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Du Lietuviai Aptiekininkai Pašauti Plėšiku
Plėšikai Pašovė Aptiekorius 

Grigaliūną ir Mereckį

onas Gregg-Grigaliu-

Jonas Grigaliūnas gal mirtinai pašautas 
savo aptiekoj prie 69 ir Western gaviu.

Juozas Mereckis sužeistas lengviau
Chicago.—šeštadienio vakare 

liko plėšikų pašautas ir gal mir
tinai sužeistas lietuvis aptieki- 
ninkas
nas, 41 m. amžiaus, savininkas 
aptiekos kampe 69 gatvės ir 
VVestern Avė. Taipjau tapo pa
šautas aptiekininkas Juozas 
Merick-Mereckis, 2512 W. 63 
St., dirbęs Grigaliūno aptiekoj.

Trims plėšikams įėjus Gregg- 
Grigaliuno aptiekon, pats Griga
liūnas triusėsi viduje aptiekos. 
Aptiekininkai Mereckis ir Jonas 
Jonaitis, 2422 W. Marųuette 
Rd. ,buvo užpakaly. Užgirdęs 
įėjusius žmones, Mereckis išėjo 
iš už užpakalinės aptiekos da
lies, kad patarnauti kostume-

irams. Bet pamatęs “kostume- 
rių” rankose revolverius, Merec- 
kis pradėjo bėgti atgal į už
pakalį. Plėšikas paleido šūvį 
ir Mereckis krito sužeistas į 
koją, kulkai pervėrus kelią.

Grigaliūnas, kuris triusėsi nu
sigręžęs į pelšikus, užgirdęs šū
vį bandė atsigręžti, bet krito 
plėšiko peršautas į nugarą.

Plėšikai po to skubiai pabė
go, nieko aptiekoje nelietę.

Grigaliūnas yra gal mirtinai 
sužeistas. Bet jeigu ir pasveik
tų, tai, daktarų nuomone, gal 
visam amžiui liktų paraližitotas.

Abu sužeistieji randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Jaunas turtuolis Charles Boett- 
cher II iš Denver, Colo., ku
ris tapo išvogtas iš savo rūmų 
ir už kurio paliuosavimą dabar 
žmogvagys reikalauja $60,000.

Cermak
Miršta

Meras merdi ir mir t
tis gali ištikti bile 

valanda
Gyvybė palaikoma tik stimu- 

liantais ir oxygenu. širdis pa
žeista ir kraujo įliejintas nieko 

nepagelbėjo

Bankų receiveriai 
yra neteisėtai ąudi 
toriaus paskirti

Teisėjas nusprendė, kad recei- 
veriai yra neteisėtai paskirti 
ir todėl visas jų veikimas 
yra neteisėtas

Chicago. — Superior teismo 
teisėjas Sullivan, Automatic 
Building Co. byloje pašalinti už
sidariusio Phillip State Bank 
receiverį Charles H. Alvers, nu
sprendė, kad visi užsidariusių 
bankų receiveriai, kuriuos pa
skyrė buvęs valstijos auditorius 
Oscar Nelson, yra paskirti 
teisėtai, ir kad įstatymai, 
lig kuriais jie tapo paskirti, 
nekonstituciniai. Todėl ir 
sas tų neteisėtai paskirtų
ceivėrių veikimas yra neteisė
tas.

ne
su
yra 
vi-

turtą ir bandyti jį likviduoti, 
mokėti banko skolas ar mokėti 
pinigus depozitoriams, bei da
ryti kokiui kitus žygius užsi
dariusio banko'reikalais.

Teisėjo nuosprendis paliečia 
110 receiverių Chicagoje ir apie 
400 receiverių visoje valstijoje.

Auditorius dar gali kreiptis 
į augštesnį teismą, kad pakeis
tų teisėjo Sullivan nuosprendį. 
Ką darys naujasis auditorius 
dar nežinia.

Kadangi dabar yra naujas 
auditorius, tai senojo audito
riaus paskirtieji bankų receive
riai rezignuoja. Jau vien Chi
cagoje rezignavo virš 60 recei
verių. Bus reikalaujama ir ki
tų receiverių rezignacijos, 
naujasis auditorius galėtų 
skirti savus receiverius.

Hitleris daro žigsnių 
suorganizuoti savo 

miliciją
Savo ginkluotas gaujas Skiria 

pagelbininkais:Pru^jos polici-

kad
pa-

Einant įstatymais, receive
rius skiria teismai. Tečiaifs ban
kų įstatiniai leidžia receiverius 
skirti ir auditoriui. Teisėjas 
nesutiko pasakyti savo nuomo
nę dėl konstitucingumo tokios 
procedūros. Jis palietė tik tą 
dalį bankų įstatymų, kurie lie
čia receiverių kauciją. Bankų 
įstatymais, kauciją receiveriams 
nustato pats auditorius. Tai 
teisėjo nuosprendžiu, yra ne- 
konstitucinga ir priešinga augš- 
čiausiojo teismo nuospren
džiams, nes nustatyti kauciją 
yra teismo dalykas. Todėl au
ditoriaus paskirti receiveriai 
yra neteisėti, nes jų kaucija yra 
neteisėta, nežiūrint, kad juos 
vėliau teismas ir patvirtino. 
Kaipo neteisėtai paskirti, jie 
neturėjo teisės perimti bankų

Indiana atšaukė sa 
vus prohibicijos 

įstatymus
Gubernatorius paliuosuos < nu

teistus už prohibicijos įsta
tymų peržengimą kalinius

SORR
ta

Chicagui ir apielinkei federa« 
Hs oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskj šilčiau.

Berlynas, vaS. 26. — Hitlerio 
valdžia stvėrėsi žingsnių suda
ryti savo fašistinę miliciją. 
Prūsijos vidaus reikalų ministe- 
ris Goering išleido dekretą, ku
riuo sudaroma taip vadinama 
pagelbinė policija, kuri bus 
sudaryta iš ginkluotų hitlerinin
kų gaujų ir monarchistų plien- 
šalmių.

Per tūlą laiką “pagelbinė po
licija” nešios savo organizacijų 
uniformą, tik ant rankos turės 
kaspiną. Bet jie turės tą pa
čią galią ką ir tikroji policija.

Hitlerininkų tikslas yra su
daryti desetkus tūkstančių sau 
ištikimos policijos iš savo pa
čių eilių. Pirmiau Prūsijos po
licija, kai ją valdė socialdemo
kratai, tarnavo respublikos ap
gynimui. Bet dabar ji yra pa
tekusi į aršiausių reakcionierių 
ir respublikos priešų rankas.

Miami, Fla., vas. 26. — Pa
šautas Chicagos meras Anta
nas Cermak miršta ir yra tik 
Valandų dalykas kol jo gyvybė 
visai užges.

Jau vakar jo padėtis pasidarė 
tiek kritiška, kad panaudota 
oxygeną palengvinti jo kvėpa
vimą. Sku’biai buvo padarytas 
kraujo įliejimas, kuris betgi 
nieko nepagelbėjo. Kraują du 
sykiu davė vienas jaunas dak
taras. Jo širdies muskulas yra 
skaudžiai pažeistas ir širdies 
veikimas palaikomas tik stimu- 
liantais. Jo padėtis yra bevil- 
tė ir kai apie vidurnaktį jo duk
terys buvo prileistos jį pama
tyti, tai jos išėjo verkdamos. 
Jos sako,/ kad visas jo kūnas, 
kuris nebuvo paslėptas oxygeno 
gobtuvo, “drebėjo kaip lapas”.

šįryt padėtis buvo kiek geres
nė, bet tiek pat kritiška. Tar
pais jis netenka sąmonės ir 
pradeda merdėti. Bet dirbtinės 
priemonės jį atgaivina. Ne pa
tys daktarai negali pasakyti 
kiek laiko tokia padėtis gali tęs
tis. Kiti vis dar turi vilties jo 
gyvastį išgelbėti, bet daugiau 
daktarų tą viltį prarado ir skai
to, kad mėro mirtis yra neiš- 
vengtina. Ji gali ateiti bilc mi
nutę ,bet tokis merdėjimas ga
li tęstis kartais net ir keletą 
dienų, nes jo organizmas, ne
žiūrint senatvės ir pakrikusių 
vidurių, yra gana stiprus ir at
sparus.

Keturi žmonės už 
mušti traukinio

žmonės žuvo sniego 
audroj Anglijoj

Glenview priemiesty traukinys 
užgavo Milwaukee muzejaus 
kuratoriaus automobilių

Jaunas kumštininkas Ernie 
Schaaf iš Bostono, kuris pasi
mirė už kelių dienų po kumš
tynių New Yorke su milžinu 
italu Primo Carnera.

Milicija prisiųsta sau 
goti Springfieldo 

kasyklą

Chinija Nutraukė Ryšius 
Su Japonija

Chinija atšaukė savo ambasadorių Japoni
joj. Tautų sąjunga svarsto ginklų embargo 
Japonijai. Smarkus mūšiai Jehol provinc.

dimą gabenti ginklus Japonijai 
svarsto tam tikras komitetas, 
kuris betgi negali padaryti ga
lutino nutarimo, nežinodamas 
Rusijos ir Jungt. Valstijų nusi
statymo tuo klausimu, nes be 
Rusijos ir Jungt. Valstijų pri
sidėjimo tokis esmbargo nega
lėtų būti veikmingas.

Ginklų embargo vekiausia ne
liestų Chinijos, kaipo užpultos 
ialies.

Indianapolis, Ind., vas. 26.— 
Valstijos legislatura priėmė bi- 
lių, kuris atšaukia valstijos 
prohibicijos įstatymbs.

Gubernatorius Paul V. Mc- 
Nutt, manoma, atšaukimo bilių 
pasirašys pradžioj šios savaitės. 
Kartu jis paskelbė, kad pasi
rašęs atšaukimo bilių, jis pa
liuosuos visus kalinius, kurie 
sėdi kalėjime už peržengimą 
valstijos prohibicijos įstatymų, 
išėmus tuos, kurie nuteisti už 
važiavimą automobiliu esant 
gittais ir už pasigėrimą viešoj 
vietoj. Už prohibicijos įstaty
mų peržengimą Indianos kalėji
muose sėdi 440 žmonių.

Atšaukus valstijos prohibici
jos įstatymus bus leista prira
šinėti degtinę medikaliems tiks
lams, kas šioj valstijoj buvo už
drausta. Taipgi bus leista par
davinėti moltą ir kitus prepara
tus gėrimams gaminti, kurie 
nėra draudžiami federailnių j- 
statymų.

Mažiau-Londonas, vas. 26.
šia septyni žmonės žuvo ir daug 
žmonių liko sužeista didžiausioj 
sniego audroj, kokios dar Ang
lijoj nėra buvę. Traukinių vai
kščiojimas liko sutrukdytas ir 
tūkstančiai darbininkų, kurie 
dirbo atvirame lauke, laikinai 
pasiliko be darbo. Mokyklos 
tapo uždarytos ir ganyklose žu
vo daug avių. Labiausia nu
kentėjo Airija, Vali ja ir York- 
shire, bet liko paliestos ir kitos 
Anglijos dalys.

Žaibai Pietų Afrikoj 
užmušė 197 žmonės

Johannesburg, Pietų Afri
koj, vas. 26. -— Pietų Afrikoj* 
daugiau negu kurioj kitoj pa
saulio daly būna žaibų. Bet ši 
vasara ypač pasižymėjo žai
bais, kurie užmuSė 173 čiabu
vius gyventojus ir 24 baltuosius 
žmones. Vienoj vietoj žaibas 
užmušė iš karto 12 čiabuvių.

t. * ■* . ’ ’l . ’ *1« • ■

Chicago.—Užvakar Glenview 
priemiesty, Chicago, Milwaukee 
& iSt. Paul traukinys užmušę 
keturius žmones, kurie važiavo 
automobiliu iš Mihvaukee į 
Pendleton, Ind.

Užmušti yra Huron H. Smith, 
Mihvaukee viešojo muzejaus ku
ratorius, indėnų padavimų ir 
kalbos žinovas ir botanistas, jo 
žmona Ethel ir jos tėvai Ed- 
ward J. Clark, 70 m. ir Ida, 
67 m„ Clark’ai iš Pendleton, 
Ind. Tėvai viešėjo pas dukte
rį visą mėnesį laiko ir buvo ve
žami namo.
. Netoli tos vietos valandą an
kščiau North Shore elektrikinio 
traukinio liko užmuštas Andrew 
G. Chronis, 63 m.> iš Wilmette, 
sekretorius Ęaklios restoranų 
grandinės.

1 I

Marfa, Tex., vas. 26
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Milicija pasiųsta po ištikusio 
susirėmimo tarp pikietuotojų 
ir šerifo depučiu

———Ai , l

Springfield, III., vas. 26. — 
Trys kuopos valstijos milicijos, 
komanduojamos pulk. Robert 
Davis, liko prisiųstos iš Taylor- 
ville saugoti Capitol kasyklą, 
prie pat Springfieldo, kur užva
kar ištiko susirėmimas tarp 
naujosios angliakasių unijos pi
kietuotojų ir šerifo depučiu. 
Prisiųstoji milicija jau nuo Ka
lėdų saugojo kasyklas Taylor- 
ville apielinkėj.

Susirėmimas su’ depučiais iš
tiki penktadieny. Kasykla ban
doma yra operuoti su pagelba 
senosios unijos angliakasių. Ji 
buvo pikietuojama naujosios 
unijos streikierių. Baigus darbą, 
sau’jalc senosios unijos narių, po 
sargyba 75 šerifo depučiu, iš
ėjo iš kasyklos ir bandė prava
žiuoti per pikietuotojų eiles. 
Pikiėtuotojai buk pradėję mė
tyti akmenis į streiklaužių au
tomobilius. Tada depučiai puo
lė^ pikietuotojus. Vienas de- 
putas liko apmuštas ir vienas I 
pikietuotojas, Joseph Poder, li
ko pašautas.

Po to buvo kreiptasi į gen. 
adjutantą Black, kuris tuojaus 
ir prisiuntė valstijos miliciją 
saugoti kasyklą.

Marfa, Tex., vas. 26. Ne*- 
tolimuose kalnuose, liko nušau
tas Jeff .Davis pavieto šerifas 
Lee Sproul. Suimta trys jau
nuoliai. gįT >1 - 4

. į • ■ ..
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N or vegi jos kabinetas
rezignavo; pakviesti 

radikalai

Peiping, Chinijoj, vas. 26.— 
Chinijos nacionalistų valdžia 
Nanking’e vakar atšaukė Chini
jos ambasadorių Japonijoje 
Chang Tso-pin ir tuo nutraukė 
su Japonija diplomatinius ry
šius.

