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Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimoORHS,
Mirė Garner motina

vyksta 
vienas

Nori, kad patys darbininkai pri
siimtų bent 15 nuoš. algų 
nukapojimą

Pagavo bandant pavogti 
namą

Pnašo Franciją ieškoti AmeH 
kos lakūnų

Kadangi milicija neleidžia lai 
kyti susirinkim'ų, jie 
į kitus pavietus. Dar 
strekierių laimėjimas

prie bažnyčių
Indijoj, rūgs.
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kasiams $6.10 į dieną. Darbas 
kasykloje atsinaujins penkta
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Minneapolis, Miniu — John Bo\ve, demokratų kandidatas j 
kongresmenus, kuris važinėjasi po valstiją dviračiu ir veda 

savo vajų.

Minia apgulė mušeikas, bet juos 
išgelbėjo milcija. 40 mušeikų 
areštuota
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Poona, Indijoj, rūgs. 20. — 
Mahatma Gandhi, Indijos na
cionalistų vadas, šiandie Yero- 
da kalėjime nuo vidurdienio pra
dėjo “badavimą iki mirties” 
protestui prieš Anglijos paskelb
tą Indijos rinkimų įstatymų pro
jektą.

Pradėjus badavimą Anglijos 
valdžią paliuosavo Gandhi iš 
kalėjimo, bet jis atsisakė ge
ruoju iš kalėjimo išeiti ir at
metė jam siūlomą laisvę. Jis 
pareiškęs, kad be prievartos jis 
neisiąs iš kalėjimo, bet valdžia 
nemananti naudo4! prievartos. 
Visi suvaržymai tapo nuimti ir 
Gandhi dabar galės būti lais
vai lankomas jo draugų.

Gandhi yra 62 m. amžiaus, 
kiek nesveikuojąs. Jis gavo nuo

Angliakasiai reika 
Jauja susirinkimų 

laisvės

Tay’.orville, III., rūgs.
Kadangi milicijaf^fctfrią pasi
šaukė Christian pavieto valdy • 
ba, neleidžia streikuojantiems 
angliakasiams laikyti, susirinki
mus ir vieną susirinkimą jau 
išvaikė, šiandie 60() Taylorville 
angliakasių išvyko į Pawnce, 
Sangamon paviete, kur jie at
laikė protesto susirinkimą ir 
tada ramiai sugryžo namo.

Susirinkime jie priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja laisvės 
žodžio ir susirinkimų, nes tos 
konstitucinės teisės jiems yra 
milicijos paniegtos. Angliaka
siai tariasi kviestis Civil Liber- 
ties Union atstovus padaryti 
tyrimus.

Naujoji protestuojančių prieš 
algų kapojimą angliakasių uni
ja, Progressive Miners of Ame
rica, griežtai nugina primeta
mus jos nariams padėjimus 
dviejų bombų,—vieno laikraščio 
redakcijoj ir senosios unijos 
ofise. Streikieriai įtaria, kad 
bombas buvo padėtos provokaci
niais tikslais, nes čia randasi 
didžiosios Peabody Coal Co. 
kasyklos, ir kompanijai galėjo 
rūpėti atsigabenti miliciją, kad 
galėjus pradėti kasyklas ope
ruoti po milicijos apsauga. 
Kompanija jau pirmiau bandė 
tas kasyklas operuoti sulig nau
ja sutartim, bet pikietuotojai 
kasyklas uždarė.
Dar viena kasykla pasidavė 
streikuojantiems angliakasiams

■ ■ ■ ■ * .

Hillsboro, III., rūgs. 20. — 
šiandie Hillsboro Coal Co. pasi
rašė sutartį su Progressive 
Miners of America atstovais,

Chicanrai ir ap’elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia giedra, maža per
maina temperatūroj; Švelnus 
besimainantys vejai.

Saulė teka' 6:35, leidžiasi 6:- 

savo draugų šimtus laiškų ir 
telegramų, prašančių jį susilai
kyti nuo badavimo, bet jis sa
vo nusistatymo nepakeičia.

Jis yra pasiryžęs badauti iki 
mirties, arba iki Anglija nepa
keis rinkimų įstatymų. Marinsią 
badu pamažu, nes jis gers van- 

sti-denį ir ims 
muliantus.

Riaušės
Ahmebad,

—Čia prie bažnyčių kilo riau
šių d.’lei sumanimo nekurias 
bažnyčias atidaryti ir dėl “ne
paliečiamųjų”. Tikintieji in- 
dusai tam griežtai priešinasi, 
nes geram indusui butų didelis 
pažeminimas būti kartu su “ne
paliečiamaisiais”.

Komunistų riaušės 
glijos mieste

•Birken 
head mieste komunistų agita
toriai sukurstė riaušes, laike 
kurių Įvyko susikirtimas su po
licija i buvo plėšiamos sankro
vos. Pasėkoj 9 policistevi liko 
sužeisti ir 44 riaušininkai areš
tuoti.

Karpatų rusinai rei
kalauja autonomijos

Prąga. čechoslovakijoj. —Dr. 
Beskid, gubernatorius Karpato- 
rusijos, rytinės čechoslovakijos 
provincijos, pasiuntė preziden
tui Masaryk memorandumą, ku
ris reikalauja Karpatorusijai 
autonomijos, kuri buvo čechų 
prižadėta laike kūrimosi čecho
slovakijos respublikos. Bet tas 
prižadas niekad nebuvo išpildy
tas. Gubernatorius grūmoja' 
kreiptis į internacionalinį teis
mą, jei jo reikalavimas nebus 
išpildytas.

Cechai tokį pat autonomijos 
prižadą buvo davę Slovakijai, 
bet tas prižadas ikišiol tebėra 
neišpildytas ir cechai visai ne
mano jo pildyti. Kada keli me
tai atgal Bratislavos universite
to prof. Adalbert Tuką, varde 
slovakų, pareikalavo Slovakijai 
autonomijos, tai cechai pasodina 
jį 20 metų kalėjimam Tokio pat 
likimo gali susilaukti ir Dr. 
Beskid už reikalavimą autono
mijos rusinams.

Kansas City, Mo., rūgs. 20. 
—Policija užklupo šešis žmones 
beardant svetimą 16 kambarių 
mūrinį namą, kad parduoti į- 
vairias namo dalis: langus,du
ris ir 1.1. Jie tapo areštuoti. 
Jie išdavė August Korn, kaipo 
savo samdytoją. Korn sakėsi 
griovęs namus kaipo sukontrak- 
torius dėl tūlo Roberts, kuris 
gyvenąs kur tai centraliniame 
Missouri.

Ta banda jau pirmiau buvo 
pavogusi 7 kambarių tuščią na
mą. Kada po kiek laiko savinin
kas atėjo pažiūrėti savo namo, 
tąr rado vien rūsio duobę, dagi 
ir namo pamatas buvo išvežtas.

Mušeikos streikie- 
rius šaudo; vaikas 

nušautas

South River, N. J., rūgs. 20. 
—Valdžia pradėjo tyrinėjimą 
mušeikų puolimo ant streikuo
jančių siuvėjų, laike kurio vie
nas 9 metų vaikas, Waltcr Ro- 
zek, liko mušeikų nušautas ir 
apie 10 žmonių, jų itarpe irgi 
vienas vaikas, liko pašauti.

Vakar atsidarė streiko apim
ta E. & P. Wash Suit Co. siu
vykla. Kad’ niekas nekliudytų 
streiklaužiams, kompanija pa
sisamdė 40 ginkluotų mušeikų 
sergėti dirbtuvę. Streiklaužiams 
einant iš darbo kažkas metė į 
juos akmenį. Mušeikos tuoj 
puolė susirinkusią minią ir ėmė 
šaudyti. Virš desėtko žmonių 
krito pašauti, jų tarpe du pa
šaliečiai vaikai, kurių vienas ne-j 
užilgo pasimirė ligoninėj.

Bereikalingas šaudymas suer
zino minią ir ji puolė mušei
kas. Mušeikos ėmė bėgti į 
miesto salę, kur jie užsidarė 
kartu su 13 miesto policistų.

žinia apie šaudymą darbinin
kų greitai pasklido po visą 
miestelį ir prie miesto salės 
susirinko 3,000 žmonių minia, 
kuri laikė apgulusi salę per vi
są naktį, iki atvyko miestelio 
valdybos ^pašaukta valstijos mi
licija, kuri minią išskirstė, mu
šeikas areštavo įr atsteige mies
tely tvarką. 40 mušeikų tapo 
uždaryti kalėjiman ir bus 
mantinėjami dėl šaudymo.

Kanada deportuos 
komunistų

Quebec, rūgs. 20. — Pradžioj 
spalio men. bus deportuota 14 
menamų komunistų, kurie buvo 
suimti laike Pirmosios Gegužės 
demonstracijų kasyklų distrik- 
te šiauriniaihe Quebec.

Ryga, rūgs. 20. 
tų partijos centralinis komite
tas nutarė nuodugniai reorga
nizuoti Rusijos mokyklų siste
mą, tarp kitko suteikiant mo
kytojams teisę įvesti mokyklo
se griežtą discipliną. Pasak Iz- 
vestija, mokyklose dabar yra 
vedama vien komunistinė pro
paganda, bet nieko praktiško jo
se nemokinama ir baigę tokias 
mokyklas niekur netinka.

Kad patraukti geresnius mo
kytojus, mokytojams busianti 
pakelta' alga, padidintos maisto 
porcijos ir parūpinti geresni gy. 
venamieji butai.

Panašios reformos bus pada
rytos r.ugštuosiuose techniškuo
se institutuose ir net uriiversi 
tetuose. Bus reikalaujama į- 
stojamųjų kvotimų ir verstino 
lankymo lekcijų. Visa' galia bus 
atiduota mokyklų ądministraci 
jai ir niekas kitas į mokyklų 
reikalus negalės kištis. Naudo 
j imas profesorių ir .studentų po
litinėms ir ekonominėms propa 
gandoms bus sustabdytas. Taigi 
mokyklose ir universitetuose 
nebebus pirmykščio palaidumo.

Detroit, Texas, rūgs. 20. -r- 
šiandie savo namuose pasimirė 
Mrs. Sarah Jane Garner, 81 m., 
motina John Nance Garner; 
demokratų kandidato į vice-pre- 
zidentus.

Teisia Senatorių 
James J. Davis

New York, rūgs. 20. —Fe^ 
.deraliniame teisme prašidėjo 
nagrinėjimas bylos Pennsylva- 
nia ^senatoriaus James J. Da
vis, buvusio darbo sekretoriaus, 
kuris yra kaltinamas rengimu 
laimėjimų dej Loyal Ordcrs of 
Moose organizacijos, kurios jis 
yra generalinis direktorius. Vi
sokie laimėjimai, dagi labdary
bės tikslams, yra įstatymų už 
drausti. Bęt prokuroras sako, 
kad iš šių- lioteri? ų senatorius 
Davis nemažai ir asmeniškai 
pelnęs.

Ghicago.— Vakar pavieto Ii 
goninėj pasimirė Kazimieras 
^Mažutis, 59 m. amžiaus, gyve
nęs 1512 S. 49 Avė., Cicero. 
Manoma, kad jis nusinuodijo 
namie prezerv uotais grybais, 
kurių jis valgė pereitą sekma-

Fašistai švelninsią savo 
priešininkų baudimą
Rymas, rūgs. 20. — Teismas 

13 fašistų priešininkų, kuris tu- 
rėj.o prasidėti specialiame mili- 
tariniame tribunole šalies gy
nimui, tapo sustabdytas. Iš to 
nekuriu spėjama, kad fašistai 
reformuos teismus ir gal visai 
panaikins specialius tribunolus, 
kuriuose buvo teisiami politi
niai nusikaltėliai. Galbūt neku- 
riems jų bus suteikta ir amnes
tija.

Tribunolai per 6 metus* nutei
sė ilgiems metams kalęjiman ar 
ištrėmiman 4,000 žmonių ir tris 
pasmerkė mirčiai. Ypač pasta
ruoju laiku to tribunolo skiria
mos bausmės paaštrėjo.

Iš to tarp žmonių kilo dide
lis pasipiktinimas tuo tribuno
lu ir reikalavimas, kad politi
nius nusikaltėlius teistų regu
liariai teismai. Karščiausiu rė
mėju tribunolų ir aštrių baus
mių, fašistų priešininkams buvo 
pats Mussolini.

...................... i
Nusižudė aktorė

Hollywood, Cal„ rūgs. 20.— 
Paskilbusi aktorė Peg Ent 
wistle, scenoj žinoma kaipo- LiL 
lian Millicept, iš nusiminimo, 
kad negali gauti darbo kruta- 
muosiuose paveikiuose, nušoko 
nuo 50 pėdų augšiamo elektriki- 
nės iškabos ir užsimušė. Ta iš
kaba buvo pastatyta kalnuose 
ir garsino Hollyvvoodą.

OMIF' '
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Metodistų konferen 
cija už socializmą

Woostcr, ()., rūgs. 20.—šiaur
ryčių Ohio metodistų episkopą 
lų bažnyčios konferencija pa
smerkė kapitalizmą ir išsireiš
kė už kapitalizmo pakeitimą so 
ciale nuosavybe ir kontrolę ša
lies finansinių ir industrinių sis
temų.

50,000 bedarbių kietųjų 
anglių laukuose

New York, rūgs. 20.
bar vedamose derybose tarp 
angliakasių - unijos ir kietųjų 
•auglių—antracito—kasyklų sa
vininkų paaiškėjo, kad šio lai
ku antracito laukuose yra 50,- 
000 angliakasių bedarbių. Daug 
tūkstančių kitų dirba tik dalį 
laiko.

26,000 kalinių federali- 
niuose kalėjimuose

Wa’shington.—Federaliniuose 
kalėjimuose rugp< 31 d. buvo 
viso 26,192 kaliniai, arba 1,300 
kalinių daugiau, negu buvo per
nai.

