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No. 277

Am. Darbo Federacija už
nedarbo apdraudą

Reikalaus verstinos apdraudos visose vals
tijose, sako prezidentas Green, atidary- 
»damas Federacijos metinę konvenciją

' Legislatura leidžia 
Cook pavietui uždėti 

pardavimo taksus
Taipgi pavietas galės išle’sti; 

$17,000,000 bonų beturčių 
šelpimui ;

I apdraudos fondą, Federaci
jos projektu, turi mokėti vien 
tiktai samdytojai, mažiausia 3 
nuoš. išmokamų algų, kadangi 
tik jie vieni už bedarbę yra at- 
sakomingi. Tas fondas turi bū
ti valstijų kontrolėj, bet kad

Cincinnati, Ohio, lapkr. 22.— 
Vakar atsidarė metinė Amerikos 
Darbo Federacijos konvencija, 
kurioj dalyvauja daugiau kaip 
300 delegatų, atstovaujantys ke
lius milionus Amerikos organi 
žuotų darbininkų. Atidarydamas
kcnvenciją, prezidentas William S ir darbininkai turėtų balsą jo 
Green trumpai išdėstė tuos klau-1 suvartojime.
simus, kuriuos konvencijai teks Į Apdraudos nuo nedarbo įve- 
svarstyti ir pareikšti savo misi- dimo bus reikalaujama iš visų 
statymą.

Tarp kitko jis trumpai prisi
minė, kad konvencija turės pasi
sakyti ir dėl apdraudos nuo ne
darbo, kurios įvedimo bus rei
kalaujama iš visų valstijų legis
laturų.

Daug plačiau nedarbo apdrau
dos klausimas yra išdėstytas Fe
deracijos pildomosios tarybos 
inporte. Ji prisipažysta, kad 
reikalavimu nedarbo apdraudos, 
Federacija atsižada savo pir- 
mesnio priešinimosi tokiai ap- 
draudai. Esą ji įspėjusi, kad

. samdytojai turi duoti darbinin
kams darbą. Jeį^ samdytojai 
darbo negali parūpinti, tai be
darbiams turi būti mokama pa- 
šelpa.

tarpvalstijinci 
tarnaujantiems 
kuriuos negali 
įstatymai.

valstijų legislaturų, nes fede
ralinės apdraudos įvedimas su
sitiktų didelių keblumų. Iš kon
greso betgi bus reikalaujama į- 
vesti apdraudę 
transportacijai 
darbininkams, 
apimti valstijų

Be to raporte reikalaujama 
pakėlimo algų, plačiau kalba
ma apie dabartinę sunkią dar
bininkų būklę, bedarbę ir pake
liama daug ekonominių klausi
mų.

Nemažai pašvenčiama vietos 
ir alaus klausimui. Raportas sa
ko, kad alus randąs kongrese 
pritarimo ir galima tikėtis, kad 
alų įves jau trumpasis kongre
so posėdis, kuris susirinks gruo
džio 5 d.

Francija ir Lenkija 
pasirašys su Rusija 

nepuolimo sutartį

12 sužeista bažnyčios 
grindinis igriuvus

Springficld, III., lapkr. 22.— 
Valstijos atstovų butas, pągel-. 
ba didelio spaudimo, kurį pada
ryti atvyko pats demokratų bo-. 
sas Ghįcagos mayoras Cermsk 
ir išrinktasis gubernatorius 
Horner, priėmė penkis binus, 
kuriais neva taikoma sukelti 
pinigus beturčių šelpimui Cook 
paviete.

Vienas tų bilių leidžia pavic-' 
tui uždėti 1 nuoš. pardavimo'" 
taksa., aol \isą parduodam j jų 
prekių, išėmus gasoliną ir tuos 
produktus, kuriuos parduoda ( 
pats gam ntojas.

Kitas bilius leidžia Cook pa
vietui, be jokio atsiklausimo 
balsuotojų, išleisti $17,000,000 
bonų. Trečias bilius leidžia 
išleisti bonus ant tos gąsdino 
taksų dalies, kuri tenka pavie
tui. Ketvirtas bilius reikalau
ja, kad tie bonai, kurie bus iš
leisti ant gasolino taksų, butų 
iš gasolino taksų ir atmokėti.

Dar tapo priimtas bilius, kad 
iš dedamų ant arklių pinigų bu
tų prisilaikyta 8^ nuoš. be
turčių šelpimui. Tai reiškia, už
dedama taksus ir ant gemble- 
rių. Įnešėjas rėmėsi tuo, kad 
jei uždedama Jtaksus ant miltų, 
tai negalima .pralpistį neuždėjus 
taksų ant gembferių. Bet ark
lių lenktynių Cook pavietė nebus 
per ateinančius šešius mėne
sius.

Garsi Anglijos lakūnė Amy Johnson, 23 m., kuri šiomis die
nomis sumušė savo vyro, kapt. J. A. Mollison, virš 10 valandų 
rekordą pavojingoje kelionėje oru iš Anglijos į Pietų Afriką.

Roosevelt vakar ma
tėsi su Hooveriu 
dėl karo skolų

Rooseveltas buk laikėsi nusista
tymo, kad pripuolantys mo
kėjimai yra dabartinės admi
nistracijos reikalas

Hitleris kaip vakar 
turėjo priimti ar at- 

mestikanclerystę
Turėjo iki vakar vakaro pra

nešti ar jis bandys sudaryti 
naują valdžią Vokietijai

Rumunija irgi rengiasi panašią 
sutartį su Rusija pasirašyti

Paryžius, lapkr. 2. —Tikima
si, kad už kelių ateinančių dienų 
Francija pasirašys nepuolimo 
sutartį su Rusija ir Lenkija, 
( ?) dėl kurios derybos eina jau 
apie du metai. Rumunija, kuri 
sutarties pasirašymą labai vil
kino delei Besarabijos klausi
mo, irgi priims naują sutartį.

(Lenkija jau pirmiau yra 
pasirašiusi nepuolimo sutartį 
su Rusija, bet su sąlyga, kad 
panašią sutartį pasirašys Fran
cija ir Ruminija. Su Francija 
jau senai susitarta, tik Rumu
nija vilkino, i

lapkr. 22.
žmonių dalyvaujant

Kryžiaus baž

Dau-Varšava, 
giau 1,000 
pamaldose šv. 
nyčioje, Varšavoje, įlūžo grin
dys ir daugiau kaip 100 žmonių 
įkrito Į bažnyčios rūsį. 11 mo
terų ir 1 vyras liko sunkiai su
žeisti.

Vokietija dalyvaus 5 
valstybių pasitarime

Pre-

Japonija ieškanti 
Francijos talkos

Geneva, lapkr. 22. — Sužino
ta, kad kelios savaitės atgal Ja* 
ponija pasiūlė Francijai milita 
rinę sąjungą, bet Francija tą 
pasiūlymą atmetė. Kiek žino
ma, Japonija jau per porą pa
starųjų metų bando gauti pasko
lų ar kreditų Francijoj, bet vis 
be pasekmių.
> •

Japonija pabėgusius iš 
katorgos rusus išda

vė Rusijai
Tokio, lapkr. 22. — 22 rusai 

kurie nesenai pabėgo iš kator
gos Siberijoj ir su didelių var
gu, atvirose valtyse dasigavo 
į Japoniją, pasak laikraščių, ta
po išduoti Rusijai ir dabar ru
sų laivo yra gabenami į Vla
divostoką, kur jie bus sušaudy
ti.

Nors Japonijos užsienio 
kalų ministerija tikrina, 
nebuvę jokių pasitarimų 
Rusijos ambasada apie tų
bėgėlių likimą, tečiaus laikraš
čiai tvirtina, kad Rusijos val
džia prašiusi išduoti jai tuos 
politinius pabėgėlius.

Kelios japonų organizacijos 
ragino policiją leisti pabėgė
liams pasilikti Japonijoj, arba 
juos išgabenti į Manžuriją, kur 
yra ir daugiau rusų tremtinių, 
bet jų balso valdžia neišklausė.

rei- 
kad 

su 
pa-

Suomija nuteisė 54 
fašistus

48 ruošę sukilimą I^apua fašis
tai liko išteisinti

Helsinki, Suomijoj, lapkr. 22. 
—Augščiausias teismas baigė 
nagrinėjimą bylos 102 Lapua 
fašistų vadų, kurie vadovavo 
sukilimui pereito kovo mėn. Iš 
teisiamųjų 22 liko nuteisti ka- 
lėjiman nuo 6 mėn. iki 21/, me
tų. 32 fašistai, įskaitant vy
riausius jų vadus, V. Kosola ir 
gen Martti Wallenius, buvusį 
generalinio štabo viršininką, li
ko nuteisti sąlyginiam įkalini
mui. Likusieji fašistų vadei 
tapo išteisinti.

Jie visi tarp kitko buvo kal
tinami ir už šalies išdavystę, 
bet teismas tą kaltinimą atme
tė.

Automobiliai užmušė 
23,000 žmonių

Hartford, Conn. —Travelers 
Insurance Co. surinktomis ži
niomis, šiemet per pirmus de
šimt mėnesių visoje šalyje au
tomobiliai užmušė jau 23,000 
žmonių.

Bet 
nuoš. 
laiką 
na i.

visgi šiemet užmušė 15 
mažiau, negu per tą pati 
automobiliai užmušė per-

Ispanija teisia (likta 
toriaus De Rivera 

ministerius
Jiems už gelbėjimą diktatoriaus 

sauvalei gręsia ilgų metų ka
lėjimas

Madridas, lapkr. 22. 
parlamento narys, ktirie atsto
vauja visas parlamento parti-

reikalaudama iš Pas’ kaiP° sPecialis tribunolas, 
Rusijoš"‘ pripažinti Rumunijai iP^o. nagrinėti bylą 26 ge-
Besarabiją. Francijai pasira
šius sutartį, kaip matyt, ją pri
ims ir Rumunija. Tada sutartį 
ratifikuos ir Lenkija).

Nusižudė advokatas

New York, lapkr. 22. —Blair 
P. Scott, 59 m., iš Baltimore, 
advokatas ir žymus bažnytinin
kas, išoko per langą iš 17 au- 
gšto Waldorf-Astoria kotelio 
ir užsimušė, ant vietos.

nerolų ir civilių, kurie buvo 
ministeriai laike De Rivera dik
tatūros. Jei yra kaltinami, kad 
jie per šešis metus valdė šalį 
neteisėtai, priešingai konstitu
cijai ir gelbėjo De Rivera sau
valei. • Trys teisiamųjų yra pa
bėgę užsienin. Jiems gręsia iki 
20 metų kalėjimo.

Gene va, lapkr. 22. — Mano
ma, kad Vokietija jau yra su
nikusi dalyvauti penkių valsty
bių pasitarime dėl Vokietijos 
reikalavimo ginklų lygybės.

šis pirmas žingsnis prie Vo- 
detijos gryžimo į nusiginklavi
mo konferenciją buvo padarytas 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisterio von Neurath pasitari
me su Anglijos užsienio reika- 
ų ministeriu Simon ir Ameri

kos delegatu Norman H. Davis.
Yra tik klausimas,. ar galės 

atvykti Franci jos premieras 
Herriot, iš priežasties kad da
bar parlamente eina labai svar
bus debatai, kurie gali nulemti 
jo valdžios likimą. Taipgi abe
jojama, ar kviesti iš Londono 
patį MacDonaldą.

Penkių valstybių pasitarimas 
įvyks galbūt ateinantį šeštadie
nį ar sekmadienį.

Washington, lapkr. < 22. — 
Prezidentas • Hooveris šiandie 
karo skolų reikalu turėjo pasi
tarimą su išrinktuoju preziden
tu Rooseveltu. Pasimatymas 
įvyko Baltojo Namo raudoną ja
me kambaryje. Hooveriui pata
rėju buvo iždo sekretorius Mills, 
o ’Rooseveltui gelbėjo prof. Mo- 
ley iš Columbia universiteto.

Manoma, kad iš pasitarimo 
nieko neišėjo, nes Rooseveltas 
laikosi nusistatymo, kad klausi 
mas mokėjimų, kurie pripuola 
gruodžio 15 d., yra dabartines 
administracijos reikalas ir da
bartiniais pasižadėjimais jis ne
nori suvaržyti tos savo užsie
nio politikos, kokios jis laiky
sis,po kovo 4 d., kai užims pre
zidento vietą.

Mūšiai Manžurijoj 
atsinaujino

6c už pačios meilę
Morristown, N. J., — Frank 

C. Youmans patraukė savo uoš 
vj Charles Gremells teisman, 
reikalaudama $100,000 atlygini
mo už tai, kad jis prikalbinęs

Chicago.—-Gus Cerney, 27 m., 
prisipažino policijai, kad jis są- 
vo pačią Idema Mitchell Cerney, 
21 m., nužudė Mojavę tyruose, 
arti Los Angeles. Jis prisipaži
no, kad ją vedė 18 mėnesių at
gal, kuomet turėjo teisėtą žmo
ną, kuri gyvena Carbondale, III. 
Idema tikėjosi paveldėti $8,000. 
bet gavo tik $800, todėl veikiau
sia ir nužudė ją nusivylęs jos 
mažu paveldėjimu.

Shanghai, lapkr. 22. -—Ja
ponai ir chinai atnaujino mū
šius j šiaurvakarius nuo Char- 
bino, Manžurijoj. Mūšiai eina 
už Heilungkiang provinciją. Pir
muose susirėmimuose žuvo 21 
japonas ir 275 japonai liko su
žeisti.

Berlynas, lapkr. 22 
zidentas von Hindenburgas da
vė fašu ■ ų vadui Adolfui Hitle
riui laiko iki šio vakaro atsa
kyti, ar jis prisiima bandyti siir 
daryti naują Vokietijos valdžią, 
vieton rezignavusio von Papen 
kabineto.

Hitleris vakar formaliame 
laiške von Hindenburgo sekre
toriui Meisner pareikalavo pla
tesnių paaiškinimų, kokia turės 
būti Vokietijos valdža, pirm ne
gu j ią darys kokių žingsnių su
daryti kabinetą. Jis, Hitleris, 
reikalavęs, kad Hindenburgas 
pasakytų, ar naujoji valdžia tu
ri būti tikrai parlamentarine 
valdžia, paremta ant didžiumos 
reichstage, ar tik diktatorinis 
prezidento kabinetas ir kokio
mis sąlygomis Hitleris bus su
varžytas.

Meisnerio atsakymas tai pa
aiškinęs, bet kartu pareikalavęs, 
kad Hitleris iki šiandie vakaro 
galutinai nusispręstų, ar jis ban
dys sudaryti valdžią.

Danija ir Norvegija pa 
sidavė arbitracijai

Pasauli

ORĄ savo
jį. Tečiaus teismas priteisė tik 
6c atlyginimo.

Maskvoj pasimirė žy 
mus Amerikos ko

munistas

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus ar 
sniegas ir šalčiau į vakarą.

Sąuiė teka 6:49 ’eidžiasl 4:-

Budapeštas, lapkr. 22. — 
Du amerikiečiai liko nuteisti 16 
mčn. Italėj iman už skleidimą ne
tikrų Anglijos pinigų. Jie tuos 
pinigus nusipirko New Yorke, 
ir atvyko į čia juos paskleisti, 
tečiaus greitai liko sučiupti.

RYTOJ 
DĖKOS 
DIENOJ

“Naujienos”, neišeis ir 
“Naujienų” Raštine bus 
uždaryta visą dieną. rx

“NAUJIENŲ” ADM.

-
■

. .5 '

Maskva, lapkr. 22. — Vakar 
nuo plaučių uždegimo pasimirė 
amerikietis J. Louis Engdahl, 
žymus komunistų vadas Ameri
koje, pirmininkas Jungt, Vals
tijų, komunistų apsigynimo ta
rybos ir narys pildomojo komi
teto Internacionalinės Raudono
sios Pagelbos.
kęs į Rusiją kelios savaitės at
gal jo atstovaujamų organiza
cijų reikalais, 

■ i ’ i ■
, J. '■

Keturios saužudystės į 
dieną New Yorke *

NetV'Y-ork, lapkr; 22. Vy
riausio medikalio egzaminerlo 
ofisas paskelbė, kad New Yor
ke nusižudo vidutiniškai keturi 
žmonės į dieną.