Ambasadorius tapo atšauktas 
po to, kai jį atšaukti rekomen
davo Chinijos delegacija tautų 
sąjungoje.

Tai jau antras ambasadoriaus 
atšaukimas. Pirmą sykį jis ta
po atšauktas gruodžio mėn., 
1930 m., kai japonai puolė 
Shanghai.

Mušis didžiausiame šaltyje
Railų apygardoj, šiaurvakari

nėj daly Jehol provincijos, siau
čia labai smarkus mušis, kuris 
eina prie 15 laipsnių žemiau ze- 
ro šalčio, kuris labai trukdo 
mūšiui. Tečiaus chiniečiai lai? 
kosi ir Atmuša japonų atakas, 
nors ta apielinkė yra labai sun
ki ginti.

Prasideda didieji mūšiai už 
Jehol

Chinchow, Manžurijoj, vas. 
26.—šiaurinės Japonijos pėsti
ninkai, vadovaujami , gen. Hat- 
tori, perėjo Jehol.sieną ir sto
jo j smarkiausi mūšį su chinie- 
čiais, kokio dar nebuvo Jehol 
provincijoj.

Tai pradžia didžiojo japonų 
į veržimos į turtingą Jehol pro
vinciją. Puolimui padeda aero- 

| planai, kurie pradėjo labai 
smarkiai veikti ir griauti Jehol 
miestus.

'Japonų gen. Muto išleista 
proklamacija parodo, kad japo
nai siekiasi paimti ir Peiping 
(Pekiną), buvusią Chinijos 
sostinę.
Tautų sąjunga svarsto ginklų 

embargo

Geneva, vas. 26.
junga svarsto paskelbimą gink
lų embargo Japonijai. Uždrau- ramumus visoje šalyje.

Kuba uždarė Y.M.C 
A., kaipo maišti 

ninku centrą
Suimti 27 viršininkai ir nariai, 

kuriuos kaltinama už teroriz- 
*. mą Ir suokalbį nuversti val-

Tautų są-

/• * t ■

Havana, Kuboj, vas. 26. — 
Prezidento Machado įsakymu 
policija vakar uždarė Havanos 
Y.M.G.A. (Young Men’s Chris- 
tian Assn.) ir areštavo 27 vir
šininkus ir narius, daugiausia 
profesorius, biznierius ir profe
sionalui. Padarius krata raš
tinėj ir salėse rasta daug šau
tuvų, dinamito, kulkosvaidžių ir 
lapelių, kurie ragina Kubos 
gyventojus prie sukilimo. Su
imtieji yra kaltinami dėl tero
rizmo ir suokalbio nuversti val
džią, pati gi draugija liko už
daryta. Keli suimtųjų prisipa
žinę padėję penkias bomb^g.. 
prie Palacio dėl Centro Asturia- 
no, kai ten ėjo 1,500 žmonių 
pokilis švenčiant sukaktuves 
pradžios karo už Kubos nepri
klausomybę. Bombos sprogo ir 
apardė rumus.

Policija puolė ir komunistų 
raštinę, kur suėmė 16 studen
tų. Ten irgi rasta ginklų ir 
kurstančios literatūros.

Ateina naujų žinių apie ne-

TIEMS, KURIE RENGIASI LIETUVON

Oslo, Norvegijoj, vas. 26. —| 
Valstiečių partijos vado Hund- 
seid kabinetas vakar rezignavo, 
susilaukęs parlamento pabari- i 
mo už atsisakymą kooperuoti su 
radikalais.

Karalius Haakop pakvietė ra
dikalų partijos vadą, buvusį 
premierą Mowinckel, sudaryti 
naują kabinetą.

"••••I

Copenhagen, vas. 26.— Dani
jos i karininkas liko suimtas ir 
jaukia teismo už išdavimą ka
rinių paslapčių komunistų orga
nizacijai, 
wsl.
.■Z'?.. -
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Jo vardo neskelbia?

J 'i*! i

Dabar laikas pradėti rūpintis tinkamai sutvarkyti 
išvažiavimui dokumentus. Ypatingai, kurie nėra Ame-® 
rikos piliečiais ir norės sugrįžti. Gauti leidimas sugrįžti, ® 
kaip, kada užtrunka apie 6 mėnesius laiko. Todėl tuo- ® 
jaus kreipkitės į Naujienas dėl informacijų.

į Naujienų Laivakorčių Skyriaus vedėjai turėdami gį 
• daugelio metų patyrimą jums pasakys kokių dokumentų g* 
į reikės išvažiuojant ir kada pradėti jų ieškoti.

Naujienų raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vaka
ro, Nedėldieniais, nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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KĄ ŽMONĖS MANO
Žiedas durklas

adovybę priėjd prie to

A. S. Kouoliunas

KORESPONDENCIJOS
Dėtroit, Midi

Streikieriai susilaukė paramos

F. Lapinskas

mm

ved?

ne

it*' slaugių

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

tai tuoj a us 
geradarių,

centre 
keletą

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

V1C- 
kiti

jams toliau tyrinėti. Ragas la 
bai panašus j ožkos ragus.

Nuostabus ir keistas reiški 
nys!

dalykas stovi 
tai tolimesnis 
kuris šiandien 
išspręsti. Bu-

manč, kad jis yra pa- 
Kai gydytojai

patariamas jis nutarė

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Liaudies Namo 
reikalu

rtctty Luedcke II Dayton rato: * Al 
i. aumailnU svarumą—

_   _ - __ _ ,  _ * 
Ir reKomendnoU”.
riebumą lenrval. SAUGIAI ir 

--------------------~._I — imkite putę BaukMe- 
lio Kruschen stikle kąrfito vandens ryte prie! 
-— tat yra taurus būdas neteku 
nerratnus riebumo ir viena bonka, kurios

----------- ■ •
Gaukite
— yra ------
savo sveikatą.

žiūrėkite, 
Jeigu M t 
yra saugi
— ims*.

ta”. Vadihasi, dovanota $207,’ 
kuriuos sudėjo kuopos nariai’. 
Beje,, teko nugirsti, kad tas bii- 
vusis finarišų sekretorius norė
jęs padaryti sau galą, bet jį 
žmona išgelbėjusi. Kiek tie 
gandai teisingi, — tikrai nega
lėčiau pasakyti.

|. ,r, ,.. .

Nusižudė* vyras ir žmona
Prieš porą dienų policija su

rado lavčnus Weberų, vyro ir 
žmonos. Juodu užsidarė ”bath- 
room’c” ir nusitroškino gažui 
Kas privedė prie saužudystės,— 
nežinia.

Pasirodė netikri pinigai
Vietos laikraščiuose pasirodė 

įspėjimas, kad žmonės apsisau
gotų nuo netikrų pinigų. Į apy
vartą esą paleisti vieno, penkių, 
dešimties ir dviejų dešimčių do
lerių banknotai. Federales val
džioj agentai ieško netikrų pi
nigų dirbėjų

atsirado 
noridčiųjų vadb-

Milžiniškas karo laivyno dirižablis U. S. S. Macon, kuris 
yra baigiamas statyti Akron, O., dirbtuvėse. Jis bus pakrikš
tytas kovo 11 d. ir pirmą kelionę padarys kovo 21 d. Jis pa
statytas iš tų pačių planų, ką ir kitas laivyno milžinas — di
rižablis Akron.

atvyko vienas 
paprastas- vai-

Rąglstered Patertt Attornąy 
43.k Bssarity itevinga A Csmmercial 

Bank Balldlng
ODIrectiy seras* Street Irom Patent Officai 

WASH>NOTON. D. C.

Žmogui ant kaktos 
ragas

Sudaužytas Chicagos oro biuro aeroplanas, kuris pereitą’ antradienį nukaito prie Bltiė Islahd/ 
III., iš 18,000 pėdų augštuihos. Dešinėj, aviatorius Ray Colton, kuris šidj nelaimėj išliko svei- 

včją, temperatūrą; spaudini^ ir 
, kur šaltis sieke 40 laipsnių 
Tečlaii Coltoii taip sugabidi jį

įtikino ir 
bosus, jog 
nebus taip 

ma-

Remkite savo* apielihkėš 
biznierius

Antras didelis smūgis Liau
dies namui, tai žuvimas 850 

I .

dėl. Universal banke, Chicago- 
jc. Už tą nekaltinu valdybos, 
bet ir kredito neduodu, kad 
prie to privedė ir pražudė su
dėtus žmonių centus. Apsau
gojimui buvo išeitis, — bet 
ja ja nepasinaudojo.

Kada tik organizavosi ku
piškėnų kliubas, 
atsirado visokių 
kurie siūlėsi pasiimti vadovy
bę į savo rankas. Pirmas pa
siūlymas buvo nuo Katalikų 
Veikimo Centro Kupiškio sky
riaus, kuris primygtinai pir
šosi bešališkai vadovauti sta
tant 'Liaudies namą.

Žinoma, j tą jų pasiūlymą

ševikais
žadėjo
visus ai
iš tokios pastogė 
rėti

kas. Ray Colton tris sykius į dieną pasikeldavo į orą tyrinėti 
regėjimą. Pasikėlus vifš Galiūnei ežero 18,000 pėdų augštumoj 
žemiau zero, užgeso motoras ir aeroplanas ėmė kristi žemyn, 
suvaldė, kad nusileido ne perdaug sudaužęs aeroplaną ir pats išlikęš svėikUs,

Mrt. rtctty Luedcke ii Dayton ralo: * Al 
vartoju Kruacfaen, j__2 ___ ____ ____ _
ai netekau 10 •varų | vieną eavaitę ir ne- 
žinau kaip 11 f------------------- ---

Kad nuimti i.„ 
NEKENKSMINGAI 
f "___ ________
pusryčius
užtenka 4 savaitėms visaT’'ma£al'kalnūojK 

H pas blle aptieklntnką Amerikoje. 
IjMtr Imitacijų ir jua turite aauroti

kad rautume t Kruachen Salta 
lirma bunka neįtikina jua. kad tat 
aualaa būdas nusikratyti riebumo 

(:J*.OCU.

Graikijoje, į vienyą ligoninę 
Solonik.uose, 
Makedonietis 
i ■ < '

Rietis darbininkas,» Saronapau- 
las ir paprašo jam padaryti 
operaciją. Paklaustas gydyto
jų apie savo ligą, Saronapaulas 
atsakė, kad jam ant kaktos 
augąs ragas, kurį jis prašė, jei 
galima, nuimti. Gydytojai tai 
išgirdę nenorėjo savo ausimis 
tikėti 
mišusio proto 
atrišo ligonio galvą ir ją išty
rė, baisiai visi buvo nustebinti, 
kai jie ant ligonio kaktos iš 
tikrųjų rado 2 centim. 54 
ilgumo užaugusį ragą.

Saronapaulas pasakoja, 
prieš kelerius metus jis 
Žmoną; — jam pradėjo Vidury 
kaktos skaudėti. Ilgainiui jis 
pastebėjo augantį ragą. Jis pra
dėjo jį gnaibyti ir piaustyti, 
bet tai’ nieko negelbėjo — ra
gas kaskart vis augo didesnis.

Pagaliau, nepakęsdamas savo 
kaimynų ir kitų artimesnių 
žmonių iš jo tyčiojimosi, žmo
nos 
kreiptis pas gydytojus, kad ra^ 
gą pašalintų. Jam reikalaujant, 
čagas per operaciją nuplautas 
ir įmerktas spiritan, gydyto-

rupi kliubo likimas. Tad pra 
šyčiau jų pareikšti savo nuo 
morię, kaip mes turime rea 
guoli į tolimesnį kliubo veiki 
mą.

Šaltis krūtinėj-gerklėj gali pasi 
daryti labai rimtas/ Pąlcngy.ipk -j 
i £ ^minutes su ‘Muscęęple. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas. ir jausi; 
lioqa( vartoja, jį

kliubas stovi ant bedugnės 
kranto ir laukia dar trečio 
smūgio, nuo kurio žūtų am
žinai. Dar grįšiu prie antrojo 
smūgio, nuo kurio daugiau 
nukentėjo Kupiškėnų kliubas.

Jei butų buvęs susitarimas 
tarpe valdybos ir narių kas- 
link vadovybės, tai šiandien 
tas skaudusis smūgis nebūtų 
palietęs kliubo ir drąsiau bu
tų galimu kalbėti apie staty
mą Liaudies namo. Kad iš 
pirmų dienų butų pavedę tą 
visą darbą Et. Kultubos Dr- 
jai, (ai šiandien jau butų bu
vusi kokia pradžia Liaudies 
namui ir nebūtų žuvę tie keli 
centai. Mums reikėjo ne Ame
rikoje turėti centras ir pini
gai laikyti, bet Lietuvoje, Ku
piškyje ir visas kliubo paja
mas siųsti lai įstaigai, kuri 
turėjo rūpintis statymu Liau
dies namo. Jei nebuvo pasiti-

Visi tie užpuldinėjimai nie
ko nepakenkė. Pradėtas dar
bas ėjo kiek gyveninio sąly
gos leido. Ir būt viskas gerai 
buvę, jei ne dvi nelemtos ne
laimės. Pirmas smūgis Liau
dies namui, — tai valdybos 
persiorganizavimas, kurios są
statas pasikeitė. Dr. A. L. 
Graičunas pirmininko vietą 
užleido J. Kuliui, pasitraukda
mas nuošaliai nuo kupiškėnų 
kliubo.

buvo atsakyta Dr. A. L. Grai- 
čuno štai kaip: kol aš busiu 
Kupiškėnų . kliubo pirminin
ku, tai joki Romos .. agentai 
jam nevadovaus. Gavę tokį 
atsakymą, jie nuleido rankas 
ir paliko kupiškėnus ramybė
je. To dar negaAlt 
dar daugiau 
vauti, kaip tai: Lietuvės Jau
nimo Sąjungos Kupiškio sky
rius, kuris irgi piršosi kaipo 
ištikimiausia organizacija ku-

Dr. A. L. Graičunas buvo 
pasišventęs tam Liaudies na
mui ir jam dirbo, kiek jam 
gyvenimo sąlygos leido, nepai
sydamas tų visų užpuldinėji
mų. .Jis ragino visus stoti į ku
piškėnų kliubą ir jam dirbti 
vienokiu ar kitokiu bildu, ku
ris tik neštų naudos kupiškė
nų labui. Aš irgi paskatintas 
Dr. . A. L. Graičuno stojau į 
darbą, — organizavau 8-tą 
kuopą Kanadoj ir joj dirbau 
kirk buvo galimybės.® Ne vien 
kuopoje dirbau, bet dar ra
šiau į laikraščius raginančius 
straipsnius ir kviečiau visus 
kupiškėnus stoti į kovotojų ei
les prieš juodąjį Romos slibi
ną, kuris per šimtus metų 
smaugė Lietuvos valstieti ir 
darbininką.