Kansas nori suvaldyti 
gaso kompanijas

Topeka, Kas., rūgs. 20.-—Gu
bernatorius Woodring įsakė ge- 
neraliam prokurorui Boynton 
užvesti bylas .prieš Cities Ser
vice Co. ir visas jos pagelbihes 
gaso kompanijas, reikalaujant 
tas kompanijas panaikinti ir 
paskirti joms receiverius
sužinų peržengimą Kansas įsta
tų.

Tos kompanijos yra valdomos 
New Yorko Wall gatvės, kur 
yra ir jų ofisai, kuomet sulig 
Kansas -įstatymais, kompanijų 
pinigai turi pasilikti Kansas 
valstijoj, ir čia turi būti ir jų 
ofisai.

New York, rųgs. 20. —Vals
tybės departamentas kreipėsi j 
Franci jos yaldžią, prašydamas 
pasiųsti laivą ieškoti-prapuolusio 
Amerikos aeroplano American 
Nurse, kuris su 3 lakūnais skri
do iš New Yorko i Rymą. Pa
skiausia tą aeroplaną mate 
franeuzų laivas už 450, mylių j 
pietvakarius nuo Airijoj .
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Kiek Klaipėdoj pasta 
tyta namų

Kaunas.— Klaipėdos karšto 
statistikos biuro pranešimu, 
1931 mot. buvo pastatyta Klai
pėdos mieste 90 namų. Klaipė
dos mieste daugiausia buvo sta
tomi gyvenamieji- namai, o 
krašte daugiausia ūkio trobe 
šiai.

Geležinkeliai derasi 
su darbininkais 

dėl algų

Washingfton, rūgs. 20. 
ležinkelių kompanijų viršininkai 
ir geležinkelių darbininkų uni
jų viršininkai šiandie pradėjo- 
preliminares derybas dėl nuka- 
pojimo darbininkų algų 20 
nuoš., kuriam griežtai priešina
si unijos.

Siūlomas nukapojimas algų 20 
nuoš. įeitų ga'lėn vasario 1 d., 
kada užsibaigia dabartinis 10 
nuoš. liuosanoris nukapojimas 
algų.'

Nemanoma, kad šiose derybo
se bus prieita prie susitarimo 
algų klausime, bet gal pasiseks 
susitarti dėl metodų vėliau į- 
vyksiančių derybų.

• 'Geležinkelių kompanijos jatf 
vakar turėjo įspėti darbininkus 
apie 20 nuoš. algų nukapojimą, 
tečiaus tokio įspėjimo nedary
ta pasitikint, kad gal bus gali
ma .geruoju susitaikinti su uni
jomis, kaip kad buvo pernai su
sitartu dėl 10 nuoš. algų nka- 
pojimo.

Derybose 'taipjau bus svarsto
ma galimybė liuosnorio susita
rimo dėl 15 nuoš. algų nukapo- 
jimo.

• •

Wendover, Anglijoj, r. 20.— 
Dr. Joan MacDonald, 24 m., 
duktė Anglijos premiero Ram- 
say MacDonald, šiandie apsive
dė su Dr. Ala'stair Mackinnon.

Barcelona, Ispanijoj, rug.s 20. 
—Armijos karininkas ir mecha
nikas žuvo armijos aeroplanui 
nukritus į jurą. ;

Seattle, Wash„ rūgs. 20. — 
Kenneth Deckard, 19 m., nusi
žudė iŠŠbkdarhaš iš aeroplano 
1,000 pėdų Aukštumoj .

Baigiamas statyti 
popieriaus fabrikas

Kaunas.—Netoli Kauno Pet
rašiūnuose jau baigiamas sta
tyti popieriaus fabrikas, kuris 
šių metų pabaigoj pradėsiąs 
veikti. Fabrikas gamins įvai
rų popierį: laikraštinį, vynioja
mąjį ir rašomąjį. Popieriui ga
minti svarbesnioji medžiaga bus 
eglės medis ar popermalkės, o 
geresnės rųšiai— celiulioza ir 
skudurai. Fabrike galės dirbti 
300 darbininkų. Per metus fab
rikas ketina pagaminti apie 6,- 
000 tonų įvairaus popieriaus. 
Tuo tarpu šio popierio užteks 
visai Lietuvai.

• Fabrikas pastatytas ir įreng
tas pagal paskutinius techni
kos reikalavimus. Taip pat ša
lia fabriko gražiai sutvarkytas 
ir Nemuno krantas. Visas fab
riko pastatymas ir įrengimas 
kaštuoja apie 7 milijonus litų.

Žmogaus galvos dydžio 
grybas

Biržai.-— Reformatų kleboni
jos sodne įvyko nepaprastas 
musų augmenijoje dalykas; 
prieš kurį laiką pievoje išdygo 
keletas grybų, žmonių kalboje 
“kukurbezdaliais” vadinamų, 
kurie smarkiai augdami pasiekė 
negirdėto dydžio: vienas jųjų 
2—3 kartus didesnis už žmo
gaus gdlvą, kiti du truputį ma- 
,«•

ĮCaip girdėti, vienas šiųjų ne
paprastųjų grybų teks Biržų 
gimnazijos kabinetui, o patį di- 
džiausiąjį manoma siųsti į Kau
ną, nes manoma, kad juo susi- 
interesuos gamtos • muziejus. 
Nepaprasti, iš tolo į arbūzus pa
našus grybai kreipia į save vi
sų klebonijos lankytojų dėmesį.

Kaunas.— Prieš kurį laikų 
buvo atsidanginęs patyręs tarp
tautinis pinigų ir brangenybių 
vagis Levas Vaisbordas. Vais- 
bordas Kaune siausdamas be ki. 
tų buvo apvogęs ir p. Purėnie- 
nę išnešdamas kelis tūkstančius 
litų ir brangenybių.

Dabar Kaune apygardos teis 
mas bylų sprendžia.

Katinas.— Ligi šiolei Kaune 
prie SSSR atstovybės buvo eks
pedicijos skyrius. Dabar SSSR 
atstovybė ekspedicijos skyrių 
likvidavo ir jame dirbusius Še
šis tarnautojus atleido. Ekspe
dicijos skyrius esąs likviduotas 
dėl sumažėjusios prekybos.
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INVESTIGATE Our ,uniq* 
Ono subject 
formed nuie
ing Credits at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree

Kaūūas.—Kauno miesto savi- 
vMdybcs švietimo skyrius su- 
rašinėja visus Kauno miesto mo 
kyklinio amžiaus (nuo V iki 1' 
mėty amžiaus) valktis. Kas vai

Naujos Midgct Radios pa 
galina policc
calls už ........... I afruSlS

Italiį kalba knyga 
Lietuvą

kopijos 
pasiuto 
iy dienraš

’ bei “Šahda

Sfcihitną! JNiujietfdsfe 
duoda ĮįaiJdjį, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kaimas.—Pajuostyje neseniai 
paskendo 7 metų mergyte Aldu
te Radzevičiūte. Aldute pasken
do gelbėdama savo penkių me
tų sesutę Stasytę. Einant per 
lieptą Stasytė įkrito i vandenį. 
Aldute šoko paskui norėdama 
ją ištraukti, bet nemokėdami 
plaukti greit paskendo. Stasytę 
išgelbėjo netoli buvęs kareivis, 
o Aldutės tuojau rasti' nepavy-

PišReH(ib...7 iiifeiiį 
gaiie, geibeciaina šiiVb 

5 metu sesutę

šią savaitę sukako jaū 3 metai, kaip pirmas radio 
programas pasklido oro bangomis.

J jus girdžia te gražu programą i;
Alingos stoties WCFL. $71) klUcyclcš, hbd į iki 2 v p. p

10 .Ubų ra- ««
dios po .......
Philco, 9 lubų, trumpųjų 
ir ilgųjų 
bangų, už 
Žieminiai 
pečiai po

Kaunas.-šiWs dfeiu:^ iš
ėjo .iš .spaudos žinomojo skai 
L‘it. /Ar- . fa. .1* . r 1-*-*. <i U .*1

THE CICARETTE THAT’S MILbER
...THAT TASTES BETtER

no: 
kiam, 
kuopoj 
Bronušas 
minacijose, nei 
durnos negavo, 
nominacijose gavo 
c rinkimuose tik 
šiuomi savo protestą ir pasipik
tinimą pareikšdami pabrėžiame 
kad mes liestovime už asme
nis, bet už organizacijos prin
cipus ir tradicijas, kurias sei
mas politikieriams ėmus viršų 
jų tarpe ir prezidentui Gegu
žiui dalyvaujant, paniekino ii 
paneigė. Tai buvo nešvariausias 
smurtas mūsų organizacijos is-

1 > K **

tori joj. ę
4. Seimas pardavė politikie

riams Susivienijimo narių tei
ses, kada su pagelba neteisė 
tų ir pasamdytų delegatų iš
teisino SLA. Pildomųjų Tary-

ĮAcrtrh
Moterų ■ 

kovoja ųz _ .ra
kinimą, bandys ttrafrMi 250 
aan i U ' 4t...

SLA 173 kp. Lowell, Mass., 
susirinkime, laikytame rugpiu- 
čio d., 1932 m., nariai visapu
siškai apsvarstę 37-to seimo 
nutarimus ir to seimo vadų 
pasielgimus, vienbalsiai nutarė 
išnešti sekančią rezoliuciją: « v ■ l ». ’

1. SLA 37-tas seimas sulau
žė musų crįataacijos konsti
tuciją, priįūidani'fts' 14-tos kuo
jos dcYe&atus, kada ta kuoįia, 
per savo Viršininktis. biivo 
Centrui skolibįa, kaip neužgin
čijami faktai rodo, tarp $1000 
ir Aiškinti, kad tai “fi
nansų sekretorius“ esąs kaltas, 
o ne kuopa, yra nelogiška ir 

nes tas sekre

tų j pradžios mokykla neleidžia 
r moko namuose, tas turi gau
ti iš burmistro tam tikrą lei 
dimą.

čia 
iriausio 
Ruįiai, 
lytas, 
šuniaiš
galvos 
griebtis

nešu pranta ma 
torius buvo kuopos sekretorius 
ir kuopa niekados niekaip ki-

trigos, dėlei kurių neuztvirtin- 
ti daugumos narių išrinkti 
ady. Ragožius, D r. Bronušas ir 
Bakanas musų yra. laikomos 
kaipo žemiausios rųšies smur
tas, kokį tik begėdžiai politi
kieriai tegalėjo dasileisti, ir 
mes su širdperša ir pasibjau
rėjimu pabrėžiam faktą, kad 
musų organizacijos prezidentu 
per 16 metų išbuvęs Stasys 
Gegužis dėsifeicio tokio hegar- 

būdb, už 'nedarbingus 
nuo narių pasitikėjimo 

(mažiausiai balsjų ’rin-

ntillctą. 
itibos dega, 
laukinius R.v 

iiislli įtonavę. Jeigu 
...™ ,------ j, lai puSaukltc 

Vi Vintui Doleri mes sutaisysime ju- 
■Mos taipgi parduodam Radios 

kainas

», Store 
...... ....... ..ABORATORY
SiULLS, VcdfljHS

ftįkns—ftądlo Inžinierius 
nei* Avė., Chicago
I^FAYETTK 6.195 . .

SiF. Sudrik,B
3417-21 Sb. lidlštfed Streėt 

Tel. bbŪlfevAfcb 8167—4705 .

darbu: 
C < *1 H * I 

negav- 
kimuose ’tbsurinkęs), • vėl gar
bingu lApti. .16 politiškos su
tartys seime buvo tai tik pir
kimo ir pardavimo aktai, ku
riais nesvarus politikieriai mu
sų organizaciją skerdžia savo 
naudai, ir todėl išrinkimus Ge
gužio, Stanislovaičio ir Moc
kaus mes laikome neteisėtais 
ir rėiknlaujame jų neatidėlioti- 

rezignafcijos. Ir tai pareiš- 
nežiūriht to, kad musų 

agočius, nė Dr. 
Bakanas nei no- 

rinkimuose di
nos Ragučius 

tik 1 balsą, 
>. Mes todėl

5J4Tltį W. ROOSEVEL 
tti St. Latib Avfe. Tel Keęlfcie 
Vanos, lietai^ h dniskob

“ -G •'Wl R antika ir turkiška pirtis moterimi , •„

\ _ j -y~• •*-'*'-*'r'fijr'-‘'T   

Statendam « įwotterdam 
Volehdatn Ik'i^ėenda'iii

yra pqpuliarų$ JąįVai tarp rūpestingų 
keleivių. , T rupijai, r ir tiesųs^jsu^jię- 
kiip^s per Rdtūrdapią 'ar Boulogne- 
Sur-Mčr.; Paikiiusr llrenfibnaj .ir'.pat 
(apavimas TURISTINEI. Kb^SQJ 
(buvusioj antroj’klcsoj) Ir niodcrni- 
hčj T/ečibj. Klės"c^. ... jvd'y..."

Informacijas teikia lokaliai -agentai ar 
Hbliand-Afticirica Lifte

40 N. Dearborn ,4t«» Cbjcago

per kuopos viršininkus, kurių 
darbūs kuopa toleruoja ir kori- 
tronųoja.

2. ŠI.A 37-tas seimas sulau
žė musų organizacijos konstitu
ciją, priimdamas delegatais 
adv. Olį ir Rlingą, kiuie savo 
kuopų susirinkimuose laike de
legatų rinkimų 
kandidatavo, ii 
tvėrė “naujas“ 
tokiu šmugelio 
į seimą galėtų 
viais tų 
intrigų, 
musų crgamzacijoj 
sėję.

