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Dujų Bombomis Milicija Kovoja III. Angliakasius
■„... ■ nu 11 <ifmi i ■ ■ i—■ i—

Kulkosvaidžiais ir Bombomis
*• t

Valdo Angliakasio Miestelį
"'■I

Milicija dujų bombomis ir kulkosvaidžiais 
pagelbėjo Peabody Coal Co. atidaryti 

savo kasyklą Langleyville, III..
Langleyville, III., rūgs. 23. — 

Ašarinėmis dujų ir durnų bom
bomis gubernatoriaus prisiųsto
ji valstijos milicija išvaikė nuo 
gatvių Langleyville miestelio gy
ventojus, kad praskinti kelią 
tiems vietos ir iš kitur atvež
tiems angliakasiams, kurie su
tinka eiti dirbti j Peabody Coal 
Co. kasyklą sulig nauja sutar
tim, kurią pasirašo senosios 
unijos viršininkai, bet kurią 
atmetė patys angliakasiai.

Dujų bombomis vaikydama 
gyventojus, milicija stūmėsi 
priekyn ir tuoj abejuose gatvės 
galuose pasistatė kulkasvaidžius, 
kad šauti tuos, kurie bandytų 
angliakasius sulaikyti nuo ėji
mo j darbą. Paskui būreliais 
iš šešių žmonių milicininkai sų 
užmautais ant *Šhntuvų durtu

vais, vaikštinėjo gatvėmis, 
sklaidydami nuo gatvių visus 
žmons ir varydami iš miestelio 
tuos, kurie yra iš kitur atvykę.

Antros pastangos atidaryti 
kasykla

Peabody Coal Co. bandė šio 
miestelio kasyklą No. 9 atida- 

’ ryti jau dvi savaites atgal, bet 
negavo užtektinai norinčių 
dirbti už nukapotą algą. Tad 
antrą atidarymą paskyrė šiam 
rytui, 8 vai. Atvyko ir būreliai 
streiknejaučiu prieš tą sutartį 
angliakasių. Prie jų prisidėjo 
ir vietiniai gyventojai. Išrodo, 
kad kasykla vėl negales atsida
ryti.

Tečiaus vos auštant pribuvo 
iš Decatur 180 milicininkų, prie 
kurių prisidėjo dar 40 valstijos 
policininkų, užėmė visus kelius, 
kad nepraleisti pikietuotojų, ir 
ėmė dujų bombomis vaikyti 
žmones nuo gatvių, kad nieką* 
nepakliudytų einantiems dirbti 
už nukapotą algą angliakasiams.

Langleyvme, miestelis turi 250 
gyventojų. Kadangi iš jų ne
daug teatsirado norinčių dirbti 
už naujų sutartį ,tai angliaka
sius imta gabenti iš kitų mies
tų, pasitikint/ kad kasyklai pra
dėjus dirbti su laiku sugryš ii 
senieji angliakasiai.

Dirbantieji angliakasiai kas- 
die milicijos bus nuvedami į ka- 

, syklą ir vakare parvedami na
mo. Pikietuotojai nė prie ka
syklų, nė dagi prie miestelio nė 
ištolo nebus prileidžiami.

Pašovė kasyklos sargą
Athens, O., r. 23. — Kasyk

los sargas-mušeika tapo pašau-

tas ir sunkiai sužeistas prie 
Ohio Collieries Co. kasykols No. 
267, arti Crooksville.

Kompanija atsisakė priimti 
prieš kelias dienas priimtą pa
taisytą sutartį ir spirė savo 
darbininkus dirbti pavasary pri
imta sutartim. Pati kasykla gi 
dirbo visą laiką apstatyta sar
gų ir mušeikų.

Naktį nežinia kas į tuos mu
šeikas ėmė šaudyti. Mušeikos 
ėmė gintis kulkosvaidžiais ir 
šautuvais. Besišaudant vienas 
mušeika tapo pašautas.

Kasykla dabar \ra pikietuo 
jama ir tik keli angiakasiai joje 
tedirba.

Rusija pripažins 
Manžurija

, Tokio, rūgs. 23. — Iš oficia 
linių šaltinių tvirtinama, kad 
netolimoj ateityje sovietų Ru
sija kokioje nors formoje pri
pažins naują Mandžurijos vals
tybę—Machukuo.

f X

Pati nežino ką daryti
Maskva, rūgs. 23 .— Oficia

liai pareikšta, kad sovietų vai 
džia dar nėra' nutarusi pripa
žinti Manchukuo valstybę. Te- 
čiaus tai valstybei jau leista 
atidaryti tris konsulatus Sibe 
rijoje

[Acme-P. B A. Photo] 

LIETUVIS SIEKIASI GOLFO 
ČEMPIONO VARDO

Lietuvis Jbhhny Go'odman iš 
Omaha, Nebr., kuris dalyvaus 
rungtynėse už golfo mylėtojų 
čempionystę. Rungtynės laiko
mos Baltimore, Md.