Nežinau, ar mano tie raštai 
atnešė naudos, ar ne, — bet 
vistiek dirbau, ir šiandien, 
nors tokiais krizių laikais, ne
atsisakyčiau nuo to darbo, jei 
tik dauginus atsirastų pritarė-

Perkame Lietuvos Laisvės Bonuš,
Išpildome Blankas,
Parašome Laiškus,
Išverčiame Dokumentus,
Prirengiame Įgaliojimus;
Išpildome Suv. Valstiją pilietybės

Neseniai slaptoji vokiečių po
licija sulaikė įtartiną asmenį, 
pas kurį buvo rastas žiedas 
durklas. Ištardžius paaiškėjo, 
kad jau kartą jis buvo nuteis
tas vieniems metams sunkiųjų 
darbų kalėj iman už savd “ma
žas” milštyneš> viename maža* 
me rėstd?ahe.

Ji’š&i savb nepastebimu gink
lu supiaustė savininko veidą 
ir, be abejo, užgijusių žaizdų 
žymės liks amžinai jo veide.

TeišAie’ jis visiškai atsisakė 
nurodyti tą krautuvę, iš kurios 
jis pirko /tą įdomų žiedą. Vo
kiečių kriminaline policija sa
ko, kad dhr nė karto jiems ne
teko matyti tokio gudraus 
ginklo, žiedas buvo puikiai or
namentuotas, ir abu peiliukai, 
kurie buvo paslėpti žiede kaip 
pagražinimai, buvo padalyti iš 
labai kieto plieno.

bosai galų gale bus priversti 
tartis ir vesti derybas.
“žiba, kaip auksai pelenuose”O

Kas skaito “Sandarą”, tas 
gali patėmyti, kaip mūsiškis 
Motuzas nuolat giria sandarie- 
čius, kurie neva- “žiba, kaip 
auksas pelenuose”.

Na, pažiūrėkime, kaip jie ži
ba. Kaip visi žino, pas nius da
bar streikui)jama Briggs kom
panijoje. Ir štai' tos kompani
jos dirbtuvėje vieno gaila ge
ro sandariečio moteris skebau- 
ja. Vadinasi, “žiba, kaip' auk
sas pelėnuose”. Dar šiaip taip1 
butų galima’ pateisinti, jeigu 
tas sandariėtis neturėtų iš ko 
gyventi. Tačiau ‘ taip nėra. Jis 
nėra labai nuskurdęs ir, rodo
si, moteriai visai 'nereikėtų ske- 
baUti. Tiesa, moteris* visą laiką 
nešiojasi rąžančių'ix sako: gir
di, mano vyras yi’^ sandariėtis, 
o aš esu katalikė.' Tai, mat, 
tuo budu bandoma pasiteisinti. 
Tačiau skebaVima^1 yra tokiš 
ddlykaš, kurio patefšiiiti rieįii- 
litna: ‘ f

O štai kitas “afiksas”, kui’is 
žiba pelenuose. Kaip jau žino
ma, SLA. 352 kuoįioje pasireiš
kė trukumas. Pasirodė, jog dėl 
to trukumo yra kaltas finansų 
sekretoriusį geras sanclarietis. 
Kada kuopoje patiria apie tru
kumą, tai finansų sekretorius 
tuoj rezignavo. j

Dabar plačiai kalbama, kad 
buvo bandoma tą visą reikalą 
užglostyti, bet nepasisekė. Gir
dėtis, kad laikinai einantis 
Centro sekretoriaus pareigas 
daro spaudimą, kad atgavus iš
eikvotus pinigus. Tuo pačiu lai
ku eina kalbos, jog buvusio fi
nansų sekretoriaus draugužiai 
organizuojasi ir bandysią kuo
poje pravesti įnešimą, kad vis
kas butų “užmiršta ir dovano-

Streikas vis dar tebesitęsia. 
Iš komiteto, kuris streikui va
dovauja, tapo pašalinta politi
ka. Vadinasi, Briggs bosai ne
begali sakyti, jog darbininkai 
tapo sukurstyti kairiųjų. Juo 
toliau, tuo labiau aiškėja, kad 
darbininkai yra pasiryžę vesti 
kovą ligi pabaigos. Jiems pri
duoda energijos ir tas faktas, 
kad Hudsono darbininkai lai
mėjo, — jų uždarbiai tapo pa
kelti ant 10 nuošimčiųf)u .

Tačiau tenka pasakyti, jog 
streiklerių padėtis yra gana 
sunki. Jie reikalingi paramos, 
štai šiomis dienomis Norman 
Thomas paaukavo streikieriams 
šimtą dolerių. Socialistų Parti
ja taip pat stengiasi pagelbėti, 
— ji išleido atsišaukimą, kur 
prašoma teikti streikieriams 
visokeriopa pagelba.

Toks tvirtas streikierių pasi
ryžimas, pagalios 
Briggs kompanijos 
streiką sulaužyti 
lengva, kaip jie pradžioje 
nė. Pirma tie bosai su pasidi
džiavimu skelbė, jog su strei- 
kieriais jie į jokias derybas 
neis. Dabar jie jau streikierių 
komitetui pasiūlė tam tikras 
išlygas susitarimui. Komitetas 
tas išlygas atmetė. Atrodo, jog

M DYKAI 
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Jau daugiau kai du metai, 
kaip Amerikoje egzistuoja 
kupiškėnų kliubas, kurio tiks
las pastatyti Liaudies namą su 
visai? patogumais, skaityklai 
kambarys, vakarams sale su 
gražiomis dekoracijomis, kuri 
tarnautų pasilinksminimams, 

šokiams, žaislams ir vaidini
mams; nakvynei kambarys,1 piškėnų tarpe. Ir taip besvars 
kur galėtų atvažiuojantys kal->tant, kam pavesti Liaudies na 
betojai ir šiaip kiti žmonės'mo 
ramiai pailsėti ir tt. Liaudies kad jau šiandien Kupiškėnų 
namo planas buvo plačiai ap
svarstytas it visų kupiškėnų 
priimtas su didžiausiu džiau
gsmu, kad ateityje tas svajo
tas Liaudies namas, suvaidins 
svarbią rolę ne vien Kupiškio 
apylinkėje, bet visoje Lietu
voje.

Kada pasklydo žinios apie 
tokį kilnų darbą tarp Ame
rikos lietuvių, tai tuojaus atsi
rado visokių atsiliepimų; 
ni linkėjo pasisekimo, 
smerkė ir šmeižė visokiais 
dąis, kad tik sutrukdžius 
naudingą darbą. Kiek aš 
menu, tai daugiausia tulžies 
išliejo ant steigėjįų, Amerikos 

is”, išvadindamas bol- 
i” ir kitokiais ir net 
į “šaltąją”, patupdyti 
ūkų rinkėjus, žinoma, 

nėra ko no-
Patarlė sako: koks Jur- 

tokia ir kepurė. “Drau- 
korespondentas atsiliepė 

. kaip jam protas dikta
vo. Daug buvo tokių užpuldi
nėjimų, bet nėra reikalo juos 
minėti. Tie žmonės buvo savo 
rūšies ligonys, — jiems už tai 
dovanotina.

naujienos
1739 So. Halsted St.

buvo galima atidaryti sąskai
tą Lietuvos banke, kuris butų 
laikinai tuos pinigus palaikęs.

Taigi šiandien mes turėtu
me tą, ką sudėjome ir, reika
lui esant, galėtumėme panau
doti ar Liaudies namui, ar ki
tam kultūriniam darbui. Vi$> 
tiek butų buvusi nauda. Jau 
nėra reikalo apie tai daugiau 
kalbėti: sykį pasikartoj 
gi au nebebus ] 
klaida.

Tik vienas 
prieš akis, — 
kliubo likimas, 
reikia galutinai 
tent, kuriu linkme jis turi eiti.

J. Juodakis yra įgaliotas 
sudaryti tam tikrą organiza
ciją, kuri pasiimtų vadovystę 
statyme Liaudies namo Kupiš
kyje. Kaip girdėti, tai jau 
viskas sutvarkyta ir sutverta 
kokia tai “Pažangos” dr-ja 
ir laukia tik dolerių iš Ame
rikos lietuvių. Pirm, organi
zavimo los draugijos reikėjo 
pagalvoti apie šių dienų A- 
incrikos lietuvių padėtį,, — ar 
jie galės toliaus remti tą 
kliubą, kaip rėmė anksčiau. 
Mes matome, kad šiandien 
krizis dar didėja. Jis naikina 
ne vien organizacijas, bet ir 
pavienius asmenis, stumda
mas į vargingą gyvenimą, 
šiandien apie Liaudies namą 
baisu ir prisiminti. Mes juk jo 
su gražiais žodžiais nepasta
tysime, reikalinga mažiausiai 
sukelti apie 10,000 dol., bet 
kaip sukelti, kad dabar retas 
kuris dirba. O jei ir dirba, lai 
vargiai gali prasimaitinti.

Taigi mums kupiškėnams 
reikia apsistoti dirbus ir lau
kti ateities, kuri viską nu
lems. Nežinau, ar bus priimti
nas mano pasiūlymas, 
bet vistiek aš jį siulau.

Aš manau, kad dar 
ir kuopose randasi po 
dolerių, kurie buvo sukelti dėl 
Liaudies namo. Jie stovi be jo
kios naudos. Visvien mes jų 
negrąžinkime tiems, kurie juos 
suaukavo. Jie pasilieka musų 
nuosavybė.

Tad likusius centus kuopose 
pasiųskime dėl Et. Kultūros 
Dr-jos Kupiškio skyriaus, — 
lai dirba dėl musų jaunosios 
kartos labo! Lai tiesia broly
bės kelią į žmonijos gerovę!

Prie pabaigos turiu štai ką 
priminti: manau, kad dau
giais yra kupiškėnų, kuriems

Jiisą;
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GIUSEPPE ZANGARA KALĖJIME

Siuntėjo vardas

Adresas
Miestas
Prašau pasiųsti p.

Adresu Kaimas
Valsčius

Galite prisiųsti money orderį arba cash

GARSINKITES “NAUJDENOSF’
IN OUR OFFICE

BAN&

PAŠTU IR TELEGRAMA
DOLERIAIS IR LITAIS

UUNCH

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUS

Trys Amerikos prezidentai, kurie buvo nužudyti puolikų 
ley ir James Garfield ir trys prezidentą 
niai nepasiseko

BALSUOKITE UŽ

A. J. ZIGMUNTOWICZ

Siunčiame Pinigus
I LIETUVĄ

nes jie
savo dievams auko-

gyvu-

pražuvęs
Daugelis

, kad miręs geras 
pereinųsi j rojų, kur

Kandidatą į 
11-tos WARDOS

Aldermonus

Burr NOU TOU> ME NO\j 
LNM»ON BATTLgj

THB

suteikia 
ha rzdaskutyklos 
mm komfortą 
«■ skutimas 

namie

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD £« 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietans ir druskos vanos.
switntning pool.

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

Abeliam 
I/INCOŲH

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Dar pabaigoje XIX amžiaus Europoje 
aukota dievams žmonės

Kol žinys meldžiasi visa mi
nia be kepurių klupo ir su

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

ne prie rytines sienos prika
binta lentyna, ant kurios pa
dėti du, apie pusę metro ilgio, 
volai, ant jų lenta, o ant tos 
lentos du — trys ryšulėliai 
šiaudų, kurie uždengti kita 
lenta. Tai viskas kam vatia
kai meldžiasi.

Vatiakai turė
dami daugybę gerųjų ir piktų
jų dievų turi kožnam patai
kauti. Ypač daug nelaimių 
neša jų piktasis dievas “Lu— 
Murtas”, kuris siunčia ligas, 
nederlių, gyvulių ligas ir ki
tas nelaimes.

Jie taip pat tiki j pomirtinį 
gyvenimų 
žmogus 
amžinai laimingai gyvena, gi 
blogas žmogus patenkąs j van
denį ir nuskęstas.

Vatiakai turi daug švenčių. 
Kažkurios jų supuola su krikš
čionių šventėmis, pav. gamtos 
atgimimo šventė, Velykos, ku
rias švenčia kartu su krikščio
nimis. Jas vadina “bundzina-

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntų. Mes 
išsiusime bile kur.

NAUJIENŲ ADM.

MOPSU 1HK> 
TBRVlItSVU feKVYlC

Gerai Žinomas, Darbštus, Teisingas ir 
Geras Lietuvių Draugas.

X GOT ON TH15 / 
COULęCTthC 3OVS’» |

Baigus visų gyvulių skerdi
mų, jų mėsų deda į katilus ir 
verda, o paskiau visi maldi
ninkai ligi vėlai nakčiai puo
tauja.

Apgraužtus kaulus riša vir
velėmis prie medžių ir palie
ka juos kyboti, kol nupūva 
virvės ir jie nukrenta žemėn.

Manoma, kad vienoje tokių 
nelemtų aukavimo švenčių bu
vo pavartota ir kruvina žmo
gaus auka, už ką vėliau vatia
kai ir buvo teisiami.—A. Sk.

Viskų aukojimui parengus, 
žinys užsideda kepurę, pasi
ima baltų rankšluostį, ant jo 
uždeda miežinius, paplotėlius 
ir nusigrįžęs į rytus garsiai 
giedodamas meldžiasi Inina- 
rui. Kiekvienų maldų baigus 
minia kriviui atsako “omen” 
Kol žinys meldžiasi, jo padė
jėjai suriša gyvulius ir juos 
plauna. Žinys paima peilį, kir
vį ir vėl meldžiasi Inmarui, 
kad pašalintų nuo aukų vel
nius ir burtininkus, kurie nori 
suteršti aukas. Baigęs maldas 
žinys tris kartus apeina apie 
gyvulį ir ugniakurų, kirvio aš
menimis nupiauna aukos lu
pų šmotelius ir meta į ugnį, 
o paskui kirvį įkerta į žemę, 
kurį taip palieka. Jo padėjė
jas tuojau papjauna peiliu au
kų. Paskersto gyvulio kraujų 
sutekina į tam tikrų lovį, iš 
kurio žinys pasėmęs šaukštų 
kraujo pila į.’ugnį, o kitų Šatu 
kštų išpila ant aplinkinių me-

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

žiaus gyvena 
šti žemdirbiu 
ma vatiakais. 
metų visi jie buvo 
džiai, bet pradžioje XX šimt
mečio, stačiatikių misijonie- 
riams pasidarbavus, beveik 
visi priėmė stačiatikių tikybų. 
Liko apie šešis tūkstančius va
tiakų, kurie pasiliks savo bo
čių — stabmeldžių tikyboje.