Washington, lapkr. 20. — 
Washingtonas susilaukė naujos 
rūšies butlcgerių, būtent Smeto
nos. Ir tų • naujųjų butlcgerių 
pelnas galbūt esąs didesnis, ne
gu munšaino pardavėjų.

Einant įstatymais, į šaltko- 
šės dirbtuves galima vežti Sme
toną be inspekcijos. Tokia Sme
tona yra $8 už 10 galionų pi
gesnė, negu inspektorių patik
rinta Smetona. Dabar tapo 
patirta, kad tokia be inspekci 
jos Smetona yra pardavinėjama 
ne tik šaltakošės dirbtuvėms, 
bet taipjau restoranams, kepyk
loms ir kitoms įstaigoms, kurios 
vartoja didesnį Smetonos kie 
H

Susiginčijo su žmona ir 
jpasikorė

Spalio 13 dieną Dumblaukių 
kaime pasikorė Šatrėnų k., Pa
nevėžio v., gyventojas Julius 
Aleliunas 30 met. amž.

Pasikorimo priežastis ekono
minis krizis ir nesugyvenimas 
su žmona. Tą dieną Aleliunas 
susiginčijęs su žmona, ją gero
kai primušė, žmona pabėgo. 
Pasilikęs vienas jis nutarė žmo
nos atsiprašyti ir radęs ją Dunv- 
laukių kaime pas vieną ūkinin
ką prašė, kad ji išeitų, nes no
rįs pasikalbėti; jo žmona pa
bijojusi ir išeiti atsisakiusi. Ta
da jis nuėjo į daržinę ,pasiėmė 
vadeles ir atėjęs prie namo ga
lo pasikorė.

Aleliunas J. nors ir turėjo 
sklypą, bet gyveno labai netur
tingai. Jo namuose rasti že
mės banko reikalvimai sumokė
ti 600 litų. Matyt, neturėdamas 
iš ko sumokėti skolos ir su žmo
na muštynių paveiktas ir pasi
korė.

Picher, Okla.—Kapojant mal 
kas, skiedra pataikė C. F. Pot 
ter, 70 
gyslą, 
negyvą,

m., j koją ir perkirto 
Kaimynai rado jį jau 
nuo nųbėgimo kraujo.

Belleville, III.—Dae Friedman, 
3 m., parkrito lauke. Kitas šiau
das pervėrė akį ir jstrgo į sma- 
genis. Vaikas mirė.

Haaga, lapkr. 22 
nis teismas pradėjo nagrinėji
mą Danijos ir Norvegijos gin
čo apie tai kam priklauso nie- 
kurios rytines Grenlandijos sa
los dalys.

Danijos pusę palaiko Boeg, 
prezidentas Graiki jos-Turkijos 
tribunolo Instanbule. Jis nuro
do, kad istoriniai ir juridiniai 
visa Grenlandija turi priklau
syti Danijai,

CharlesElizabeth, N. J
Gonder, 26 m., pasimirs ligo
ninėj nuo perdidelio nuovargio, 
iššokęs šokių maratone Bayon- 
ne 1,147 valandas, arba 47 die
nas.

TIKTAI PENKIOS SAVAITĖS BELIKO
IKI

KALĖDŲ
ar jus jau pasiuntėte savo 
Dovaną Lietuvon?

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.



[korespondencijos
Boston, Mass.

Amerikos knygynai ir 
lietuvių knygos

Liet Atstatymo B 
vės šėrininkams
Mass. valstijoj

Bostone susiorganizavo Inter- 
n»£ial Citizens’ Committee of 
Massachusetts. Tam komitetui 
vadovauja p-ia Putnam. Tos 
organizacijos tikslas yra gry
nai kultūrinis, būtent, suvesti 
į artimesnį kontaktų, Amerikoj 
gyvenančius įvairių tautų žmo
nes. To komiteto lietuvių sky
riaus pirmininku yra Vincent 
Jaukins.

Lietuvių skyrius pasirūpino 
išleisti lietuvių knygų sąrašų, 
kuris yra rekomenduojamas 
knygynarr.3. Sąrašų sudarė p. 
J enki na ir Frank Galinis. | są
rašų, kuris tilpo žurnale The 
Library Journal, įeina, daugiau
siai modemiškos lietuvių kny
gos, — originalės ir vertimai 
iš svetimų kalbų.

iPrie pror-ęs reikia pasakyti, 
jog didės; ‘□ūse Amerikos mies
tuose knygynai paprastai turi 
ir lietuviškų knygų skyrių. Tų 
skyrių didumas priklauso nuo 
to, kaip didelis yra parcikala- 

• vimas. Jeigu atsiranda daug 
žmonių, kurie skaito lietuviš
kas knygas, tai knygynas sten
giasi daugiau ir knygų įsigyti.

Butų labai geras dalykas, 
kad lietuviai imtų iš viešųjų 
knygynų lietuviškas knygas 
skaityti. Knygos duodama skai
tyti veltui arba už visai mažų 
atlyginimą (kai kur imama 25 
centai per metus). Skaitymas 
knygų yra vienas naudingiau
sių būdų praleisti laikų. —N.

Kaip jau buvo garsinta laik. 
raščiuose, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė eina prie likvidaci
jos. Yra dedamos visos pastan
gos su pagelba musų spaudos 
surinkti visų šėrininkų pakai
tas (proxies), bet iki išol, kiek 
žinoma^ tiktai apie dešimta da
lis teatsišaukė. Reikia žinoti, 
kad tie š-erininkai, kurie neat
sišauks ir neužsiregistruos sa
vo naujų antrašų, neabejotinai 
likvidavus bendrovę nieko ne
gaus ir neturės legalės teisės

praėjus tam tikram laikui rei
kalauti.

Todėl> kad* apsaugoti Massa
chusetts šėrininkus, yra šau
kiamas šėrininkų susirinkimas 
“Sandaros“ Svetainėj, 327 E 
St., South Boston, Mass., ne- 
dėlioj, lapkr. (Nov.) 27, 1932, 
kaip 11 ryto. Visi šėrininkąi, 
kurie bendroves reikalais inte- 
resuojatės ir likvidavus savo 
daiįi gauti noritoį, dalyvauki^ 
o’ jbi* ypatiškai dalyvauti* 
galite;, tuojau* susižinokit su* 
Masei Šerinihlių Atstovybės na*- 
riaikv parašydami vienon* arba* 
kitan* Žemiau* pasirašiusiems.

Liet. Atst. B-ves Mass* 
Atstovybė,

AtdV., F. J3. Bagočius, Pirm;
258> W. BroadKvay,

Se: Boston, Mass* 
Kv JI Paulkusllias, Selcr.

2K6i W.. Third’ St.,
So. Boston, Mass.

NAUJIENOS, Chicago, EI.
J

tfrečiądiems, lapk. 23, 193Ž

Juneau, Alaska
Buvusio laisvieėio nusiskun

dimas.

Prieš kiek laiko pas mane 
atėjo vienas “Laisvės” skaity
tojas ir paprašė, kad aš pra
neščiau plačiajai visuomenei 
apie tai, kaip “Laisvė“ patar
nauja žmonėms. Jis parodė 
man ir visus dokumentus.

Dalykas buvo toks: šių me
tų gegužės 26 d. per “Laisvę“ 
jis pasiuntė į Lietuvų $115, iš
rūdydamas tam tikrų, iš to 
laikraščio gautų, blankų. 
Praėjo gerokai laiko, o jokio 
atsakymo apie pinigų gavimų 
nesusilaukė, dagi negavo nei 
kvitus iš “Laisvės”. Liepos 3 
d. jis parašė ląiškų ir įdėjo 3 
centų krasaženklį. Tačiau ko- 

dėmesio 
nuėjo 
alsi t i-

misarai neatkreipė 
nei j tai. Tada žmogus 
i paštų pasiteirauti, kas 
ko su jo pinigais.

be* iš “Laisvės“ jokio atsaky
mo. įdomiausia yra tai, jog 
tas pats žmogus, pasipiktinęs 
“Laisvės“ patarnavimu, liepos 
12 d. pasiuntė į Lietuvų pini
gus per “Naujienas“, kurios 
jam suteikė gerinusį patarna
vimų : pasiųsti pinigai jau se
niai tapo išmokėti Lietuvoje. 
Apie *ai jis gavo pranešimų 
ne tik iš “Naujienų“, bet ir 
iš to asmens, kuriam tie pini
gai buvo pasiųsti.

Dabar tas žmogus suprato, 
jog “Laisvės“ visi šukavimai 
apie darbininkų reikalus yra 
tik humbugas. Jis turėjo daug 
prakaito išlieti, kol sutaupė 
tuos kelis dcse’kus dolerių. O 
kai komisarai pagavo tuos pi
nigus, tai tiesiog negali pri
prašyti, kad jie pasiųstų juos 
į Lietuvų.

Tai nėra koks piktas noras 
kam nors įkųsti, — visi doku
mentai yra ant rankų ir, rei
kalui esant, jie bus galima 
paskelbti. Aš manau, kad to
kie dalykai gali būti ir visuo
menei įdomus. —J, R.

GARSINKITE

‘Juodojo dramblio fcauhf transportas

Jie būdavo laikomi laivo| vejasi anglų karo laivas—pa- 
viduje nuogi; nes mat rūbai sistengdavo visus negrus pa
tik dar labiau užterštų laivų;1 siųsti f juros dugnų ir tuo iš- 
o ir taip*—anot autoriaus, dėl gelbėti savo ir įgulos gyvybę, 
smarvės kiekvienas karo lai
vo jurininkas užuosdavo ver- pasakoja apie savo draugų ka- 
gų laivų už penkių kilometrų, pilonų Homans, kuris vienų 
Aišku, kąd tokiose sąlygose kartų labai gudriai išsisaugojo 
važiuojant kildavo įvairių ligų nu0 karo lauko teismo už pre- 
epidemijos ir dvidešimt, nuo- kybą vergais.

i* Tas alltoriaii8 draugas, tipiš
kas vergų pirklys, kartų vežė 
600 žmonių transportų.

Ir štai, jis pamatė, kad jį 
vejasi anglų karo laivai. Jis 
stengėsi iš jų pasprukti, bet 
buvo sunku, reikėjo savo gy
vybę gelbėti pasiliuosuojant, 
kad ir su dideliu 
nuo negrų.

Jis įsakė užvaryti ant palu
bės negrus ir visus šešis šim
tus vyrų ir moterų pririšo .prie 
grandinės. Tų grandinę jis pri
tvirtino prie inkaro. Pavakary, 
kuomet anglų karo laivai pri
siartino prie jo laivo per šūvį 
ir įsakė jam stoti ir jis matė,

šimčių tekdavo kaip mirusius 
pasiųsti- žuvims maistui-.

. Kiekvienų dienų? kapitonas 
>apšiurėdiavo> veik pas klek vie
piu negrų? icŠkodhmas raupų li
gos žymiųv JSai'p tilt pastebėdavo 
ant kurio nors negro odos rau
donų pučkelį* av’ Šiaip1. įtartinų 
raudonumųH~t*u»jųui jį; atškir- 
duvo nuo? Itifųę jfeii pas izoliuo- 
’jųoi? visgi* raupai nepasireikš- 
idhvo; jįi grųižindhvo' prie kitų, 
(jei* apsltfgdhvo > —- dtiodavo 
y»iw inorifij'aiiB porcijų iv pa- 
siųądiavo> į- jurų, i

į Taip? elgdavosi siu rauplėtais 
ne tod8Iį, kadi rauplėtų ligonių 
neįsilteisdhvo’ Amerika* kaip

siiifr už* žibučius parduodamo' 
arabų* pirkliams^ kurie nupir
ktus' vergus* tuvėifavo pristaty
ti* į artimiausių uostų.

Kelionė per tyrus, miškus, 
Balhs* gan* sunkiai sekdavosi’ 
supančiotiems negrams* Dhlis 
jjų* netekdavo jųgų! ir atsilik- 
davoi Tokius varovai ir pirk
liai! papiauduvoi Mat, jei* juos 
paliiitų* gyvus savam* likimui 
—galėtų atsirasti simuliantų* 
kurie *uo panorėtų išsigelbėti* 
iš vergijos.

Ir keliai, kuriais būdavo ga
benami šie nelaimingieji juod- 
odžiai—nusėti žmonių kaulais, 
kurie tarp tyrų smėlio ly
giai taip baltai blizga, kaip 
baltodžių žmonių kaulai.

Nuo kelionės nuvargdavo, 
metais. Visi šie duome- išbadėdavo ir dalis būdavo ne- 

tolimesnei kelionei 
per juras į “laimės“ šalį—A- 
merikų. t*

. * B ***
Tai suteikdavo ^nuostolį pir

kliams, nes ir taip dalį vergų 
reikėjo dar tyruose papjauti, o 
juk už kiekvienų mokėta...

Tuomet gudrieji arabai su
galvojo laivų kapitonus — 
vergų pirklius — apgauti. Jie 
turėdavo viena arba kelis šun
daktarius ir tie prieš kapitonų 
apžiūrėjimų tam tikrais vais
tais pasistengdavo priduoti 
nuvargusiems negrams žvales
nę išvaizdų.

Kapitonai prieš krovimų į 
laivų apžiūrėdavo kiekvienų 
negro muskulų, šųnarį, dantjs, 
kad butų pilnai sveikas ir tin
kamas sunkiam fiziniam dar
bui. Netinkami tekdavo pa
leisti nes iš jų jokios naudos 
nebūdavo.

Kapitonai imdavo šias gyvas 
prekes, kiek tik turėdavo vie
tos savo laive. Negrai būdavo 
sukemšami į laivų, kaip sil
kės į bačkų. Labai dažnai pa
sitaikydavo, jog negrai visų 
kelionės laikų nuo Afrikos iki 
Amerikos krantų turėdavo 
gulti viens an*( kito arba mie-

Po didžiojo karo, po visos 
revoliucijos bangos yra kas 
pasakoti. Ypač daug kų turi 
papasakoti žmonės arti buvę 
prie aukštųjų sferų. Todėl nie
ko nuostabaus, kad paskutiniu 
laiku knygų rinka yra užvers
ta įvairių asmenų memuarais, 
dienoraščiais ir tt. Vieni sten
giasi savo atsiminimuose kal
tinti kitus, kiti save pateisinti.

Ir štai tuo pat laiku anglų

pat vieno asmens memuarai, 
kuriuose jis savęs nei teisina, 
nei kitų kaltina, nors savo am
žių praleido ne labai papras
tose aplinkybėse.

Memuarų autorius kapito
nas Teodoras Canot. Jis savo! 
memuarus parašė prieš 75 m.
1854 l______ ___ ___  ...... ,
nys dar nieko nepasako? Tie- tinkama
sa! Na, jo svarba tame, jog 
jis ,visų, .savo ilgų amželį pra
leido gabendamas savo laivu 
“juodojo dramblio kaulo“ 
transportus!

Juodojo dramblio kaulo? 
Taip! Juodojo dramblio kaulo 
transportus.

Tais laikais “juodojo dram
blio kaulu“ vadino negrus, ve
žamus iš Afrikos į šiaur. Amc- 
rikų vergauji plantatoriams.

Šis angliškas mister’is la
bai šaltai pasakoja apie savo 
amatų, prietikius, lyg rodos 
jis pasakotų apie bananų ga
benimų iš Argentinos į Angli
ją-

Ir iš tiesų, jo akyse šios 
juodos žmogystės ir neturėjo 
didesnės vertės kaip bananai, 
apelsinai, beždžionės ar papū
gos. Tai buvo prekė, kurių 
reikalavo ir buvo žmonės, ku
rie jų tiekė.