3. SLA 37-tas 
laužė ir paniekino 
nizacijoj įsigyvenusią 
ją, kad visuotinuose balsavi
muose daugiausiai gavę balsų 
yra seimo užtvirtinami kaipo 
organizacijos viršininkai. In-

Eina Visu Smarkumu
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUNA 

GRAŽU, BRANGIA

DOVANĄ DYKAI!

V^vTF^btfeRO PER 27 METUS 
ENGUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

$ui;igydo Jiga* pilvo. 4)he^i». ift1ciąų: itApp*lf^užrųiodųimt kr>0’

j^ ižgydyj. jį|qkice, Čia ii persitikrinkite k« jis

bLit nuo J-8 VaįanAŪ vakM< 
west 26 St. kampas R

dalyvavo ir 
neišrinkus, su- 

kuopas, kad tik 
kėliu Įsigaviiš 
ten būt daly- 

nešvarių po’’tiku ir
kokiais tuodu nariai 

yra pagar-

vašąrdjbš ėū ž'ėme
. už

nežino ko

bą, kuri, nedovanotino Jiūrbiš- 
kuprio dėlei k išeikvojo sūvirš 
$32,000 SLA turto Ažuūąrid- 
Devenię paskoloj, ir net lėkio 
patiems apkaltintiems, prąsi- 
žengiąnt prieš visas parlamen
tarines taisykles, balsuoti už 
savęs išteisinimą. Didesnio po
litiška nešvarumo negalime įsi- 
va’zduoti ir todėl atsižaukiam 
į SLA kuopas, kad jos 
stiprintų organizaciją ir reng
tųsi 38-tam seimo atitaiąyU 
37-to seimo 
skriaudą 
miant 
nuris, 
rimai

2‘6% PIGIAU
Kam mokėt brangiai, už inšiiirirų? 
M.ę$ juips sutaupysimi daug, pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir (t. Mes rašome visokios ru
sins inšįurinUs apt turto,.ir žmonių. 
Ihšišiuripk tuojau save rir savo Šei
mynų. Pirma negu imsi Eile kokį 
iftšiųrinų, pasiteirauk, pag inus.

. Mes taipgi .pardubdatpc ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 
jyas. M0» ėdimam mainais morgi- 
9ųš ir kitokias sccujęitįęs. Mes esa
me biznyje virs'20 metų.

■

■Tel. Normai 4400

Petras woltmftfs
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jusif mtehanikat
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinjmas , $1.00, Clutch $7.QČ, 
VaĮves grasinami; Š5?QP, .• Kada tik 
noksite pataisysime^ ttiiibgair gepi.if 
pjgijU. M? dirbinu komįarjįpi 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Palaukite mus —

vi, 4357 So. ,WąibtenaF Are.,
kampas 44 ir Wasbtenaw

PRE-LArt, LAW AND POST-feRADUAtt COŪRSES 
14 EAST MONROE STREET 

b 4/ tl>«'

A. A. Anderson, Presldent Telephon* Registrai. Stata 4141
(Esi. Fab. 3, 189«)

LBO RAOIO OAKTARAf 
i’dtnrih, kij tliirj'H, - lenda Jurų ratilo

NEVBIKIA
1— PJSftžIURitK rtr justf Radi o yra gerai, 

BukonuktuotaB 4 elektros i " ‘
2— PERŽtURfiK ar vUos
3— PEUZIURAK , an lenų-p-i
dlo tlrAttiS'-tiir nfra l„..? 
nogallto siirasll prležasticH 
mus. r" -^‘-r ~ ‘ ‘ - 
tniu.Radln . .
visti i^lirbyk^hi už žemiausias 
ChieagŲje. , .

General. Radio
RADIO 8EKVICK LA11O1

i' '■ <, 'Mg
Eleetrd-toeli 

3856 Are
m I;’ity, ■<

.iniii't^, ir pasijre- 
Pennsyl vani j ds jstaty

kurių jokių seimų nu ta- 
negali panaikiūti, atieš- 

keti Uevanio-Ažunario pa 
žuvusius pinigus.

Nutarta, kad 
rezoliucijos butų 
ganu! “Tėvynei” 
čiui “Naujienoms 
rai”.

SLA 173 kp. komitetą 
St'išy? Kučinskas,

omati&kos Acčprdions — Armonikos.
filv -y* i-

49c ' 75c

parodoma paveiksle. Valus .jat 
prasidėjo Ūuo M6 mehešib 1 d

Ghicago LAW School 
—:------------------------ ACCREDITED--------------------------------

f A.
(į) 1932, Licgett & Myers Tobacco Co.

Klausykit^ C&eSterfiMi ^adlb Progra

mų. Pirnūdieniais, Trečiadieniais, Pbw< 
kfddfėtiiais -r JLO, ..Valere?, 
nidis^ ^tvirtadieniais, Seiiddijefįia^—

V

šytojo Ą. Vienuolio naujas 
kalas, istorinis iš Vytauto 
tižiojo gyvenimo romanas, 
vadintas “Kryžkeliai’V šis 
manas, kaip savo metu buvo ra. 
šyta, gavo Vytauto Didžiojo Ko 
mitotb paskelbtame veikali 
konkurse pirmąją dovaną.

kritiką naują Reikalą įverti 
no, kaipo didelį ir brangų Lie 
tuvos grožines literatūros in

Kaunas.— šiomis dienomis 
Romoje išėjo, iš spaudos nauja 
L Salvatori Knyga apie Lietu
vą, pavadinta “1 Lituani di icri 
cdioggi”. Tai įau antra p.

i....................  hį

ū Turkiška Pirtis 
ŠBATHS

RDAD 
5,902 
inw,'

Mo«| Of qurJ.eading Menvl»ĮCįlu^lpfl 
“ ‘ “IED MINDS 

y&affroat 
ii Trainlng. 

SINGLE, TfXLSTSTEM.
;•.? “M?.!’* J,n!® įs*, 
įmes a Yoar. Start Studylng and Earn-
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kurį
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Trečiadienis, rūgs. 21, 1932

|i ii

i Tarp Ohicagoš
Lietuvių

Amerikos Lietuvių
Daktarų Draugija

(20 metų jos darbuotė)

Šiemet 9 d. birželio sukako 
lygiai 20 metų draugijos gy
vavimo. sukaktuvės. Palygi
namai nedidelė grupė gydyto
jų ir dentistų susįspietė drau- 
gijon, bet gyva ir- veikli, tad 
nestebėtna, kad milžiniškus 
darbus nuveikė. Ne tik čia 
Amerikoj tarp savųjų lietuvių, 
bet po draug ir visiems Ame
rikos gyventojams. Lietuvos 
reikalai taip pat nepamiršti.

Štai trumpai ir pa viršų li
nini priminsiu darbuotę tarp 
Amerikos lietuvių, toli gražu 
nepilnai, nes laikraštyje nede
ra užimti

1) Kai 
draugija, 
darbo — 
darbo — 
pagerinimo 
gyvu žodžiu ir raštu 
mokos visuomenei 
sveikatos srities — ypač apie 
kenksmingumą perdaug var
tojant svaiginamų gėrimų, 
apie limpamas — užkrečiamas 
ligas ,nuo kurių žmogus ne-

daug vietos.
tik susiorganizavo

tuojaus stveriasi už 
planingo 
žmonių 

darbo.

darbo — 
sveikatos

Pradėta 
teikti pa
dėkai iš

si- 
rauplės, 

difterija- ir t. t.

sirgti, — kaip tai: džiova, 
fils, triperis, šiltinė, 
skarlatina,
Tos pamokos vėliau laiki 
čiuose perspausdinta. Pas
kui kaikurie laikraščiai įvedė 
pastovius sveikatos skyrius, 
kur sistematiškai teikiama 
buvo kas savaitę lekcija iš 
higienos ir sanitarijos sričių. 
Laikraščiuose tie pastovus 
sveikatos skyriai taip įsigyve-j 
no, kad be jų laikraštis lyg ne-1 
pilnas. j
j f Kiek iki šiol dar neįkainuo- 
$įs naddbs Ąitnčšė "IdfkfaSčiai 
visuomenei, kurie įvedė pasto
vius sveikatos skyrius savo 
skiltyse, tai tik jų netekę ga
lės nors miglotai vėliau tai

Įkainuoti. Aš nuo savęs lik 
tiek pasakysiu .kad upelį ne
mažų ašarų ypač motinų aša
rų — Sveikatos skyriai, iš
džiovino. Joms suteikė poilsį 
ir numažino nemigą, nes ačiū 
laikraščiui jį pasimokino, 
kaip auginti savo mylimų kū
dikį, kad nesusirgtų ir svei
kas, pilnas energijos ir gyvu
mo augtų. O kiek širdgėlos 
ir nereikalingų skausmų iš
vengta ačių Sveikatos sky
riams laikraščiuose, — tai tik 
tas gali suprasti ir įkainuoti, 
kas turėjo progos ligonius 

i lankyti netolimoje praeityje ir 
dabar.

2) Stveriasi tvirtai ir atka
kliai gyvu žodžiu ir raštu su
pažindinti visuomenę: kad ne 
visi skelbimai, talpinami lai
kraščiuose yra teisingi. Daug 
skelbimų telpa laikraščiuose 
vyliugingų -— apgarsinimų ir 
net labai kenksmingų. Ypač 
reikia būti atsargiam su skel
bimais, kurie telpa sveikatos 
reikalais, — kad buk tai ste
buklingai išgydoma neišgydo
mas ligas. Tokie skelbimą 
yra stačiai žalingi ir tik išvi
lioja iš ligonio lengvatikio pa
skutinį sutaupytų dolerį.

Kas nepamena stebuklingų 
profesorių klinikų ala “Nau
joko” ir “John Supply bonse”, 
kur senmergėms jaunas — sta
čias krūtis padarydavo; kur 
susenusiam .susidėvėjusiam 
kerui vyriškumų sugrąžinda
vo — atjaunydavo. Kas gali 
pamiršti tuos šlykščius, begė

diškos, melagingus skelbimus 
visokių stebuklingų profeso
rių?

Tame laikraštyj etiškas gy
dytojau buvo paniekintas, iš
juoktas ir tyčia pauperizuoja- 
mas, o devingalvis smakas ap
gavikas plaukiojo ant pavirš 
grietinės ir krovė turtus iš 
nelaimingųjų ligonių.

Viskas, tas pasibaigė. Ste
buklingi profesoriai prilipo 

: liepto galų. Federališka ir 
[atskirų valstijų valdžia įsi
maišė. • Mat, atatinkamoms Į '■ ■įf.

įstaigoms buvo įteikta be ma- 
žiaušfos abejonės r juodymai 
didelės skriaudos, daromos 
jos ateities piliečiams. Paštas 
pagrasino laikraščių leidė
jams, kad laikraštis nebus 

priimamas pašton, kuris talpi
na apgaulingus skelbimus. Vie
tinės valdžios įstaigos parei
kalavo nuo stebuklingų profe
sorių — vedėjų klinikų įrody
mų, kad jie yra kvalifikuoti 
ir teisėti gydytojai. Ir pasek
me to štai: kaip tik atsilankė 
inspektorius klinikom taip 
greit ir magišku būdu stebuk
lingi profesoriai su savo kli
nikomis dingo. Dingo ir John 
Supply House, Naujoko Me- 
dikališka Klinika su visais 
medikamentais. Lietuviška 
visuomenė pasiliuosavo nuo 
slogučio ir lietuvis gydytojas 
ir dentistas išplaukė garbingai 
į paviršių.

Spalių 5-6-7 dienomis Lie
tuvių Auditorijoj Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija 
rengia Sveikatos Parodų vi
siems lietuviams. Įžanga vel
tui. Dr. A. L. GraiČunas.

Masinis mitingas
Dr. A. Karaliui mirus, mes 

nutarėm sušaukti mitingų ne 
kokių nors klausimų aptarimui 
ir diskusijoms, o pagalvojimdi. 
Jame dalyvavo garbinuotplau- 
kis nesuvaldomasis Ą. Antano- 
vas ir žmonių pažinties ir pa
garbos neieškanti ■ saty ristai, 
publicistai, feljetonistai ir kri
tikai: Dono Kazokas, A. Ku
čas, J. Kuolas, Žilių Antanas, 
Papilietis, P. Kazlauskas, Bai-

AR MILTAI TURĖTU BŪTI 
BALTINAMI AR NE?

NAUJIENOS,
sus, Detektivaš, kurį Pruseika 
1916 m. “Laisvėj” pasakė esant 
geriausiu Amerikos lietuvių 
humoristu, ir keletas kitų vien
minčių. Viso susirinkome kokia 
19 niekam nepažįstamų, nieko 
nebijančių, niekam nepataikau
jančių, niekam nenuolankaujan
čių, iš nieko pagerbimo, pagyri
mo ir jokios malonės nereika
laujančių, išskyrus nenuoramą 
Antanovą, kuris nusižudė, ir 
mane, kuris mėgsta ramius 
žmones vienaip ar kitaip erzin
ti.

Kadangi mes visi buvome 
skirtingo amžiaus, musų iš
vaizda šiek-tiek skyrėsi. Jau
nesnieji buvome energingi, drą
sus ir griežti; senesnieji nuo- 
laidesni, atsargesni, skentinges- 
ni, taktingesni, kritiškesni ir 
su apščiau jumoro. Jaunesnie
ji turėjome mažiau mokslo ir 
patyrimų, vienok pasiryžimo ir 
ugnies buvome kupinesni. Nors 
visi skyrėniės amžiumi, moks
lu, patyrimais ir gabumais, 
nors vieni buvome žinomi, kiti 
nežinomi, vienok visi kovojo
me prieš burtus, prietarus, 
kvailus ir kenksmingus žmo
gaus laisvės varžymus ar tai 
įstatymais, ar papročiais, švic- 
tėme darbo žmones ir ragino
me juos kovoti už laisvę ir 
būkles ’ pagerinimų.