Visagalintis vatiakų dievas 
Inmara, kuris gyvena saulėje. 
Jis vienintelis tvėrėjas: že
mės, įvairių tautų, kurioms 
davęs atskiras tikybas, kurių 
kiekviena tauta turi laikytis, 
jeigu nenori užpykinti galin
gųjų dievų Inmarų.

Jam vatiakai meldžiasi 
kiekvienu laiku, prieš prade
dant svarbesnius darbus. Au
koja viskų, jų nuomone, dau
giau dievui patinka. Ypač 
priimta aukoti kruvinos au
kos, skerdžiant gyvulius ir 
paukščius. Tokias aukas at
lieka šeimynų galvos, nedaly
vaujant nė krivėms nė kaimy
nams. Tik didesnėse šventė
se renkasi visi prie bendrų 
aukojimo apeigų.

Be dievo Inmaro, vatiakai 
tiki daugeliui gerų ir piktų 
dievų. Kiekviena šeima turi

Kėsinęsis nušauti išrinktąjį prezidentų Franklin D. Roose- 
velt italas Giuseppe Zangara Dade pavieto kalėjime, Miami 
Fla. Zangara už pasikėsinimų tapo nuteistas kalėti 80 metų.

męs kepalų pyrago, kurį užde
da ant rankšluosčio, ir balsiai 
kviečia mirusiuosius gimines 
kartu valgyti. Paskui į at
skiras lėkšteles padeda po 
kulnelį maisto, kurį paskui 
išdalina šunims.

Daug įvairių švenčių vatia
kai turi, kurių dėl stokos vie
tos ir kaipo ne taip svarbios 
čia neapsišinėsiu.

Jie švenčia prieš pradedant 
laukus arti, prieš sėjų, prieš 
vantas laužiant ir daug kitų, 
kuriose dalyvauja tik atskiro
mis šeimomis J r aukuoja die
vams maistų, smulkius gyvū
nus ir paukščius.

Vatiakai jokių, maldos na
mų ir stabų neturi, meldžiasi 
svirnuose, kurie visuomet lai
komi kiaurais stogais ir juos 
vadina “kuolais” be langų, 
grindų.- Vidury svirno paka
bintas katilas, kuriame verda
ma aukuojamas; maistas. S.vir-

kiekvienu “omen” lenkiasi ligi 
žemės.

Kiekviena gyvulių rūšis au
kuojama atskiriems dievams, 
pav. kumeliukus — Inmarui, 
žųsis — didžiajam angelui ir

Kas tie vatiakai? Rusijoj, 
netoli Uralu kalnyno, ant Per- 

gubernijų rube- 
maža tyli, darb- 
tautelė vadina- 

Prieš 70—80 
stabmel-

Didžiausia vatiakų šventė 
būva pabaigus laukų darbus 
ir pasirodžius pirmajam snie
gui, pradžioje lapkričio mė
nesio. Ši šventė \adinasi “taki 
—va”. Visų aplinkinių kaimų 
keli tūkstančiai vatiakų svsi- 
renka į šventų jį miškelį. Visi 
pasirėdę baltais vilnoniais rū
bais. Miškely sukuria keletu 
ugniakurių, apie kuriuos susi
renka būriui, vatiakų. Atveda 
įvairius aukojimui gyvulius: 
kumeliukus, veršius, avinus1 ir 
įvairius paukščius, visus balto 
plauko ir plunksnų. Gyvuliai 
visi jauni, mat seni nepatinku 
dievams...

šitomis šventėmis jie ruošia
si visų savaitę. Musų verbų 
sekmadienis jų vadinamas 
“Verba Kyštyr” (verba triuk
šmauja). Tų sekmadienį abie
jų lyčių jaunimas bėgioja iš 
namų į namus, verbų šluote
les nešini ir šūkaudami vėją 
iš visų nAinų velnius, kad ne
sugadintų besiartinančių šven
čių nuotaikos.

Prieš Velykas ketvirtadienis) 
yra nuodėmių nusivalymo die
na. Kiekviename namu kie
me uždega po glėbį šiaudų, 
prieš ugnį sustoja į eilę visa 
šeima, pradžioje meldžiasi, 
paskui visi iš eilės šoka per 
ugnį, o vėliau per tų pačių 
ugnį pervaro gyvulius.

Raigę su ugnimi ceremoni
jų, visa šeima eina į pirtį ir 
maudosi.

1896 m. spalių 1 d. Sarapu-isavo globėjus, 
lio apygardos teismas nuteisė 
keletu vatiakų, kaltinamų nu
žudyme kažkokio Maliutino, 
kurį vatiakai paaukojo stab
meldžių dievams. Nors ši by
la buvo nagrinėta net du kar
tu, bet vis pasibaigdavo va
tiakų nuteisimu.

Kaip matyti iš bylos apra
šymo kad tikrų įrodymų, jog 
vatiakai paaukavo dievams 
Maliutinų ir gėrė jo kraujų,— 
nebuvo, tik faktas kad vatia
kai Maliutinų nužudė.

Matyti, teismui davė pagrin
dų manyti, kad vatiakai, Ma
liutinų nužudė tikslu jį pa
aukoti savo dievams 
vatiakai 
davo kruvinas aukas 
liūs.

To laiko garsus beletristas 
V. G. Korolcnko “Rusų žinio
se” (Ruskoja Viedomosi) 288 
Nr. sako: “šviesoj kiek ga
lima daugiau šviesos šiai tam
siai bylai nes kitaip amžinai 
pasiliks neaiškumas, kur ieš
koti kaltininkų, aukavusių 
žmones savo dievams!...

“...Ar tikrai Maliutinas bu
vo vatiakų fanatizmo auka, ar 
dabar vatiakai liko teisminės 
santvarkos aukomis”!...

Toliau šaukia Korolenko: 
“Jeigu pripažinti, kad teismas 
savo sprendime nesuklydo, tai 
turime prisipažinti, kad ligi 
pradžios XX amžiaus, iš viso 
Europos kontinento, tik musų 
tėvynėje užsiliko kanibaliz
mas (geria aukos kraujų)...”

Iš viso šito matyti, kad kaž
kas tokio panašausi buvo įvy- Velykų šventes sudaro trys 

dienos. Pirmųsiasi dvi šven
čių dienas praleidžia be ypa
tingi! eremonijų, vaikšto vieni 
pas kitus svečiuose, nepapras
tai daug girtauja, geria ne tik 
vyrai, bet moterys ir vaikai. 
Trečia švenčių dienų, yra mi- 

Į rusiųjų atminimo diena. Tai 
dienai kepa pyragus, pjauna avis, 
veršelius ir paukščius. Kai 
jau viskas paruošta visi sėda 
už Ltalo, uždega vaškinę žva
kę, vyresnysis amžiumi šeimos 
narys užsideda kepurę, paė-

WISS1G
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Abraham Lincoln, William McKin- 
ant kurių gyvasties buvo kėsintųsi, bet pasikėsini 

Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ir Franklin D. Roosevelt.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Tyrai Dariau
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Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu galt taip 

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

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

Liuterio*, danta tepalas, valo 
daatia naujo budo. Mušta che- 
■ribai pagalios surado sostais 
Įtars ištikro šveičia nedrasky
damas dantų smalos — tas sun
kus taŽdavfaris pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Lhterinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlekoriu. 
Lambcrt Pharmacal Co* Safat

PAIN-EXPELLER
PROBAK

( PROBAK BLADt i
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AMUNICIJOS INTERESŲ ĮTAKA KONGRESE

Iš. Washingtono pranešama, kad, rezoliucija, įga
liojantį prezįdęntą uždrausti ginklų gabenimą į į kariau
jančias arba pasirengusias kariauti šalis, kongrese už
kliuvo ir nėra vilties, kad ji galės praeiti. Senate ją 
sutrukdė senatorius Bingham iš Connecticut valstijos, 
o atstovų rūmuose užsienio reikalų komisija ją patai
sė tąja prasme, kad ginklų gabenimo draudimas liestų 
tik Amerikos kontinento šalis. Tačiau kai kurie kong- 
resmanai yra priešingi ir pataisytai rezoliucijai.

Sumanymas uždrausti ginklų gabenimą į kariau
jančias šalis kilo dėl karo Mandžurijoje. Suprantama, 
kad Amerika, kuri yra priešinga Japonijos žygiams 
prieš Kiniją, turėtų ne tik rašinėti jai notas, bet ir ne
leisti jai pirktis šioje šalyje amuniciją. Bet ginklų fab
rikantams rupi biznis, o ne pasaulio taika, ir jie moka 
pavartoti savo įtaką kongrese.

FRANCIJOS MOTERS REIKALAUJA BALSAVIMO 
TEISĖS

Francija yra viena iš nedaugelio Europos valsty
bių, kur moters dar neturi balsavimo teisės. Moterų 
balsavimui tenai yra priešingi liberalai (kurie tituluo
ja save “socialistais radikalais”). Jie sako, kad į mote
ris turi perdaug įtakos katalikų bažnyčia; o klerikaliz
mas Francijoje tai — didelis baubas. Jeigu moters bal
suotų, tai, girdi, sustiprėtų klerikalizmas.

Bet Franci jos moters jau pradėjo kovų dėl balsa
vimo teisių. Kaip seniaus kad buvo Anglijoje ir Ameri
koje, taip dabar ir Francijoje atsirado “sufradžistės”. 
Viena stambi jų organizacija šiomis dienomis nutarė 
agituoti, kad moters nemokėtų taksų, kol joms nebus 
duota teisė balsuoti.

Teisę, balsuoti Francijos moters, žinoma, iškovos, 
nes atėjo gadynė, kada ekonominiame visuomenės gy
venime vis didesnis skaičius moterų darosi nepriklau
somos nuo tėvų ir vyrų. Moteris, kuri dirba fabrike, 
turi profesiją arba biznį, jaučiasi esanti kompetentiška 
ir balsuoti.

Gandai apie nežmonišką caro Jono, “opričnikų” 
žiaurumą taip diskrediUvo tą įstaigą, kad vėlesni ca
rai ją panaikino/ Betvietoje ^opričnikų”, caro 
valdžia įvedė žandarmeriją ir slaptą policiją, kųrįos 
buvo vidaus reikalų ministerijos garsiojo “Trečiojo Sky
riaus” žinioje. Tas “Trečiasis Skyrius” ne tik kontro
liuodavo žandarus ir slaptuosius policininkus, bet ir už
laikydavo agentus-provokatorius, kurie skverbdavosi į 
revoliucines organizacijas ir išdavinėdavo, jos narius. 
Provokatoriai kai kadai patys* sukurstydavo revoliucio
nierius atlikti tą arba kitą> žygį prieš valdžią, o paskui 
pranešdavo policijai. Labiausia pagarsėjo tarpe tokių 
provokątorių Azefas,, kuria per eilę metui vadovavo, so
cialistų revoliucionierių “Kovos Buriui”; taip pat pa
garsėjo popas Gaponas, . kuris apsimetęs ^darbininkų 
draugu” vedė Peterburgo darbininkus 1905, metų sau
sio 22 dįeną prie žieminių caro runaų, kur, juos anuo
tomis ir šautuvais pasitiko kariuomene; ir Malinovskis, 
kuris bolševikų sąrašu buvo; išrinktas į Rusijos duM 
ir vadovavo bolševikų frakcijai. » ' ; į

1917 metų revoliucija Rusijoje, suprantama, panai
kino politišką policiją ir visą “trečiąjį skyrių”/ vidaus 
reikalų ministerijoje, Bet> kai? bolševikai ginkluoto są
mokslo keliu pasigyobė valdžią į savo > rankas, tai jie 
vėl atsteigė tą nelemtą įstaigą. Leniųas kartu su Dzer; 
žynskiu įstęigė “nepaprastą komisiją, ko,vai su > kontr? 
revoliuęija”. Ši komisija, trumpai vadinama “črezvyčai- 
ka”, neilgai trukus pasidarė svarbesnė už paprastąją 
policiją ir kariuomenę. Taip, kaip caro Jono Baisiojo 
“opričnikai”, ši teroristinė žvalgyba buvo‘ apginkluota 
visais kareivių ginklais. Dzeržynskis įvedė joje karišką 
muštrą, padalino ją į pėstininkų ir raitelių. burius, žo
džiu — suorganizavo taip, kaip.armiją. Bet nuo armi
jos ji skyrėsi tuo, kad1 jai buvo pavesta šnipinėjimo 
darbas: jos vyriausias uždąvinys buvo gaudyti “kontr
revoliucionierius”, t. y. “išdavikus”. Dabartinė GPU 
yra ta pati “črezvyčaika”, tik jos . vardas yra kitoks.

Iš Rusijos bolševikų paėmė pavyzdį Italijos fašis
tai,. sudarydami tokiu pat planu, kaip Lenino “črezvy- 
čaika^, specialę miliciją iš “juodmąrškinių”.. Panašias 
teroro' organizącijas paskui ■ įsitaisė. ir kitos dikta.toriš-: 
kos valdžios: Lenkijos, Rumanijos, Vengrijos, t Lietu
vos ir t. t. Vienur jos yra daugiaus panašios įskariuo- 
mepę, o kitur i—daugiau į - žandarmeriją. Vokietijos: 
Hitleris dabar bando kopijuoti Italijos fašistus.

daugiau į-žandarmeriją Vokietijos:
1 1 ■ • • i • t . ’ i • • ' ' n’v »'*‘4

Jisai turi būti apsipažinęs su 
raštinės (ofiso) darbu. Jisai 
privalo gerai suprasti knygve- 
dystę. O kaipo Pild. Tarybos 
nariui, jam reikia žinoti orga
ninei jos tvarką ir jstatos. Ga
lų gale, jisai dar turi būti 
darbštus, sąžiningas ir organi
zacijos labui atsidavęs asmuo.

Mums neatrodo, kad tos kva
lifikacijos tai — didelė reteny
bė Susivienijime, turinčiam 
dą.ugiau, kaip pusantros dešim
ties tukstajnčių narių. Keblu
mas yra ne tame,, kad trūksta 
tinkamų žmonių į vietas. Pild. 
Taryboje, bet (tame, kad- į jas 
skverbiasi dažnai tie, kurie 
joms visai netinka. “Džabo” 
trokštąs asmuo turi savo seb- 
ių,; kurie ar tai dėl asmeninių, 
ar dėl partinių sumetimų no
rėtų jį matyti urėde, šitos 
sėbrų klikos ir darbuojasi, kad 
jų kandidatai gautų “džąbą”.