Ir įdomus tie atsiminimai,

už pusšimčio metų.
Pasirodo, jog negrus gau

dydavo jų sodybose ne tik 
baltieji, bet ir tokie pat neg

jQ-
Aišku, jog kiekvienas karo 

belaisvis Afrikoje būdavo skai
tomas preke. Jų nesu valgyda
vo, bet laikydavo uždarų, 
laukdami “juodo dramblio 
kaulo“ pirklių. Bet juk ne kas
dien kariaudavo. Pasitaikyda
vo, jog į kurio nors negrų ka
raliaus sodybų užsukdavo pir
kliai ir taikos metu.

Kas daryli?
Tuomet prasidėdavo vilko ir 

ėriuko pasakėčios istorija.
Negrų karaliukas pradėda

vo prisiminti savo piliečių bu
vusius prasižengimus, už ku
riuos jis juos nenubaudęs. Da
bar ir jis įsakydavo savo sar
gams juos sugaubi ir atgabenti 
pas jį.

Atgabenti pavaldiniai aiš
kindavosi nesu kalti, ne jie 
papildę tų ar kitų prasižengi
mų, bet karaliukas neklausy
davo, jis laikėsi principo, jog 
už tėvo prasikaltimus, atsuko 
sunus ir dukterys, už vyrų, jei 
jie mirė — jų žmonos.

Surinkęs šiuos nelaiminguo-

doųrle
ACTING
lf/*BAKING 
flVPOWDER
Pastebėkite puikią tei

tą . . » kaip piragai 
laikosi ivieŽi.

'"ŽSounces ’
4 u.'! yri! C?..»

N AUJLINV
Z

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kandie nuo B ,v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedėldieniaiA 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

axrtoxa.ctaįtrsstssdt

Garsinkite “N-nose”

šių atsiminimi; autorius

Honians, kuris vienų

nuostoliu,

dhbar,. bet todėlv kad didėlis Į0S nepaspruks, jis įsakė mest 
^nuošimtis’ jų* mirdhvei Iškilus i inkarų.
Ipaupitų epidemijai llaive — 
mirdavo. 60į dhvgįi 7<l** nuošt vi
so* trnusportoi. W£nai negrai: 
Budhvo' išvarortn’ Ihivoi vi- 
įdurio į; viršų, kur turėdavo 
plautis jjurųt vandeniu. 

į žmoniškesni kapitonui leis
davo* negrams an/[ dėnio> išėjus 
vaikytų dhinuotii savo* iijgėsio 
pilnas- dainas.

Ispanai^, šventos inkvirioijos 
įlhužų išauklėti* katalikai sten- 
įgdhvosi! atvesti' negrus ir į iš
ganymų: būtinai reikalauda
vo, kad prieš valgį* butų ne
grams paskaityta malda, o ki
tas tikybos dogmas įkaldavo 
jiems bizūnu, kaip kryžiuočiai 
lietuviams.

Tvarkų tarp negrų palaiky
davo įgula ir patys negrai. 
Kapitonas išrinkdavo iš negrų 
tarpo žiauresnius ir paskirda
vo jų valdžion dešimt draugų, 
kuriuos tie už geresnį kųsnį 
duonos nemenkiau daužydavo 
bizūnais už baltodžius.»

Antra, negrai būdavo nepa
vojingi: jie būdavo surakinti, 
jie baltodžių bijodavo ir nie
kad nesukiidavoi

Maty^ nuo sukilimo juos 
atbaidydavo taip pat nemokė
jimas valdyti laivo, o juk tuo
met ir laivų užvaldžius jokios 
naudos nebūtų. 1

Ir šie “juodojo dramblio 
kaulo“ transportai plaukė ir 
plaukė per vandenynų teikda
mi nepaprastų pelnų vergų 
pirkliams.

Bet vergų pirkliai negalėjo 
visiškai viešai p užsiimti šiuo 
amatu, jie būvą persekiojami 
anglų karo laivų, kurie sugau
tus negrų transbortus konfis
kuodavo, o pirklius dažniausia 
pasiųsdavo arba* pas ryklius į 
jurų arba pakardavo po laivo 
stiebu. t

Bet juk ir šiandien persekio, 
jaiui baltųjų vergių’ pirkliai. 
Yra išleisti griežčiausi įstaty
mai, bet pro juos jie prasmun?- 
ka ir išvengia užsipelnytos 
bausmės. Panašiai buvo ii* 
tuomet su juodųjų vergų pirk
liais. Anglų jįątymas sakė, 
kad laivo kapitonas ir įgula 
baudžiama tuomet už vergų 
•pirklybą, kuomet randama 
bent vienas negras, kuris pa
tvirtintų, jog šis laivas užsiima4 
vergų prekyba.

Ir įstatymas, kuris' buvo iš
leistas įtogrų apgynimui, virto1 
ijų mirties dekretu.

Kapitonai, pamalę, jog jubp ‘

se—nežiaurųs laikai?
Ne vienam XXX-to amžiaus 

piliečiui perbėgs šiurpas per 
pečius skaitant pasaulinių ka-

Inkaras, puldamas į jurų, 
paskui save nusitempė ir prie 

:jo prirakintus visus šešis šim-, 
tus nelaimingųjų negrų.

Pasigirdo nežmoniškas riks
mas, bet po minutės, dviejų 
vėl užviešpatavo kapų tyla, 
tik girdėjosi besiartinančių 
anglų luotų plaukimas.

Užlipusius daryti revizijų 
anglus kapitonas sukiko malo
nia šypsena veide...

Žiaurus, baisus laikai! šiur
pas perbėga per pečius skai
tant šiuos atsiminimus.

Bet ar musų laikais su bal
tųjų vergių prekyba, pasauli
nėm skerdynėm karo frontuo-

ŽODIS SILPNIEMS
VienaH specialistas gydytojas keletą metų 

atgal iSrado kombinacijų sudarytų i§ toni
kų -ir jam gydymas sekčsi su tuo tonikų, 
ši preskripelja včllaus buvo siunčiama paS- 
tu tūkstančiams, kurie sužinojo apie AL iš
radimų ir apie jo stebėtinas pasekmes, ir 
kasdie pareikalavimas ant jo didčjo. Ant 
galo jis buvo duotas vaistininkui dėl pla
tinimo. Tonikas, kuris turi tų specialę ypa
tybę atgaivino ir sugrųžino normales jėgas 
tūkstančiams, vadinasi NtJGA-TONE.

j Jūsų vaistininkė parduos'jums su pilna 
garantija mėnesini'UoRtmekuj. už $U00. Nu
sipirkite Ji Šiandie, pastebėsite rezulta- 
tatus rytoj.

H0llw^£R
Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam « Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa> 
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė] Trečioj Klesoj.

Didelis Rainų nupigtnimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N, Dearborn St., Chicago

; KALĖDOMS
ir

b NAUJAIS
| METAIS

PASVEIKINIMO
i ■ . - ■ ‘ ,

į LAIKAI: IR KORTELES
Labai Gražios, Sidabrinės

; ir Auksinės —

Lietuvių Kalboje lik už

5 c
i.

’>■ Gausite nusipirkti*
NAUJIENOSE

t
įt DĖKOS DIENAI
F ■ KALAKUTIENOS ARa 

PIETAI TIK ........ ......
Šeiininirtl&s, rtcVirkil*’ it nekcpkit pietų namie DĖKOS DIENOJ®, hes<
musų* VALGYKLOJE gausite gardžiausius kalakutienos pietus 65c

■ ..t v.: ........Faipgi tui'csime j kitokių ggrdinų ir s veikų valgių, kaip ir visada.

< E,agle FLestaur^ot į
.4 v ■ C; Lakaus, S:ąv. .
•• ' 1'745 Sol Mafeted Street.

.. te TBt>. ■

rų karo vadų atsiminimus.,.
Bet nejaugi žmonija niekad 

neįstengs gyventi be kruvinų 
košmarų? St 2.

Išpardavimas Tesis
DAR TRIS DIENAS

Musų Trijų Dienų Anglių Išpardavimas buvo taip, pasek
mingas, kad mes priversti esame jį pratęsti, kad duoti pro

gos tiems, kurie negalėjo juo pasinaudoti.

Tikros Black Barni, tonai
Atvežime prie jūsų durų*

Geriausios rųšies Pocahontas 
Lump, su pristatymu, tonui..

$7.50

Pocahontas main run, 4 tonai <j|>
ar daugiau, tonui ...........  ’Ml" • **

$6.00
$6.50
$6.00

Indiana Egg .. ■
Indiana Lump .
Indiana Nut...

Anglių kainos pakils. Užtat pirkite dabar, sutaupysite 
pinigu.

Taylor Coal Co.
2426 So. Halsted St

Phone CANAL 5059

KALAKUTAS
DYKAI

PHILCO $<f Q 7 E
Midget Radio g Q> I W
CROSLEY MIDGET
RADIO ?4Q "7 E 
tiktai ........... | 3b t □

M KOLSTEH International 
| 49.50
SįTĮ 10 Tūbų SILVER

MARSHALL 5Q

Kalakutas arba Trumpųjų Bangų 
RADIODYKAI!

Jos.F.Budrik,L!į
3417-21 So. Halsted Street

Tek BOULEVARD 8167—4705

LIETUVIŲ PROGRAMAI 

W€FL 970 kil. Lietuvių Valanda Nedaliomis nuo 1 iki 
2 vaL po pietų.

WHFC 1420 kil. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare.

Chicago LAW School
—------ --------------- ACCREDITED ..............---------------- —

4

THfr STUDY OF LAW DEVEIOPS AND EOUIPS 
LEADERS. Moot of our Loadlng M*n, taduding 
our Presidonts, haveboon Lawyors. TRAINED MINOS 

NATŪRALI.Y GO FORWARD. There it alwayo aGroąl
r Demand for Men and Women witN Lagab Ttataing.

INVESTIGATE OUR UNlOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
Ona subjccT at a tlmo. No Tlpio lošt Now Classos 
formod nlno times a Yobk Start* Stud'Hhg'and Sarti* 
ing Creditc at any Time. ENTER NOW. LLi. Degree

I < irvThro* Yoars. Day aad Evening Cianas.

i PRE-LAW, IAW AND POST-G4ADUAJE COURSCS 
14 EAST MONROE STREET

AvA\ Andisrson, ftosldent T»fcphon« R»gl»ttar, Siute 41tt
•: ' (8sfc Fab. 8. 16’0



Trečiadienis, lapk. 23, 1932 NAUJIENOS, ęhicago, < 
.............. ............     „„„i ll.u ilttaiSSii

1927—28 ir 1928

dauginus kaip 6

taip pataria Lietuvos bankai

PARDUODAME UŽ

Luckies nėra žalio tabako
dėl to jie tokie lengvi

O©T., 1981. 
ntv ^beritu 

Tobacco Co.

$69.00
$49.00

urnoj 
todėl

atsitikimo, 
sudegintas 
nors bud u

metų, kai 
prasidėjęs 
mirusieji 

žemėn, o

NAUJA ELEKTRIKINĖ SKALBIMUI
MAŠINA ......... t....................................

yra 
aikšteles

$1,000 F.KTRA

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowaka

"Per suvirš du metu turėjau neapsa* 
komai geliama ranka. Naudojau įvai
rius linimentua, plaateriue ir mostia. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga* 
liau Išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain*Expellerio visi skausmai prany- 
ko. Ai dabar esu visiikai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
EapeUeriui.” &

Philadelphia, Pa.

puikiausių tabakų visame 
pasaulyje, liet tas dar neisaiski- 
na kodėl žmonas visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu eiga- 
retu. Dalykas tarpe, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybes, jog “Gamta savo Žal 
Retai Švelni ir Lengva”- 

šis puikus tabakas, j j tinkamai
^slaptingas ligas. Jeigu kiti aš
trinkite ką jis jums gali padaryti, 

daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I

Tel. Cravrford 5573

Nepamirškite Gražaus Programo Padėkavonės Dienoje 
iš stoties WHFC—1420 kil. Pradžia 7:30 vai. vakaro, 

ir gražaus RADIO DAINININKŲ-MUZIKANTŲ VAKA
RO, Pėtnyčioj, Lapkr.-Nov. 25 d., Lietuvių Auditorijoj, 

3133 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vakaro.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spėciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir p; 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrir 
Praktikuoja per i' 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wt|t 26 St.______ kampas Keeler Avė.

MIRUSIŲJŲ LAI
DOJIMAI SENOVĖJ

niicčių gyvenimas 
vos arimas 
mas su 
išinindžioja grūdus 
gi, užspadirbimas nusiauta Egipti kraštų kaip baisiausias kara ar kita kokia nelaimė.

KARO ŠAUKSMAS 
“Gamta savo Žalumoj** — kaip 
atvaizduota N, C, Wyeth . . • 
įkvėpta kraują stanginančių ka
riauti įsiutusių laukinių Šauksmų, 
kurių barbariSkas Siaurumas 
pirmuosius Amerikos kolonistus 
laikė nuolatinėje baimėje,<(Gam
ta savo Žalumoj Retai Švelni ir 
Lengva** — ir Salias tabakas neturi 
vietos cigaretuose.

jau buvo
perijodas, 
užkasami
ir šiaip žymesmiems

karti už kojų ir verda kati
luose.

Daugiausia yra nupiešta fa* 
raunu garbinančių paveikslų, 
kaip jis nugali karuose, paima 
daug priešų, yra dievų myli
mas ir U. Bet yra sarkofagų, 
kur yra atvaizduota ir kai

še j a, dir- 
rngiapihtė, kUli- 

jaučiu pagalba ,kurie 
tt. Tai- 

sarkofagai . yra 
Tų milžiniškų faraonų kapų brangus paminklai pažinti 

egiptiečių gyvenimui.
Kaip ištaigingai būdavo 

įrengiami faraonų sarkofagai, 
mes galime suprasti iš farao
no Tutanchamono atkasto gra
bo. Tuianchameno grabas bu
vo atkastas 1922 m. lapkr. mė
nesį. Jį atrado Howard Carter. 
Sarkofagas susideda iš trijų 
vienas į kitų įdėtų grabų, pa
darytų iš gryhb aukso ir pa
puoštų brangiaisiais akmeni
mis. Visas Tutanchameno sar
kofago auksas svėrė 31,500 
svarų! O kiti sarkofago turtai, 
brangakmeniai yra stačiai ne
įkainuojami. Taip tai laido
davo savo mirusius karalius— 
faraonus egiptiečiai.

Be to, dar reikia pažymėti, 
kad su mirusiu faraonu kartu 
būdavo palaidojama ir jo 
daugybė tarnų* jo arkliai, įde
dami jo ginklai, indai ir tt. ir 
tt. žodžiu, būdavo stengiamasi 
įdėti graban visko, kuo tik fa
raonas naudojosi čia antį že
mės begyvendamas, kad ir mi
ręs tuo pačiu gyvenimu vėl ga
lėti} gyventi ir tuo pačiu pra
bangumu naudotis. Tokiu bū
du, faraonui mirus, jo grabe 
būdavo gyvi palaidojami šim
tai vergų i^ vergių, kad ir ana
pus gyvenimo jie galėtų savo 
viešpačiui, tarnauti. . Panašiai

NAUJAS MAGLIUS — PROSAS

davo faraonai gyvi. Ypač inil? 
žiniškos piramides yra IV di
nastijos faraonų- Cheopso, 
Chefreno ir Micerino. Didžiau- 
aioji piramide turi 450 pėdų 
aukščio, jos šonai turi po 700 
pėdų ilgio; visa piramide, 
kaip apskaičiuojama, galinti 
sverti 188,300 tonų. Pastatyta 
dauginusia iš didžiųjų akme
nų, kuriuos turėjo iš viso kraš
to sunešti ir ant kits kito su
krauti tiktai žmonių rankos.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

to didikai, tiktai gal būt. tuo 
skirtumu, kad vifikas būdavo 
atliekama mažesniame kiekyj.