Dr. A. Karalius buvo visų 
musų draugas. Jis išrodė ki
taip, skyrėsi nuo musų gero- 

z

„■■■į....    „^.r, ,? , ...... .

kai savo budu, palinkimais ir 
papročiais. Jis mikčiodavo ir 
negalėjo pasakyti tokių ilgų 
prakalbų, kaip vienas kitas 
musų. Jis rūke papirosus, ka
da nė vienas musų nerūkė nie
ko, išskyrus mane su amžinai 
degančiu cigaru. Jis dažniau 
ir alkoholio pradėjo paragauti, 
negu mes. Gal todėl, kad jis 
buvo jautresnis ir be jumoro 
ir kitų priemonių nebūtų galė
jęs pakęsti tų vargų ir nelai
mių, kurie žmones slegia. Jo 
kitokiumas daugeliu žvilgsnių 
darė jį mums įdomiu, taip pat 
kaip mes savo kitokiumais 
nuo jo buvome įdomus jam. 
Su visais mumis jis buvo at
viras, nieko nuo musų neslėpė, 
vieni kitus aiškiai supratome, 
tarėme?,. planavome, filosofa
vome, susitarimus šventai išlai
kėme. Paskutinis susitarimas 
nekalbėti per radio, nežiūrint 
kas nekviestų — irgi išlaiky
tas. Jis išrodo keistas. Bet mes 
radome plataus pagrindo to
kiai sutarčiai, ir ketinome per 
radio kalbantiems daktarams 
paaiškinti, j.eigu jie tik drįs 
norėti.

Mums visiems, ypač Dr. Ka
raliui ir man, keistai išrodė,, 
kad žmonės įniršusiai nori gy
venti be tikslo. O, ne, tikslą 
jie turi: susitveria dievukų, 
stabukų ir garbina juos. Vie
nas gyvena, kad išauginti par
šiukų iki kuilio amžiaus, kitas 

— kad namų nusipirkus, tre
čio tikslas — pinigų kuopimas. 
Tikslo kad ir nebūtų, kiekvie
nas sau jį pasidirba arba kiti 
jį į “tikslų” pakinko. Musų vi
sų nuomonė tokia: nėra tiks
lo gyventi ir nėra tikslo negy
venti — daryk kaip nori, tik 
pasisaugok policeiskio ir tų 
žmonių, kurie ketina eiti arba 
į peklų arba dangų. Nuoširdus 
policistas už visus geriau žino, 
kodėl reikia gyventi, ypač tak
sas ir kyšius mokantiems pi
liečiams.

Mes susirinkome da sykį, 
bet musų senas, keistas ir įdo
mus draugas jau guli žeminį 
palaidotas. Jis ir aš Jr visi tie, 
kurie randasi šiame mitinge, 
po nuodugnių diskusijų nutar
davome, kad savo raštais mes 
tik skaitytojų protų varginame 
ir tokiu budu jiems nemalo
numo darome. Kartais ramų, 
nusistovėjusį, aprūdijusį protų 
mes net pakratome. • Reiškia, 
mes ramybės ardytojai. Kerš
tininkų prieš mus atsirasdavo 
daug. Kartais išrūdydavo, kad 
visi keršija. Kodėl gi kiekvie
nų nepaglostyti ir kiekvienų 
minios gerbiamų ir garbinamų 
kvailybę nepagirti? Demagogai 
taip daro. Biznieriai taip turi 
daryti. Mes ne tokiais gimę, 
ne taip auklėti, nė noro, nė 
gabumų tokiems dalykams ne
turime. Mes keisti, nenraktiš-' 
ki. Vieni sako, kad mes nege

ri kitiems, kiti — kad negeri 
sau. Mums tai nesvarbu. “Rim
ti” ir “padorus” piliečiai, ku
rių protas važiuoja senąja va
ga — vaga įsigyvenusių burtų, 
prietarų, beprasmių papročių 
ir užgirtų kvailybių — nebuvo 
ir nebus musų draugais.

Taip, mes galvojame, bet 
nekalbame.Japie musų mirusį 
draugų, apie milžiniškų minią 
lietuvių, palydėjusių jį į kapų. 
Ar ji džiaugiasi jo nusikra
čiusi, ar gailisi netekusi? Jam 
nesvarbu. Kurie džiaugiasi, tie 
laimėjp; kurie pasigenda, tie 
pasivėlino.

Hm! Musų mitingas da pasi- 
tęs. Pagalvosime. Mažu pa
minklų, mažu tik didelį medi
nį kryžių , statysime... Mažu 
nieko. Medinis kryžius daug 
reikšmės turi, ypač kada ant 
jo žmogų prikali. Labai krikš
čioniškai išrodo...

Dr. A. Montvidas.

JUOKAI
Tiktai kilstelėjo.

Vaikas, verkdamas: —Tam
stos šuo mane įkando.

šunies savininkas: — Tur
liju! jį užgavai, ar erzinai.

Vaikas: — Visai ne, aš jį 
tik nuo žemės kilstelėjau.

šunies sav.:— O kokiu bu
du kilstelėjai?

Vaikas: — Už uodegos...

OIPOSlTAft'f

Visuomet Dide
li Rezervai

Tūli "saugus principai bankininkavi- 
me vįsuomet pakeliami ir vienas jų 
yra Likvidacija.

rflFj Nuo 1882 Drovcrs visuomet palai- 
ko tam tikrų atsargos kapitalų ne- 

* permatytam atsitikimui, šiandie vien
liuosii pinigų — Cash ir Suv. Valstijų Bonų turime 55%. 

Vien šis faktas gali būti pilna apsaugų Tamstos pasi
rinkimui Drovers Banko kaipo savo nuolatinės Banki- 
ninkavimui Įstaigos.

Mes siunčiame Draftus, Perlaidas ar Telegramas litais 
arba U. S. Doleriais Lietuvon.

Kalbame lietuviškai. — Klauskite p. Stungio.

NAUDOTOJA

TIR0VER5
■ I NATIONAL BANK 
JL> TRUST6-SAVINGSBANK

Halsted at 42nd St.
Bankines valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj

9 ryto -8 v. v., Sukatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

^kių Egzaminacija
DYKAI

“NEREIKIA GINČYTIS” SAKO NESUSKAITOMI NAUDOTOJAI CERESOTA MILTŲ, “BAL 
TINTI MILTAI NEGALĖTŲ NIEKAD PADARYTI STEBĖTINAI GARDŽIOS DUONOS, KO 

KIĄ MES GAUNAME”
Musų Ceresota Miltai patiekiami . Be to, jus negalite klysti. Cereso- 
jums NATŪRALIAME stovyje. Jie ta yra žinomi kaip “Neapvilia- 
nebuvo baltinami, kad davus bal- m i” Miltai. Jie užtikrina geriau- 
tuino išvaizdą.
šiandien, galima sakyti, jie yra 
VIENINTELIAI nebaltinti miltai, 
kuriuos jus galite pirkti!

>

“Neapviliami” Miltai-
Tai kodėl jus nešiojate prie tuk 
stančių, pirmiau baltintų miltų

Jei manote, kad jūsų akims ir 
nieko nestokuoja, vienok bu
kite atsargoje, atsilankykite į 
musų ofisų, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums 
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir ne
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažiausį akių ne-, 
dateklių.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
756 West 35th St., Tel. Yards 1829

Kampas Halsted Street .

1
si

Naudotojams Baltintų*
Miltų

Pasakykite mums, KODĖL jus 
naudojate baltintus miltus? Kodėl - 
jus nenaudojote NATURALIŠKŲ 
miltų ? ... miltų kurie nėra buvę 
perdirbti su chęmikališkąis balti- 
nimo dažais?
Dauguma majunininkų baltina 
savo miltus, kad permainius jų 
naturališką spalvą...kad pada- naudotojų, kurie p'ersimaino kas 
rius juos ATRODYTI baltais. Gu
driu baltinimu prastos rūšies mil
tai gali būti padaryti atrodyti ly- 
giai> kaip aukštos rųšies. Ir na
mų šeimininkė negal to pastebėti, 
kol jos kepamas dalykas nebus 
sugadintas!

CERESOTA

j “Neapvilia- 
Miltai. Jie užtikrįna geriau

sias pasekmes KIEKVIENĄ SYKĮ. 
Ceresota Miltai, matote, yra pa
gaminti iš šiaurės kviečių, neat
skiriamai sumaišytų mokslišku 
budu. Tuomet jie yra sumalti 
ypatingu procesu, kuris duoda 
daug geresnes pasekmes. 
Ceresota kainos dabar yra ŽE
MIAUSIOS NUO 1914 metų! To
dėl įsigykite sau maišelį šiandien. 
/•Pastaba: Jus galite labai lengvai 
sužinoti ar jūsų miltai buvo bal
tinti ieškodami žodžio “BLEACH- 
ED*\ kurį įstatymas verčia, kad 
butų atspausdintas 
arba maišo. ’ 

YRA NIEKADA NEPAKUOJAMA KITOKIU UŽVARDINIMU

savaitę į musų nebaltintus Cere- 
sota miltus? Jus gausite, kaip ma
tant, daug geresnes kepimo pa
sekmes. Puikus, smulkios sudėties 
kepalai. Minkštesnį paštetai ir py
ragai. Gardesnį cukrainiai ir bis
kvitai.

ant ryšulio

DABOKITE 
MAŽO VAIKO 

VERSLAŽENKLIO

NFAP. VMM
VILIAMI MILTAI
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KARO VETERANAI ĮĘ POLITIKĄ

Ęuvusių kareivių Jungtinėse Valstijose yrą apie 4 
milionai. Kartu sų jų šeimomis ir giminėmis, kurių 
mąterįąlįiĮė padėtis priklauso nuo jų, susidaro apie 
10,000,000 žmonių, kurie ateinantį lapkričio mėnesį pa
duos savo bąlsųs už tuos arba kitus partijų kandida
tus, renkaht <Jungtinių Valstijų prezidentą ir kongre
są. Kadangi rinkimuose dalyvaus ne pilnai 40 milionų 
balsuotojų/ tai aišku, kaip daug reikš karo veteranų 
balsai.

Eks-kareivių balsai gali labai lengvai nulemti rin
kimus, jeigu tiktai jie užims daugiaus ar mažiaus vie- 
nodą poziciją. Štai dėlko politinių partijų vadai dabar 
atsiėję klausosi, ką kalbą veteranai. Buvusieji karei
viai reikalauja, kad valdžia jiems be atidėliojimo išmo
kėtų pažadėtuosius bonusus. Prezidentas Hooveris pa
sisakė prieš bonusų mokėjimą, todėl veteranai ant jo 
pikti ir agituoja prieš jį. Tuo gi tarpu demokratų kan
didatas ir jo pių|čifnų kampanijos manadžeriai tyli.

Ar gųb. Roosevęjtąs pritaria bonusų mokėjimui, 
nežinia. paugelis pę|įpjcų ir biznio vadų reikaląuja
kad jisai prabiltų ir pasisakytų, ar jisai pasirašys bi- 
lių, jeigu kongresas nutars išmokėti eks-kareivių bo
nusus, ar jį vetuos. Bet demokratų lyderiai mano,, kad 
jų kandidatui bus geriaus patylėti bent iki rinkimų. 
Jeigu Rooseveltas negalės išsisukti nepareiškęs savo 
nusistatymo, tai jisai greičiaus pasisakys už bonusus, 
negu prieš.

Demokratai žino iš istorijos, kad po- Civilio karo 
republikonų partija per keletą dešimčių metų naudojo 
veteranus savo politikai, skirdami jiems vis dosnesnes 
ir dosnesnes pensijas ir už jas gaudami veteranų bal
sus. Dabar panaši proga atėjo demokratams ir jie nėra 
linkę ją praleisti. Kuomet eks-kareiviai piksta ant 
Hooverio, tai demokratai tikisi galėsią sų veteranų pa- 
gelba laimėti rinkimus. Veteranų bonusai yra šiandie 
demokratams geras politikos arkliukas.

Šituo arkliuku labai trokšta pajodinėti ir komu
nistai, kurie dabar karštai remia eks-kareivių reikala
vimą, nors karo metu ir po karo komunistai blausiau
siais žodžiais niekindavo tuos, kurie ėjo su ginklais 
rankose kovoti prieš kaizerio armijas. Veteranų bonu
sų klausime komunistai taip pat nepaiso jokių princi
pų, o tik bando gaudyti balsus, kaip ir kapitalistinės 
partijos.

Bet kaip iš tiesų reikia žiūrėti i tą klausimą? Di
delė dauguma buvusiųjų kareivių, be abejonės, kenčia 
vargą ir jiems reikia pagelbos. Jie skursta kartu su 
milionais kitų beturčių, kūne dėl depresijos neteko už
darbio ir tapo išmesti į gatvę. Pagelbos teikimas vete
ranams yra dalis problemos, liečiančios visus bedar
bius — 11 ar 12 mįjiopų žmpnįų. Todėl šį klausimą rei
kia spręsti kartu su klausimu apie visų bedarbių aprū
pinimą. Jeigu tą energiją, kurią kąro veteranai suvar
toja kovai dėl bonusų, jie įdėtų į kovą dėl apdraudos 
nuo nedarbo, tai jie didelį patarnavimą atlietų yįšąį 
darbininkų klasei ir tuo patim užtikrintų geresnę atei
tį ir sau.

Antras dalykas, kųrįąm karo veteranai turėtų pa
švęsti savo jėgas, tai — kpvai prieš militarizmą. Jie 
daugiausia nukentėjo dėl karo; daugelis jų savo aki
mis patyrė karo baisumą, ir niekas todėl negabų tąįp 
sėkmingai ginti pasaulio taikos reikalą, kaip jie. Tie, 
kurie ėjo į musių laukus, §iandįe turėtu stovėti pirmo
se eilėse kpvptojų už taiką ir tautų susitarimą.