Teisingai, pastebi “Tėv.” re
dakcija, kad “SLA. nariai ir 
tar&ininkai” turėtų pasirūpinti 
tinkamo asmens išrinkimu. Na
rių, balsas turėtų .būti svarbes
nis, neguf)ppstn$pmQ viršininkų, 
kuriems. paverta formalė teisė 
užpildyti pasidariusią, vakansi- 
ją. Bet ar Pild. Taryba narių 
nuomones atsiklaus?

.Pereitame SLA. seime buvo 
pasielgta visai priešingai. Na
riai visuotinam balsavime buvo, 
per, du kartu pasisakę už vie
nus kandidatus, o delegatai, su
simetę į partinius blokus, iš
rinko visai kitus. Dabar tie 
partinių frakcijų išrinkti prieš 
daugumos narių valią viršinin
kai skirs sekretorių. Ar galima 
tikėtis, kad jie atsižvelgs į na
rius? žinoma^ kad ne. Jie pa
skirs tą, kuris Pild. Taryboje 
ras3 daugiaus asmeniškų arba 
pąrtipių šalininkų.

z?.." .. ................... .. 1.k.u
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“Tėv.” redaktorius, nors aiš
kiai nepęsako, bet turi t galyojė 
(ir tai visi gerai* žino) ]>• M. J. 
Vmiką, ] 
ir prirengtą panašiam, darbui, 
žmogų’’. Tuę?gi tarpu-kiti „as.-., 
mena,, kurie. ..stovi i prie*. SlAv 
yaįrp, yra, taip,(pat f grista!, jsį.% 
tikjpę,. kad Dr. Vinįkas esąs 
nekpmpetejųtiškas.. , Jar
miške vičiųs, pav> mapo, kądi
jisai < pats: butų daug geresniu- 
už visus kitus, ir budama&PiL 
domoje. Taryboje jisai perša 
save į sekretorius 
SLA. nariai niekuomet nema
nė jo rinkti į tą vietą, bet rin- 
ko | iždo globėjus.

Ar šiaip, ar. taip tie ginčai 
pasibaigs, bet* aišku, kad frak
cinėms grupėms sprendžiant 
klausimą, kuri nors grupė ar
ba grupės pasiliks nepatenkin
tos. Reiškia, ir toliaus eis 
virčai, intrigos ir t. t., kas 
ganizacijai nėra sveika.

Yra du dalykai, kuriais, 
Įima sumažinti, jeigu ir ne vi
sai panaikinti, šitas frakcines, 
tąsynes, būtent: laikytis orga-. 
nizacijos . įstatymų ir leisti ,pa-> 
sisakyti SLA. nariams. Pild,; 
Taryba, turėtų, saugotis atvirai 
laužyti SLA. konstituciją,. renn 
kant. sekretorių.. Ji jau. negerai 

, pasielgė, atmesdąjpa. be., jokių 
motyvų, Miliausko kąųdidaiurą. 
Jos pareiga yrar pįqm.ausia pa-, 
sisakyti t apie, tūps kandidatus, 
kurie* turi pHmenybę.suligJionr* 
stitucija. Tiktai; tada,, kai ji 
parodys •. rimtą pagrindą, kodėl 
tie kandidatai turi būt atmesti, 
ji gali eiti prie kitų kandidač
ių. Bet skirdama, asmenį,f už 
kurį SLA. nariai nebuvo balsa
vę, kada buvo renkama visą 
Pild. Taryba, ji turėtų „pavesti 
galutinai išspręsti klausimą 
visuotinam narių balsavimui,

S IRI!11 "J
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DĖL SLA. SEKRETORIAUS 
VIETOS

žvelgti į SLĄ. konstituciją, ku
ri nustato tam tikrą , tvarką 
vietoms Pild. Taryboje užpil
dyti. ;

'------------------------- it---------

SLA. OKGĄNAS,. APIE , SĘK- 
RETORIAUS. RINKIMUS■ •...»! . . . -h i» ... f

FAŠIZMO KELIAS

įėję j valdžią, Vokietijos hitlerininkai stengiasi įsi
stiprinti savo pozicijose. Iš įvairių valstybės įstaigų jie 
jau pašalino tūkstančius valdininkų, priklausančių res
publikinėms partijoms. Dabar jie nori užkarti valsty
bei ant sprando savo ginkluotą miliciją. Prūsų vidaus 
reikalų ministeris, hitlerininkas Hermann Goering, iš
leido dekretą, kuriuo einant bus organizuojama prie 
policijos dar “pagelbiniai” ginkluoti būriai. Į tuos bū
rius bus imami “nacionalistiškos dvasios” vyrai, kitaip 
sakant, fašistai.

Hitleris turi apie 250,000 vyrų vadinamuosiuose 
“smogiamuosiupse skyriuose” (Stuęm Ąbteilungen), ku
rie užpuldineja kitų ,partijų susirinkimus, ir demonstra
cijas ir net atskirus asmenis. Daug kartų tos hitleri
ninkų bandos yra užpuolusios nakties metu socialistų 
arba komunistų organizacijų vadus jų namuose. Nau
jieji Vokietijos valdovai dabar sumanė tas gaujas už
laikyti valstybės lėšomis, pavedant joms “tvarkos sau
gojimą”.

Hitleris Vokietijoje daro tą, ką Mussolini pirm jo 
padarė Italijoje. Iš tiesų, tai šitokią priemonę savo ga
lios sustiprinimui vartoja visos diktatūros. Rusijos bol
ševikai čia. nesiskiria nuo fašistų. Svarbiausias sovietų 
diktatūros ramstis yra žvalgyba, kuri pirmiausiais bol
ševizmų metais vadinosi “črezvyčainaja komisija” (ne
paprasta komisija), o dabar vadinasi “obščeje gosur 
darstvenųoje političeskoje upravlenije” (bendras val
stybinis politinis valdymas), arba OGPU.

Bet ne' bolševikai♦išrado tokią specialę ginkluotą 
jėgą,,, kuri yra užlaikoma šalia reguliarės armijos ir 
policijos su tikslu terorizuoti žmones. Kaip daugumoje, 
savo “didžiųjų revoliucinių idėjų”, taip ir šitame daly
ke Leninas buvo tik pamėgdžiotojas. Pirmas tę|riuę 
specialius, ginkluotus šnipų burius įsitaisę žiaurus Ru
sijos caras Jopas .Baigusis. Jie buvo vacjįnąmi “opiįfc 
niki”. Jų uždaviny 
kų!’, jiioapūdyti. . .... ...
obalsis buvo “Slovo i Dielo” (žodis ir Darbas).

Kova dėl pasiliuosavusios 
SLA. centro sekretoriaus vie
tos eina keliais frontais. Iki 
šiol tai vietai, buvo keturi kan
didatai : Vinikas, Čekanauskas, 
MiliMsKąą ,h: , Januškevičius, Už 
Mjliauską agil,UQja, bolševikai, 
remdamiesi tuo, kad jų kandi
dates Pittsburgho,, seimo, bąl- 
sąyimupse . užėmė antrą . vietą.

čeHauąuskąs < buvo antras 
kandidates; antrame viauptiųa- 
me .balsavime. Bet Januškeyi- 
čjukas į sekretorius visai ne- 
kaudidątavo. Dr. Vinikas gavo 
dąugiauąiaj bąlsų, nąmįnąęijpse, 
bet nebuvo ant -balinto rinki
muose, kadangi neturėjo pilie
čio popierų.

Pild. Taryba laikinai pasky
rė sekretorium red. Vitaitį. Ko
vo mėnesį Pildom. Taryba vėl 
susirinks ir turės galutinai iš
spręsti sekretoriaus klausimą.

Dabar iškilo dar viena kan
didatūra: p. A. B. Strimaičio.

Už jį agituoja koks tai po 
“Reporterio” pseudonimu pa- 
silėpęs s asmuo . “Am. Lietuvy”. 
Jisai, sako,. kad.. nei Vinikas, 
nei čekaąąuskas, nei Jąąuške- 
vičius nesą kyąlįfiKpoti SLA. 
sekretoriaus vietai. . , . i .... v

“Vienintelis tipįąmas. tam 
darbui, žmogus, kuris turi 
reiįalingą prityrimą, yra bu
vęs ; SLA., sekKetouus, ,, A. B. 
Strimaitis”, rašo tas aęmuo. 
“Ir jeigu p. Gegužiui įSLA.

. organizacijos ręik^lai,- j kaip 
jis nuduoda, yra ištiĮcrųjų 
prie širdies, tai jisai geriau 
negali, padaryti* kaip, pasi
kviesti talkon p. Strūnaitį, 
kuris drąsįai . galėtų atlikti 
sekretoriaus darbą /dk} Sei-j 
ipąįibė* j.o^įų^suĮįkenyfaĮiąė Ii*;, 
kąpįu/užbętetų visus

. dątąrtąrpj aa^ęs ginču?.” A 
Ar Pfa.S1<i:ini4tįs yra kįoippę- 

tentiškespift už kitus kapdidą?, .kįa? 
tus, yra .gana- sunku■ -pasakyti 
bet kam. Tačiau reikia atsi-

• y

Sekretoriaus rinkimo klausi-, 
m u ilgą editorialą parašė “Tė
vynės” redaktorius. Jisai sten
giasi įtikinti SLA; narius, kad 
tam . urėdui skirti reikią tiktai 
kuotinkamiausią asmenį, ne$ 
kitaip organizacija dabartinio 
ekonominio krizio metu galėtų 
labai nukentėti. “Tęv.” redak
ciniame straipsnyje, skaitome:

“Dabar šių žodžių rašyto
jui teko progos praktiškai 
susipažinti su atsakomingo- 
mis SLA. Sekretoriaus . pa
reigomis ir todėl drąsiai ir 
aiškiai, ar tas kam patinka, 
ar ne, turime pasakyti, kad 
S, L. A. Sekretorium tegali 
būti tik pilnai lavintas, ir 
prirengtas panašiam, darbui 
žiogus. Jei tokį Sekretorių 
Susivienijimas . butų turėjęs 
seniaus,; tai . daugelio^ nesma
gumų ir n uos toli ų. organiza
cijai butų išvengta. Tik; tokį 
žmogų. pastabius SLA.V Sek? 
rotoriaus pareigoms kad ir 
šiais sunkiais . laikais galima 

* tikėtis iš ( organizacijos tos 
naudos, kokią ji gali suteik-, 
ti savo naciams ir abęlnąm 
Arperikosį lietuyių gyvenimui, 
Todėl visi SLA. nariai ir vir
šininkai turėtų, mesti į šalį 
visokias ambicijas ir politi
kavimus ir parinkti, tik tokį 
veikėją... SLA.. pareigoms, ku- 
riš* pilnai be jokių abejonių 

■ .toms pareigoms tinka, tas 
pareigas, supranta ir pajėgs 
tinkamai *,atlikti.”
Kai kas iš to, kas, čia pasa

kyta, yra savaime suprantama. 
Ir , be “Tėv.” „ redaktoriaus 
“drąsaus” pareiškimo yra aiš-

prTOBgtasasmuo. W-
Aimw.:kqk»o $lavtnfawi ir pri- 
renginio, toltfąm. asmeniui ręi- 
- - - • ■■ ' ■

• '' ' s ' ‘'l ■ ’ . ■’ ■ l >

.Sęferejgįys . tMlC.. MM- ffl0'. 
keti lietuvių ir^anglų kalbas.' ' : į* '• ' '

gpmuhavo; jis sųgumuliavo ta- 
bako. rutuliuką^ pradėjo jį 

,rJj kraustyti.; Jo juoke pasigirdo 
kaipo “pjlnai tevin/rąjkaška3> panašaus , j ledo traškė- 

jima. bei. geležies girgždėjimą. 
TaL buvo klaikus.* ir . ša^as i uo- 
tau kaip, varnų krankimas, ku
rios, badokankinamos skraido 
smego i dykumoje.
.--Nedaryk tos nesąmones, 

Ęteio;/Galva.. Aš tau atiduosiu 
itar kas ten priklauso, Jeigu 
;tu. iš, tięsų. to „reikaiapj į, bet 
juk tu gerai žinai, vienas 
žmogus niekuomet negalės, išei
ti iš žemės, kuri niekam nepri- 
įdapao.

—Męs .padarėme sutartį kar
tu r cįti barba, mirti. Tu nori 
sulaužyti sutartį: tai ne mano.

’ -r-Mcs i padarėme, sutartį, kar- 
tuJeėkoŲ ^auksą,, bet, ne lįuosu 
noru*, papildyti saužudystę.
’ Vteipęgas,.. aukštas, nejuda- 
mąs^ .atsiręmęs į .kritiklio geler 
žį, žiurėjo savo plikomis, be- 
ypik. melsvomis.,akimis, į ■ rytus. 
t Termometras rodė, penkis Jai- 
psnius, žemiau molio. Nuo sau
lės, apakinančiai žibėjo „kiek tik 
akys pajėgę. Užmėtyti,, ledo Jau
kai. Buvo, vidurdienis; Ityt- 
šiatfriuose matėsi aukšta per
tvara: matomai, kalnai. Saulė 
stovėjo tiesiai viršuje galvų,, 
tokįu, bųdu niekur* nebuvo še
šėlio,

• Zigrutas, sėdėdamas ant snie
go, visąJaiką čiupinėjo savo 
koją,* kurioje jau senai jautė 
skausmą. Iš tiesą ji ištino ir 
pasidarė mėlyna* Zigrutas 
žlembė* ir be paliovos kartojo: 
t -^Ach„ ach!! Koks , aš nelai
mingas!

žiema , dar labiau, nusilpnino 
jį; jis , nutuko . ir jo. išvaizda 
pasidarė, tiesiog atstumianti. Iš 
po kepurės .matėsi*. gelsvi plau
kai. Jie buvo ilgi, susivėlę, kaip, 
moters, kuri , niekuomet nešn- 
kuoja savo plaukų.

■ Vis dar žlemdamas, jis nusi
juokė ir taė:

—Aš J labai prisibijau, kad 
jums teks mane ant rankų neš
ti j tą vietą, kurią jus dėl savo 
nežihystėš vadinate Magelano 
užlaja, ši mano koja labai ge
liu.- Ji darosi* sunki, lyg numi
rėlio koja.
' Jam niekas nieko neatsakė.

—Klausyk; ką aš tau pasa
kysim—-kreipėsi Cherado į. Be
vardį;— Trijų dešimčių septy
nių metų amžiaus žmogus, nors 
ir biednas, negali trokšti sau- 
Žudystės.
’ —Sis reikalas nieko bendro 
neturi su sau^udyste. Aš at
vykau čia ieškoti aukso; ,aš grį
šiu atgal, kai surasiu auksą.