Visai panašiai savo karalius 
ir įvairius didikus laidodavo 
ir Mesopotamijos tautos ne
mokėjo tokio lavonų balza- 
inavimo meno, ir, be to, kara
liams nebūdavo pilamos to
kios milžiniškos piramides — 
antkapia
29 metų žiemomis, Leonardui 
Č. Wolley vadovaujant, buvo 
kasinėjami Ur’o miesto griu
vėsiai. Buvo atkasta ir keletas 
šumerų karalių kapų. Karalių 
kapai taip pat visus nustebi
no savo nepaprastais turtais: 
ten rasta ir auksinių indų, ir 
puodų, lėkščių, taurių, taure
lių, pagamintų iš įvairių mi
neralų, iečų, vilyčių, šiaip au
kso brangenybių ir tt. Buvo 
atkastas kambaryst, kur palai
dotas karalienės šub-ad kū
nas. Tai, galima sakyti, tikras 
brangenybių sandėlis: puikus 
apsiaustas perlais ir brangiai
siais akmenimis nusagstytas 
dengė jos kūnų, auksas ir žyd
rasis akmenėlis puošė jos gal
vų, kaklų, rankas. Randama 
daug griaučių, kurie rodo, kad 
su karaliene kartu buvo palai
dota daug vergų, vergių, tarnų 
ir tt. Kiti atkasti karalių ka
pai maždaug tų patį liudija.

Taip laidodavo savo miru
siuosius kai kuriuo* senovės 
tautos

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATUS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Patys faraonų grabai, vadi
namieji sarkofagai', būdavo 
papuošiami įvairiais paveiks
lais, pridedami įvairiausių 
turtų, aukso, brangenybių ir 
tt. Iš kai kurių sarkofagų pa
veikslų mes galime sužinoti ir 
egiptiečių gyvenimų. Pav., fa
raono Ramzio II kape nupieš
ta skerdykla, duonkepykla ir 
ir karaliausi virtuvė. Iš tų 
paveikslų maždaug mes gali
me įsivaizduoji, kaip atrodė 
prieš keletu tūkstančių metų 
duonos, kepyklos, arba kara
liaus virtuvė .

Raniesido V kape, kurį ro
mėnai vadino “Memnono ka
pu,” mes randame nupieštus 
pomirtinio gyvenimo paveiks
lus. Paveikslai daug geriau at
vaizduoja pomirtinį gyvenimų 
pragare, negu danguj. Matyti, 
ir egiptiečių fantazija daug 

ne- 
juos irigu dangų su jo linksmybėmis, 
faraonų Rojuje atvaizduota mesi malo

ne taip sau paprastai mc tik įvairių vaisių, vandens 
r paslėp-’ir užganėdintų savo likimu 
paprastai žmonių, tuo tarpu kai pragaro 
r • ir tani-vaizdai daug įvairesni. Čia nu- 

piramidžių piešta žmonės, vaikščioju be 
mtkapius— gal’ 
susipildin- kui

(Tąsa)
Bet ir toks mirusiųjų laido 

jimo būdas, suprantama, 
nepatogus, nes ir 
visgi įsiskverbdavo gyvuliai ir 
žvėrys ir lavonus valkiodavo. 
Todėl su laiku pas daugelį 
tauty atsirado paprotys miru
siųjų lavonus slėpti įvairiuo
se urvuose ir uolose. Prie mi
rusiųjų lavonų slėpimo ur
vuose ir uolose daug prisidėjo 
ir lavonų baimė. Mat pirmyk
štės nekultūringos tautos nu
mirėlių lavonus ne tik gerb
davo, bet jų ir bijodavo. To
dėl lavonus ėmė slėpti urvuo
se, uolose ir kitur, o angų už
versdavo dar akmenimis ar 
užkasdavo žemėmis. O urvų ir 
uolų senovės laikais badavo 
daug ir jų ras^i numirėliams 
laidoti nebūdavo sunku. Ve

šliau, žinoma, gamtos urvai ir 
uolos tapo pakeisti dirbtiniais 
urvais, o vėliau ir paprastais 
kapais. Tokiu būdu per dau
gelį amžių nuo lavono ėdimo, 
nuo jo padėjimo lūšnelėj ar 
lauke, buvo prieita prie lavo
nų slėpimo žemėj.

Tyrinėjimai parodė, kad ak
mens amžiaus perijodo Euro
pos gyventojai savo numirėlių 

. lavonus daugiausia slėpdavo 
urvuose ir uolose. Baigiantis 
akmens amžiaus parijodui jau 
prasideda lavonų kavojimas 
dirbtinėse uolose urvuose ir 
net laidojimas žemėn. Ak
mens amžiaus perijodo nėra 
žinoma nė vieno 
kad lavonas butu 
ar kitokiu kokiu 
sunaikintas.

Prieš kokius 300 
Europoj 
žalvario 
būdavo 
vadams 

.žmonėms supilami dideli ant
kapiai, vadinami milžinkapiai. 

■J’; tų Jai^ųrEųr(|poj:JoJ{iiJ mil
žinkapių yra randama Jau ne
mažai.

Panašiai savo mirusiuosius 
laidodavo ir kultūringiausios 
senovės laikų tautos egiptie
čiai, šumerai, babiloniečiai ir 
kt. Nors egiptiečiai buvo pa
siekę jau nepaprastai aukštas 
kultūros, bet jie visfiek tebe
manė, kad mirusieji žmonės 
po mirties taip pat kūniškai 
tebegyvena, kaip ir gyvi bū
dami prieš mirtį. Jie tikėjo, 
kad dvasia kūnų yra tik laiki
nai apleidusi ir kad ji kuomet 
nors į kūnų vėl sugrįšianti ir 
kūnas prisikelsiųs. Todėl egip
tiečiai ypatingai stengėsi kad 
mirusiųjų kunai greitai nesu
gestų, nesuputų, neri tuomet 
dvasia nebeturėtų į kų sugrį
žti ir numirėlis nebegalėsiųs 
prisikelti. Toks egiptiečių tikė
jimas privedė prie mirusiųjų 
lavonų balzamavimo ir dary
mo vadinamųjų mumijų. Nors 
toks tikėjimas vėliau šiek tiek 
sunyko ar pasikepė, bet lavo
nų balzamavimas ir mumijų 
darymas neišnyko, o virto ne
paprastai aukštu menu. Net 
musų laikais, kuomet visi mo
kslai taip nepaprastai Išaugo, 
išsiplėtė, kuomet ir medicinos 
mokslas pakilo, palyginus su 
senovės laikais, galima sakyti 
į padanges, bet numirėlių la
vonus balzamuoti taip, kaip 
egiptiečiai, beveik dar neišmo
kome. Nuo kai kurių lavonų 
išbalzamavimo jau yra praėję 
daug tūkstančių metų, o lavo
nai yra išlikę visiškai sveiki, 
nesugedę, lyg butų prieš ke
liasdešimt metų išbalzamuoti.

patį pasendinus, išnokinus, perlei- 
džiamas per pagerinamų Lucky 
•.'■.-■I.’-’-

Strike valymo procesų, kuris 
žinotnas kaip * “It*s toasted”. 
Štai kodėl, kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventoj’as 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

WISS1G
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

Kaip būdavo atliekamas 
pats balzamavimas, visai tik
rai šiandien nėra žinomas. 
Yra žinoma, kad tam tikri 
specialistai numirėliui išim
davo vidurius, galvos smege
nis ir kitas minkštesnes ir 
greit pūvančias vietai Vidu
rius, galvų ir ki^as vietas pri
pildydavo visokių puvimų su
laikančių skystimų ir smalų. 
Po to lavonų džiovindavo ir 
apsukdavo įvairiomis suminto
mis medžiagomis. Tos visos 
medžiagom, tie visi vaistai bū
davo taip specialiai gerai pa
ruošti, kad iš tiesų lavono pu
vimų beveik visiškai sulai

kydavo ir lavonas įdėtas į 
tam tikrų karstų, vadinamų 
sarkofagų, galėdavo išbūti ne- 
puvęs amžiais. Taip išbalza
muoti ir paruošai lavonai va
dindavosi mumijomis. Kai m il
sų laikais buvo pradėti kasi
nėjimai Egipte, tokių išbalza
muotų lavonų, mumijų, buvo 
surasta gana daug ir išvežiota 
į įvairimą Europos muziejus. 
Tokių egiptiečių mumijų Eu
ropos muziejuose galima ir 
šiandien už tam tikrų mokestį 
pamatyti.

Ypatingai gerai būdavo pa
daromos aukštųjų turtingųjų 
asmenų, o ypač faraonų mu
mijos. Paprastųjų gyventojų 
mumijos, arba kartais ir visai 
nebalzamuoti lavonai, žinoma, 
būdavo pakasama žemėn ir 
tiek. Bet faraonai buvo apsi
rinkę sau tam tikra vietų neto- j geriau įsivaizdino pragarų 
Ii sostinės. Tėbų, 
laidodavo. Karalių 
mumija 
užkasdavo žemėn, ar 
davo į uolas, bej ] 
dar jiems supildavo 
tikrų antkapių 
pavidalo. Tokius 
piramidas kartais

STROPUMĄ

Jeigu jus busite stro- 
pus, n** duosime 
jums $1.000 extra, 
jeigu Jum 1 fclofci tr» pir- 
nių pryzų. Nesiųsk 
pinigų. Nė cento ju- 
bu pinigų nereikia, 
kr ui iAloAti. V

Spartumus apsimokės.
KUPONĄ ŠIANDIE xxxxxxxxxxxxxxxx

:lll, Dcm Moines, Iowa. 
veidų, $2.500 pryzų paveiksle, kurj čia 

PrnSau man pasakyti koks yra mano stovis.

Sykiu................... ..................... $11 8a00
BUDRIKAS DUODA NUOLAIDOS QQ

žmones,kiti velka virvute pas
save savo širdį, treti pa- būdavo laidojami ir kiti Egip

arba Buick Sedaną ir $1,000 Cash
Mos įduodamo daugiau rn'gu $5000—100 pryzaia naujame dideliame 

skelbimo plane musų biznyje. Taipgi tukstanAlus dolerių siireialiu at
lyginimu. Mes nereikalaujame nei vieno cenl<» jūsų pinigų Aitam iAlo- 
Ainiui p. C. H. Essig, farmeris iA Indiana Valstijos iMoAA $3.000. Mrs,

B Edna Žjlcr iA Ky. iAloAA $1.050, ir daugelis kilų. Aloj kampanijoj kas- 
nors iAlalmSs $2.500—KodAl ne Jus?

•
 RAAVKITE MUMS ŠIANDIE <IM atsakymo mes jums prisiusime da- 

rodymus. kad visi prizams pinigui virA $5,000 jau dabar yra padftti i 
tvirta, dideli Dos Moines Bankų gatnvi dAl lAmokAjlmo iAloAnsicms. taipgi 

_ detaliai kaip jus galite lAloAti $2,1100. Pirmų Prizų.

• AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS?
ŽrnonAa važiavusieji knre. knrj matote Atn virAui. iAlipo iA jo. Jų

•
 veidai parodomi Artime paveikslo visokiose vietose. Kaikurie veidai ap

vemti. kiti žiuri Aonu, kiti tiesiog j jus. Paženklinkite veidus, kuriuos 
aurasltes iAkirpklte paveikslų Ir kartu su savo adresu prlsiųskite mums. 
Geros akys greit suras. Ar galite Jus?

APrisiųskite Šiandie siųsite savo 
atsakymų da- 

• bar ir aktyvini prisidėsite, bukite tikri jus gausi
te speciali cash atlyginimų. Jus galite iAloAti pas- 
kiaušio modelio Buick K sedanų, kurj pristatys 
jūsų artimiausias dyleris ir $1,000. extra už pa- 

• siskubinimų—arba $2,500. jeigu jus norite gauti 
cash. Jeigu bus lygus skaičius, duosime dvigu
bus pryzus. Jeigu jus norite iAloAti pirmų pryzų 
$2,500 pinigais, prlsiųskite atsakymų šiandie dėl 
smulkmenų. Ar ' jus surandate 
veidus?

XXXXXXXXXXXXXXXXI SIUSKITE
< PARAMOUNT PRODUCTH CO., Dept.
< AA paženklinau penktus ar dauginu
J siunčiu, ir aA norėčiau išlošti pryzų
< VARDAS ........ .. ........................ ................
<
< ADRESAS ....................... ........................<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

PAIN-EX_P£LLER

s



NAUJIENOS, Chlcagč, IU.

MAUI9EMOS TNiittlryn Jm
Chicagojs — šatras 

Metanui ■ .......
Pusei matai ................
Trims m«nesiams «
Dviem mteesiam 
Vienam mlnariui _

88.00 
4.00 
B.00 
1.50
.75

Rusija gali įsivelti į karą. Karo baubas, kuriuo per tiek 
metų bolševikai gąsdindavę Rusijos gyventojus ir visą 
pasaulį, palieka be reikšmės. Bet ar sovietų valdžia 
dabar ims mažinti savo išlaidas ginklams? Vargiai. Ji 
yra apsiginklavusi daugiausia prieš savo “vidujiniusį 
priešus”, o ne prieš svetimas šalis. ' 2

Cbicago

«nd Chm Mattar 
it tha Port Office 
onder tba art of

tenoo dna kasdien, ilddriant 
ieniua. Lddiia Naujiena Ben- 
178® S. Hahted SU Chicago, 
tofonaa ftomli 8500.

Maich tth UU »t 
rit Chic&go, III. 
Morab

Pusei metu —. 
Trim* minėdama 
Dviem minėsimai 
Vienam mineaiui

lAtiriainte)
Metami ■■■■........ ..
Pusei metų

87.00

1.25

1 1
ROO8EVELTO DAUGUMA

6,265,798 BALSAI

4.00
2.50

_______ ___ ___  ____ __  mey
Orderiu kartu au atsakymu.

DĖKŲ DIENA

Dar vakar Chicagos mokytojai ir mokytojos nebu
vo gavę užvilktų algų. Veikiausia, be algų jiems teks 
ir šventę praleisti. Tačiau švietimo taryba įsakė kiek
vienam mokytojui perskaityti mokyklose dėkojimo at
sišaukimą.

Už ką dėkoti? r

Rinkimų kampanijoje prezidentas Hooveris daug 
kartų sakė, kad klysta tie, kurie mano, jogei blogiau 
negali būti. Tai buvo tiesa. Nėra tokio blogumo, kad 
negalėtų būti dar blogiau.

Todėl Amerikos žmonės rytoj galės būt dėkingi 
bent už tai, kad jiems nėra blogiau, negu kad galėtų 
būti.

ŽOLĖ DAR NEPRADĖJO ŽELTI GATVĖSE

Vakar Hooveris su Rooseveltu matėsi ir kalbėjosi, 
pirmą kartą po rinkimų. Bet juodu veikiausia nė vie
nas neužsiminė apie tą prezidento pranašavimą, kad 
“žole apžels gatvės šimtuose miestų”, jeigu bus išrink
tas Rooseveltas. Žolė dar nepradėjo želti nei Washing- 
tono, nei kurk) kito miesto gatvėse.

Bet Hooveriui, žinoma, tuo tarpu yra pasiteisini
mas, kad dabar atėjo šalčiai ir žolė negali augti.

Jeigu Roosevelto administracija taip pat mažai at
liks ekonominės krašto būklės pataisymui ir bedarbių 
šelpimui, kaip Hooverio, tai ateinantį pavasarį gali 
sirodyti Amerikos miestų gatvėse blogesni dalykai, 
gu žolė.

pa- 
ne-

SOVIETAI TAIKOSI SU SAVO “PRIEŠAIS”

Iš Paryžiaus pranešama, kad šiomis dienomis Fran- 
cija ir Lenkija pasirašysiančios nepuolimo sutartį su 
sovietų Rusija.

Prancūzai ir lenkai iki šiol buvo laikomi pikčiau
siais bolševikų “priešais” vakaruose. Kada Maskva kal
bėdavo apie “imperialistų ruošiamą puolimą prieš pro
letariato tėvynę”, tai ji pirmiausia turėdavo galvoje 
Franciją ir jos pastumdėlę Lenkiją. Bet dabar sovietai 
jau nutarė daryti su jomis taiką.