UNIVERSITETU REFORMA Rl’SJ.JpjE

Sovietų valdžia, kitaip sakant, centralįpįs komu
nistų partijos komitetas, išleido dekretą, kuriuo įveda
ma daug stambiu atmainų Rusijos universitetuose ir 
kitose aukštose mokyklose. Iš profesorių ir stuclpntįj 
nebus reik^ąująmą" da|yvau|i poetiškose 
studentams draudžiama kistis į profesorių darbą; mo 
kykjos galvai suteikiama teisė samdyti ir atstatinėti

pžvąlga

Tik-ką išėjo iš spaudos nau
ją operete ’ “Llefuvąi'fė0, ku
riai iibretio (žo^ius) parašė 
p. J. Šteponaįtis,' o mužiką j1. 
^ileviČįus. Tas pafs autorius, 
p. Steponaitis pirmiaus buvo 
parašęs “AĮenutę1’įabar 'ji
sai tą veikalėlį perdirbo ir pa
keitė' jo vardą j ‘įietuvait^. 
Veikalėjio jcainą 25 c. K’irintiie- 
ji operetę YW|įj$' furi' susi- 
tąrfj su autorium, kurio adre
sas yra |93 Črąnd $t„ Box 
150, Brooklyn, N. Y.

“Sklokos” organe L. Pruseį- 
ka rašo:

“ ‘Naujienų’ redaktorius 
susirūpino tuo, . kad ščyfieji 
ardo komunistinės opozicijos 
susirinkimus.

* H“Kam jam dėl to kvaršin
ti galvą? ščyrieji niekuomet 
neardo jo prakalbų^ Jisai dėl 
jų — persona grata.”
Kad “Naujienų” reduktorius 

esąs “persona grata” Stalino 
tiesiosios linijos herojams, tai 
naujiena ne tik mums, bet įr 
|<itiems žmonėms, kurie yra 
girdėję bimbiškus “oratorius0, 
sakant prakalbąs, arba skaitę 
jų “literatūrą”. '

Bet kai dėl prakalbų ardy
mo, tai dalykas Įabąi papras
tas : komunistai seniai įsitiki
no, kad “Naujienų” redakto
riaus prakalbas suardyt jiems 
nesiseka. O bandymų jie labai 
daug darė —- ir Chicagoję, ir 
Brooklyne, ir Detroite, ir Ak- 
rone, ir Bostone, ir Waterbu- 
ryje, ir daugelyje kitų vietų. 
Kada dar pats JPrųsėika “dar
bavosi” kartu su tyraisiais, 
jisai tose pačiose ‘'‘Laisvėje” įr 
“Vilnyje” nuolatos rašydavo 
pogromiško tono straipsnius 
prieš “Naujienų” redaktoriip 
ly ne yienas iš dabartinių 
“skloĮdninkų” su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu pasakodavo ščy- 
rųjų spaudoje kaip “revoliuci
nis proletariatas” nedavęs Gri
gaičiui kalbėti,' — *' ųorį '"tįkrįį- 
mbję nebuvo nė vieno atsįiiįci- 
ino, kur jiems butų pavykę jo 
prakalbą sutrukdyt. Nei bau
bimų, nei trypimu, nei savo 
žioplais “klausimais” jie savo 
tikslo neatsiekdavo. Ve dėlko 
jie į tokius susirinkimus, kur 
“Naujienų” redą|<tprius |<ąlba, 
daugiąus nebelenda, arba jeigu 
ir atęįmpina ’ keletas bimbįnįn- 
kų, tai užsilaiko fan^iai.

“ŽAIBO GREITUMAS”

Viepas Raųnp “SociąĮdenio- 
krąt'o” beptlratjarbįs pądųodą 
įdomių faktų iš oficialihio’ so
vietų yaĮdžios organo “Izyesti- 
ją? šių metų rųgpiučio mėn. 
1 d. įąpję Stąįipo laikraštyje 
keliamą aikštėn įvairioj soyįę- 
tų pramonės įr žeipęs uĮtįo 
ydos. Tarp visokių t^glšĮių įy 
Ifomį^k'ų dalykį, fške|tij ^įsje- 
vos dienraštyje, viepus ' yyą 
ypąč juokingas, būtent, apie 
telegrafo veikimą Rusijoj ę. 
’ 0^°’' B* .
nųęjt; is vįępo miesto į kifą

^a^jyStSje vv 
tąw dvi Kąifpj^ig,
Į^štyję ąkaitoe:

Y‘s. H M* Jrt.

gaičiui kalbeli,
. k * . r ■. ’ •. _

ku

ramai

n u.

!>
mo-

profesqqus; 
lekcijų įąnįs, 
praktiku)jai

jinai, ĘflVftlptt^g 
alykų, kųpip yyą 
lose, bet airiuos

bolševikai $fj gic
Taigi ta tva ą buvo įvedę savo aukštosiose I

tvarkos telegrafe

tuvių ą(||pini^a< 
tusi žąjbo greįh, 
p*
gavo... 30/ VII.

iirodo ir

Mile

$1.00 už 40 kopijų, sekančiu 
adresų: I)r. Jobu Dewcy,
Chairman League for Indę- 
pendent Politic’al Action, 52 
Vanderbilt Avė., New York

<z -

kur randasi iki 
Maskvos įstaigų negaii- 

telėgramos iŠ liepos mėn. 
11, 19, 24, 27, 28 ir 29. 
Žaibiriių telegramų ten- 
tiek ilgai laukti, įdomu 

trunka,

!'vi sa' 
yąįtes. Rer tą pati laiką vo
kiečių garlaivis ‘Ruropą’ gą- 
reįj įųyąi|<s^pti iš' premęno t 
i' ir
atgal. lyų^nc.coyo geriau bu
tų radąrįiiąi, kaj yįėtcj žai- 
bines telegranios, butų pa
siuntusi vaiką su pranešimu, 
nes per tą laiką vaikas liū
tų galėjęs ne tik nunešti te
legramą Maskvon, bet ir at
gal sugrįžti su atsakymu.

“Tai esąs ne pripuolamas 
reiškinys, bet masin’s. Taja 
pačia proga laikraštis pata
ria telegrhfo administracijai 
patikrinti, 
šiol 
tos 
10, 
Jei 
k a
žinoti, kiek laiko 
kol gauni paprastą telegra
mą. Ar užtenka poros me
tų?” 
Lietuvoje sako: “Kaip žai

bas žingine”. Tur būt, sovietų 
Rusijoje žaibas tikrai “žingi
ne” vaikščioja, jeigu tenai žai
bo greitumo telegramos keliau
ja po dvi savaites, iki iš .pro- 
yįncijos: miesto nukeliauja i 
Stalino sostinę.

AUTOMOBILIUS KŪRENSIĄ 
^ĄLKgĮMdS

Rugpiučio 26 d. buvo pada
rytas pirmas Lietuvoje bandy
mas automobilių, Kūrenamų 
malkomis. T^oki ~ automobiliai 
vadinasi “gazogeneratoriniai”1. 
Ąutomobihs, kuris buvo ban- 

į kilogramas

iniai 
Ąutomobilis,'’’ kuris buvo ban
domas, sveria 3,000 kilogramų 
^kilogramas • apie du svarai), 
gali vežti 2,700 - kilogramų, va
žiuoja 8—50 kilometrų greitu
mu, turi šešis cilinderius. Jo 
išradėjai vokiečiai.

k,
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Kompeticija
Rašo

Juozas J. Herlmanavičius
Matėme, kaip prieš keletą 

melų kreditas — kredito įs
taigos — taip lengvai teikė 
paskolas visokius fųŠies spe
kuliantams, kad'jie, ieškodą- 
i.iii’ didėlio pelno iš spekuliaci
jos, taip įšpuįę kainas visokių 
prekių ir’ vertybių lakštų, 
kad tos kainos neturėjo jokio 
realio pagrindo Įr |ių’ėjo smu
kti įššąukjanios i|i^elę pani
ką, gurios paselinę yra įja- 
bąrtiiiiš ekonpipinįą ^rizis.

tie (p, esamoji kredito sis- 
i,ric

kurionps spiuĮkios įstaigos

Ne lengva butų nušviesti 
mokslininkų sunųmynią, kaip 
galima pagerinti draugijos 
būvį. Tąm reikia nuodugnaus 
susipažinimo su ekonomijos 
ir socįologijos, kaip ir politi
kos nioksiais. šiais laikais iš
ėjo iš spaudos daug knygų, 
kurios nurodo kelius, kaip 
išbrist iš dabartines depresi
jos; iš kurių ypač pravartu 
paskaityti sekančios:

“A Ncw Deal” by Stuart 
Chase.

“Ą pianned Socįety, by 
George Sonic.

“T|ĮUnę|er and I)o\vn”, by 
Glenn Frank, Wisconsin uni
versiteto prezidentas.

“As I sVe It,” by Normali 
Thomas, socialistų kandida
tas į prezidentus.

Visos išleistos The Macniil-

[Acme-P. & A Photo]

Virš šimtmečio senumo vartai į West India prieplauką, Lon
done, kurie dabar griaunami, kad praplatinti kelią.

kompeticijos formų tiems, ku- nėms, kurie yra pilnai prisi 
rie tais klausimais įdomauja, ruošę spręsti 
ir kurie nori suprasti, kodėl j iiius klausimus.
toks didelis nelygumas yra j Amerikoje universitetų pro- 
žiiionių tarpe taip ekonomi- fesoriai bei prezidentai ir kiti 
ųiu, kaip ir socialiu ir kultu-;žmonių švietėjai yra labai su

sirūpinę dabartine padėtimi. 
Viciias žymiausių šių dienų 
pasaulio filosofų profesorius 
Colunibia universiteto, Dr. 
John Dewey, 72 metų žmo
gus, jau nuo seniai rūpinasi 
ta keista žmonių padėtimi ir 
spiečia aplink save Amerikos 
intėlektuales jėgas ją pakeisti. 
Seniau jis s(ltvė/rė “Civil Li- 
berties League,” kuri kovojo 
už žmonių teises. Dabar, san- 
darbininkaujant šimtui su 
viršum ekonomistų, sociologų 
ir ekspertų, jis sukurč “Lea
gue for Indepencleht Political 
Action,” kurios 'uždavinys yra 
sutverti liaują stambią politi
nę partiją, kuri nugalėtų re
publikonų ir demokratų par
tijas, ir draugijos tvarkinio 
dalykus paimti) į savo rankas.

Ta trečioji pojitmė partija 
stengiasi patraukti prie savęs 
darbininkus, ųkįninkus, “|)alt- 
kalnierius” ir abelnai visus I v .V pažangius žmones.

piatfornia tos naujos parti
jos yra išdėstyta spaųsijhiy 
“Ncws BulĮetįn of t|ic fleagųc

XII.
Šiais pasaulines depresijos 

laikais ,kada esant pertek
liui taip kuriamojo, kaip ir 
vartojamo turto, milionai 
žmonių badauja, kenčia did- 
žiausį skurdą, kada darbinin
kai negali surast darbo, o biz
nieriai negali savo bizniais 
išsiversti, kada vertybių kai
nos nuolat keičiasi, o padary
tos skolos stovi nustatytose 
sienose, ir jas negalint apmo
kėti dauguma žmonių privers
ti yra prarast savo visą tur
tą — savo viso amžiaus triū
so vaisius — visi žmones yra 
rinitai susirūpinę, kaip per
tvarkyti esamąją ekonominę 
sistemą, kad suraejus kokį 
nors pastovųnią, užtikrinimą 
visuotino gerbūvio.

šiais laikais turime daug
i 1 Kteorijų, kaip tas reikia pada

ryti. Viena ga| iš nuosekliau
sių teorijų yra tą, kad valdy
mas pasaulio butų pavestas 
mokslininkams, pramonės in
žinieriams, e^ononiistams, so
ciologams ir aplamai žmo-

<|amą paskolas naujiems su 
jnanyiųam^, 'gaminimui “~” 
jų prekių, o vedimui 
išradimų, 
kompeticijos dirvą, kad 
geĮįš' įstaigų, gaminančių 
tikras prekes ir jomis 
kiauj ančių, privarė prie 
kruto, atsiradus^ naujoms x. 
fetims, kurios viršija senąsias 
ar tai ]Satdguniu, ar kaina, ar 
kitais kokiais žvilgsniais.

Iš to yra aiškiai matoma, 
kad kompeticijos klausimas 
yrą |ą|)ąį platus įr svarbus, 
.(eigų norėf uįųe įŠsęmti tą 
įcįąų^imą piįnąj, tai priseitų 
yisąs ekonomijos problemas 
ųegp|i|ti. prisęįtų paliesti 
klausimas monopolių, trustų, 
tūrių" ir" |<itų (|aly|<ų. kurie 
yrą Įąbąį pąįpųs. Ppšeitų pa- 
gRfp santykius,
sutartis ir (įąug j<|tų dalykų, 
kųpįe Jošia svarbią 1 rolę ekor 
naminiame gyvenime, čia, ta-

G’ ' V. ■< ' i1-!''vedimui nauju 
taip praplatino 

d a li
tam 
pre- 
ban- 
pre-

<

sva

nt na.

ruošę spręsti draugijos pai-

visus

—-—-———, 1 »
[Acmc-P. y Ą. Photo] ■ F a..>

Vokietijos t kjii|^ljdsr Franz von Pageli, ^paĮejdo rėichs- 
tagą,'; nors - jo > valdžiai keturi. penktadaliai reichmgo atstovų

* išreiškė nepąsitikė] liną.
1-t-_______ __ ■

*

v

Profesorius Paul H. Deng
ias, iš Chicago universiteto, 
yicę-ęliąirnian paminėtos Įy- 

kurio nesenai gavau 
sago, kad yra tik du 
draugijos pertvarky- 
per demokratišką vei-mu) - 

kįnią ir fašizmą. Jis yra šali
ninkas demokratijos. Jis buvo 
S§SR. Įį)27 įlietais ir, nors 
randa Uąug gerų <|aiykų so
vietų tvarkoje, tačiau tiki, 
ka<Į galima pertvarkyti drau
giją be įyetlįnio komunizmo.