—Gerai; prileiskin)e, kad auk
sas, raudąsi čia pat, šimto met
rų atstume. Ir štai, kai mes 
rj’toj, įsmeigėme savo kastuvus 
į sušalusią žemį, geltonas me- 
tąlas nusišypsos mums. Ir jei
gu taip atsitiks, tai pasakyk 
man; kaip, mes jį pargabensi
me? Be šunų,.,be. rogių, .kaip 
mes., galėsime atlikti, kelių šim- 
lįų .ar. taikstančių mylių kelionę ?

— Mes surinksime jį jr paš
iepsime : urve. PraLeięime ėia 
dar vieną žiemą, o.kai oras,at
kils, tai i grįšime. pąr< žiupnes, 
kad tinkamai prirengus nau
jai ekspedicijai,

—Tai, ką tu kalbi, yra ne
išmintinga, Elnio Galva. Per 
trumpą vasarą mes bergždžiai 
ieškosime aukso^o žiemą visi 
žūsime nuo. badę.

Seno žmogžudžio supus

nors

ki* 
or-

ga-

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

, kur durnai,, kamuoliais kylą į(Tęsinys)

—Kada ateis musų eilė?
Chcrardo nieko neatsakė. 

Jam staiga pasirodė, kad jis 
pažįsta Senojo žmogžudžio 
balsų. Kalbantis, bpvo žmpgys, 
kuris nepiripažino jokių įsta
tymų* ir jokio, Djevo.. Tai, buvo- 
išvogtos, mpters ir f avantjunsto5 
sūnų?,: Jo žęmoje kuktoj^ 
tringosc> šnervėse, šąHpee aky
se tąįcąi; ateiąp)P|ięjQ Žmęgžp*! 
dystpssžępkfeb* fiąbąr- jto oį^ 
kiaii .inątč, su1;nepprmalr} 
daująmni ą^kmnu.i kąįpr, tame 
šaltąmp i veide reiškiasi; Seno ( 
žmogžudžio. paveikias. Jis. vt
turėjpu, lygiiiaį) tokį i. smąk^fl grąžino!<man« protą, čia 
kakfa11ir,,žyUg8»ų, kftij>s.rasnne 
Žmoguj kums (ppiliul: p^kąlp 
Gutj,pr.ęsąiPĮUQi žemės.

Bpyaudto ,dar -karte nusijimr 
kč; ppąklUHPęklausė:

—rO

viršų, kur skamba * linksmos 
dąinps...
. Žį^iųtaSypomąžUh augo; jis 
artinosi prie žmonių. Tai bu
vo vienatinis pievas, blizgan
tis auksas, bogailcstingas gel
tonas metalai. Jis teikė* viltį 
kiekvienam rojui, ir kiekvie- 
namn gyvenime pjpagaruiM.

Tai buyo; .dieviškas priga- 
yįkas, kuris žųdo<( ir. tveria, 
Opįldo, , erdve liepsnojančio
mis dulkėmis...

i -^Auįęęąą? — piktai, sušuko 
Chcrardo, — Ačiū. dievams,

Vįęęą arytųyPQ. dęvynjų. męf 
nėšių, tąmąoa įvyko tikras, .stąr 
bukJląii.!;;PrądSjq* pustiai’ytipjvęJ 
jas.tTąį,i gąlima . sakyti, buvo’ 
šiltus. vęją^;;nes<<torųipmatm 
rodė tik dešimtį laipsnių že-1 
iniau nolio. Begalinė ruko ju
ra pamažu ėmė nykti. 

• ■ ■ “ .
Pasirodė saulė. Jos skritulys 

priminė žibintuvų, padarytų 
iš japoniško popierio. Atrodė, 
kad tas skritulys štai ims ir 
nukris iš melavo dangaus.

Žmopės, visokiais balsais rė
kaudami, išbėgo iŠ Bupyo. Sau
lės spinduliai akino jups. Jie 
rankoipis pridengė akis. Bet 
paskuiį vėl žiurėjo, kad įsiti
kinus, jog tai nėra vaidas.

Ir taip, pasaulyje dar, yrą 
saulė... saulė... sąūlė! , ,

Jie pradėjo verkti. Jš.yd$ąų- 
gsmo. {Vienam (į ąk|irtpįi|įj. jię/ 
užmiršo apie ką tik1 įvykusį 
mirti ir pergyventus žiemes .dienas. N 
baisuujųą.
* Galima, buvo, ėiti įduMoliae, per žibančio ledo ' kalnus, f 
pietus,, o paskųi .a^žti j žalia 
pasaulį, į akmeninius namusį

pąpa.Į aųksa.i, rasime
Galutinas Tarno 

Tcnga maršruto..punktas buvo 
kwnr jiss įsmuko su 

savo *šąptuvuo Tomas buvo pa- 
kvaišęs; ^ia aukso.
Galinąs daiktą, , kąd kiti Jį 
jNHfo, eidamirteiąingu indėno 
iPęknuba. ir; išdaviko Dawes 
ifiliMv Galimą prileisti, Jog štai 
dabar kąą nors pęrvažiavo ro- 
gėmisvGirąhąino. žeme* ir Vėl

lių,, Mca^npkrypęme. nuo keT 
jio, vasara bus., tnųnpa, reikia 
tuoj grįžti atgal.

Vinipegas stovėjo nejudėda
mas, parėmęs abi alkūnes ant 
kirtiklio gękžic^s; jis žiurėjo 
į rytus, kaip brpnzinis stabas. 

Bevarius truktelėjo pečiais. 
Jo akys su ,rę|ais antakiais 
buvo , įsmeigtus į Chcrardo. 
Tai btavo^ Senę žmogžudžio 
žvigsąi* PmiM jis tarė: 
K ^ęąj^bįkiihe instrumen- 
^ąis Jr^išmMitaH Tu eik savo 
k^ljęis, o aš—sąvo.

—Nedaryk tgs beprotystės, 
Elnio Galva! Vasara tęsis ke- 
įkaa<;sąvąites, gal birt, kelias 

■‘Mes vėl užmūryti žie-

šiu.
Tąda .yiiupęgąs. jipmetč į ša

lį kmtiklįo,atidavė.■ sąvo »mai- 
šeiį ir tarė:

—Auksą? čia.
c JiS.^tąrė JaijšaJhi Jr šiurkš
čiu /balsu,, ir i nei vicnas inus- 
kuląs..nesiuudėjp j<f,veido. Jo 
pilkosKbeveik n^lsvos akys, 
vis tębežiųr^jo į rytus. Tarp 
indąimHpiršUh. žibėjo aukso 
smėlys/ > 1 i

(Bus* daugiau)

reikia grįžti atgdį kol dar nėra 
' v'’- ■ ' r

Bevardis nusijuokė; jis su-

KULTŪRA No*-11 rN[au- 
jasUdomus^numerisoKaina 
45c. Galima 
noae*.

gauti Naujie
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kandidatų peticijas atmesti.- 
ITokianta atvejyje balšuolo- 

ai nfeturi būtinai4 batsubtitaž 
kandidatą/ kutiti vaębaš yra 
ant balioto. Jie gąjčs išreikšti 
protestą prieš tokį komisionie- 
riij tarybbs elgėšf, įraSydttmi 
ant balidto;’v*m j
kurio pctiėi j a' buvb^ AtihestaJ1 
bet' kiiriarii ‘ j ta* yri/ labtauŠfaPJ

CHICAGOS 
ŽINIOS

Dėmokrataijau kak 
ba apie naujo Chiėa- 
gos mero rinkimus

Pereitos savaitės pabaigoje 
visi demokratų partijos vadai, 
tarp jų gub, Horner, prokuro
ras Courtney ir kiti, subėgo i 
Chicago tartis apie naujo ma
joro rinkimus. Nėra vilties, 
kad Miami gulįs majoras An- 
ton Cermak pasveiktų ir todėl 
reikia ieškoti jam įpėdinio.

Vakancijos užpildymo būdas 
nėra aiškus, nes patys įstaty
mai neaiškus, bet Illinois val
stijos prokuroras O t to Kerne r 
tvirtina, kad miesto taryba tu
ri teisę išrinkti laikiną majorą, 
iki nominacijos ar rinkimai bu
tų galima paskelbti.

Partijos vadai ragina vienas 
kitą šiame krizyje “dirbti har
moningai“.

Rytoj įvyksta alder 
monų rinkimai

Ryt penkiasdešimts Chicagos 
vardų balsuotojai balsuos už 
kandidatus į Chicagos 
tarybą — aldermonus. 
penkiasdešimties vardų 
—- teturės tik po vieną
datą, nes rinkimų komisionie- 
riai matė reikalą didžiumos

miesto 
Iš tų 
— 21 
kandi-

URŠULĖ MOSTEIKIENĖ 
po tėvais Gaubaitė 

Persisyrė su šiuo pasauliu va
sario 26 dieną. 9:52 valanda ry- 
te 1933 
amžiaus. 
Stačiūnų parapijos ir kaimo. 

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Velionė buvo narė Šv. Onos 

Draugijos Bridgeportc ir Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. Draugijos 
Brighton Parke.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Antaną. 2 sunu. Antaną ir 
Feliksą, brolį ir brolienę. Joną 
ir Viktorija Gaubus, švpgerį ir 
švogerką Tamošių ir Ona Mos
teikius. švogerka Marijona Yuo- 
dienę ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje seserį Valerija *r Gas
parą Skačkauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6645 
S. Talman Avė. Tel. Republic 
5787.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni 
kovo 2 diena. & vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelės Šv. parapi
jos bažnyčių. Marquette ~ 
kurioje atsibus gedulingoj pamal
dos už velionės siela, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Uršulės Mosteikienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavima ir atsisveikinimą* 

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sanai, Brolis, 
Brolienė, Švogeris, 
Švogerkos ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Mažeika. Tel. Yards 1138.

m., sulaukus 41 metų 
gimus Šiaulių apskr..

Parke.

ta?'ir taįinWįbaWubldjus rčhi- 
ti jį1 kandidatas.

Demokratai žada piliečiams 
numažinti taksus ir sako, kad 
1932, ir 19tJ3 metų taktai bus 
mažesni, nes išlaidos esančios 
nlažesnės.
Į <ė,----- ..A. -------- T

fero’LietoviifispttD
S'SŽį'SW» viešas, pareiški- 

maskreditoriams1, 4, 8,'16; T6;‘ 22; 24, 25; 26; 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38;' 
40, 42, 44, 48. Kiti vardai turės 
du arba daugiau kandidr.tų.

BalsaVirdb vietos bus atida- 
ros ryt nuo 5-ių ryto iki šešių 
vakaro. 'Prieš eidami balsuoti 
rytoj nušipifkite kopiją “NAtl-' 
jiehų”, su vardais tų kandida
tų į aldcmibnils, kuriuos re
mia darbininkų ir bedarbių or
ganizacija ' Chicago 1 Wbbkerš 
Cohimitfee on Unemplb’ymėnt.

1S sekref'b'riails vielos pati*
traukė LeO ' Švėgžda; jo pa
reigas 'eina difbktdritf1 pirm’.' 
C. Gentis.

Sako; bankąreceive-

ko darbus
šeštadienį Supcrlor teismo 

teisėjas Dennis E. Sulivan pa
reiškė, kad visi užsidariusių 
Illinois valstijos bankų recei- 
veriai laiko darbus nelegaliai ir 
kad valstijos auditorius prasi
žengė konstitucijai juos skir
damas.

LiėtaVių’ Skbliniiho ir Bu- 
dhVojitad bcrtdfove — spulkh’ 
— Cicero'/ 4917 - Wėšt*‘ 14 S t/ 
praneša visiems kreditoriams, 
kad paskutinėmis dienomis 
įvyko tūlos permainos, būtent 
šekVeloriuš Leb Švėgžda padi- 
trauke iš tos atsakomingos 
.vietos. Jis tarnavo beįidM^bi 
per eilę metų, buvo viuą my- 
iiiihid ir uŽtikiihaS, labai kait
raus budo žmogus. Šie depre
sijos laikai privertė jį pasi- 
traiįk’tC u > . v<<

' Višuš viršmhVėtos bendroves 
reikalus pėrėhie dirbk toriiį 
pirmininkas Č. ’ Genis, o pir
mininko vieta tenka vieč-pir- 
mininkui
Trumpoje ateityje bus sušauk
tas metinis susirinkimas, ku
riame išgirsite metinę atskai
tą, kiitią pagamino auditorini 
J. P. Varkala.

Laukite pakvietimų ir visi 
^dalyvaukite susirinkime, kad 
galėtumėte paduoti savo iniil- 
tį labui bendrovės.

Pati bendrovė, paprastai sa
kant, spulka, priklauso nuo 
pačiij daliniiikų. Jų rankobe 
yra jtis tolimesiiis bu jojimai-* 
ir auginihs.

Atėjo tam tikri laikai ir tu
rime1 dary ti pakčitiMą. Tai-

Kas

Lukoševičiui

Ryt nominacijos Ci 
cero ir Benvyne

Ryt, antradienį, vasario 28 
d., Cicero ir Berwyne įvyks 
nominacijos kandidatų į įvai
rius municipalius urėdus.

Dabartiniai 1931 taksai yra 
mokami už išlaidas miesto 
laike republikonų partijos 
viešpatavimo, sako demokra-

employmėht) 54 lokalas, tai be
darbių organizacija, kurios raš
tine ir svetainė randasi adresu’ 
10914 ’ S. Michighn Avė. Bedar
bių ♦ sdširlriiBbiai jVykl8taH kak 
pėnktadlėniti vakarą;

SufciririkiniUbse, apart visokiii1 
bedarbių reifcallį svė^štyhWv ir 
raportų/ bunė prakallitį bėdttiM 
bhs kiaušiniais, kurfds' bdbįl 
tikrai sVarbdv išgirsti kiėkviė- 
uhni* darbhiiiikui.1. Be to, bn,nH; 
slatbmi' visokie klausimai' 
betdjdinfc

Tik^a lUokykm
' Tta‘ sušiHhkiiiiui“ tai*1, tikrė’ 
mokykla darbininkam^, ypatin
gą! bedarbės laikais, kada. dar- 
frinihkas neturi ką ’ veiktu yra 
siiširupirię bedarbe ir ieško vi
sokių 1 būdų kaip iššigėlbėtP iš 
jos.