.N            NRM —■—

Japonija grūmoja 
sukurti Azijos 

sąjungą

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras " šiai dienai prą 
našauja:

Giedra ir vėsu, vidutinis vė
jas.

Saulė teka 6:88, leidžiasi 6;« 
48.
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Rytoj, šesttfdienįo, naktį bai
giasi dienos šviesos taupimo lai
kas ir laikrpdžįąi/ kurie buvo 
pavasary pavaryki vieną valan
dą į priekį, .dabar bus atsukti 
vieną valandų ątgal—-j tikrąjį 
laiką.

Nepaprastas socia
listų balsų augi

mas Wisconsine
xYilwaiikee pavieto nom nacijese 

socialistų balsai Įtųone trigu
bai padidėję ’

Mihvaukee, Wis., rūgs, 23. —- 
Pereito antradienio nominacijo
se, kuriose skaudžiai pralaimėjo 
La Follette vadovaujami pažan
gieji * republikonaį, socialistai 
susilaukė nepaprasto balsų pa
didėjimo. Palyginus su 1930 
m. nominacija, soc.;alistų balsai 
kuo-ne trigubai padidėjo.

Ir Peru' ruošiasi ka
rui

Ūma; Peru, Pietų Amerikoj, 
rūgs. 23. — Kongresas užgyrė 
užtraukimą $5,000,000 vidaus 
paskolos šalies gynimui. Prieš 
paskolą balsavo keturi socialis
tai atstovai.

Valdžia tapo įgaliota sunau
doti šalies gynimui ir tą per
viršį virš apskaičiuotų pajamų, 
kurias gali duoti guano.

Tie pinigai bus suvartoti, jei 
ištiktų karas su Colombi'a* už 
Amazonės upės uostą Leticia, 
kurį rūgs. 1 d. užgriebė peru 
iečiai.

Colombia mobilizuoja kariuo
menę

Rio de Janeiro, r. 23. — Iš 
Manaos pranešama, kad Colom 
bia’ mobilizuoja kariuomenę ir 
aeroplanus Putumayo distrikte, 
arti Leticia.

Tokio, rūgs. 23. — Japonijos 
karo ministeris gen. Sadao Ara- 
ki pareiškė, kad Japonija pasi
trauks iš tautų sąjungos ir su
kurs Azijos valstybių sąjungą, 
jei Jungt. Valstijos, Anglija 
Francija ir mažosios tautos ne
paliaus tautų sąjungoje žiūrėję 
vien savo interesų ir nenorės 
klausyti Japonijos balso Man- 
žurijos klausime.

Išeikvojęs $2,000,000 nu
teistas 7 metams 

kalėjiman 
■ ' ■* '

Winnipeg, Man.; Kanadoj, 
rūgs. 23.—John H. Machray, 
advokatas ir globėjas pinigų 
Manitoba universitete ir Angli
jos bažnyčios fondų iždininkas, 
už įvairių fondų pinigų išeik
vojimą tapo nubaustas 7 me
tams kalėjiman. Teisme jis bu
vo kaltinamas išeikvojęs $560,- 
000, jų tarpe $60.000 saVo part
nerio. Tikrenybėje jis yra iš
eikvojęs apie $2,000,000.

Apšaudė traukiny bol 
ševikų generolą

Farmeriai demonstruos 
1 prieš Hooverj

Dės Moines, r. 23. — Milo 
Mono, prezidentas Farmers Ho- 
HdayAssn., kuri vadovauja f ar
madų streikui, pakvietė Iowa 
farmerius susirinkti čia' spalio 
4 d. protesto demonstracijai 
prieš prez. Hooverį, kuris į čia 
atvyks laikyti prakalbą. Reno 
tikisi, kad šioj demonstracijoj 
dalyvaus apie 20,000 farmerių.

Vilnius, rūgs. 23. -

1930 m. nominacijose socia
listai Milwaukee paviete gavo 
virš 10,000 balsų, šiose gi no
minacijose gavo jau virš 25,- 
000 balsų. Kongresiniuose dis- 
triktuuse, kur buvo gavę 4,000- 
5,00Q balsų, dabar gavo 11,000- 
13,000 balsų. »

Padidėjimas socialistų balsų 
pasireiškė visoje valstijoje, nors 
socialistai nededa ypatingų pa
stangų surinkti daug balsų no
minacijose.

Dar didesnio socialistų balsų 
padidėjimo galima Jaukti galu
tinuos į rinkimuose, nes numina- 
ei jas pralaimėję pažangieji re- 
publikonai, bent dalis jų, netu
rėdami savo kandidatų, irgi 
balsuos už socialistus.