NAUJĄ^iiųįtųręs No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVA 
7. Galjma gąįiti U 

Naujienose. ĘajRų 10c,

“NAŲJ0JI ĘANGA”
4tw pirmus numeris 

Uru^ųay pąžapgiuių lietu
viu leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

“Naujienose” galima gau-
?fetų Amę-Ii Ujųguajaug, rietą Amę- 

fi|<bj, lietuvių laikraščius:
‘‘Naujoji Bangai (No. 5) 
“Tribūna” !No. U 
Kaina 5c kiekvieno.

x S*1'' - J*
<'-salite-*.''

METPVON
Siunčiame Pini|n« Pal
tu ir Telegrama/ Patar
naujame ' Greitai* Pigiai 
ir Saugiai.

* l ** * < ” f*

Parduodame Laivakorte*
.!1> J < k .,i. ..t: .. i, ant visų Linijų.

-r; ‘ >>!•

NĄFJIENDS
1739 ’ “ALSTEP ST.

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
ifatadieniais nuo 
valandai.

ąngpiškAI-
LICHJVIŠKAS

Apic 400 puslapių
**.

$2.50 Su Persiuntimu
Labai pątogus ir būtinai reikalin
gas’ ^kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
getai surengtas, pilnai ir aiškiai 

v didelėmis raidėmis atspausdintas.
Jame ne tik pažymėti' žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas.' Užsisa
kykite sau vienį Šiandie. 1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
’ CHICAGO. ILL.

_ ___ n



kcmisiohl'eFi^S',

400 naujų policmdhu

graži koplyčia dykai

RooMvelr 7533

GraboHus Chicagoj

Advokatai
GHbdriai

Steigs drabužių fohdį

Akių Gydytojai

Roo

GRABORiU ĮStAlGA
ĮJiM.St

6nA lukošieKiė

Liet

m uote

Hemlock 8151

Kazimiero

**»<», -A

ir Giminės. pietų

boa* Boukvard 848

i ketvergį 
iki 12 ryto

i'cmorali^

, i J važi a-

John KiichiriskaŠ
Lietuvis Advokatas

nerokuo, 
įstaigą i Valandos nuo 9 iki 11 ry;

ir 7-9 pietų, seredoms po piei

3ORIUS 
O/Irm

ir kelių 
išbyrėjo, 

apylinkes
Apakai-

•>j, ..A> '.i » ra . ■ 4 e Avenue 
ir 1741

smalsumo neteko 
gyvasties

uga

tų, motei 
metodu* 
prietaisus.

Chicagos aukštesnėse 
mokyklose užsiregistra

vo 104,850 inokiniu

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTfiAL
J^įjgį^ OPTOMETftlŠT 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Ava.

, Tel. Boulevard 6487

kampas 6 7tb ir Artesian Art. 
Telefonas Grovehill 1595 

ryto, nuo 
, . ,_ _ rr _ r .‘ir

nedėliotos pagal susitarimą

M BtnilMtd o 
" Al" Masalskis

Lankosi guberhatorius
Judd

prisideda 
negu 
Taip 
visur 
laika,

Raketieriai Chica^&i 
kainuoja $145,000,- 

000 per nietUš

Musų Patarnavimai lai* 
dotuvėae ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
Dingas ir nebrangus to 
M, l’d.,va 

laidų užlaikymui aky

r 7330 ,
runswick 0597

Ofiso: Tel. Victory 68^3
. ,Rezt : TeL Drexel 91

Jei neatsiliepia šaukite Centrąl ,746

tarftavimą juiiš visai meko fe

EUDEIKIS yta viįnferito H&tUyfo ipfetife kfei 
teikia am b ulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Ketiirion Moderniškas Kopijos Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm negu kreipsitės kur

fculiucfę liekame,

Dukterys, Žentai

Lsidotuvist patarna 
rius Gordon, Tel. C<

1327 Šo. 49th Ct
-Lj.toTelefonas

Cicero 3724

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki. 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarp

Dorothy Pollak nenori 
įmokėti laidotuvių 

išlaidas

■ADVOKATUS '
u; to ofisas „ ....
127 N. Dearborn St„ Room 1113

■ Telefonas .Central 4411 
Valandos: nuo R tyro. iki. 4 po pietų

33iš
... Te). Boulevard 1310. ... .... 

Valandos: nuo 6, iki. 8 vaL .kiekvieni 
vakarį, išskyr • -

Nedėlioj nuo 9

spyhizių užsidarymo, 
gentai.
yra ir

Per visai trumpą 
Reevcs, vien

A. L bavidonis, M.D.
4910 So. Micliigan Avenue

Te! Kenwood 5107
VALANDOS i

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo ,6 iki B valandai vakare 

apart šventadienio h ketvirtadienio

Kadangi numatoma, kad per 
žiemų nusikaltimų skaičius dar 
labiau padidės, tai tapo netar
ta padidinti policmontj skaičių. 
Trumpoj ateity busią priimta 
400 naujų poliemonų.

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

tųvese patarnau- 
jeriau . ir pigiau 

negu . kiti todėl, kad 
priklabsaų prie gra-

z-UA 
10—11.

CHICAGOS
ŽINIOS

Nusižudė, kadangi bijo 
josi operacijos

nuima kataraktą atsitaiso 
prirengia 

nuošė 
paro-

Patrick McLoughlin, 5308 S. 
Artesian av., nutarė geriau nu
sišauti, negu gulti ant operaci
jos stalo. Jis urnai susirgo ir 
pašauktas daktaras pareiškė, 
jog tuoj reikia dalyti operaci
jų. Tada McLoughlin pasiėmė 
revolveri ir nusišovė. Jis buvo 71 
metu amžiaus.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. nx.

2400 VV. Madison St.
.: 1 iki 3 po pietų, . 6 iki 8 vak 

Tel. Sėele
'amų telefonas E

Per šį mokslo sezonų Chiea 
gos aukštesnes mokyklas lan 
kys 104,850 mokinių. Tai re 
kordinis skaičius. Tiek moki 
nių niekuomet nebuvo. Numato 
ma, kad pasireikš didelis pa 
talpų trukumas.

FedeHl’e valdžia nutarė tyri
nėti Samiiel Jušuirb finansines 
dįi^racijas. ielgd fcųs surAsta, 
feAd tors bį>eha!cijos biiVo priešin
gos Įstatymams^ tAi hAsikaltė- 
H&ms biis iškeltos bylos.

JOSEPH J. Uttt
Lietuvis AdVokataš 

4631 So. a&ta'tii Am. 
.. Tifl, Boulmrf n00 .

Rea. 6515 So. Racktūeū 8t.
Tel. Republic 9723.

Ofiio ir Rez.. Tel.. Ęoulevard .5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

, (Cor. of 35th W Hahtea Sta) / 
Ofiso valandos nuo 1-3, nbo 6:30-8:3 

Nedėldieniais pagal sutarti

5914

bAny av.) ir Jo dabar niekui 
feur^h'dafed'. Žhiona Ravo raš
telį, khi^Ame. sakoma, kad ji
,< •vtL; ' L'.i. Luv/. . u

Aoentu 
los:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ilęi 1 pa
7 iiį įi «J. N^i. m 10 ai 1 

Rez. Telepbone Plaza 3200

Chicagoj randasi šimtai nu
skurusių vaikų, kurie lanko 
mokyklas. Jų tėvai yra tiek 
neturtingi, kad negali savo vau 
ks tinkamai apredj ti. Ypač žie
mos laiku pasireikš didelis įtrii- 
kūmas šiltų drabužių ir čcve- 
rykų. Todėl ir kilo sumanymas 
įsteigti “drabužių fondas”, ku
rio tikslas bus aprūpinti netifr- 
tingų 'tėvų Vaikus drabužiais ir 
avaline.

JOHN B. B'OItDEN
(Jobo; Bagdžiunas .Bprden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Adams St., Room c 1642
, Tdepbone .Randolph . b727

Vakarais 2151 IV. 21nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090 < n 

Namie 8-9 ryte Tel. Rępųblic 3600

Rusąs Gydytojas ir Chirurgas r 
Specialistas odos lif/ų tr vsnetilkų ligų 

■-1 i *41 Ofisas.« +1
3102 So. Halsted St

v i kampas 31 st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto,. 2~-4, 

Nedėtomis ir šventadieniais

Depresija daUgiau 
prie !. ’ 
visi prohibicijos a 
yrA Chicakoj, taip 
kitur 
sako Ira I 

‘Chicagoj išėjo iš biznio apie 3,- 
500 spykizių. O tai todėl, kad 
jos nebegalėjo padaryti bizni. 
Tie laikai, kada žmonės galėjo 
mokėti po 50 ir 75 centus už 
burnelę, jau praėjo.

Butų, žinoma, 1 ’aidti manyti, 
sako Reeves, kad žmonės da
bar labiau gerbia prohibicijos 
įstatymus arba kad sunkiau yra 
gauti svaigalų. Kaip tik prie
šingai,—svaigalų galima gauti 
daug lengviau, negu kada nors. 
Priegtam padaromas alkoholis 
yra žymiai geresnis nei prieš 
keletą metų. Protekcija šian
dien irgi kur kas mažiau tekai
nuoja, negu praeityj. Nežiūrint 
j tai, spykizėms sunku bėru 
verstis, kadangi žmonės neturi 
pinigų.

Joseph Braunning, 20 S. Dės 
Piaines st., užvakar pasimirė 
Cook kauntes ligoninėj. Mirties 
priežastis buvusi tokia: jo gy
venamo] apylinkėj atsidarė nau
jas restoranas, k.irio pažiūrėti 
susirinko didelė minia žmonių. 
Kad pamatyti, kas dedasi, Brun- 
ing bandė užsilipti ant auto- 
mobiliausi Belipant, jo koja 
pasprūdo ir jis nukrito ant že
mės. Padariny] 
kojų. Neužilgo po tos nelaimės 
jis apsirgo plaučių uždegimu ’r 
pasimirė.

bE Č,. KASPUTIS
, ; DENTISTAS
Grįžo iŠ Europos ir vėl praktikuoja 

senojoj vietoj. į
VALANpOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. $ekinadicniais ir, kctvirtadic- 

, j . iniajs pagal į. su»itaximą. .

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199'

DENTISTAS
, Utaroinkab, Ketvergaf* ir Sųbarum*
420 Av
. , ; Pbone Hemlqck 78^8 , ,
Panedėlia:*. Seredomi# ir Pitny^ 1*

1821 So. Halsted Btroef

Gordcn L. Iloslctter sako, jog 
įvairios rūšies raketieriai Chica
gos gyventojams kainuoja per 
metus apie $145,000,000. Ir kas 
blogiausia, kad juo toĮyn, tuo 
raketieriai labiau įsigali ir su
daro rimtą pavojų gyventojams.

Ų SPĖctALlSTAS
d. n

Pbont Boulevard 704?. .

DK; C. Z. VEZELIS 
Dentistafi

4615 Šo., Ashland Avė.
arti 47th Street

756 W. 35th St.
(Coi. of 35th 8 H.lmd St>) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 
Nedėldicniais pagal sutarti

Daktaras V. A. šitt&Us 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Gydo savo ofise patinusias, iŠiiputtuia* 
,.i t . blauzdų. gydąs. .. > ■■

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

Tel. Boulevard 1401

52 E. ,107th ,St. —
Tel. Pullman

4600 S. Wood St. — Ketvergo vaE
Tel, Lafayette 6393 ,

lįo N. LaSalYe Št. —pagal sutartį

Kelioms dienoms sustojo Chi- 
cagoj Hawajų salų gubernato
rius Judd. Jis plačiai pagarsė
jo tuo, kad dovanojo bausme 
leitenantui Massie, kuris nužu
dė hawajietj savo žmonos gar
bę begindamas. 'I'a Massie by
la buvo tikra sensacija.

G u b. Judd sako, jog Havajų 
salose nuo 1922 m. neužsidarė 
nei vienas bankas, nežiūrint i 
tai, kad depresija irgi skaudžiai 
užgavo tą krašta.

KAZIMIERAS MAŽUTIS
FersiskyCe su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 dieną. 7:40 -valandą 
vakare 1932 m., sulaukęs 57 me
tų amžiaus, gimęs Maldunų kaime, 
Girdiškės parapijos, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų .

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, 2 sūnus, Antaną ir 
Juozapą. 2 dukteris Antaniną Se
maškienę ir Oną Rinderer, du žen
tus Semošką ir Rinderer, , du 
anukus Marijoną ir Eleną ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 1512 
So. 49 Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
rugsėjo 23 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
ųamų į Sv. Antano pąrapijčs baž- 
ųy^ią. kurioje atsibus gedulingos 
pą'ma’dos už velioniu 
ten bus nulydėtas į Ss 
kapines. ,

Visi a. a. Kazingero Mažutis 
giminės, draugai ir pąžystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

Rsz. 6600 South Artesian Aveniu 
Pbone Prospect 6659- 

O(iso Tel. ,Cąn^l 025,7 . „

DR. P. Z. ZALATORI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

May\yoodė dabar dideĮis sipii 
dimao. DalyliAs tas, kad to miės 
telio svpjiTęatos 
Dr. J. Pelers, viekai 
jog Pidvi^o aukštesnes mokyk 
los metiniai ėlgias’i r 
kai. Jis šakosi s A vo ai 
tęs, kaip tie mokiniai 
vę a u to mobili A is į mi 
deramai cl^Ia’ši. žymokhi rriieš 
itelio piliečiai, kurių vaikai lan

Palangvins akių (tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
akių karštj, 
trumparegystę jr tobregystę. 
teisingai akiniu*. Visuose ątsji._. 
egzaminavimas daromas su elektra, 
dančią mažiausias klaidas. Spęcialč 
atkreipiama į mokyklos vaikui. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau. , .
Dailgdy atsitikimų akys ati- 
taisomoš be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ašhlahd AVe.