W. C. O. U. 54 lokalo pasku
tiniame susirinkime, kuris įvy
ko pereitą penktadienį, susirin
kimas buvo didelis; C. Johnson, 
buvęs 9 vardo aldermonas pa
sakė puikią' prakalbą * bedarbės 
klausimu. C. Johnson yra geras 
kalbėtojas * iš jo galima daug 
natidinįų^dalykų išgirsti;

“Pažiūrėkim istoriją”
Antradieniais1 po pietų mini

mas lokAlds'' rehgia6' prakalbas. 
Pereitą antradienį buvo skait
lingos prakalbos; kuiHdsc * kal
bėjo Thomaš Dickson darbinin
kų lygos atstovas. Jo kalbos 
tema buvo “Pažinkim' istoriją, 
'suprasime' bedarbės' priežastį” 
T. DickSOn * ilgoje savb kal
boje, plačiai išaiškini) Amerikos 
industrijos išsivystymo istori
ją ir dabartinę techniką’, kuri 
išstūmė darbininkus iš dirbtu
vių. T. Dicksono nuomone, kad 
ši depresija esanti paskutinė,

statė j j scehbjė balafidžfo-Apd 
ril, 16, Lietuvių Auditarijoj'.

Vakarų lankytojai turėtų 
išanksto užsirezervuoti minė
tą diepą, kad pamatyti “Ra- 
ganitį0.

| “BfetfTES" ŠEIMYNIŠKAS' 

VAKARAS

mui.' W.’C. 0.'U. 54 lokalaslj; 1choras,
veikiu-gerai, organizuotai, jisai 7^, .šeštod*^e.'

kovo-KJaręh 4, Umversal Kliu-'tun išrinkęs komitetus, kuTiej^ 81§ w 3Š‘St. Bus1 dddg! 
įvairumo, gera miižflta, užkart^ 

ĮdŽių ir visokių Žaismių. Viši 
tatsilahkiusieji turės progą sma
giai laiką5 praleisti už mažą ’ J- 

Įža'ftgV “BiSiitė” kviečia sdvti 
IręifiŠjOŠ ir pritarėjus atsilak-

n^^ npšą; ‘ gilim^bhš iš j oš ■' pa- 
silidosiio'ti. Ra$ho organizuo
tis, neš jau laikas prisiartinęs.
Bedarbiai rašykites prie bedar

bių organizacijos
W.*C.0.Ų. 54 lokalas kviečia 

visus bedarbius prisirašyti, kad 
butų galimu pasekmingiaus 
veikt? bedarbių* būvio pagerini-Į

Gydytojai
Rėk. 6600 South Ąrte&ri Avenue

i Phpde Prospšct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

Dll. P. Z. ZALATORIS 
aras* 

CHflCAkGOp ILLo

. 'f 5,

ANTANAS JENKINŠ

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 24 d., 12:15 vaE po piet 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus.' 
gimęs Nemakščiuos, Raseinių ap. 
Amerikoj išgyveno apie 40 .metų.

Paliko dideliame nuliudime' mo- I 
terį Anna, po tėvais Rubikaitė ir 
dvi dukteris, Stella ir Emnų it, 
žentą John Notko ir du švogeriu ! 
Rubikus. Dominikas ir Alex it 
giminės. . I
, Kūnas pašarvotas randasi . pa, I 
graborių Mažeiką. 3319 South, 
Auburn Avė., Chicago, III. ir bus 
palaidotas Tautiškose kapinėse, i 
bus išlydėtas pirmą valandą po 
pietų, panedėlyj, vasario 27, 1933,

Dabar visi a. a. Antano Jenkins I 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:

Moteris, Dukterys, Žentas 
ir Giminės.

Gyvenimo vieta 3227 South 
Emerald Avė., Chicago, III. Tel. 
Victory 3563.

rime cldryti pakėitndą. 
kiritlŠ prie aplinkybių, 
pajėgia" prisitaikinti \)rie tų 
aįiiinkybiiĮi tie gyvuoja; o kas 
jnešUgcba, tas turi mirtį. Mes, 
kaipo civiližūtitį žmones/ turį- 
itie tą visi šaltai* priimti. Kas 
rfeikiiilfnga turirtib taisyti. O 
Jas* vis dėl savo labo, tad ląi- 
imn$6s ateities visiems.

'Korės pohdentaš.

<___  Graborial?
•%r*>WWMM»»^^w>W^WW*MW**W*^S**W^^W****>»**^*W**W*>*w^**

Telefonas- Yarda - 1138 / . ,

Stanley P/ Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas f
Modemhki' Koplyčia DoVariil 

'Turiu automobilius-visokiems, reika
lams. Kairia prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

iii

sako ši depresija 
i esanti paskutine
Thotadš DickinšohA kalbėdamas į 

|tį Re Setai) do“ bedarbius ’ ragino 
pažtati istoriją Ir SU- 

prasti bedarbės pViėžftštį“

, RdŠ&I^NDu-W.d.Cl.V. (Chi- 
cago Worker Committeė 'ori Un-

Tįl. Lafayette 3572 

J, LiultiVičius

Patarnauja Chtcagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

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

Seniausiair Didžiausia
lieWvių

GR A BŪRIU ĮSTAIGA

U1 .

riipinhsi visaiš reikalais. Pa
vyzdžiai; priklausant' prie* bė-* 
dariiniį susivienijimo, nereikia! 
eiti į ptfŠelpos stotį ir tenais 
laukti pusę -dienos kol galėsi* prik
elti paduoti prašymą. Užtenka 
ateitį j bedarbių susivienijimo. - . 3ei.įvnlgka'vakara 
rhštinę, pašalcyti kb reikia; Tam kyt 1 s* 
tikri komitetai, kaipo organiza
cijos atšt'tiVai, eina į šelpimo 
stotisv ir išreikalaujd: Beabejb, 
jų kaipo organizacijos atstovų 
gal gėrikus ir klauso.—Vntanas.

—Rėmėjas.
S.Į i 18! ,, — I |,įi ir  f

Lietuviai Gydytojai

DR.M.T. STRIKOL’IS 
GYDriM/Aft' m cmnCnoAz OFISAS:

4C45 S. Ashland Avė., 
nflao nlaido« bb» S IH < lt ■«« • & 
; •. vai, rak. NedOlMBla panai saSaetl

Ofiso Te!, t Boulevąrd 7820 
Nantą Ttl’: 'Prb:ped l930

y * e ■ * . • *

, Phone Canal 6122,: , ; .

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;

, 2201 Wesf 22nd Street
Valandos: 1---3 ir 7—8

Scredomis ir nedėliomts pagal sutartį 
Residencija 6622 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868 ’
• <r * ♦ v * • » / •

Mm

Iš “Birutes”
Raganius scenoj balandžio- 

April 16,* 1933

Chicagos publika,’ teatro lan
kytojai vėl tarės progą pama
tyti scenoj ' gražų muzikališką 
veikalą “Raganių”. “Birutės” 
choras su parinktais artistais

_______Grubtiriai
L J. ZbLP

GRABORIUS
1646 West 46 St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49 Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

LaėMvicli ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsiŠąukti, o motų 

darbu busite užganėdinti.
, iTcl.’r Canal 2515 arba 2516
2311 W. 23rd PI, Chicago

• SKYRIUS!
14Š9 S. 49 Ct, Cicero, IH.

Tel. Cicero 5927

► Tel. Republic 3100-3101 f 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J; BAGDONAS
Graborius .

2506 Wešt 63rd St. ■
Nubudimo valandoje pitarnauju šimpa* 
tingai ir iškilmingai su muzika, daino* 
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikeltai | erdvesnį; ir ptadgeraf virtą

.3325 So/ Halrtfed St
Valandos t nuo 10 ryto iki 2 po pietų | 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniai: nuo . 10 iki 13 

Pfaohė Boulevard 84Š3
*>" ’ ' ji

- DLSiižan&As Slakfc
Motdrųi vf ydlku ligų ‘ Specitdhti 

414$ Archer. Avė. , 
rl Ofiso-Tel, LAFAYErrfi 7337'

Ofiio val. kiekvieną dieni nud 9 iki*1 
12 ryto/ (ilskyfu: seredomhj. Taipgi 
nuo. 4 iki 8 vai vakare. Uurninkab is
KetvėfgiŪ: , 

Rez Tel. HYbE PAR* 3395

r

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

I darningais, Ketvergais" it Subatomii 
2420 W. Marguetts Rd. arti Wsėtern Av

12 !^one H?Pl!*k 7828t v PantdėfiaTi." Seredoniis ir Pėtnyčionhs
1821 So. Halsted Strest

PRANEŠIMAS
Mano ofisą: vėl bui atidaryta: k paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

nio, sausio 15 diedbe, 1933
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS z ( 
4847 W. 14th St.

Cicero, III.

S. M. SKUDAS
, Lietuvis' . .

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

itPhone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Mustį Patarnavimas lai-” 
dotuvėse ir kokiirhe reikale visuo^t'^Tsąž^ 

< ningas lt nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymuiu sky- 
nų..;v <

3307 Avėi
CHICAGO. ILL.’

,a- .

r' •

v:.vu ?<■■•!

&

DR. C. KASPUTIS
.. DENTISTAS

Grfta ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. 

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

niais* pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairųsGydytojai ’

A: MONTVID, M. D.
'Veit Tovtn . State Bank* Blilg 

2400 W Uadieon St.
Vai? I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avtnue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Scredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

A. L Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue

, Tel, Kenwood 5107
VALANDOS: , ...

nitai' 9 iki 11 valandai ryte;
...nuo’. 6 iki 18 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS’: 

nuo 9 iki 11 valandai rytd 
nub 6 iki 9 Valandai vakaro

D R. Ii KUZMA N
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas ptr 25 
tus kaipo patyru gydytojas cbirargish 
akušeris., *

G>do staigias ir chroniškas Ugi* vyr<. 
moterų ir vaikų pagal naujausius sus- 
todus X-Ray ir kitokius" elektros prir 
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai . 
1025 W. 18tb St., netoH Moipan 89.

Valandos: »oo 10—12 pistų it 
nuo 6 iki 7:3Q* vai. vakaro.

Tel? Canal JHOJ 3 
Rezidėnčljos telefonai 

Hyde Perk"6755 ar Central 746U

Office Valandos, 2-4: 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 Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldiėniais pagal sutarti.'

Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
75S W. 35th St

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

Ncdėldkniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 tabor 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS)

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo' 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Juozapatas Yucevicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 23 dieną, 11:45 

valandą vakare, 1933 m., sulaukęs 44 melų amžiaus, gi
męs Kelmės parapijoj.

Amerikoj išgyventi 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Jievą, dukterį 

Stelių ir giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 3300 S. Emerald Avė.
Laidotuvės įvyks antradieny, vasario 28 dieną, 8:30 

vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyuią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapato Yucevicz gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 
jTcl. Republic 3109. . -.... :

ir atveft į mrnrų įstaigą, kur
pafiirinkimą gtabų ir kitų reikmenų ir v* tų 

tarnavimų jums visai nieko nereikės* mokėti, neimtai 
| tif, nf jijš faį jiitksit^/ ar ne.

. teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-
Kaplys DM 

“ fiertaehų; Pasukate* EUD^IKJ pirm, negu' kreipkite' kur 
kitur.

BU DE IK IS
JŪSŲ

I

h 
k

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimu, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nečvuėtumb, skaudamų 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas darom** su elekĮrti*, paro
dančią mažiausias klaida*. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v, Nedeiiomis piga! 
sutartj. Akinių kainos per pųs{ pigiau:, 

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

giau kaip pirmiau.
i? 4712 Sotflh Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589'

—........... .. ............... ......................................... . i i

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas. _ _

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

Tel. Boulevard 1401
• ■ ..... • • r-•• i ... b ...... ...» .. . ... .

_ Phčnt Boulevard 70<2.

DM C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 Ashland Avė
•ni 47t& Stre«

Ofiso/Tel. Victory 6893

Ren. Tel. Drevei 9191
FID A A BATU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistai odos ligų ir venerilkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

Vai.: 10—-11 y. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis it šventadieniais 10—2.

LT ■ e 8*11. ■ t: na, r> "t'
AKIŲ SPBCIAtKTAS' 

.... u 
.patyrinu*

Komphkuotoom ' 
Atsitikimuose

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virinis 0036

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

kampas 67th ir Artesian Av<.
Telefonas Gtovebill 1595 

Vąlandęs nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Jr ' 7-9 po pietą, seredoms po pi*** ‘ 

nedėlibmii pagal susitarimą

M ATKOČIŪNAS
DENTISTAS ‘

3147 Sdi HafeteU St.
.Sered.. ir Subat. 2-9 va 

Kitomis dienomis pagal sutarti

Advokatai

A.A. SLA.KIS
Advokatas

Miešto Ofien 77 W. Washington St 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Arcter Avė. Tel. Lafagette 7337

lOf»Ttt Hydt Patk 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Motiroe St„ prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandoe P—<8 
, West Sidek 2151 W. 22nd St a 

PanedSlio, Serędos ir P«tny&<«a rak. 6 Iki V 
Telefonas Canal 0660

Telefonas BepubUc 0600
• -

J0SEPH J. GKISH
Lietuvis Advokatas 

4631 Sbdih Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800



■ranjroros, m. Pirmadienis, vas. 27, 1933

RENGIA DIDŽIULI MASINI MITINGA 
SOCIALISTU KANDIDATO NAUDAI

Oscar Ameringer ir kandidatas Į 9to v. aid. 
Burda, Jr., kalbės į Roselando balsuotojus

Visi darbininkai ir bedarbiai raginami 
mitinge dalyvauti

Roselando socialistai šian- ir Walter G. Davis ir A. G. 
dien triukšmingai užbaigs 
kampanijų agitacijos už savo 
kandidatų į aldennonusi Jo
seph Burda, Jr., su didžiuliu 
mitingu, kuris įvyks Knights 
of Pythias svetainėje, 11032 
Michigan Avė., 3 vai. po piet. / *

Mitinge, kuriame tikimasi 
tūkstančių publikos kalbės 
kandidatas Burda, “The Ame
rican Guardian” redaktorius 
Oscar Ameringer iš Oklahoma 
City, Oklahoma ir Roy E. 
Burt, buvęs socialistų kandi
datas į Illinois gubernatorius.

Kandidatas Burda kalbės 
apie bedarbės klausimus ir 
mokesčius. Jis nušvies kų 
socialistų partija žada tuo rei
kalu nuveikti. Oscar Amerin
ger yra žinomas kalbėtojas ir 
redaktorius. Jis specialiai at
vyko iš Oklahoma, kad padėti 
vieninteliam socialistų kandi
datui pietiniuose varduose 
rinkinius laimėti. Roy E. Burt, 
kuris neseniai grįžo iš Illinois 
kasyklų distriktų, kalbės apie 
jų kovų.

Mitingo rengėjai ragina vi
sus darbininkus ir bedarbius 
balsuotojus jame būtinai atsi
lankyti lir išgirsti kalbėtojus. 
Jie sako, neikite balsuoti neiš- 
girdę J. Burdos, Jr., ir Oscar 
Ameringerio.