Joms pasirašius nepuolimo sutartį, pasiliks šitame 
Rusijos šone tik dar vienas “priešas” — Rumanija. Su 
ja bolševikai seniai veda derybas, bet iki šiol jie nega
lėjo su ja susitarti dėlto, kadangi Rumanija reikalavo, 
kad j nepuolimo sutartį butų įdėtas pripažinimas Be
sarabijos Rumanijai. Maskva su tokiu reikalavimu ne
sutinka. • <

Tačiau Rumanija yra nepavojingas Rusijai 
kaimynas. Niekas netiki, kad ta silpna valstybė galėtų 
milžinišką Rusija pulti.

Dabar pažvelgkime į rytinę Rusijos sieną. Tenai 
pavojingas jai kaimynas yra japonai. Nuo pernai me
tų, kada japonai užgrobė kinų Mandžuriją, buvo susi
dariusi ypatingai kebli padėtis tarpe tų dviejų valsty
bių. Rusai pyko ant japonų ir pravardžiavo juos “ban
ditais”, skelbdami pasiryžimą ginti su ginklu rankose 

*“sovietų interesus” Mandžurijoje ir šaukdami viso pa
saulio darbininkus padėti skriaudžiamai Kinijai. Koki 
dabar santykiai tarpe rusų ir japonų?

Tenka pasakyti, kad pastaruoju laiku ir čia vis
kas griežtai, pasikeitė. Maskvos laikraščiai jau japonų 
nebeplusta banditais. Priešingai, , Maskvą japonai nu
siuntė savo įgaliotinį Matsuoka tartis dėl reikalų Man
džurijoje. Jisai tenai buvo mandagiai priimtas ir, ma
tyt, jam pavyko su bolševikais susiderėti, nes sovietų 
valdžia jau eina prie pripažinimo japonų okupacijos 
Mandžurijoje. Tą provinciją japonai, kaip žinoma, pa
vertė neva nepriklausoma valstybe ir sudarė jai val
džią, kurios Mandžurijos gyventojai visai nenori ir 
prieš ją kyla. Bet bolševikai užmezgė ryšius su tąja 
japonų kontroliuojama “Mandžukuo” valdžia. Sovietų 
Rusija yra pirmutinė valstybė, kuri oficialiai paskyrė 
su “Mandžukuo” valdžios pritarimu savo konsulus į 
Mandžuriją.

Tuo budu bolševikai, kurie pirma šaukė pasaulį 
ginrti Kiniją nuo “banditų” japonų, jau su tais bandi
tais* draugauja ir remia jų smurto žygį.

Taigi ir rytų f rote išnyko pavojus, kad sovietų 
.. • - • ■ ■ - ■ . - ■ *
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Associated Press surinktomis 

iki šiol žiniomis, įvairus kan- 
didatai j Jungtinių Valstijų 
prezidentus lapkričio 8 d. ga-‘ 
vo tiek balsų: t

Roosevelt — 21,857,057. j 
Hoover — 15,091,259. ,
Thomas, socialistas, — 616,{ 

185.
Upshaw, prohibicijos parti

ja, — 82,684.
Foster, komunistas, — 21,- 

722. ;
• Reynolds, Socialist-Labor, —< 

5,473.
Tuo budu Rooseveltas gavo 

6,265,789 balsų daugiau už 
Hooverį. Bet iš keleto valstijų 
dar nėra pilnai paduoti balsai. 
Kai kurių valstijų įstatymai 
nereikalauja, kad oficialia bal-, 
sų skaitymas butų atliktas 
prieš lapkričio mėnesio pabai
gą arba gruodžio mėnesio pra
džią. ' ;

Tačiau galutinos skaitlinės 
nedaug tegalės pakeisti bend
rus rezultatus. Atrodo, kad 
socialistų kandidatas Norman 
Thomas vargiai bus gavęs 800,-. 
000. Keturi metai atgal už Tho- 
masą buvo paduota tik 26Q,- 
000 balsų.

Bet komunistų balsų skai
čius tai — be galo didelis jiems 
nusivylimas. Kaip savo kampa
nijos tikslą, jie skelbė “milio- 
ną balsų už Fosterį”. Kai kas 
manė, kad komunistų kandida
tas gali gauti dvejetą ar treje
tą šimtų;.dūkstančių, ‘bet pasi
rodė, kad jisai gavo dešimt) 
kartų mažiau, negu buvo spė
jama. Galutinas Fosterio balsų 
skaičius vargiai pasieks 25,000. 
Taigi visas komunistų blofas 
susprogo, kaip muilo burbulas.

BE REIKALO KOLIOJASI

rus (mąyorus) Hilląuitąs gavo* 
'tame mieste. 248,000 balsų, o 
socialistų kandidatas ) prezi
dentus Norman Thomas gavoj 
tame pačiame mieste tik 120,- 
000.

Aišku, kad panašus, jei ne 
didesnis, skirtumas balsų skai
čiuose pasireiškė ir pas komu
nistus. Vietiniai jų kandidatai 
surinko daug daugiau — gat 
būt, ^penkis arba dešimtį kartų’ 
daugiau — balsų, negu Toste
ris. Už Fosterį, matyt, nebal
savo didelė dauguma pačių ko-’ 
munistų ir jų simpatizatorių. 
Jie, veikiausia,, atidavė savo 
balsus Rooseveltui, norėdami, 
kad pralaimėtų Hooveris, o 
dar labinus trokšdami, 'kad bu
tų sugrąžintas alus.

Nors komuhistai ir dedasi
■ i i i ............. . ................... i ... ......................  i '■ ■ ............

-•v • ; ..w- -.i r- -«.v> ■•■'■v . --i?.1 /

dideliais “revoliucionieriais**, 
bet jie. tą savo “revoliučioniš- 
kumą” rodo tik tuščiu plepėji
mu ir piktžodžiavimu. O kai 
jiems reikia paremti savo “re
voliucines** frazes darbu, tai 
jie pasirodo didžiausi ištižą* 
liai. Lapkričio 8 d. komunistų 
“armija” numaršavo ne paskui 
raudoną vėliavą, bet paskui žei
dei) alaus!

wįw' ..........»«,■ ■ ■ ■■■ ■**■■!!11

TROCKIS VAŽIUOJA
DANIJĄ

Trečiadienis, lapt. 23, 1932
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Viincas Žilionis.

Kaip aš Virtau Valkata
(Kai .kai iš šiandieninio .Lietuvos gyveninio)

všiuos metus, 
i

Buvęs sovietų karo komisa
ras ir nabašninko Lenino >ben-’ 
dradarbis, Leonas Trockis, ke- . tliauja j Kopenhagą laikyti pa
skaitą universiteto /studentams.’ 
Iš Danijos jisai ketina vėl su
grįžti į Prinkipo salą Turki
joje.

Po kapitalistišką Europą 
Trockis gali kėliauti, o sovietų 
Rusijoje, kur jisai buvo vie-; 
nas iš sovietų steigėjų, janų 
nevalia nė pasirodyti, Ar ne, 
.keista? t

SVEIKATOS SKYRIUS
,š( Skyrių Tvariu) ir Prižiūri 

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

AR VAIKUČIAMS PIRMIEJI
DANTUKAI TURI BŪTI SAU

GOJAMI NUO UPUVIMO? f

“Laisvės” redaktorius Tau
ras baisiai pyksta ir koliojasi, 
kad “Naujienose” buvo pakar
totas žinių agentūros Asso
ciated Press pirmesnis praneši
mas, jogei nepilni apskaičiavi
mai balsų, paduotų lapkričio 
8 d., rodo tik 15 su puse tūks
tančių balsų už Fosterj. Jisai 
tvirtina, kad tai esąs sąmonin
gas “buržuazijos” melas, kurį 
komunistai, girdi, atremsią, 
patys surinkdami ir paskelbda
mi savo kandidato balsus.

Mes tikime, kad jeigu balsus, 
“rinks” ir skelbs komunistai,, 
tai Tosteris pasirodys sumu-i 
šęs net ir Rooseveltą, . nes 
Maskvos davatkų “aritmetika” 
yra gerai žinoma. i

v iBet gaila, kad garsusis per< 
“surpaipę” lindimo didvyris 
Tauras moka tik karščiuotis ir 
plūstis ir nė truputį nesisten
gia galvoti. Kaipo argumentą, 
kad “buržuazija” “slepia” Fos-’ 
terio balsus, jisai paduoda to
kius faktus:

“Tik vienam New Yorlco. 
mieste, sulyg Tammany Hali 
apskaičiavimų ir paskelbimų, 
Komunistų Partijos kandida-; 
tai gavo virš 24,000 balsų; 
Chicagoj 
nesotoj •

- virš 10,000, Min- 
virš 10,000?’ • ’ < 

Bet Tauras užmiršta, kad 
tie (teisingi ar ne, čia mes 
nespręsime) apskaičiavimai lie
čia balsus, paduotus už vieti
nius kandidatus/ o ne, ųž kan
didatą j Jungtinių. Valstijųpro- 
zideiįtus. “Naujienose” 
niai buvo pastebėta, kad radi-

t 

.  ' ' ' ii 

kūdikio dantukų gedimą. Gen- 
dantieji dantys dažnai sukelia 
vidurių nevirškinimą, tikėtus, 
ir kitokias vadinamąsias ku-i 
dikių ligas. Antras yra tas( 
tikslas, kad kūdikio dantukų 
priežiūra tiesia kelią pilnai 
burnai sveikų nuolatinių dan-

Rašo Dr. A. R. Lauraitis
\ ‘ ' i

Visi turėtų žinoti, kad trijų 
metukų <kiidikis turi dvide
šimts dantukų. Tie dantukai 
palieka burnoj kol kiti neiš- 
dygsta ir neužniia jų vietas.' 
Paskutinis iš pirmojo seto 
dantukų, jeigu normaliai dyg
sta, iškrinta apie dvyliktus 
metukus. Jeigu, tie pirmieji 
dantukai pasilieka vaikučių; 
burnose per tiek daug metų, 
tai reik juos saugoti, kad jie 
neiš.putą.ir’nereiktų pirin lai
ko prašalinti.

Beveik kasdien nuo mamy
čių išgirstam, jog pirmieji ar-,, 
ba laikini dantukai yra mažos 
vertės ir jų neteik taisyti, 
valyti, nes jie išpuls, čia daro-į 
ma didelė klaida. Tie dantų-; 
kai yra maži organėliai, lĮęurie 
prirengia sparčiai augančiam 
kūdikiui maistą. Tie maži, lai
kini dantukai, palaiko žan
dukuose antrajam setui vie-J 
tas.

Kuomet pirmojo seto dantų-, 
kas tampa pirm laiko praša
lintas, tai antrieji dantukai 
kreivai išauga. Kreivai išaugę 
dantukai ne tik kad negerai 
išrodo, bet ir greit išpūva. 
' Kiek tai malonumų priduo
da, kuomet uždugę^ individu- 
alai turi1 dailius, švarius ir 
tiesius dantis. Sveiki, balti? * 
periiniai dantukai ne tik svei
katą apsaugoja, bet ir veidą1 
puošia. Kiekvienas iš musų* 
myli matyti šypsantį veidą šit 
perliniais, baltiiįs dantukais; 
bei išpuvę, kreivi, nešvarus^ 
dvokianti dantys, net dailiau-į 
šio veido išraišką biaųrina.

Bet kokiu bubu galima įgy
ti tuos baltus, tiesius, švarius, 
perlinius dantukus? Kad tu- 
irėti genis dantis,/ reik 
prižiūrėti kaip itik jie žandu
kuose pasirodo. sDvįęjų metų 
amžiaus kudikis. turi -Aris| dvi
dešimts laikinių dantukų. La
bai svarbu, kad motina mažu 
minkštu šepetuku reguliariai 
valytų šiuos dantukus. Ji tu-" 
rotių atminti, kąd datatis gali,; 
gest kaįp tik . jie .žanduose pa- , „ ..........
sirodo. Taipgi jį tur&ų mai-; to ir tfšktttpingai ątgąl ^lydė-" 
tinti ? kūdikį i ?tirikaaiu‘ /maiste^ 4xr^Ki~ 
kuriame randasi vltamimj, 
kurie yra taip svarinus dantų-5 
kų struktūrai ir nuolat djude-'1

‘fe

to uį’čdą. Pavyzdžiui, socialistų 
kandidatas -f Nw Vorico mė*1

vais žandais, nupuriijusiomis 
ir nušašusiomis nosimis, išvar
vėjusiomis akimis, išsekusiais 
veidais, ant kurių stėri žili 
plaukų stagarai, šlubomis ko
jomis... Dievaži, juk vėl aš 
apie save! Juk tai aš, po 
šimts velnių! Aš vienas iš tos 
Židikų armijos, kurių gyveni
mas matuojamas išgertais pus
bonkiais, vienas iš tų, kurių 
išmesti iš gyvenimo buto ir 
•gyvęna po tropais!...

Žulikų armija... Ji—Sąšla
vynas. I juos nieks nežiūri, 
lygiai kaip niekas nesidomi 
šašlavynu, nebent policija su
stato protokolą. Valkatų luo
mas... Jis toks yra, toks buvo. 
Valkata — valkata ir gimęs.

Ne, aš negimiau valkata! 
Anksčiau ir aš turėjau doro 
žmogaus vardą!...

(Tęsinys)
Ką aš galėčiau pasakyti apie 

kurie iš manęs 
.padarė visišką invalidą ir vi
siškai pakeitė mano dvasią?

Nieko. Nieko. Nieko. --------
. Per įtuos melus virtau be
jausmiu daiktu, kuriam visos 
vertybės nustojo savo reikš
mės.

Nereikalingas. Visų užmir
štas. Sąšlava. Pastumdėliu. Iš
matų krūva, štai kas aš bu
vau per tuos metus!

O vis lįik buvo daug kas. 
Kaip baisus sapnas. Aš viską 
lai dabar jaučiu ir žinau. 
Many guli tas sunkumas ir 
purvas. Bet kaip aš tai galiu 
pasakyti kitam? Pagaliau tam 
-niekas netikės ir niekam tas 
nebus įdomu. Ką aš pergyve
nau—tas nepasakoma. Tas tik 
mane supras, kuris atsidurs 
vienodam suole su manim.

Aš dabar bejėgis ir sulaužy
tas. Mano nuomonės niekas 
nepaiso. Be*< aš turiu klausimą 
tiems ,kurių rankos mane pa
sodino pkalėjimą:—

—Kokios teisės jus turėjot 
išbraukti iš mano gyvenimo 
pačius geriausius metus? Kas 
suteikė jums teisę atiduoti 
mane supilti ir kimu ir dva
sia? Ko pasiekėte jus, padary
dami iš manęs valkatą ir de
generatą? Ko?...

.Jei jie man į šP^ai atsakytų! 
•man nebūtų skaudų spardo
mam, ujamam ir nekenčia
mam. Bet aš žinau, kad .nei 
pats velnias į šitą klausimą 
neatsakys. Atsakymo nėra! Aš 
apiplėštas!!...

Nuo manęs visi dabar bėga 
ir žiuri su panieka.