Pbone Boulevard 7589

, Telefonas,Yards 0994

Dt. MAURICE
4631 S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 18 dieną. 1:45 valandą 
po piet 1932 rp., sulaukus 63 
metų amžiaus, gimus Telšių mie
stely.

Amerikojį išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukteris. Helen ir Julia, 3 žen
tus. Tannis. Linkis ir Kibart ir 
giminės. K

Kūnas pašarvotas randasi Gor- 
don’s koplyčioj. 1837 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks scredoj rugsė
jo 21 ^dleną. 1:30 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tišku kapipes.
a Visi ą;a<ą. ,0'nos Lukošienės gi

lę pažystami esat 
’icciami dalyvauti 

i jai pasku- 
i ir atsisveikini-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotbjas 

į ■ .1 i '■ •' » -*

,, Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
c^fcAGo, ilL

kimo labai pasipiktino ,ir tvir
tina, kad Ui yra niekas daugiau; 
kaip tik šineižtas. Takiau tie 
visi protešUi ir ]UšiįiktĮniin'Ai 
įei kiek negąsdina Dr.. PeUr- 
s'o: esu, jeigu bus reikAla’š,’Ui 
jis galėsiąs faktais įrodyti, jog 
jo pareiškimas yra teisingas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.. . O F I S. A 8:, .

4645 R Ašlilbhd Avė.,.
Ofiso valandos ntio H iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vai. vok. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

. vOFIŠAS:
668 W. 4.18th Street 

Tel. Ganai 6174
. ŠKYRĮlUS:
3238 S« Halsted St.

Tel. Victory 4088

Vakar rytų prię Napoleo’no 
garažo, 469 N. Bacine :aV., ply
šo didelė bomba. Garažui nuo
stolių padaryta už $100, — įta
po sunaikintos durys 
automobilių stiklai 
Išbyrėjo lah^A’i ir 
krautuvių bei narnų, 
čiuojama, kad dūliai to huosto 
liai sieks apie $1,000.

Mažėja spykizių skai

PRANS1ŠKUS STONIS

Persiskytė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 dieną. 10 valandą ry
te 19,32 m., sulaukęs 49 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr,, 
Viduklės parap.. Vailabo kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Antaną, Rhinelander. V/is.. 
pusbrolį Pranciškų, brolienę Elz
bietą Urbonus ir gimines ir drau
gus Leoną Malikauską ir Juozapą 
Grigalavičia.

Kūnas pašarvotas randasi 14 10 
So, 4 9 Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge rug- 
wjo 22 dieną. 2 vai. po piet iŠ 
Eudeikio koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stonio 
giminės, draugai 'ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Brolis. Pusbrolis, Brolienė, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarpąuja grabo
rius Eudcikis. Te!. Yards 1741.

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22iid Street v

Valandos: 1—3 k 7—8 
Seiedomis ir nedėliomis , pagal sntartj. 
Reitidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Graboriai

& M. ŠKVDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALS AKUOTO JAS 
Didelę

CHAS. A, PEDPER
»• # V ■* v TslL Centtal 6166 • 
VAKARAIS: 13 Į |7 S. Uuįon Avė.

Tel. Victory 22'* 
Arba! 1800 W. 47th Šl 

> Pagal wt|rim4

TOiam C Mitchell

Lachavich ir Simus tiĖTtjVre rGRAftORlUŠ
Patarnauja laidotuvėse• kiiopiguis;iia.

Reikale .meldžiame atsibuktL o uasų 
darbu busite nžgančdinti.

Tel. R.Wsevėlt 2515 arba 2516

2314 W. 23td Pt, Čhicdgo
SKYRIUS:

1439 S. Cfet, Cicero, III. 
Tel. Cicero !^27

Dorothy Pollak. kuri prieš 
keletą savaičių riiišoVč savo vy_ 
rį “Poor jroe”, d paskui dėl to 
įvykių labdi daug ašarų išliejo, 
sumanė labai iškilmingai laido
tuves surengti. -Bet dabar, ka
da' jau viskas užsibaigė, tai ji 
nori, kaip amerikonai sako, “t j 
ei.t a pi e and to h avė it”. Ji 
pati pripažįsta, kad p. Eudeikis 
tikrai šaunias laidotuves suren
gė, bet nenori ‘apmokėti bilų.

Pas koronerį Frdnk Walsh 
randasi “Poor Joo” auksinis 
laikrodis ir žiedas. Tuos daik
tus koroneris atsisako grųžir.Ci 
p-niai Pollak, . kol nebus iš
spręsta byla dėl laidotuvių bilų 
apmokėjimo. Graboriui dar esą 
neapmokėta $2(10.

J. F. RAIŽIUS
PiGIĄUŠlAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

giltaL \ Laid

Pastebėkite puikią tei
tą r . k. kaip piragai 

laikosi švieži.

5AME«tCt

Dr. Siizaiia A. Šlakis
Motetu ir Vaikų ligų Specialistė

. 4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 733 7 ., 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
ųuo 4 iki 8 vai. vakare, Utarninkais ir 
Kctvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Įvairus Gydytojai 

DR. HČRŽMAN
- IŠ RUSUOS F-**

Gerai lietuviams žinomas pėr Jl5 įs
tos kaipo patyręs gydytoju, dŪrar^iš 
ir gkašeris, \ { et"11 , l

pas .ir chroniškas ugas vy
le vaikų pagal aaojaiiufa 
Ray ir kitokiu dęktros

Ofisas k Laboratorini
1025 W-, I8th Sr., nsrpl» ktotpan Bu 

Valandosi.nuo JO—-12 pietų,k 
nuo 6/iki 7:30 vai vatam

Tel. Canal 3 >10 .. < ' !
Uid. 7*4

mis kainomis už aukštos rųšiey palaido
* ine už atvežimą mirusio smogi 

bite kokios miesto dalfcflL
______ automobilius atvaduos į jusį

Ir atv«? I mus<J įstaigą, kur gąlHt. pamatyti 41- 
ir ui tą pa- 
ti, ttelauriht

Vj' ^1’.‘ F,, t t Į * __  ,,

FLID^IICIhSb lway iEtm 9 9
. JŪSŲ

« b, (. .* •• t * • *■ V • ■ •

DR. A* J. GUSSEN
- v lietuvis dentištAs 

Valandos;, nuo 9 ryto iįiL 9t vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14th Street, 

CICĘROk ILL. ... v 
X-Ray....Pbone Cicero 1260

ValąndosAųuo 10— 
Nedėliomis nuo

(Narfkttckas) •

URŠULĖ 
ALEKSANDRAVIČIENĖ 
po tėvais Tamošauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20 dieną. 2:50 valandą 
ryte 19 32 m., sulaukus pusės am
žiaus. gimus Tauragė? apskr., 
Pagramančiu parap., Sungailiškių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Liudviką, J dukteris, Heleną, 
Uršulę. Stanislavą, sūnų Kazi
mierą, seserį Marijoną Pilipienę, 2 
brolius Juozapą ir Petrą Tamo- 
šauskius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 658 
E. 95 St. Cominodorc , 23^0.

Laidotuvės įvyks ketverge rug
sėjo 22 dieną. 8 vai. nyte„ iŠ Ra
mų į St. Joachiin Cburch. 91stSt. 
ir South Langley Avė. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Uršulės Aleksandra
vičienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį .patarnavim?, ir 
atsisveikinimą Nubudę, liekame,

Vyras, Dukterys, Sunūs, 
Sesuo, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
EtMkikis. Tel.. Y»rd»s

■nMJEKmaEBimBnmsmmmmmMmi

1646 W. 46th St.l^įJ
Boulevard 5201

i. • R:?:
Boulevard 8413

T..........  " ■ s 'I 'wwr’F-»'r.......r II1 *"

DR. CHARLES SEGAL
Praktiko o ja 20 metai

47Ž9 kouth Ashland Avė., 2 tatof 
,CHICAGO, ILL. -

, irou^kį^VyriŽĮ

OFISO VALANDOS: . .
Nuo 10 iki 12 vai. tyts, ano 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8.:30 vaL 
vakaro, Nedel. nuo 10 iki 1$ v. Jitnų.

Phone Midway 2880

JpHjjtoR špiHtaiistij 
vadas

ĘimcJr Livlngstbh, spiritua-
stiį 4 ra u g įjos sekretorius, pa- 4180 Airdiėir AVenue

K U ’ T.
*...................... ■...... I........."■"'M'........... l...-................................... —

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E., Siedlmski
t DETISTĄS _r

4143 Archer Av., kampas Francisco Av.
Valandos: 9 v. ryto, iki 9 v. vak.

Nedėldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

...... į i ■in.im'.i, n u......... į’iįiIi iii.i.i.ii Hb'įi'—Um.'

A. A. SL A KIS
Advokatas.... .

Miesto Ofisas 77 W. VaMigton St 
905 , Tel. Dcarborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai? 1 Utąrn. ir Ktetv.—6.H) 9 jrat 
Archer Avė. Tel. LdfdyetA 7537 

ftamų Tel. Ily^e Pari 3^5 .

MI LM OHSeOF .D$į.Ū;S E;d
. n v -r, 4 «.» m ^A-ie.sa r,

DOUBLE 
ACTING
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Trwa<Jięnis, nigs. 21, 1982

Universal banko lik 
vidavimas

Tiems, kurių pinigai yra už
daryti Universal State Banke, 
rupi ekonomiškas to 
likvidavimas; jie nori 
kuo greičiausiai ir kuo 
giausiai tų savo dolerių, 
guli uždarytame banke, 
dėl jie neturi simpatijos dėl 
tų, kurie veikiamąjį dėl jų ge
rovės darbą kritikuoja ir ki
taip tą darbą trukdo. Jie lau
kia suvienytų pastangų iš vi
sų tų, kuriems jų gerovė rupi 
— ir pasekmių iš tų suvieny
tų pastangų.

Kadangi depozitorių veikia
masis komitetas darbuojasi 
energingai ne dėl savo, bet dėl 
depozitorių naudos, ir tai be

banko 
gauti 
dau- 

kurie 
To-

riai pasitikės ir dėkos komi
tetui, o ne tiems, kurie jų dar
bą bando trukdyti. V : . p:. • .... ' ’l! ' *

Komiteto darbas. Yra didelis 
ir platus. Du trečdaliai, 
skaitliuje ir sumoje, visų de
pozitorių — kreditorių turi ant 
komiteto peticijų pasirašyti 
dėl atmetimo senojo ir pasky
rimo komiteto nominuoto lie
tuvio resyverio. Todėl depo- 
zitoriai turi kuo greičiausia 
pasirašyti ant minėtų peticijų, 
ir raginti kitus depozitorius, 
kad ir jie pasirašytų, ir kitaip 
komitetui darbą veikti pade- 
ty.

Nesibijokite rašytis ant pe
ticijų. Pasirašydami jokių 
teisių nenustosite. Rašytis ga
lima esančiam resyveriui ant 
“claim” blankų — reikalau
jant sugrąžinimo jūsų pinigų. 
Bet, be to, rašykitės ir ant 
komiteto peticijų, reikalaujant 
lietuvio resyverio.

Lietuvį resyverį 
galėsite jo darbą 
Jam jūsų gerovė 
giau. Jis mažins likvidavimo 
lėšas ir grąžins kuo daugiau
sia jūsų depozituotų pinigų.

Lietuvis resyveris tarnaus 
pigiau. Be to, jo ir jo advo
kato algos turės būti užgirtos 
komiteto ir teisėjo.

Su visais legaliais klausi
mais kas link likvidavimo 
Universal Banko galite kreip
tis prie manęs ypatiškai arba 
per komitetą. Atlyginti ne-

turedanii. 
prižiūrėti, 

rūpės d a li

J. P. Wailches, 
Komiteto advokatas.

Stotys, kur privalo tuojau 
visi depozitoriai užsiregistruo
ti :

Jos. F. Biidrik, 3117 So. Hal
sted Str.

J. P. Ewald, 840 W. 33 Str.
N. C. Krukonis, 3251 So.

Halsted Str.
“JSandara”, 3227

Str.
So. Halsted

3400 South

So. Oaklcy
Emerald Avė.

“Draugas”, 2334 
Avė.

Justin Mackiewich, 2334 So. 
Leavitt Str.

“Vilnis”, 3116 S. Halsted St.
Paul N. Smith & Co., 4425 

So. Fairfield Avė.
J. Yushkewitz, 3647 Archer 

Avė.
“Naujienos”, 1739 S. Halsted 

Str.
K. J. Macke, 6812 So. West- 

ern Avė.
B. A. Waitches, 4600 South 

Wood Str.
J. P. Waitches, 52 E. 107 St.
Eikite į bile. kurią šių vietų 

— kur kam parankiau — ir 
rašykitės po peticija. Duo
dami savo parašą jus neimate 
ant savęs jokios atsakomybės, 
išskiriant tą, kad reikės su
mokėti po 25 centus padengi
mui įvairių lėšų (advokato, 
notaro ir tt.). Daugiau jokios 
atsakomybės nebus.

Registruotis gali ir tie, ku- 
fie Jau yra pridavę savo pa- 
ąšiis dabartiniam resyveriui.

a»;
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[Acme-P. 8 A. Photo]

Kyšą iš vandenio stiebai paskendusio East upėj, New Yorke, garlaivio Observation. Garlaivis paskendo sprogus boileriui' 
begabenant į darbą darbininkus. Gal virš 60 žmonių žuvo ir virš 60 sužeista.