Chiniečiai sumušė 
komunistus

[Acme-P. 0 A. Photo]

Mahatma Gandhi'’ 
nacionalistų vadas, kuris pa
skelbę badavimą iki ' mirties” 
protestui prieš .Indijos rinki
mų įstatymų projektą. Nuo 
badavimo jis veikiai einąs silp
nyn.

Indijos

Amerika reikalauja 
diktatoriaus Libe

rijai

Gandhi gal paliaus Nusileido 2,200 pėdų 
mirties badavimą Atlantiko gilumon

Vis dar nėra pilno susitaikymo 
su “nepaliečiamaisiais”, bet 
nesutikimai baigiami lyginti

Du mokslininkai specialiu įtai
su nusileido vandenynan tiek, 
kiek dar jokis žmogus nebu
vo nusileidęs

Shanghai, rūgs. 23. — Ofi 
cialiai paskelbta, apie paėmimų 
Chinchai, paskutinės komunis 
tų * tvirtovės prie Anwei-Honan 
sienos. Tas sutriuškina komu, 
nistų jėgas į šiaurę, nuo Yangt- 
ze upės. -

Chiniečiai pacpię 20,000 be
laisvių; paliuosavo 30,000 civilių 
imtinių ,laimėjo 6,000 šautuvų 
ir daug maisto.

Dabar jau trys provincijds 
yra išHuosuotos nuo komunistų 
bandų.

Genėva, rūgs. 23. — Ameri
kos'atstovas Samuel Raber pa 
tiekė tautų sąjungos Liberijos 
reikalų komisijai naują Ameri
kos planą, kuris reikalauja Li
berijai Afrikos negrų respub
likai, diktatoriaus. Tam planui 
griežtai priešinasi Europos ko
misijos nariai, nes Amerikos 
pienas esąs perdaug imperialis- 
-tiškas. Sulig tuo pienu, paskir 
tas Liberijai patarėjas turėtų 
diktatoriaus teises ir jo nuo
sprendžius galėtų atmainyti tik
tai’ tautų sąjunga.

Pusė viso pasaulio radio setų 
yra Amerikoj

— Nežino 
mi žmonės paleido kelis šuvius 
j sovietų generolą Michail Tu- 
chačevskį, jam važiuojant trau 
kinių per Minską j Vokietiją 
prisižiūrėti Vokietijos armijos 
manevrams. Tačiaus- nė vienas 
šūvis nepataikė.

Gen Tuchačevskis vadovavo 
bolševikų armijai 1920 m., kai 
ji veržėsi J Varšavą; Nepasisek 
kus Varšavą paimti, ja vietą, 
kaipo armijos komanduotojo, 
užėmė Leonas Trockis,

8 miesto viršininkai nu
teisti kąl^jįiman

i ......

Fort Lauderdale, Fla., r. 23. 
— Astuoni Holly^rood, Fla., 
miestelio viršipinkM, jų tarpe 
ir miesto koipisiįa, liko nuteisti. 
30 dienų kalėjiman už teismo 
paniekinimą, nes' jie išleido pi
nigus kitiems reikalams ir neiš
mokėjo tos skolos, kurią išmo
kėti teismas |šakęs.

.m    .

8 karo vetėmąį bąnde nus»-

Washington, r. 23. — Preky
bos departamentas apskaito, kad 
visame pasaulyje yra tarp 30,- 
000,000 ir 40,000,000,000 radio 
priėmimo setų. Daugiau kaip 
pusė jų randasi Jungtinėse 
Valstijose.

Broadkastinimo stočių visa
me pasaulyje yra 1,300, apie 
pusė kurių yra irgi Jungtinė
se Valstijose. . ,, .

Gyrė ja kiaušinių pre 
kybą

-A

Ottawa, Ont, j^pfą'dpj, r. 28. 
—Aštuoni bedarbiai, pasaulinio 
karo veteranai bandė pripigir- 
dyti Rideau kaęale. Ęet tik 2 
pasiseks nusižų^l, kitus gi 
policija fl^štąvo.

..... t . •
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Kaupas.—-Per šių metų liepos 

mėnesį Pienocentras supirko ir 
eksportavo 1,000,086 kiaušinius, 
o per įrugpiučio tik 3 savaites 
jap eksportavo apie milioną 
kiaušinių. Bendrai, pasaulinėje 
rinkoje kiaušinių kainos pradė 
jo kilti, tendencija pastovi. 
Spėjama, kad antrą pusmetį 
kiaušinių prekyba gerokai pa-kiaulinių 
gyvfe.

Poona, Indijoj, rūgs. 23. — 
Mahatma Gandhi marinimasis 
badu protestui -prieš Indijos rin
kimų įstatymų projektą, gal 
dar šiandie pasiliaus.