Įsivaizduokit išsekusiai rau
svas akis, nuo šnapso išpurtu
sį veidą, apžėlusį ' jau žilais 
plaukų stagarais... Paltą, ku
ris tarnaują man jau septy
nios žiemos ir vasaros. Kiau- 
ru& batus, šlubą koją. Sušme- 
ruo^ą kepurę. Apzulintą port
felį, kuriame nežinia kada 
buvo sudėti moksliški popie
riai, bet kuris tikrai buvo iš- 
nešiojęs vagoną šnapso ir 
alaus bulelių (atnešu ir parne
šu visiems, .kas duoda man iš- 
sigerti arba užmoka kokį pus-

Nuo to laiko, kada pasirodo 
pirmasis nuolatinis vaiko »dan-; 
tis, paprastai šešių metų am-, 
žiaus, motina turi tą dantį 
saugoti taip, kaip ir pačią vai?, 
ko gyvybę. Kasdieninė dantų; 
priežiūra ir reguliarus Janky-' 
masis pas dantų gydytoją; 
yra tinkamiausias būdas. Mo
tina turi mokyti savo vaiką nei 
vien tiktai tinkamai šepetu
ką vartoti, bet taip pat turi 
paaiškinti, ir tas rūpestingas 
dantų valymo paprotys virsta 
nuolatiniu pajiročiu. Jeigu 
emes taip darysime ir pa*ari- 
nius išpildysime, tai nereikės' 
musų vaikučiams su sutinu-; 
si ai s žandukais pas dentišiąj 
lankytis ir daug skausmo iri; 
baimės turėti. i

Nė viena tauta negali tapti? 
galinga, jeigu ji nesusideda tišplilį) . Pagaliau pridėkite dar 
sveikų linksmų žmonių. Žmo-J 
gus negali būti linksmas, jei
gu jis neturi geros sveikatos,; 
o geri, švarus ir sveiki dantų-; 
kai, tai yra geros sveikatos1 
požymiai. į

mane įvairiais 
iš ’1 »■ 9 -‘f

sėdėjau sode.
sviediniu žaidė

žymos, £ motina' turi nuvesti± 'Aki.'... I z k -.

mano 37 metus amžiaus. Do
kumentus, kuriuose įrašytas 
prasikaltėlio vardas...

Argi dar j urna nesupranta
ma, dėl ko manęs visi neken
čia ir nuo manęs bėga?

Galiu ir daugiau apsakyti 
dabartinį gyvenimą savo.

Turiu ir kambarį. Tris mė
nesius prieš tai jo visiškai ne
turėjau, nakvodamas autobu- 

/se, po filtų, sode ant suolo.
 Bet neseniai gavau tarnybą. 

Jis buvo mbinas* tarnybą, aienusigąskitei
narys, šnipas, pučo parito ir /Pas vieną žydą vežioti prekes

• •• • 11 e i e*vienuolis.
.•Brieš kurį laiką į Berlyną 

atvyko garsūs tarptautinis 
avantiūristas Trebiįsch—Lin
coln, apsimetęs budistų vie
nuoliu ir pasivadinęs čao 
ttupgu., Berlype jis buvo su
kėlęs nemažą. sensaciją, bet, 
atirandant vis daugiau skep
tikų, abejojančių jo “dvasišku: 
trtginiiinu”, jis gavo sprukti i®į 
Vokietijos. Jis nuvyko ;į Belgi
ją, bet ten, lipdamas iš Irau-; 
kinio, -apsidaręs ilgu geltenu 
budistų vienuolių , apsiaustu, 
jis buvo keturių seklių suim-

ĮVAIRENYBES
ii.i ? ■ u m.

Naujausias Europos 
avantiūristas Bet neseniai gavau tarnybą.

tas į Vokiętiją. • 4 |
Trebįtšcli-Lincoln yra ykuaą 

jdomiąuSiii naujųjų Europos 
taikę figūrų. Savo laiku jis 
buvo žydų rabinas A^eagri jo j, 
parUmemto' < Azijoj,
vokiečių •
Britanijoj, vienai iš Kappo

ir“* vęsti “smulkią prekybą?* 
Jis davė man kambarį, už ku
rį paskaito mėnesiui 10 litų. 
Aš ir pirklys, ir vežikas, ir 
konduktorius jjrie autobusų. 
Žydas mano žinion pavedė 
guzuotą kumelę, kuria dažnai' 
važinėju “tarnybos reikalais?* 
Kumele labai prasta, nusišė- 
rus, pasenus ir pabėgus. Bet 
ji man patinka. Gal būt dėl 
4o, kad mes vienas į kitą pa
našus, Ji su manim kartu ken
kia lietų, darganą ir šaltį.

Mane žino visas sulestas, vi
si mieste ponaičiai, kuriems 
patarnauju, »aM|mis nurody
damas įtartinas vietas arba 
pristaliučd 

i wą prekę”.

12. .
Vieną dieną iš palovės išsi

traukiau skrynią, kur buvo 
sudė*a senos knygos ir raštų 
likučiai . iš mano “liaudies 
švietėjo” laikų.

Bevartant šias seniai užmir
štas knygas, senus> lapus, man 
ima drebėti rankos. Kvaila, 
kvaila... Ir kartu nepaprastai 
graudu. Man ašaros graužia 
akis. Taip, dar aš moku verk
ti!... Verkiu, kai gaunu sma
giai išsigerti. Tąsyk manyje 
kažin kas atbunda...

Kadaise buvau mokytojas... 
Dar ir šiandien atsimenu kai 
kurių mokinių veidus ir var
dus. Kur jie dabar?

Kai gatvėj pamanau iš mo-e 
kyklos bėgančius vaikus, vi
suomet sustoju ir ilgai į juos 
žiuriu. Noriu juos užkalbinti. 
Bet jie bėga nuo manęs, pra
vardžiuodami 
vardais. ”

...yieną.syk 
Ties manim
du maži, gražus vaikiūkščiai. 
Taip smagu man į juos buvo 
žiūrėti! Sekiau kiekvieną jų 
judesį, kiekvieną garsą. Mano 
sieloj tą valandą buvo taip 
gražu! Aš užmiršau viską.

...Sviedinys atsirito po mano 
kojomis. Pagaunu sviedinį. 
Atbėga vienas berniukas. Ima 
is manęs sviedinį. Aš paimu jį 
už rankos ir nepaleidžiu. Ma
tau jos švelnius garbanuotus 
plaukus, melsvas, jaunas akist 
Jaučiu jo liekaną, švelnią ran
ką savo purvinoje lopoje. Ir 
man urnai pasidaro graudu. 
Gaila savęs fpkio juodo ir ne
švaraus... Aš noriu verkti ir 
prispaudžiu vaikutį prie savęs. 
Vaikutis tunu.

Iš kažkur atsirado vaikų 
motina. Ji persigandusi stvė
rė vaiką iš manęs ir nu pasiu
timu suriko:

—Šalin, valkata, nuo mano 
vaikui Dar užkrėsi kokia 1L 
;gaL..

- Kaip skaudus man buvo tie 
žodžiai! \

Aš tada pagalvojau apie Zu
zaną... Su inspektorium, sako, 
ji nutraukė santykius po to, 
kai šis 'už .valdiškų 'pinigų 
išaikvojinią buvo pasodintas 
į kalėjimą. Girdėjau, ji gyve
nanti sostinėje. Ištekėjusi už 
kapitono. » Gal ir ji jau turi 
tokius gražius vaikučius? Ne 
kitaip ir ji dabar su manim 
pasielgtų. Kaip ši ponia...----

Atverčiu seną dienraštį. 
Skaitau.—-

“šeštadienis, 
diena .

(Bus daugiau)

balandžio 5
- «. « ,•

tas mažas skyles ir 'tuo budif kurį laiką jis paraše savo 
sulaikys dantukų gedimą. La- alsiipinimus, sukėlusius ųe

j $ namus “gy- 
i žinomos visos 

vietos, kur ąlaptai pardavinėi 
1 jaiųa degtinė ir visos reikali n- 
<ginusios moterys. pastarieji 

šnipas Didžiojoj i dalykai yra geras šaltinis ma-
’ ‘ ------- - uždarbio?

Užteks. .Kam gali jbuli įd(h 
mus valkatos darbai, jo nu? 
įskurusio, Aliute) pradedančio 
žilti fizionomija? Jų tiek ir 

ipiluos gatvės. Krei-

KULTURĄ No. 10. Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

"NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galinta gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 tentai.

F

U -



Trečiadienis, Tapt. 23, 1932
... .. .......... .............

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Buvusi ehicagiete 
Emilija D. rašo apie 
gyvenimą Lietuvoj

Apsigyveno Tryškių miestely
je, Šiaulių a p.; iš C hicago s 
išvažiavo pereitą vasarų.

Pereitu vasarą išvažiavo j 
Lietuvą musų “Naujienų” rė
mėja ir korespondente, Emili
ja D.

Ji buvo gerai žinoma tarpe 
Chicagos lietuvių/ kaipo ener
gingą veikėja — ypač prie Jo-

ANTANAS VIRBICKAS
Ptrsiskyrė su šiuo pasauliu lap*-- 

kričio 21 dieną. 10:30 valandą, 
ryte 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Laukaičių kaime, 
Skaisgirio pa r.. Šiaulių ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 2 
brolius Juozą ir Kazimierą, sese
rį Luciją ir gimines, o Lietuvoj 
dukterį.

Kūnas pašarvotas randasi 
College Avė., Aurora. III.

Laidotuvės įvyks ketverge 
kričio 24 dieną. 9:30 vai. 
iš namų į Prancūzų parapijos
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į vietines ka
pines.

Visi a. a. Antano Virbicko gi
minės. draugai ir pažysami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Broliai, Sesuo ir Giminės.

618

ryte 
baž-

KOSTANCIJA BENEŠEVIČIENĖ 
po tėvais Lenkauskaitė 

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- didėliame nuliudime duk

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

Kūnas pašarvotas randasi 4511 
So. Spaulding Avė., Tel. Lafayette 
1290.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj lap
kričio 25 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kostancijos Beneše- 
vičienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 

. dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame.
Duktė, Anūkai ir Giminės, e

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532. 

Antanas Jaksevicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 22 dieną 6 vai. 

vakare 1932 m., sulaukęs pusę amžiaus; gimęs Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., Strulionių kaime. Paliko di
deliame nuliudime moterį Anastaziją, po tėvais KrikšČiu- 
niukę, 5 dukteris Veroniką, Oną Sklioris žentą Stanislovą, 
Marijoną Janušauskas žentą Bonifacą, Jievą Churas žentą 
Antaną, Kazimierą Vizgard žentą Petrą, brolį Dominiką, 
1 anukus, pusbrolius, pusseseres ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Adomą ir brolienę 3 seseris Marijoną, Martą, Pau
liną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 817 W. 38rd St.

Laidotuvės įvyks suristoj, lapkričio 26 d. 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Jurgio parapijom bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv.- Kazimiero kalines.

Visi a. a. Antano Jtaftševicziaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiii kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys,. Brolis, žentai^ Anūkai ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel.

.y
Yards 1188.

driškiečių ir prie labdaringų 
draugijų.

Jos raštai (vaizdeliai iš Clii- 
cagos lietuvių gyvenimo) ku
rie tilpo “Naujienose” laiks 
nuo laiko, buvo labai mėgiami 
skaitytojų*

Laiškas* iš- Lietuvos 
(Ištraukos)

Rašytas J. 2ymontienei, An
tano žymonto žmonai).

Geroji Ponia Žymonfienė::
Atleisk man, kad aš, mize

rija, neparašiau jums laiško 
tuoj po atvažiavimo į Lietuvą. 
Mat, aš buvau visą laiką taip 
blogai nusiteikusi, nors kelis 
sykius bandžiau rašyti ir vis 
turėjau dėti j šalį plunksną, 
rašalą ir popierą.

Dabar palioviau Mažinėjus, 
apsistojau metams laiko maža
me miestelyje, Tryškiuose, 
Šiaulių apskrity}. Gyvenu vie-

A.+ A.
BARBORA BRIEDIENĖ 

po tėvai* Baubkite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utarninke, lapkričio 22 dieną, 
5:)O valandą ryte 1932’ m., su-- 
laukus 41 metų amžiaus, gimus- 
Šilalės pan, Striukų kaimo, Tau
ragės ap.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vincentą, dukterį Birutę, sū
nų Albertą, motiną Marijoną Le- 

’ brikienę, patėvį Kazimierą, brolį 
Povilą Baublį ir brolienę, 2 sese
ris Marijoną Butkienę ir Josepbi- 
ne Pilkienę, švogerį Butkų, pus
brolį Juozapą Baublį ir gimines, 
o Lietuvoj seserį Domicėlę Tarnai 
šauskienę.

Kūnas pašarvotas randasi 333 1 
Le Moyne St.

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 26 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos uė velionės sielą, 
o iš ten' bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Barboros Briedienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
V y tat, Duktė. Sūnūs, Motina, 
Patėvis, Brolis, Seserys, Švogerit, 

i Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Cbas. Sirevicz, tel. Cicero 294

JURGIS JOKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

panedėly, lapkričio- 21 dieną, 9 
valandą vakare. 1932 m., sulaukęs 
pusės amžiaus. gimęs Vaiguvos 

j miestelyj.
Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, 2 sūnūs Anta
ną ir Rapolį, dukterį Jievą Mos- 
neckienę, seserį Mikaliną Aleksą, 

; švogerį Joe. Aleksą, marčią Stella, 
3 posūniai ir giminės, o Lietuvoj* 
2 podukres.

Kūnas pašarvotas randasi 6508 
So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj lap
kričio 25 dieną. 8::30 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten1 bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Sesuo, Marti, Švoyeris 
ir Posūniai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radzius, Tel. Canal 6174.

nuoiėsi gyvepiiim^ imamuoju 
d« didelius kambarius, už (ai
rius moku ųet 20 Įiti| į mėne- 

' y-' ■?' !
Miestukas neturi elektros? ir 

viskas žydų; rankose.
žmonės čia tamsus, Hur- 

buoti, bet geros širdies ir 
draugiški.

"Algos gaunu 751 litus į 
mėnesį”

į Ketvirtas mėnuo, kaip Lie
tuvoj; antras mėnuo kaip tar
nyboj Tryškiuose. Algos gau
nu 75 litus į mėnesį. Pirmą 
mėnesį, įskaičius ir algą, už
dirbau 165 litus. Nors tai ab
surdiškas užmokesnis žiūrint 
“amerikoniškomis” 
bet proletariškam pragyveni 
mui už tenka..
dar, kad gavau jau ir dovanų: 
obuolių krepšį 10 klušinų,, 
agurkų puodynę, kepalą duo
nos ir nuŠepusį gaidį’, kurį lai
kau pririšus už kojos prie*- 
menyj, kad atpenėtų. Tšsižiuri 
sukempėjęs, mizernas, bet 
rytmečiais, kad pradeda gie*- 
doti, tai už galvos turiu šūsn
im tiT

Lietuvoj ruduo pilnam sa
vo- gražumo, — lyja kožną die
ną, — ncišbredamas purvas ir 
makaliene. 
rezidencija 
“glaunioj” gatvėj, tai aiškiai 
girdėtis žemaičių klumpių 
tauškėjimas, žąsų kirkseji- 
mas, palangių barškėjimas, 
karvių maurojimas ir šunų lo
jimas... Jei kuomet būna 
žvaigždėtas vakaras, rymau 
prie lango ir klausaus, kaip 
ošia dangiškos šluotos (ber
žai).

Lauksiu nuo jūsų laiško.
— Emilija D.

akimis,

Pasigirsiu

Kadangi mano 
randasi pačioj

Radio programa
18 WHTC

i ....... . ... .

Kad padėkavonės dieną links
mai užbaigus. Jos. F. Budriko 
korporacija rengia gražų radio 
programą ryt vakare iš stoties 
WHFC. Pradžia 7:30 vakare. 
Išgirsite gražių dainų ir muzi
kos.

Taipgi įsidėmėkite, kad pėt- 
nyčios vakare Chicagos Lietu
vių Auditorijoj bus didelis dai
nininkų kon testas, šokiai su į- 
vairiu programų ir kitokį pa?

SIŲSKITE GeLES TELEGRAMA 
W TTtJr’ nr OLOVEIKI3

NUSKINTOS KVIETKOS 
«

Pristatom į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams Vainikai

331& S. Halsted St Tel. Boulevard 7314

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką įir savu nupiginto
mis -kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mos nfeko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno f munj 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies;

! Reikalui esant, musų automobinUs atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa-

i tarnavimą jnm» visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j | thf, ar jus ką pirkaite, rir ne.