Lietuvių Skolinimo ir 
Budavojimo Bend

rovės
Chicagos lietuvių spulkų susi 

rinkimas

Susirinkimas Lietuvių Skoli
nimo ir Budavojimo Bendrovių 
įvyko rugsėjo 16 d. B. Paliulio 
(buvusio Meldažio) svetainėj. Į 
susirinkimą atsilankė apie 50 
asmenų, atstovaujančių virš 20 
bendrovių (spulkų) ir apie $4,- 
000,000 kapitalo. Iš visų šių 
bendrovių raportų paaiškėjo, 
kad j ii stovis yra geras ir nė 
vienai bendrovei negresia jokis 
pavojus.

Nors dėl šios bedarbes beveik 
visoms prisiėjo laikinai sustab
dyti paskolų davimą, nes dėl 
užsidarymo bankų ir depresijos 
daugelis narių turėjo sustoti 
mokėję savo įdėlius ir po biskį 
išsiimti iš spulkų dėl pragyve
nimo. Bet vėliau paaiškėjo, kad 
atsidarius Home Loan Bank 
Evanstone, skolinimo ir Budavo
jimo Bendrovės, kurios įstos ir 
bus priimtos į minėto banko 
narius, galės gauti paskolas ant 
ilgo laiko ir galės teikti pasko
las savo nariams amt moygičių.

šiame susirinkime išrinkta 
nauja Lithuanian Building and 
Loan Ass’n League valdyba se
kantiems metams. Prezidentu 
adv. Kuchinskas; pirmu vice
prezidentu adv. Grishius; antru 
vice-prezidentu adv. Gugis; sek
retorius auditorius Varkala; 
kasierium pasiliko tas pats—P. 
Kazanauskas.

Kaip matote, Lietuvių SpuL 
kų Susivienijimas, turėdamas 
valdybų, susidedančių iš tokių 
asmenų, tikrai galės patarnauti 
lietuvių visuomenei ir pastaty
ti spulkas ant aukščiausio laips
nio.

Buvo atsilankę viršininkai iš 
American Savings Building and 
Loan Institute Chicagos Chap- 
ter 64, kurie aiškino svarbų 
tapti nariais Home Loan Bank 
ir pabrėžė, kad spulkoms atsi
laikius prieš dabartinę depresi
ją galima tikėtis, kad už kelių 
metų jos užims dabartinių ban
kų tuščius namus ir bus vie
nintelės finansinės įstaigos tar
pe darbo žmonių.

Susirinkimas nutarėpaga
minti rezoliuciją, užginančių 
Keistučio Skolinimo ir Būdavo- 
jimp direkcijos pasilėgimą ir 
už pastangas apsiginti nuo “Vil
nies” chuliganiško užpuolimo 
ant minėtos bendrovės. Taipgi 
padėka valdžios atstovams už 
jų suteiktą pagalbą.

Ant galo, adv. Kuchinskas 
pranešė, kad rugsėjo 23 d. 7:30. 
v. vak. Visų spulkų direktoriai 
ir valdybos susirinktų B. Pa
liulio svetainėj (buvusioj Mel- 
dažio). 2242 W. 23 PI., kur adv. 
Kuchinskas duos platų paaiški
nimą apie Home Loan Bank,— 
kaip tapti jo nariu ir kaip gau
ti paskolas.

Po susirinkimo vietinės spul- 
viršininkai ir svetainės sa-kos

vininkas B. Paliulis pateikė ska
nių gėrimų ir užkandžių.

—Reporteris.

Lietuvių valanda
Jau Budriko radio korporaci 

jos duodami radio programai j- 
žengė Į ketvirtus gyvavimo me
tus. Pereito sekmadienio pro
gramas iš stoties WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų buvo pa
vestas trijų metų sukaktuvių 
paminėjimui. Gražios dainos h 
Budriko radio orkestras darė 
malonų ir gerą įspūdį. Progra- 
mc dalyvavo žymus dainininkas 
Kazys Pažerskis, taipgi ponia 
Pažcrskienė, kuri irgi, kaip ir 
jos vyras, pasižymi gražiu bal
su. Apie sukaktuves p. Anta
nas Žymantas, buvęs pirmas 
anaunceris, pasakė tam tinka
mą kalbą, ragindamas lietuvius 
remti bizniškai Budriko krau
tuvę— šių programų leidėjus. 
Ketverge vakarais irgi būna 
gražus lietuvių radio progamas 
iš stoties WHFC pųp 7:30 iki 
8 vai.-—Stasys.

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

Jau buvau kelis sykius ra
šęs “Naujienose” apie Chica
gos Lietuvių Baleto Mokyklą. 
Dabar pranešu, kad minėta 
mokykla iškilmingai atsidarė 
pereitą šeštadienį, rugsėjo 17. 
Ir jaunimas jau mokinosi šok
ti net dvi su viršum valandas.

Į šią mokyklą daugiausiai 
įsirašė mergaičių. Mokytojas 
Herold Chunick pageidauja, 
kad įsirašytų daugiau berniu
kų. Jis sako, kad kai kuriuose 
šokiuose bus reikalinga berniu
kų.

Tėvai, atsivedę savo vaikus 
mokyklon, su malonumu žiu
rėjo į juos, kaip jie’ gražiai 
praleidžia laiką ir mokinasi 
šokių.

Kad ši mokykla sėkmingai 
tvarkytųsi ir veiktų, tapo iš
rinkta tam tikra komisija. Į 
komisiją įeina sekantys asme
nys: A. Rudinskas, Mrs. Page 
ir A. žymontas.

Tėvai, kurie turi savo šei
mynoj berniukų ir tie berniu
kai notėtų lankyti šią mokyk
lą, yra prašomi tu,o jaus juos 
atsivesti ir jregiątrūpti,A Mokes
tis mąža, — tik $8 iii; lėk-

Don’t 
neglect 
Colds

Šalčiai kratinėje ar gerklėje gan 
Jiaaldaryti rimtu#. Palengvlnkit 
uos į 6 minutes su “Mųsterole", 

— “counter-irrltant" t Uždedamas 
karta | valanda, jis turi sutelkti 
pagelta. Mlllonu vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugiu. 

cijas. Baigę mokyklą, gaus 
liudymus. Pamokos įvyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 2 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare 
Parko Auditorijoj, 29th ir So. 
Halsted St. —Ant. Žymantas.

North Side
Lietuvių kolonija yra išsimė

čiusi po plačią Northsidę. 
“Morning Star Kliubas” užlai
ko nuolatinę vietą, kur laiko 
savo susirinkimus (1654 N. Da- 
men Avė.) Kliubo prižiūrėtoju 
dabar yra Juozas Stulgaitis, ge
rai pažįstamas northsidiškiams 
kaipo gardžių valgių gaminto
jas.

Dabartiniu laiku kliubo pri
žiūrėtojas Juozas Stulgaitis ati
darė kliube ir “Lunch room”, 
nes northsaidėje nesiranda lie
tuviškos valgyklos. Atsilapkiu-

PRANEŠIMAI
Birutės ęhoro pirnpa repeticija įvyks 

ketverge vakare 8vai. Gage Park sve
tainėj 55 ir Western - Avė. Visi choro 
nariai ir naujieji norinti įstoti yra kvie
čiami atsįląękyti. Valdyba.

. Vi i ■fM1:""....t h

MADOS MADOS

2980

mados apatinis 
su kelnaitėm.

12 ir 14 metų

Paskiaustds 
iš dviejų šmotų

Norint gauti vienų a? daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 
‘ ‘ ‘ * į arba pri-

, pažymėti 
Į savo var- 
ękvieno pa*

2980 
rūbas 
Sukirptos mieros 8 
amžiaus mergaitėm.

Norint gauti

kirpti paduota blanku 
duoti pavyzdžio nume 
mierą ir aiškiai parai! 
dą, pavardę ir adresų. L .
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliai& 
kartu su užsakymu. Laiške reikia 
adresuoti: „

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicag'd. IR.

ir prašau

NAUJIENOS P«sttįern D«PL 
1789 S. Halated St, Chicago. 
Čia įdedu 1$; cęąfy Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .................. .... nėr krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Ądręaa^l 

šieji į Morning Star buveinę ga
lės gauti ir užsikasti. P-nas 
J. Stulgaitis visiems mielai pa
tarnaus.—Draugas,

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius. Geriausia lietuvių mokykla visoj 
Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. 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 jr kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

iš 
9

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BĄNKER

2324 S. Leavitt St.
Tel. CANAL 1678-1679

I Goitėris,
Hemoroidai (Pilės) 

sėkmingą meto- 
odos it augini- 

liaukų ’ ligos gy-

DR. B. STEVENS
MARSHALL/-FJELD ĄNNEX /- 

24 North Wabash Avė..
Suite 11344136 Tel.'Central 3588

Aš specialižuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Hernia (Ruptura)
Varicose Veins I
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
domos naujais sėkmingais .metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v.

Nedėliomis pagal sutarimą.

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
I)rosiu Dezalnlnlmas ir 
Skrybėlių Padarymas

Mes teikiame ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va- • 
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $26 iki $50 savaitei. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybėlaitę dar besi
mokinant.

MASTER DRESSMAKING 
COLLEGE

830 S. Wabash Avenue

Rašykite dėl knygutes 
Gausite jų DYKAI.

CLASSIFIED ADS.
Financial

Finansai-Paskolos

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertis namo. 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA 

1739 So, Halsted St.

PIRMI IR AN’Į'RI MORGIČIAI
Atnaujinami ir finansuojami miesto 

arba apielinkių praperčių. Taipgi ūkių 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

savininkams dabar, autorizuota
Patarnavimas ir prircngimas

SUV. VALSTIJŲ Valdžios Paskolos 
namų 
Kongreso 

riktu. Atsišauk su legalem diskripcijom 
arba paskiausią taksų sąskaitą pas 
Loan Service Burcau. 123 W. Madison 
St. Kambarys 1000. Atdara antradieniais, 
ketvergais ir šeštadieniais iki 9 vi yak|

CLASSIFIED ADS. I
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Educational
 Mokykloaį 

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Moklnanl nnnigražintmo (Beauty Culturo). 

Trunipan ir lengvan kurnąs. Tik mažam skai
čiui dar fi| mėnesi duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieAkojimo biuras patar
nauja dykai. Teiefonuokite arba raAykte gau
site DYKAI 20 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybės. Dieninės ir vakarinės moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM,,
National Schpol of Cosmetieians, Ine., 

108 North Stato St„ State 6057

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na 

mq savininkams, reikale nesusipratimu 
su rendauninkais. Maža narystės mokės 
tis. Expertų patarimai visais reikalai) 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952 
—6—

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, 
ir t.

oro šviesą, ir pataisome pečius 
Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų 
tyrimo šiame biznyje, užganėdins 
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

pa- 
vi-

VALOME LANGAMS UŽDANGAS 
už 25c kiekvienas.

NAUJAS UŽDANGAS — 50 centų 
kiekviena.

NORTHWESTERN SHADE 
COMPANY

2924 Division Street
Armitage 4684

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI. 23 kambariai, 3 metų 
lysas, 3 augštai, 6 apartmentai. Visi 
išrenduoti. Gera proga Pasaulinei Pa
rodai atėjus. $850, įmokėti $600. 
Pamatyk savininką.
6241 Woodlawn Avė., Chicago, III.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, labai 

dideli ir šviesus. Duodame karštą van
denį kasdien. Renda $30 su garadžium.

45 21 So. Washtenaw Avė.

RENDON ŠTORAS ir pagyvenimui 
kambariai. Ideališka vieta dėl ken- 
džių ,ice cream, mokyklos reikmenų 
biznio., Ruiminga krautuvė ir 6 kam
bariai,' užpakaly; rendos tik $30.00 mė
nesiui . Randasi arti' pUblik ir bažny
tinės mokyklų, ir bažnyčios.

Pamatyk
JANSEY « CO., 

1824 W. 47th St. 
arba pašauk 

Lafayette 9300
80 AKERIŲ farma, beveik visa dir

bama, su trioboms, gyvuliais ir maši
noms už $1600. Ceder River, Mich. 
Kreipkitės 7601 Yates Avė.

Patent Attorney
•Patentai

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

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

/

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARDUOSIU 4—40 akerių farmas 
su pastoviu užsiėmimu geležies ka
sykloj 4 vyrams. Turi turėti $1000 
cash užsimokėti už farmą, ir pastovus 
darbas garantuotas kasykloj. Raštiška 
garantija. Nėra streikų. Jeigu užsiin
teresavęs .prisiųskite man savo vardą ir 
adresą į Naujienas, Bok 1482. 1 739
So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

f REIKIA nioteries prie namų darbo, 
kambarys, valgis ir mažai primokėsiu. 
1419 So. Harding Avė.. Crawford 
43.58.

MERGAITĖ 20 m. namų darbui, be 
virimo, prosinti reikės. 2 vaikai šeimy
noj — $3.00. Tel. Irving 5030.

Radios
NAUJAS 1832 Pbilco 10 tūbų il

gųjų ir trumpųjų bangų $39.50, G. E. 
9 tūbų Console $35.00, Migets $11.95. 

2332 Madison St.

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų isdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
parduosiu pigiai

3401 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER
NĖ.

900 W 37 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
pigiai arba mainysiu ant automobilio— 
Buick ar Nash. 3210 S. Halsted St. 
Box 45. )

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA 176 akerių geriausi budin- 
kai, juodžemis, namas, French model 
bungalovv, 8 akeriai miško, 36 mylios 
nuo Chicagos. Pirmi morgičiai $5,500 
— Perkančiam reikia turėti $3,500 
cash, o likusius priimsiu į mainus į 
Chicago bizniavą namą.

4544 Wentworth Avė. 
Klauskit Joe Shnukst

RENDON štoras, pigi renda, tinka 
dėl Beauty Parterio, čeverykų taisymo 
šapos arba siuvėjo. 2646 W. 63rd St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

Jums Nereikia Atvažiuoti
JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ilrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar r draugo 

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar’ sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos.

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500