Vienas iš Gandhi pagelbinin- 
kų, kuris veda derybas su be
teisiais nepaliečiamaisiais, * ryte 
lankėsi pas Gandhi ir pranešė 
jam, kad iki vakaro galbūt jau 
bus pasiektas pilnas suęitarimas 
ir kad todėl Gandhi galės pra
dėti valgyti.

Tečiaus kiti nacionalistų va
dovai nėra tokie optimistiški, 
nes nors principe ir susitaikin
ta, bet dar lieka išdirbti smulk 
menos, kuriose gali atsirasti di
delių kliūčių. Svarbiausia kliū
tim yra 60,000,000 beteisių ne
paliečiamųjų vadovo Dr. Am- 
bekdar reikalavimas skirti į val
džią ir nepaliečiamuosius, steig
ti jiems mokyklas ir suteikti 
teisę šauktis į vice-karalių.

Gandhi yra dar labiau nusilp
nėjęs. jo akys labiau įdubusios, 
bet energijos yra pakankamai

Manžurija ' reikalauja 
pripažinti i 6 

mėnesius
Tokio, r. 23. — Manchuko 

(Manžurija) vakar paskelbė, 
kad ji pareikalavo visas kitas 
valstybes pripažinti jos nepri
klausomybę bėgyje ateinąnčių 
šešių mėnesių, nes po to lai
ko atsisakys pripažinti teisės ir 
interesus tų šalių, kurios nebus 
pripažinusios naujos, Japonijos 
ginklais sukurtos 'valstybės.

Kiek Amerika surukę
Washington.—Vidaus pajamų 

biuro apskaičiavimu ,rugpiučio 
mėnesy Amerikoj suvartota 9,- 
558,921,908 cigaretai ir 401,- 
143,060 cigarų. Palyginus su 
tuo pačiu mėn. pereitų ipetų, 
cigaretų suvartojimas yra biskį 
padidėjęs, kuomet cigarų yra 
žymiai sumažėjęs.

Tabako pagaminta 28,501,618 
svarų rūkomojo ir 2,801,650 
šniaukiamojo. Tabako gamyba 
yra sumažėjusi.

Hamilton, Bermuda, rūgs. 
28.—Du mokslininkai, tam tik
ru įtaisu apsaugoti nuo 4,800 
tonų spaudimo, nusileido į At
lantiko vandenyną 2,200 pėdų 
gilumon. Tiek giliai dar jokis 
žmogus nebuvo nusileidęs. Be 
įto ką jie matė tokioj gilumoj 
jie viską atpasakojo per ra
dio.

Pasiekusiais tokio nepaprasto 
gilumo buvo New Yorko moks 
lininfes Dr. William Beebe ir 
to įtaiso, batysphere, kuris 
jiems davė galins ybes tokion 
gilumon leistis, išradėjas Otis 
Barton.

Abiejų balsas iš tokios gilu
mos per radio labai aiškiai gir 
dėjosi. Aplinkui jie matę tik
tai pilką tamsumą. Matę ir i- 
vairių žuvų, kurios pačios sau 
šviesą gaminosi ir kelią nusi- 
švlesdavo.

Batysphere yra geležinė bolė, 
pusantro colio storumo sieno
mis.

į 13 žmonių nusinuodi
jo ntunšainu

New York, r. 23. — Per pa
starąsias keturias dienas nuo 
medžio alkoholio nusinuodijo 13 
žmonių, daugiausia beturčių 
distriktuose. Nuodingo munšai- 
no pardavėjai nesugauti.

Paliuosuos kalinius
1

Baton Rouge, La., r. 23. — 
Kad sutaupinti pinigų, Louisia- 
na paliuosuos iš savo kalėjimų 
kelis šimtus kalinių, nuteistų 
kalėjiman už mažesnius prasi
žengimus.

Redwood, Falls, Minn., r. 23. 
—šeši banditai pastvėrė vietos 
banko kasiąrius ir pabėgo su 
$85,000 banko pinigų. Kasics 
riai tapo paliuosuoti už 2 my
lių nuo miesto.

Halifax, N. S., r. 23. — Po 
neseniai siaUtusios smarkios 
audros nėgryšta iš juros trys 
valdys, kuriose buvo 32 žmones.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankai išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Sjieet
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šeštadienis, -frUgs.24, 1932'
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KORESPONDENCIJOS
------------------- -----------

Windsor, Ont 
Canada
Apie viską

Rugsėjo 18 d. mane atlankė 
p. F. (». Yurk, jo moteris, sū
nūs ir duktė, ir kartu atvyko 
p. A. Yanush; visi iš Detroito. 
Pas!važinėjome ir aplankėme 
Windsor’o lietuvius 
Andrijauskus ir Taurinskus. 
Del roi t ietis p. F. G. Yurk ne
senai susilaukė sveikos, ir 
gražios dukters, kurių pavadi- 

dabar 
dukte-

Pi>.

no Barbora Anų, todėl 
turės vienų sūnų ir dvi 
ris. «

Pas p. Taurinskus aš 
prisiglaudusi laikinai 
51. X. Mockų. Drg. M. X. Moc
kus jau yra labai nusenęs, tu
ri sunkia nepagydomų ligų

radau

jam labai yra reikalinga sku
bi; medžiaginė pagalba, kurios 
jis yra vertas. —Gynėjas.