BUDRIKIS yra vienatinis Jietųvią graborius, kuris 
teikia ambulanco patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
t&mmttoja Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
germenų. Pašaukite DUDEIKĮ pirui negu kreipsitės kur 
kitur.

cuy&i
■ JtJSŲ GRABORipS ; " i

Didgtit Ofitae

MdftHeriiiitage Avenue 
VM TtfahHHh YARDS 1741 Ir 1742

’■ ' ■ 41. . '• ■ 4 r V-'1'k* i'i '■ •' *if-!''''-r'~ '
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'silinksmimmaL. Įžanga tiktai 25 
centai; šiame konteste kiekvie
nas gali dklyvaut kas mok& dai
nuoti aBba.bile instrumentą gn> 
ti.—Žlniuš;

ną, Lietuvių Liuosybes Svetai
nėje Raudonos Rožės kliubas 
rengia basketbalF lošimus. Visi, 
kurie nori lihftsmai praleisti lai 
iką» raginami’ atsilankyti.

—“N.” rašėjas.

Cicero
Lietuviai mokiniai Roosevelta 
mokyklos “Knygos Savaitėj”

Pereitą savaitę Roosevelt mo
kyklos 7-tas ir 8-tas skyriai su
rengė “Knygos Savaitę”. Park- 
holme Gommunity Hali įvyko 
specialia . programas, kuriame 
dalyvavo nemažas skaičius lie
tuvių mokinių. Įspūdžius įgy
tus skaitant įvairias knygas at
pasakojo parengime Olga Sta
lus,, Virginia Tiškevičiųtė, G. 
Zalatoriutė. Scenoje pastatytas 
trumpas, veikalėlis “Story Ter- 
race”, kuriame dalyvavo Aldona 
šleiniutė, Olga Stanis, Jonas Ra- 
sulis iv Elvira Bagdoniutė;

Cicero
Svarbus pranešimas Raudonos 

Rožės kliubo nariams

šįvakar Raudonos Rožės kliu
bo nariai važiuoja į Whitc Štai 
kliubo šokius, kurie įvyksta 
Meldažio - Paliulio svetainėje; 
White Star kliubas mini 20-tas 
sukaktuves.

Raudonos Rožės kliubo nariai 
susirinkite Lukštienės svetainėj, 
iš kur vyksime į šokius.

Ketverge, Padėkavojimo Die

Graboriai
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu, automobilius^ visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

331D Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

............ ............ ........... .. .................... . ............ . "■-.-—■.

1 F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS' 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnaų- 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todeb kad 
priklausau prie gra

bų iŠdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
-. Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

PROBAK-
suteikia

. barzdaskutyklos 
nuo komfortą 
■ skutimos 

namie

Graboriai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja' laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tek Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU, Cbfcago 
CVVDftR,

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

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
\ Didelė ir graži koplyčia dykai 

- 718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai^ 

Boulevard’ 5203 

. Boulevątd aft4.|,3 

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

Antanina Shusho
Akušerka

16 metų prakcb 
kuoja Chicagoj: li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Radcliffe 2740

Akių‘ Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pihniau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

>

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo* 10 iki 12 

m5scęfi?tsms2sss?s3?ęs3ęsę*®®*" Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6122Į DR.S.BIEŽIS

< > GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
2201 pS Street 

hv Valandos: 1— ir 7—8> 
Seredomis ir neitomis pagal sutartį. 
Residentija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868
» '

:'' '•NJir-;' •’ t > ■‘V/.'''-"' ■<■■■

Lietuviai Gydytojai || Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO F Steele
PRANEŠIMAS įsenusias-

Persikėliau įherdvesnę ir patogesnę vietų)’ 4180 Archer AveOUe 
3325 So- Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12> 
Phone Boulevard- 8483

----------------- ------------------------------------------ t.

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
, , Dentistas

Dr T K Klioiurn. So. Ashland Avė.vr. v. ik. Aiiauga arti 47th Stfttt
DENTISTAS* į

‘ Uemrninkafo Ketvergait h Subacomh ‘
2420 W.Marąuette Rd. arti Wuttrn Av\ ĮvaiHJS GydytojaiPhone Hemlock 7828 ' ■ A..■ ...

Panedfliais, Seredomis ir Pitnyčiomiv IĮD II 1? D 7 H/V A M 
1821 So. Haltted'. Street | U H. H Ei I|t L III A 11 

DR. C. KASPUTIS 1 Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 

DENTISTAS tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it
Grižo iš Buropot ir vii praktikuoja 1 akušeris.

tenojoj vietoj. ..............f Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. Milmortrų ir vaikų pagal naujausius me- 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvinadie-1 todtts X-Ray ir kitokius elektros prie- 

niaii pagal susitarimą. taisos.

3335 So. Halsted St. 1025 St
Tel. BOULEVARD 9199 I Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
į Hyde Parh 6755 ar Central 7464

A. MONTVBD^ M. Et 
We« Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597 Praktikuoja 20, metai

OFISAS 
a -r • 1 • 1 4729 South Ashland Aot., 2 lahoe

A. L. Davidoms, M.D spbcS^- SžbvOS 
4910 So. Michigan Avenue f Mo,,r,i%Ilgi valandos.

5107 Wtj0 ro l2 vai. ouo 2 ild 4
VALANDOSt vaL pUtIl ir noo 7 iki 8:30 vai.

000 2 valandai ryte: JNedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną,
nuo 6 iki 8 vahndai vakare. į phone Midway 2880

apart iventadtenio tr ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 7650
Dr. F. C. WINSKUNAS

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

Tel. Canal 0402 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard- 5914

DR. NA1KE1IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Bellwood 3883

Dr. Theo. R. Hudson 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

———— ofisas ir rezidencija
119 So. 25th Avenue

n . . vr a x. i I BELLWOOD. ILL.
Daktaras V. A. Šimkus Valandos: nuo 11-12 ryte, 2-4 po

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Piet4 7-9 vakare
Gydo mvo ofise patinusias, išputusias] 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
K. GUGIS

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Centril 4411

Moterų ir Vaiką ligą Specialistė Į Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
kaFAYETTe'^’337 J3Z3 's^uth'^al.rtd’strM,

?2“° (V'/"1’ did”’ A“ y ik!: VrfMd4.tTŽu>B«°Iik?ra Vm;0 kukvien,

12 7"?,. (į5sky,t“ Tą>pgl. k a* k.n.tg,
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utaramkala « N«iaioj nuo 9 iki 1Z „to 
Ketvergais. I ..... _ .. _

Rez. Tel. HYDE PARK 3395>

DR. T. DUNDULIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Ręst. 6600 South Arteeidn Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1824/ Soi. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

......... -......... .......

DR.M.T. SIMBOLIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
■ ofiso valandos ruo S Iki ♦ Ii“ nuo •- t»- 

8 vai. rok. NeMUomto pagal sutarti 
’ ' Ofiso Tel.: Boulivard 7820
i Namų Tekti Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M.D.. 
4442 South Westem Avenae 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 V. M<uqmtU Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas. Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9‘ po pietų, seredoms po pietų h 

j. ,< nedėliomr pagal susitarimą.
■' 1 ............................... ■

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 Weet I4th Street 

CICERO,. XLU
X*Ray . . . Phone Cicero 1260 

i

I

> <
įį

HemlocU 8151

(Naryai
IRGAS

Lietuviai Gydytojai
***®*^***i**®*»**^R^^*4*roi**roeRp**howi

DR. CHARLES SEGAL

Telefonas Yardr 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 ~

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo L 2 __
Rez. Telephone Plaza 3200

ta 3 po pie» 
10 iki 12

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR« A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgą? 

SpecM/istoa odos ligą it veneriiką ligų

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 16—11 v. ryto. 2—4, 7—9 ▼.».
Nedėliomir ir šventadieniais 10—2;

Advokatai

AA SLAKIS
Advokatas

Mieeto OK*» 77 W. Wa»hington St.
Room 905 T d. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. TeL Lafagette 7337

Namų, Tek Hyde Pade 3395

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

TeUfonar Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki & vakaro. 

Seredoj ir Pftnyčioj nUo 9 iki 6

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS- ADVOKATAS 

105 VF. Monroe SL, prie Clark 
Telefonas State 70RV; Valandos O—5 

Wese Sidfe; 2T5I W. 22nd St.
PanedGlio, Seredos ir Pėluyčios vak. 0 iki 0 

Telefonu* RooaeVelt OOOIT 
Namai: 6459 S. Rbckvell Street 

Utarninko. Ketverto Ir Subaloa vak. 7 iki 0 
Telefonu* Republie 0000

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland At».
• Te!. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rocktoell St.
TeL Rtpųblfc 9723 '

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb St.—prie Michiga* Aro. 
Tel. Pnllman 5950--6377

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak, 
T«L * Lafayttte 6393

160 N. EaSalle St. — pagal aatacti

William C. MitcheD 
LI&TUYB ADVOKATAS 

2656 West 69 Street
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Penki Chicagos Lietuviai Sun
kiai Sužeisti įvairiose 

Nelaimėse
Mikas Vaiciekauskas pašautas medžioklė
se, 40 mylių, nuo Kankakee; Vincas Janu
šas nusilaužė abi kojas skerdyklose. Trys 

kiti lietuviai nukentėjo keliose 
automobilių nelaimėse

nei garbingesnio sosto, kaip 
būti motina”.

naujienos, m.
— III.   I sIIiMl !■»■■>*■ ■■*■ ■ Ijlll I Ii II liMH.iim ■      .—M *

^Trečiadienis,, lapk. 23, 1932

Pereitos savaitės pabaigoje | Nukentėjo automobilių
ir paskutiniomis dienomis pen-l nelaimėse
ki lietuviai buvo sunkiai su
žeisti įve iriose medžioklių, au
tomobilių nelaimėse ir darbe.

Vienas *•. jų, K. Kazlauskas, 
5353 South Artesian Avė., la
bai skaudž’si nukentėjo, kuo
met pateko po automobiliu, 
prie 54-tos ir Westem Avė. 
4:45 valandą vakare Kazlaus
kas išlipo iŠ į pietus einančio 
gatvekario. Jam beeinant prie 
šaligatvio staigiai pasirodė di
delis Studebaker automobilis, 
kuriuo važiavo tūlas Clarence 
Patton ir Kazlauską suvažinė
jo. Nelnimingo lietuvio galva 
perskelta, įlaužta , krūtinė ir 
apdraskytas visas veidas ir 
rankos, švento Kryžiaus ligo
ninėn suvažinėtą asmenį nuga
beno Antanas Rouba, 4327 S. 
Hermitage Avė.

SIŪLOMA
Žemiausios Kainos

ANT NAUJŲ

VISŲ GERIAUSIŲ 
IšDIRBYSčIŲ

Tą pačią dieną prie Ashland 
ir Harrison gatvių po automo
biliu papuolė J. Petrovas, 722 
So. Marshfield Avė. Be kitų 
lengvų žaizdų, gerokai apdras
kytos abejos kojos.

Prie 34-tos ir Paulina, sek
madienį 4 vai. po pietų, J. Va
siliausko, 6627 South Ashland 
Avė., automobilis susidūrė su 
kitu karu, kuriuo važiavo W. 
H. Klemp. Abu šoferiai buvo 
smarkiai sukrėsti ir apipjausty
ti, bet labiausiai nukentėjo au
tomobiliai.

Nusilaužė abi kojas Janušas, 
Svvifto darbininkas

Vincas Janušas, Swift & 
Company darbininkas, pereitą 
savaitę dirbdamas paslydo ant 
ledo ir nukrito 30 pėdų žemyn 
ant cementinių grindų. Nusi
laužė abi kojas. Eudeikio am- 
bulanso skubiai nuvežtas į 

• Billings Memorial Hospital, 
55th ir Park Avė.

Pašautas laike medžioklių
Taipgi praeitą savaitę šautu

vui netikėtai šovus, šrotų sun
kiai sužeistas Town of Lake 
plačiai žinomas biznierius Mi- 

;kas Vaiciekauskas, 4645 South 
jHonore Street. Jis ir Pranas 
Stupelis, 4545 S. Paulina St., 
su kitu draugu išvažiavo me
džioti apie 40 mylių į pietus 
nuo Kankakee, III. Vienas vy
riškių netikėtai šovė, pataiky
damas į Miko Vaiciekausko 
galvą. Vienas geležgalis kiau
rai pervėrė kairiąją Miko akį. 
Sužeistasis atgabentas 
Kryžiaus ligoninę, kur 
tebeguli.

Dainavo Zablikienė ir Kače- 
rauskienė

Po šios prakalbos, pasirodė 
visiems mylimos dainininkės 
pp.Zabukicne irKačcrauskiene. 
Sudainavo dvi dainas. Sekan
čiai, dvi sesutės Griganiiitės, 
išpildė dalį muzikalio progra- 
tno. Dar sykį iššaukta p-nė 
Zabukiene sudainavo solo 3 
daineles.

štai pasirodė ir “N. G” cho* 
ro kvartetas; pp. J. Milcr, B. 
Klaustow ,V. Ladignite ir A. 
Jokubaitė. Sudainavo 3 dai
neles. Po programa p-ne M ii 
lericnė pakvietė visus eiti 
Šokti ir laimėti prizus, kuriuos 
duos 5 geriausioms šokėjoms.
Dr. Graičunas pralenkia visus 

šokiuose
Visi ir pradėjom šokt, 
mumis ir Dr. Graiču- 

kokia tai gražia ponia

Na!
Štai su 
nas su 
ar panele, (kurios vardą nepa
tyriau) taip mikliai ir gyvai 
šoka! ’Mislijau, tam žiliui jau 
nepasiduosim! Re! kas tau, 
jis kuo toliau tuo smarkiau. 
Well, kontesto komisija pripa
žino Dr. Graičuną kaipo ge
rinusį šokėją, tad jam įteikė 
pirmą dovaną. Antro prizo 
laimėtojum pripažino Frank 
Bulow, kuriam taipgi įteikė 
dovaną. — F, B.

Šiandie Felony teis 
mas svarstys Baltu 

čio bylą
Prieš jį išpirkti penki varantai 

sumoje $9,050.44; iki teismo 
sėdėjo Cook apskričio kalėji
me.

d., bet 
advoka-

išpirkti

į šv. 
dabar

Senas lietuviškas žy 
das, išgyvenęs Ame 

riko j 51 metus
Rašo Baroh Von Pliokšt

■ .ii i m......įifMiMilitn ii.

• •

Pranan Rozenas buvęs lietuvio 
patrijoto Zimontaičio moki
nys; Chicagoje gyveha nuo 
1882 metų; įdomus senelio 
prisiminimai

velt 8500, o Senas Petras jums 
patarnaus už prieinamą kainą. 
Jus tuo pačiu laiku suteiksite 
Senam Petrui Kalėdų Dėduko 
dovaną.—Senas Petitas.

r’CLASSIFIED ADS

Kai rasdavo

Gal jums juokai, kad aš ra
šau apie seną lietuvišką žydą, 
bet mano raštas visai rimtas. 
Rašau vien tuo sumetimu, kad 
tas Chicagos lietuviškas žydas 
daug kuomi skiriasi nuo senųjų 
Chicagos lietuvių, žydo vardas 
Pranas Rozenas. Amerikon 'at
keliavęs 1882 metais, sekamą 
metą atvykęs Chicagon. Reiškia, 
p. Rozenas gyvena Chicagoje 50 
metų. Laike savo gyvenimo 
Chicagoje turėjęs įvairių biznių, 
buvęs žymus politikierius, var
do komitimonas, asmeniškas 
draugas garsiojo “Hanky Dan
ky”. Dabar p. Rozenas yra ve
dėju Johnson Commissary Co„ 
24 So. Canal St.