J. Burdos, Jr., kampanija 
veda Charles V. Johnson, ku
ris savo laiku buvo Roselando 
vardo aldermonas. Jis tiki, 
kad Burda rinkimuose išeis 
pergalėtoju, nes ir republiko- 
nai ir demokratai stato po du 
kandidatu: Leslie V. Bcck ir 
Stepben J. Midhuda — dcm.,

Lindell — rep.
Socialistų kampanija daug 

kuo skiriasi nuo kitu kandi
datų. Visų pirma, kandida
tas nepasiskiria pats savę, bet 
jį išrenka vardo skyrių mitin
gas. Ne jis pats sudaro savo 
platformų, bet delegatai iš vi
sų skyrių Chicagoje. Saciali- 
stų kandidatas turi tos plat
formos prisilaikyti.

Bedarbių organizaci
ja W. C. 0. U. imasi 

už didelių darbų
Chicago Workers Committee 

on Vnemployment centro 
susirinkimas padare gilų įs
pūdį į bedarbių delegatą.

ras, vasario 22 d. 1933, Chica
go Comnions svetainėje laikė 
savo reguliari, kas antrų tre
čiadienį Įvykstantį susirinki
mų.

Susirinkimas prasidėjo kiek 
po 8 vai. vakaro ir tęsusi ligi 
12:30 nakties. Pirmininkavo 
Pildomojo komiteto pirm. 
Kari Borders. Pirmas išdavė 
raportų, bedarbių komiteto 
leidžiamo laikraščio “The 
New Frontier” radaktorius J. 
P. Jonės. Trumpai apibudinęs 
laikraščio tikslų ir padėjimų, 
užbaigė pasakydamas, kad jis 
paveda visų darbų ir laikraš
čio išauklėjimų pačios orga
nizacijos nariams.

Prisideda nauji lokalai.
Į organizacijų įstojo vienas 

naujas lokalas iš lenkų, žydų 
lokalo delegatė pranešė, kaip 
vienai beturtei moterei su tri
mis mažais vaikais per pačius 
šalčius buvo sulaikyta pašal
pa ir kaip buvo kreiptasi prie 
visokių valdininkų, bet nie
kas nenorėjo gelbėti ir tik 
gavus 30 vietos biznierių pa
rašus buvo išgauta lai vargo 
šeimai pašalpa.*

Buvo kalbėta apie ateinantį 
pavasarį bedarbiams paveda
mus tuščius lotus, kad jie sau 
užsiaugintų daržovių.

Dalykas pavestas komitetui 
ištirti.

I 9-TO V. ALDERMONUS

Joseph Burda, Jr. socialistų 
kandidatas į 9-to vardo alder
monus. šiandie įvyks didžiulis 
masinis mitingas K. of P. Hali, 
11032 Micbigan Avė., kuriame 
jis kalbės. Be to, prabils Oscar 
Ameringer, “The American 
Guardian” redaktoruis ir Roy 
E. Burt.

4 kovo demonstracijų 
klausimas.

Bėgyje daugiau 4 valandų

Pasirodo, kad Amerikos 
darbininkų tarpe tikrai prasi
deda nauja era, sako lietu
vių Chicago Workers Commi
ttee on Uneniploymcnt lokalo
delegatas į centrų J. Ascilla, buvo diskusuojama bent pora 
kuris atsilankė į paskutinį tuzinų įvairių 
ventro susirinkimų ir pasako
ja kų patyrė.

Datbininkai pradeda supra
sti, tęsia J. Ascilla, kad vald
žios įstaigose, kur jiems reikia 
kreiptis su pagelbos prašy
mais, geriausiai turėti savo 
žmones. Pradėję nuo aldermo- 
nu varytis, iki dacis iki aukš
tesniu vietų.

Įspūdžiai iš susirinkimo.
Chicago Workers Commit

tee on Une.’nployment cent-

užimtų pusę

veikimas. 
apkalbėta ko- 

ku- 
ir

klausimų ir 
projektų, kuriuos tenka trum
pai aprašant 
laikraščio.

Politiškas
Buvo plačiai

vo 4 d. demonstracijos, 
rios įvyks visoje šalyje 
kuriose dalyvaus šimtai tūks
tančių organizuotų darbinin
kų. Chicago, masinis mitin
gas įvyksi svetainėje prie 
Marshfield ir Van Buren St. 
kampų.

Stato kandidatus į alder- 
monus.

Bedarbiai, drauge su dar 
kiek dirbančiais, aktyviai da
lyvauja aldermonų rinkimuo
se 11-toj e wardų turi savo ar
ba remia darbininkiškus kan
didatus. Iš 16 lokalo į 46 tvar
do aldermonus statoma kan
didatu “The New Frontier” 
redaktorius, John Paul Jonės. 
Bedarbiai agitacijai varyti pi
nigų neturi, bet jie tikisi lai
mėti ir be jų. Solidariškumas 
yra didelis. Jie eina per na
mus pranešdami gyventojams), 
kokius kandidatus bedarbiai 
remia ir randa didelę užuo
jautų ir pritarimų.

Rengia demonstraciją 
vasario 27 dieną

Baigiantis mitingui buvo 
perstatyta jauna mergina nuo 
Jaunų Socialistų Lygos, kuri 
pranešė, kad 27 d. vasario, 38 
organizacijos rengia demons
tracijų ties bedarbių šelpimo 
komisionieriaus ,namais pro
testui prieš nepripažinimų bc-

Taip Švelnus kaip Old Gold

© P. Lorillard Co., Ine.

gali jums tai 
kodėl OLD

NATURALIŠKAS ŠVELNUMAS! Tik 
geresnis tabakas gali tai padaryti. 

Tik rinktinis Turkiškas ir namie au
gintas kamieno lapeliai, 
duoti cigaretuose. štai
GOLD smagiau veikia ant gerkles; ii 
malonesni jūsų skoniui.

NATURALIŠKAS ŠVELNUMAS.. 
Jus to nerasite šiurkštame tabake 
Jus to nerasite artificiališkai dažyta
me tabake.

Bet jus rasite tai visuomet Gamtos 
—paskanintuose OLD GOLD, pada
ryti iš puikiausio karalaitės-lapelių 
Turkiško ir namie auginto tabako.

N£RA SUKOSfiJIMO VISAME 

VEŽIME

Jus gausite džiaugsmo drebulį nuo 
švelnaus išpildymo, kurį jums suteiks 
Carole Lombard ir Lyle Talbot “lo
šime “No More Orchids”, tai yra 

Columbia Paveikslas.

• Atsiminkite:—
Geresnio tabako niekur ne auga kaip 
kad vartojamia OLD GOLD.

Ir jie yra PILNO ŠVARUMO.
.- I < ■—■'■1.—<.............................................................   UI ..lll.l IRI 1.1.^. I|. .  ,|   

Švelniausi AMERIKOS CIGARETAI
ATSUKITE savo priimtuvą ir pasiklausykite Fted 
Waring’s Pennsylvanians kas Trečiadienio vakarą 

—per Columbia Tinklą.

darbių delegacijos. į kurių 
kvietė prisidėti ir bedarbius.
Ragina bedarbius prisidėti 

prie lietuvių lokalo.
ši bedarbių organizacija 

GWC0U, kuri yra susirišusi 
ir dar su klek dirbančiais
darbininkais, siekia pakelti tų 
darbininkų tarpe prarastų ir

Išėjęs iš mokyklos 
pražuvo 16 m., 

W. Dardis
CLASSIFIEDADS

Lietuvių bedarbių išrinktas 
komitetas, deda visas pastan
gas gauti pastovių vietų ir 
veikti drauge su šia organiza
cija. Nors pradžia sunki, bet 
nėra nieko negalimo. Tik 
dirbkime visi išvieno, o nuga
lėsime visas kliūtis. Kaip tik 
bus surasta vieta pranešime 
visiems bedarbiams norin
tiems stoti j šių organizacijų. 
Vięnybeje musų spėka.

—.7. Ascilla.

Kcnsington policija ieško 
metų lietuvio berniuko Wil- 
iiam Dardis, 11222 State St., 
kuris išėjęs į mokyklų pirma
dienį, negrįžo namo. Kartu su 
juo pražuvo kitas berniukas 
Raymond Nagala, irgi 16 me
tų.

PRANEŠIMAI
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Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai •^t^^^^^^A^^^^VMV*^^*^^***"****^******'** 

VISOKIOS RŪŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvl- 
nėjot kiaulutės, baltos pelės, Baniams 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropil- 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

Senas Auksas 
____ Old Gold— —- — - — — — - —

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ .
Mes mokame augščiausią kainą už su

laužytus senus aukso daiktus, dantų til
tus, .......................... ....
tus.

Veikimas prieš ko
munistus atnešęs 
mirtį W. Levkovičiui
Jį nužudęs komunistų sim pa

tizatorius Konstantinas Ma- 
lachotvski; W. Levkoviėius 
buvęs griežtas komunistų 
priešas.

Roseland. — Kiek laiko at
gal Rosclandc sukėlė didelį su
judimų tūlo Walter Lcvkovi- 
čiaus, 742 E. 105th nužudy
mas. Kaltininku laikomas 
Konstantinas Malacbowski, 37 
metų didžiojo karo veteranas, 
kuris peiliu mirtinai sužeidęs 
pirmų jį, prie kortų.

Vienas vietinių laikraščių 
“The South End Rcportcr” 
praneša, kad Lcvkovičius 
priešingumas komunizmui ir 
komunistų kritikavimas te- 
nešęs jam mirtį. Lev- 
kovičius rašydavęs straips
nius tūlam laikraščiui Russian 
Daily Herald. Straipsniai ra
šyti rusų kalba buvo išversti. 
Pasirodė, kų<| ųųtorius juose 
smarkiai kritikuodavo dabar
tinį rėžinių Rusijoje, jo tėvy
nėje, ir su tokiu pat smarku
mu smerkė amerikiečius, ku
rie į komunizmų žiuri kaipo į 
išganymų ir varosi prie jo teo
rijų platinimo šioj šalyj.

Anot vietinių policistų 
Walsh ir Burke, Konstantinas 
Malackowski,
Avė., kuris Levkovičių nužu
dė, yra komunistų simpatiza- 
torius ir tankiai dalyvavo su 
šimtanuošimtiniais “raudonai
siais”. Levkovičiaus draugai 
pranešė policijai, kad Mąla- 
cbowski ir Levkovičius tankiai 
smarkiai susiginčydavo apie 
komunizmų ir paskutinis nuo
lat tvirtindavo, kad pagyvenęs 
Rusijoje, Malachowski kalbėtų 
visai kitaip.

Penktadienį Malachowski 
buvo pašauktas prieš grand 
jury. Plačiau apie nužudymų 
bus rytojaus “Naujienose”.

10500 Corliss

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

M0KTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARU PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠK 
SIUNČIAM PINIGUS 1 

LAIVAKORČIŲ AG'

STONUS 
IHĘTUVĄ

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,

PER8IAALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslSaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra- 
Balinkite nuodijančia medegąt VartoMt 

TRINARIO KARTŲJĮ VYNĄ

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos, sėrininkų metinis susirinkimas, 
įvyks ketverge, Kovo-Marcb 2, šių me
tų, Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
ant pirmų lubų. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi šėrininkai kviečiami at
silankyti, nes bus išduota atskaita nuo 
pat pradžios Auditorijos gyvavimo, per 
Valstijos Registruotą Auditorių J. P. 
Varkalą, ir bus renkama nauji direk
toriai. A. Kautakit, rast.

CLASSIFIEDADS]
Educational 

Mokyklos_________

ATYDA
SOUTH SIDĖS MERGAITES 

Jus galite gauti daugiaus už savo pinigą 
CHICAGOS

Didžiausioj ir geriausiai įrengtoj 
BEAUTY MOKYKLOJ 

$2 ĮMOKĖTI 
$3.00 į savaitę 

turime virš 600 KOSTUMERIŲMes
KAS SAVAITĘ, kas duoda galemybės 
musų mokinėms įgyti patyrimą ir progos 

užsidirbti dar besimokinant.
ĮRANKIAI DYKAI

SELAN SYSTEM
■D (Pilnai akredituota)

1547 W. 63rd St., arti Ashland 
Tel. HEMLOCK 5702

Financial
. Finansai-Paskolos 

•«^***W^V**^*VWVMW*A*WWWMW%***^WWV^W**

NEPAPRASTA PROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų muti

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite 
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip iki 
kovo mėn.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

iš-
15

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
binto Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952Y _

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

dantis, laikrodėlius, lombardo tikie-

HOME REFINERS,
5 No. Wabash Avė.

Kambarys 600

Help Wanted-—Female 
________ Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo. Turi būt ant vietos. Silver, 4337 
Roosevelt Rd., Lawndale 9118.

REIKALINGA moteris dirbti ant 
ūkės, nors ir su maža mergaite, už val
gį ir butą, be mokesčio. Box 1537, 
1739 So. Halsted St., Naujienos.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA šviesus kambarys. 

2 lubos, dėl vaikino, su valgiu ir visai 
nebrangiai. 4359 S. Maplevood Avė.

JIEŠKAU kambario su . valgiu ir 
kad išplautų drabužius ir kad butų šil
tas vanduo, ant Bridgeporto. Su mo
kesčiu susitaikysime. Kreipkitės ypatiš- 
kai. ne laišku. M. Kemzūra, 3415 So. 
Emcrald Avė.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA 1 — A stdVy, 160 akrų 
geroj vietoj. 9 kambarių namas ir kitit 
geri budinkai. Rašykite, gausite dau- 
giaus informacijų. W. A. Rodgers. Box 
54, Farina, Illinois.

FARMA. Ant pardavimo 200 ake- 
rių farma su triobom. mašinom, sodu. 
Tikras bargenas $2500. 3131 Archer 
Avė., Cbicago, III.

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ bungalow ant Mar- 

ųuettte Rd. mainys ant lotų arba mort
gičių.

128 akrų farma su gyvuliais mainys 
ant miesto proportvs.

80 akrų farma su gyvuliais, mainys 
ant miesto propertės.

20 akrų fruktų farma ant St. Joe. 
upės mainys ant namo.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
nž casb, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius. kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas*. Virš- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Paul M. Smith & Co.
Real Estate—Loans—Insurance

4425 So. Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

jau pardavėte savo biznį,Malonu girdėti, kad Tamsta 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimų. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimų 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletu dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

' J* ■ -f

-—Ačiū už komplimeritus —• pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

Telefonas yra

ROOSEVELT ggQQ
8 valandai vakaroSkelbimus priimame f.uo pat ryto 
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