Kas daroma su SLA. 
kuopų protesto re

zoliucijomis?
Kaip žinoma, po

pa
si reiškė nepasitenkinimas 37- 
lo seimo darbais, ir lodei 
kuopos pradėjo siųsti i “Tė
vynę” protesto rezoliucijas. 
Kelios savaitės atgal “Tėvy
nė” pranešė, kad kuopos turės 
palaukti iki bus atsiklausta 
fulų komisijų, ką su jų rezo
liucijomis daryti. Ir kuopos 
iki šiol ramiai laukia.

Kodėl šitas vilkinimas yra 
daroma? Nejaugi susižinoji
mui su komisijomis reika
linga užimti keltoliką savai
čių laiko?

Išrodo, kati šis vilkinimas 
darpųia' tam Ikrais sumeti- 
mffis,- kad narių “ūpas apsi
ramintų,” ir kuopos “pamirš
tų” apie savo rezoliucijas. Bet 
kuopos vargiai apie tai “pa
mirš!” —P. A. Deltuva.

-------------------- -Į......................... ...................... ...

PATAISYK
TA PEC1V, 

FURNACE AR
BOILERĮ
TUO JAUS

DABAR
Mes turime tas da
lis, kurios jums gal 
būt reikalingos.
Pašaukite ar para-

paduokite reikalau
jamos dalies vardų. ’
Si pasauly žinoma 
kompanija už la
bai mažų kainų už 
svarų parduos jums 
reikalingas dalis.

SOCIALINIS ŽMOGAUS ASMENYBES 
NEMIRTINGUMAS (NEMARUMAS)

(Akad. B. Bechterėvas)
(Tąsa)

0 augmenija, būdama maistin
ga medžiaga, savo rėžtu tarnauja 
gyvybei, vadinas, ji yra būti
na sąlyga reikštis ir plėtotis 
energijai naujuose organizmuo
se. Tokiu bildu tai, ką vadinam 
fiziniu crganižrhri kūnu, pa
krinka, rili pusta, 6ct tatai ne
reiškia, kad kūnas dingsta: jis 
nedingsta, o tik virsta kūnais 
kitomis formomis, padėdamas 
atsirasti ir augti naujiems or
ganizmams ir naujoms būty
bėms, kurios dėka evoliucijos 
dėsnio gali be galo kisti ir to
bulėti-. Vadinas, energijos kiti
mo ratas nepasibaigia ir po 
organizmo mirties, jis ir toliau 
padeda plėtotis gyvybei ant 
žemės.

Bet kyla klausimas, kur din
gsta žmogaus pareikšta nervų 
psichine veikla?

Jei nervų psichinė veikla 
yra energijos veikimas, arba, 
kitaip tariant, jei nervų psichi
nė veikla gali būti suvedama 
į energiją, tai reikia sutikti, 
kad ’ energijos kiekio pastovu
mo dėsnis, Mayerio paskelbtas, 
Helmholtzo patvirtintas ir da
bar visų priimtas, 
visišką pritaikinimą 
psichinės arba jai 
mos veiklos srity.

šiuo 
Ii būti 
vienas 
vienas
tis, išreikšta žodžiais arba net 
paprastu žvilgsniu, mestu, ap
skritai 
be pėdsako.

Jei žmogaiis veiksmas, jo žo- tarpiu reiškėjai medžiaginių 
arba ekonomiškai istorinių to 
momento jėgų bei reikalavimų.

Suprantama,, kad ir Kiekvie
nas žmogus ’ ą$ikęitąi '~L--

turi gauti 
ir nervų 
atatinka-

dėsnis ga
nė 
nė

atžvilgiu šis
šitaip išreikštas: 

žmogaus veiksmas 
žingsnis, nė viena min-

girdėjo paskutinį skausmo dū
savimą mirštančio kalinio? O 
tačiau šis dūsavimas atgimsta 
vėliau prakeikimu lupose susi
rinkusių gatvėse, mitinguose, 
susirinkimuose, .jis atgimsta 
sukilusios liaudies šauksmu, 
kttHg prakeikia tirtfnus, pū
džiusios ir pūdančius kalėji- 
mtiosb savo politinius pitiėšuš.