Naudoja gražią taisyklingą 
lietuvių kalbą

P-nas F. Rozenas, senukas, 
70 metų amžiaus, simpatiško 
budo, daugiau panašus į lietu
vį, negu į Žydą, kalba taisyklin
ga, be priemaišo žydiškumo, lie
tuvių kalba, šitą senuką man 
teko matyti porą kartų ir kal
bėtis gana ilgai įvairiais gyvo 
nimo klausimais. Ypačiai mane 
įdomino jo praeitis: vieta iš km 
paeina, laikas atkeliavimo Chi
cagon ir t.t. Daugiausia man 
buvo įdomu sužinoti, kur jis iš
moko . gražią lietuvių kalbą ir 
kaip galėjo jos neprimiršti laike 
50 metų jo buvimo Chicagoje. 
P-nas F. Rosenas, man sutei
kė apie save gana smulkmeniš
kas žinias—šitas žinias noriu 
pasidalyti su “Naujienų” skai
tytojais. ' 
mios.

Kai kam jos bus įdo-
■

paeina iš Veliuonos;

$22.50 'Sfidget $Q g A 
Radios po ..........VivU
$50.00 Con- g A
solc Radios po OCiavU 
$80.00 Con- g A
solo Radios po O Va vU 
$100 R. C. A. Radiolas po

39.50
M25 Atwater Kent Ęądios

45.00
,130.00 Sparton Radio

48.00
$150.00 Majestic Radios

50.00
REKORDAI

Visi Naujausio Padarymo 
Lietuviški Rekordai Parsi
duoda už pusę kainos

38c
arba 2 už 75c

Truputį senesni rekordai

15c
PIANAI

Labai geram stovyje po
$10.00, $15.00, $18.00
Lengvus išmokėjimai po 50c 

ir $1.00 į savaitę.

PEOPLES 
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St

Kampas Maplewood
Tel. Hemlock 84u0

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond 

Tel. Lafayette 3171
. Cbipago,.

»•

po

po

po

po

Linksmas Lietuvos 
Dukterų D-jos balius
Dr. Graičunas atsižymėjo kai

po geriausias šokėjas; laimė
jo pirmą prizą.

Šiandien Felony teisme, 
Cook apskričio kriminaliuose 
rūmuose, svarstys Povilo Bal
tučio bylą už svetimų pinigų 
išeikvojimą. Byla buvo pradė
ta svarstyti spalių 27 
buvo atidėta, Baltučio 
tams to pareikalavus.

Prieš Baltutį yra
penki varantai, sumoje $9,- 
050.44, Nuskriaustieji yra An
tanas Jucius, apie $4,000, Alek
sandras Jonušas, irgi apie 
$4,000, William Alexander, Bru
no Shukis ir Antanas Kataus- 
kas.

Povilas Baltutis buvo suim
tas spalių 25 d. Y. M. C. A. 
viešbutyje, netoli 9-tos ir Wa- 
bash gatvių. Jis slapstėsi per 
ilgą laiką, bet pagaliau buvo 
suimtas. Nuo suėmimo dienos 
iki teismo Baltutis išsėdėjo 
Cook apskričio kalėjime, nes 
nesumokėta reikalaujama $13,- 
000 kaucija.

TRUMPOS ŽINIOS
Vyrai, matyt, retai kuomet lai

mi ginčus su žmonomis

dalyvavo 
tik galėjo 
svetainėn, 
atsilanky- 

lietuviai
labdaringą draugijos

Lapkričio 20 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, Lietuvos 
Dukterų Draugija surengė ne
paprastai šaunų balių, tikslu 
pagerbti nares, kurios atsidė- 
jusios veikė draugijos ir lietu
vių gerovei.

ši draugija daugiausiai yra 
atsižymėjus labdaringais dar
bais — šelpimu beturčių. To
dėl jos parengime 
tiek žmonių, kiek 
tilpt Auditorijos 
Toks skaitlingas 
mas užtikrina, kad 
remia 
darbą.

Įvairus, įdomus programas
•

Baliaus rengėjos pagamino 
skanią vakarienę ir sudarė 
linksmą programą, formoj 
prakalbi;, dainų ir muzikos, 
kurį išpildė geri talentai.

šio baliaus pirmininkė p-ne 
Milerienė atidarė programą 
ir pasakė įžangos kalbą. Nu
rodė draugijos gyvavimo ir 
kokius darbus yra užsibrėžus 
nuveikti ateityje.

Sekančiai pakvietė kalbėtii 
Dr. Graičuną, kuris aiškino 
svarbą ir garbingą užduotį, 
“Moteries-šeimininkes ir mo- 
teries-motinos”.
nas savo kalboj įrodė, kad
^nėra- ga rbi ngesuios-prof esi josJ timas. ■ ‘
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Dr. Graiču-

Pranas Grekas, 3422 Emerald 
Avė., susiginčijo su savo žmo
na Stella ir netrukus atsidū
rė Cook apskričio ligoninėje, 
kur daktarams prisėjo jį gero
kai sulopyti. Pranas, 36 metų 
vyras, įsigilino . į ginčą šešta
dienį, apie 9 vai. vakare. Barnis 
ėjo kurį laiką ir norėdama ga
lutinai jį užbaigti žmona Stella 
pagriebė puodą karštos arbatos 
ir išvertė jį ant nelaimingo 
Prano.
Nelaimingoji Ashland gatvė' 
Dar viena automobilio nelaimė

V. Baltraitis, 423 Englewood 
Avė., buvo sužeistas, kuomet pa
teko po automobiliu, prie 43- 
čios ir Ashland, žaizdos nepavo
jingos. Automobilis suvažinėjęs 
Baltraitį, prie to pačio kampo’ 
susidūrė su kitu automobiliu.

Su peiliu j galvą
Alenas Leonavičius, 1140 S. 

Ganai Street, gavo su peiliu į 
galvą nuo tūlo Povilo Krause, 
kuomet tarp jų kilo nesusipra* .. . • • , - . ... ............. ....... .

- -
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Rozenas
buvo žiniontaičio mokiniu

Pranas Rozenas, paeina' iš 
Veliuonos, gimęs 1863 metais. 
Tėvai buvę didelės ūkės savi
ninkai ir laikę karčiamą. Jau
nose savo dienose Pranas, susi
draugavo su lietuviais— išmoko 
grynai lietuvių kalbą kokią tais 
laikais ūkininkai vartojo, išmo
ko jų papročius, patarles, dai
nas ir t.t. Veliuonoje buvo pra
dinė mokykla. Pranas su kitais 
vaikais ją lankė. Kas įdomiau
sia, kad Veliuonos mokykloje 
mokytojavo lietuvis Vincas ži
montaitis, buvęs didelis lietuvis 
patriotas, bandęs vaikus moky
ti lietuviškai sekamu budu: ka
dangi vikai nemoka rusiškai, 
tai mokytojas žimontaitis lietu
vių kalba aiškindavęs rusų kal
bą, o rusų raštą išaiškindavęs 
duodamas pavyzdžius lietuvišku 
raštu. Pertat, p. Rozenas, sa
vo lietuvišką žinyną patobulino 
mokykloje ir čia. išmoko lietu
višką raštą.

Sulaukęs 19 metų, išvažiavo 
Amerikon

Išėjus Vincui žimontaičiui iš 
mokyklos, buvęs atkeltas mo
kytojas Ribinskas. Ribinskas 
irgi bandęs eiti žimontaičio ke
liais, bet pats silpnai vartoda
mas lietuvių kalbą, negalėjęs 
daug ko vaikams lietuviško duo
ti. Vėliau pats, Ribinskas ne- 
besekęs žimontaičio pavyzdį, nes 
matęs, kad jo kalba daug pras
tesnė negu jo mokinių. O mo
kytojo Ribinsko lietuviškas raš
tas buvęs niekam nevertas —• 
daugiau lenkiškas negu lietu- 
tuviškas. Baigus Veliuonos mo 
kyklą, tėvai jį leidę toliau rpo- 
kytis, norėjęs, kad butų rabiriu, 
bet jis neturėjęs tam darbui 
patraukimo, Suėjus '19 metų 
amžiaus išvykęs Amerikon.
Tebeskaitąs lietuviškus laik

raščius
Į mano klausimą ar laike 50 f 

mėtį gyvenimo Chiėagoj e tur&
,!i šį:. .. • , ■-V''-'' ' '■ '

jo bent kokių tampresnių ryšių 
su lietuviais—atsake, kad ne.

į, 1 t " ' 1 , '

AtVažiavęs bandęs sueiti čia lie
tuvių, bet radęs vos porą ir tie 
patys buvę gana tamsus. Pra
slinkus desėtkui ar daugiau me
tų, irgi bandęs užmegsti drau
giškumą, bet ir tuo laiku nebu
vęs patenkintas. Ir tai nuo lie
tuvių pradėjęs visai atšalti. Bet 
pats kitiems žydams ir ameri
konams su pasididžiavimu pa- 
sigirdąvęs, kad jis šimtą nuo
šimčių lietuvis.
kai kada laikraštį ant kampo 
nusipirkdavęs ir kai kada dabar 
nusiperkąs “Naujienas”. Jis da- 
dar nelabai patenkintas lietuvių 
raštiškąja kalba—girdi gana su
darkyta, kai mus žimontaitis 
mokino tais laikais buvusi kur 
kas geresne kalba.
Prisimeno mokytojo žymontai- 

čio pranešimus
Politikoje, sakosi, daugiau ne- 

bedalyvaująs, bet jo senas drau
gas “Hanky Danky”, regis jo 
tikras vardas O’Bricn, dar ir 
dabar esąs aktyvus politikoje— 
komitimonas, bet neprisimena 
kurio vardo. P-nas Rozenas, 
rengiasi aplankyti Lietuvą, bet 
nusiskundžia, kad ir j j depre
sija pačiupusi. Girdi, rengiaus 
pereitą metą važiuoti Lietu
von, bet tie mano nelemti in- 
vestmentai sulaikė. Man sma
gu, kad Lietuva taip spėriai 
kįla kultūriškai, sako p. Roze
nas. Aš skaitau ką randu žy
dų ir amerikonų spaudoje apie 
Lietuvą. Nemaniau, kad Lie
tuva galės taip skubiai prisi
kelti iš mirštančiųjų tautų ei
les. Mano laikais Lietuvoje 
viešpatavo tamsa—man sunku 
ir įsivaizduoti, kad Lietuva yra 
nepriklausoma valstybe. Tiesa, 
sako p. Rozenas, musų moky
tojas žimontaitis kai kada sa
kydavo, kad Lietuva prisikels, 
bet ir pats 'vargiai tikėjo, kad 
taip urnai viskas dėsis.

Jeigu taip kalbėtų žilagalvis 
lietuvis amerikonas, čia nebūtų 
nieko nuostabaus, bet kada gir
di tą viską iš senuko žydelio, 
kas tai manyje sukure įdomų 
įspūdį. Jaunų dienų mokytojas 
Žimontaitis yra padaręs gilų 
įspūdį jo jaunoje vaidintuvėje, 
kuris neišnyko jam susilaukus 
gilaus amžiaus.

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 perka Black Band, bet ar jie gauna 
Black Band?

Kiekvienas Yafdas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois ang
lis, vietoj Black Band. Jeigu norite ge
rų anglių, kreipkitės j musų kompaniją, 
tai geresnių Black Band anglių nenori? 
uite. Kaina tik $8.50 už toną. 

CRANE COAL CO. 
5332 So. Long Avė. 
Te!. Reoublic 8402

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

Seno Petro praneši 
mas Chicagos 

lietuviams
Laikas susirūpinti Kalėdų 
Vanomis; užrašykite laikraštį

do-

žiemos šventės Kalėdos jau 
netoli. Daugelis musų ieško 
kalėdinių dovanų giminėms ir 
draugams. Naudingiausia do 
vana, kurią galite suteikti drau
gui, yra geras laikraštis ar ge
ra knyga. Užrašydami drau
gams “Naujienas” ar “Keleivį” 
ar padovanodami jiems gerą 
knygą įgysite tikrą dėkingu
mą.

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50: G. H. arba Pbilco Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

II I I llllM^—— ............................................... ............

Patent Attorney
Patentai

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Furnished Rooms
IŠSIRENDUOJA furnišiuotas kam

barys, vienam arba dviem vaikinams, su 
ar be valgio, garadžius, 6515 South 
Talman Avė. Hemlock 6344.

For Rent
RENDAI pigiai 5 kambarių flatas, 

karštu vandeniu apšildomas.
7242 So. Fairfield Avė.

Knygos • ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” ■ Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pus? 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 
Cbicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica- 
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o rekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai vJandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo . '

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4754

Business Service 
J - - -Biznio P8t»<navimaB________

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteikia patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimą su 
re n dau n inkais. Per ateinančias 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir rendaaninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skynų. 
Atdara kasdien nao 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nao 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PAIAISYK SaVO STOGĄ ŽJEM A1 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome o*'*us 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYK ’.!.

BRIDGEPORT ROOFING CC. 
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Įclassified APS
Financial

Finansai-Paskotos

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU 
St. Louis .......... $2.50

Kansas City ............... $5.00
Detroit ........  $2.00
Los Angeles ............... $20.CO
New York .................... $10.00
Philadelphia ............... $12.00
Wasbington. D. C......$ i 2.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765. Chicago

STOGDENGYSTE
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 77 < 1 

DUONKEPYKLOMS MALKOS 
$9.50 tonas

KURUI MALKOS 
$4.00 tonas

Pašaukite Diversey 2060 
arba vakarais 

Diversey 7321

GERIAUSIA ČASH KAINA UŽ 
MORGIČIUS.
certifikatus. 134 No. LaSalle St. Kam
barys 316.

BONDSUS ir deposit

Atdara vakarais.

PASKOLINSIM NUO $50.00 
IKI $300.00 

2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GARADŽIUS — 100 karų, gera 
apielinkė. $300. Gazolino stotsi. Bar- 
genas. Al. Weiss, 160 No. LaSalle.

už Rcal Estate For Sale
. NąinąiPąrdąyjrnuj

PARDAVIMUI namas su bizniu, ge
ra vieta, pigiai. Priežastis išvažiuoju į 
Lietuvą, i 707 S. Halsted St.

rriti. likO jeigu norite radio, gerų 
baldų, pečių ar minkštą lovą, 
neužmirškite, kad Senas Petras 
yrą keliaujantis pardavėjas di
džiulės Peoples \Furniture krau 
tuvės.

Kam reikalinga atnaujinti ar 
užsirašyti laikraštis ar knygų, 
paskambinkite telefonu Roose

s

trumpam laikui 
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saukite

8500

M

DYKAIS “ 1 ■ mentus
PASAULYJE PAGARSĖJĘS ZOLIV SPECIA

LISTAS IR DAKTARAS PAGELBfiJO 
TŪKSTANČIAMS 

•; • ' -t, '■>

PaetebSUna nauja sveikata sutelkianti žo< 
lių kombinacija išrauta neBenlai. Tuketan 
člai sirgusiu kuriems prisfijo kęsti kandus 
— pasveiko. Nežiūrint kokia lifra nešinu 
tumei arba pas kokius gydytojus nesigydfite 
arba kokius vaistus nevartojote be pasek
mių, Štai yra jums viltis. Motina Helena 
įžymi sveikatos nežfija ir Jos sūnūs Dr. 
Šimanskis, 1860 No. Damen Avė., Dept. 83 
Chicago, D. siūlo jums b dienų naminį žo
lių treatmentų dykai, Paimkite pasiūliji- 
mft — $1.00 butelį kraujo tonika arba 
$1.80 butelį speciali, žolių gyduole taipgi 
pasitarimas dykai. Užmokėkite tik 25c už 
ęatarnaviina. ateikite Šiandien su Šiuo skėl

imu arba raSykito N. 11-23-32.
< . ........................ Msiaiy—asassM—. I n . ........................ imki. ...........

f

*

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

f J m šen Stud.)
Res,. 73O .W, 62nd Si.
Tel. Euglewood 5840

ŠIO SKYRIAUS SKELBIMŲ KAINOS 
TAIP NUPIGINTOS, KAD JUS 
NUSISTEBESITE.

Už mažą pinigą jus galite pasiskelbti ir 
padaryti gerą bizni

ROOSEVELT

arba musų atstovas galės ypatiškai jus atlankyti