Galima sakyti, krid Žmogfeš 
per visa savo gyvenimą sėja 
savo energiją tarp artimų ir 
svetimų jam žmonių, kurie, 
šrivo rėžtu, perduoda ką įįiivų 
kftiemš, o šie tretteriiš if taip 
tbfiaū iki pat paskitfiriiiį Žmo
nių bendravimo fibiį; Sii ko
dėl mirusius vacfus šitaip rhi- 
ni: “Jis mirė, bet jiri tf^ėna 
musų širdyse”. Kalbėdįffo stpic 
dervų psichinės enerįffoš im
pulsų nemirtingumą, mėš tu
rim galvoje ne tik vienus “he
rojus”, arba “didvyrius”, sta
tydami juos prieš minią, kaip 
Įtartais pirma btivo daroma. 
Mums svetima ta idėja, kiiri 
nori atgaivinti seną pasaką 
rijrie vadinamąjį “asmenybės 
vaidmenį istorijoj.” Kiek^iėhas 
stambus veikėjas žmonijos is
torijoj ne tiek pats veda pas
kui save mases, kiek pats gai
vališkai eina ta istoriškoj# gy
venimo vaga, kuria plaukia jo 

! gyvenamojo laikotarpio gyve
nimas, vairuojamas geležinio 
evoliucijos įstatymo, ir tai įs
tatymo, tos evoliucijos, kuri< 
nustato socialines, ekonomiriės 
ir gamybinės žmonijos gyvėji
mo formas.

herojai arba vadai esti vi-;
mimika, — nedingsta suomet tik labiausiai1 ryškus ir’ 

labiausiai atliepią saVo laiko-

dis, mimikos judesys arba 
mokslas esti padaromi aki
vaizdoje kitų žmonių, galinčių 
?ifih.

viską, ką jie mato, ir girdi, 
suprasti, 
kitų pagauti, reiškiniai, 
kunysis juose

savo 
, tai aišku, kad šie; Į veikia, savo darbų"įheŠd ‘ tą ar 

’ arba kitą, didesnį ar mažesnį, indė- 
per betarpišką lį į bendrą žmonijos kultūrą, 

panasavimą, įtaigą ir jų įsisa- O šis vėl verčia mus sutikti, 
vinimą tomis ar kitomis nėr- kad asmenybė nedingsta žmo- 
vų psichines veiklos formomis, gui mirus, bet, visokiais bu- 
arba, sutikę aplinkiniuose pasi-i dais pasireikšdama per vigą 
priešinimą, šituo iššauks juose savo gyvenimą, gyvena ir vė- 
savotišką reakciją, žodžiu, Šiaip liau. Be to ji gyvena amžinai, 
ar taip, kartą pasireiškę -žmo
gaus veiklos reiškiniai atsilieps 
aplinkinių žmonių vėlesnėje 
veikloje.

Galima pasakyti, kad nė vie
nas dūsavimas ar atodūsis, ne 
viena šypsena nedingsta pa
saulyje be pėdsako. Kas kada

kaipo tam tikra dalelytė žmo
nijos- kultūros kuriniuose, o 
pati ta kultūra yra visų žmo
nių — visų šalių ir tautų, visų 
amžių ir kartų — kūrybinio 
darbo suma.

Dingsta žemėje tautos, už
mirštami esti jų dievai ir ka
raliai, bet tautų pasiektas pro
gresas, kurs laukinį padaro ci
vilizuotu žmogumi, nedingsta, 
d vis, kart? po kartos augda-

Taupyk pinigų! 
Jauskit kniagiai šią 
žiemų.

į ,. . ■; ■. •_ •; y -

NdKTHWĖŠTERN 
č <t STOVE -

REPĄ IR 00.
£62 Roosevelt Road

(truputį į Rytus nuo 
Halsted

2323 Mihvaukee Avė.
176 W. Lake SI.
312 W. 63rd St.
3209 E. 92nd St.

St.)
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jas, yra ateities veikėjas ir jos 
kūrėjas. Jis neturi teisės kal
bėti, kad jis bejėgis ešąs, kad 
jo darbas nevaisingas, nes ja
me pačiame gludi ateities ge
malai.

Antra vcfrtus, nykštukai ir 
menkos Vertės yra’ tie žmo
nės, kurie visuomet ir visur 
vaikšto įsikibę gyvenimo, 
kaip kokioš laimes panacė
jos, nors jų vidaus balsas tu
rėtų jiems byloti, kad tam 
tikrudsą atsitikimuose, atiko- 
daMi savo gyvenimų ar gyvy
tįii pakeldami sunkias kai
čias, jie kurtų gyvedimo pa
grindų busimoms kartoms.

(Bus dauginus)

mėš ir $i^ėd^tolš,< iobūHha 
Žmogaus asmenybę ir tuo jo
tini suteįklri toftoesM ištiną 
ioėsipiėfdtaftčbii Žmbnijoš itullti- 
rąi..,, Medžiaginiaį gėriai pra
rūksta, bet ’ žtfibgatfš ' kriltura 
lieka. Jr jei jį pustoja Sau pa
togios dirvos toj vietoj, kur ji 
pirmiau išsiplėtojo, tai ji parei
na į kitas šalis, imdama čia 
naujai plėtotis. . i^av., Senovės 
pasauly, mes:matėm susitelkimą 
jos Vidtfežbfoių^ j;urfe pafkraš- 
čiuose — pradžioj Egipto, pas
kiri dfaifojo|; po to Rorhbj —-

o iš čia į Ameriką 
Tačiau, nežiūrint

, > V * i ■ • ■ ■ « ■ ■ ♦ * 0

žmonijos kultūros centrų kil
nojimosi įvairiai^ laikais, ji ne
auštoj o.tb Svarfitno; kurio dė
ka ji gali būti' vieritj perduo
dama kitiems, o šis lengvai 
priimama ir įsisavinrifna; ji 
taip nenustojo fr savo sudėtin
go pobūdžio — būti atskirų 
pastangų, įveikirhų ir nugalėji
mų suma. ‘

Kas mrino., jog palikimas sa
vo vardo palikūbnims laiduoja 
jam nenu vys tarną jo atmini
mą 
mą 
bai 
kad 
nes 
je, apskritai tariant, trumpas 
ir, antra, todėl, kad dalykas 
gludi ne vardo atminime, bet v. . J

toj kūrybinėj Veikloj, kurią 
parodė per savo gyvenimą ta 
ar kita asmenybe ir kuri yra 
ta į bendrą žmonijos kultūrą 
įdedamoji dalelytė. .
' Tegul ši dalelytė bus mažu 
lašeliu, labai mažu dydžiu ben
droj žmonijos kultūros .evoliu
cijoj, tačiau, imaht domėn 
energijos kiekio pastovumo 
dėsnį ir laikaūt nervų psichinį 
veikimą energijos pasirėfški- 
mu, negalim* įsivaizduoti, kad 
kokia hbrš žmbgahs asmenybė 
rieįdėtų ko, kad ir mažutėlės, 
tegul nef neišiųąjtuojamai ma
žos dalelytės, tyęndron žmonių 
jos kulturon. O/ tatai ir laiduo
ja jai .aiįžiiią gyyęnimį;,PQ. šio 
žemiško '6gžištaVfm6. Tad nė
ra pagrindo bufjįąi ieškoti di
delių zygid, nes ir maži darbai 
taip pat reikąltįgii zm'dmjai, 
kaip ir didėli. r

Jeigu ta.; ar kitą asmenybė 
bendroje žmonijos , kultūros 
evoliucijos eigoje parodys sa»- 
ve neigiamai, arba, priešingai 
galingiem^ istoriškojo materia
lizmo reikalavimams ir įstaty
mams jo geležinėj logikos, tai 
tatai, žinoma, nesulaikys bend
ro kultūros pčiekin;
tas neigiamas asmenybes pa- 
sireiškimris tik iššauks smar- i 
kesnį protestą i-yĮ didesnį kitų 
asmenybių jėgų įtempimą ir jų 
eikvojimą tam, kad nugalėtų 
tuos neigiamus rėjškiniūšv Vi
sa tataiv žinomi, atliks tbš a^ 
menybėš,' kitrioš AįribŠa tėįgid,^ 
mą ir saSlo laikotarpiui Ėaiind- 
hirigą srovę į bendrą žmbnijbS 
kultūrą. Tokiū bud'ii; hėb rifei- 
gtami tos' - Ūr lęitte d^meh^bės

Veiklos ; ^blškfoirii neiiūlaikp 
žymaus progreso tautų išfori-

; ■ uf ’ .

Nėtėhkri riiškifttfc kad moks
linė ir technikine kurybap kiek
vienas mokslo, ^technikos ir

- pradžioj '.Egipte,- priš-
____ .-7j; - . r J 

iš ten peržiicėle. j fcifris feiferi 
pos šalis, 
ir j Rytus.

ii tariant, Amžinų gyvehi- 
gėkančiotee fcriftose, tari la- 
klyšta ir virių pirma todėl, 

taš neteisingi iš esmės, 
vardo atminimas žmonijo-

vojfdit žfiibgili dėį tferėsiifų jo 
gyVįhimo ir biiklčš šųiygtf, hes 
bdšithąš; dėties, Žffidįus yra 
iiė^iogf filš iid^eidėibjas Viso 
buvusio gyvenimo, kur buvo 
tfelį kovoti dėk vistfiių gėrių 
ir nuveikta varant žmoni- 
Jbs iciittutbs pažangą.

Mes turim pagaliau sutikti, 
kad viša\ ką mes paimtume iŠ 
to, kas tai/cofna “amžina”, yra 
vaisius be galo didelės eiles 
da$bij paštdngų pirmiau gy- 
vėftuaių kartį, kad tat £ta 
gy^aš ekbnčtfnfrdo ir šiaip £y- 
veriimb sąlygų atspindi^, — tų 
sąlygų, kurias sukūrė gamybi
nių ir kūrybinių procesų evo- 
liuciipš istorinė eiga. į? • ■ ' : J

Včtėšf^si itdtfba gdtf fcų pa- 
vfeMSfi » ifettlrti W ilk Bfe- 
ttityiSkjii riiio kftlj! sferiesfiių 
d'Hi- Me^vėnaiii!^ bbt 
if per labai daug
ką įdii įišfiftfti it iš mirusiųjų 
j&fe kdtfį? čid štfprdntam 
n^ W tik tT^HidūMirij blbib- 
giftf pefcitfdddfitj
kdrfį it karibk Žmogauš asme
nybės išbrėš tomas fe jo xri- 
dtttrš brgūriizdči'j^ ifnant Ją 
bib’tfiėmiriiį itrifcėsų dtžyii&fu, 
kttffe dfšiliėpta- žmo^atiš fėrh- 
pėrdMiitui ir čhkfdktoitii, bėt 
ir tą procesą, kur į mes vadi
nam šbčialihib paveldėjiirip var
du ir dėka kurio 
pėrduoJarna visa, kas i>tivo gy- 
vbhirhb ^tyrimu jšigyfd pir- 
miąū ^yvėūtišiį kartį.

Esmėje kiekvienai žiiib- 
gįfŠ yra Viehetaš bė grifo tfid’e- 
1ČŠ ėilėš iki jo buvušių g^ybs 
jėgbš vienetu, kuT gy^oft jėįa 
viėttiį biffybįį persiduoda ki
toms būt^iičmš. Kaip Išorine 
ariiebbš tomri dėkri ėVoliifoi- 
još tapo pagrindu iššijiletoji- 
hiui vištj įvairių ir labiari to
bulų gyvosios gamtos fofūiių, 
taip ir, glūdįs gyvybes pagrin
de,; pirminės prbfoptažmos 
galėjimas būti paerzinamai 
bei jariclihamai tos pačios evo- 
liucijosj /keliu varė , nuoseklų 
ir iniPlrititlį plėtpjiiįąsi gyvių 
karalijoj sujungtinių. refleksų, 
tų refleksų, kurių Sudėtingas 
šąjujngis pasiekia aukščiausį 
savo išsiplėtojimo laipsnį 
žmogaus pasauly.

Kiekvienas žmogus, būda
mas buvusių kaitų paveldėto-

20% PIGIAU
Kam mok?t brangiai už iniiuriną? 
Mes jums dufaupyiim daug pinigų 
iniiurihant automobilių. krautuvių 
lihgus lr lt. M^s raŽoihe visokios rų- 
l|er iniiųrinus ant nirto ir žmonių. 
Insiiiurink tuojau save ir savo ifi- 
myna* Pirma. hegti' imsi bile kokį

. M*Mis taipgi parduodame it mai- 
ųprps MJnu?« bįjnius. ir farr, 
mas. Mes priimam mainais morgį- 
Či'us ir kitokias seęutities. Mes esa
me biznyje viri Ž0 metų.

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St.

Tel. Nortfal 4400
W.......... .  ■ rT i .į igK-—■

tų
duoda naudą 
kad pačios Naujienos 
yt-a tiAūflingos.

uohims

LIETUVIAI RAOIO DAKTARAI 
Pntnrlh, ktj tlnrytl. kiniu Jūsų radio 

NEVEIKIA
i 1—I’lMŽIURRK ar jusij Rndlo yra sierai 

sukonoktuotas ( elektros uutlcl^.
2— PEj&njAtK ar visos lubos dega.
3— -PER2IURE;K antpnąT-l&ląukinius Ra
dio , <l>‘ahl**--af Bėra atsllIUosavę, Jeigu 
negalite sųrąstl priežastięp, tai pajaukite

i mus,. UŽ Vtenu Dolerį mes sutaisysime jū
sų Radio,—rM f*a. t aipgi parduodam Radios 
vitfų lifdirbysčių už žemiausias kalbas 

au^re 
RĄDIO SERVICE tAHORATORY

> Electro^hn^ri^Racnb^nOllnlcrlus 

3856 Arėher AVe., Chicago 
JmLwu<LAFA1iT®TTE 61OttPhilco r anų

18.75Tiktai

THE liOGAN 
DENTISTS

1401 So. Halsted St.
; Priešais L< Klein ;
Kiekvieną darbą garantuojame ant 

dešimties metų ir išduodame 
raštišką garantiją.

ritrnukįmiri l>e Bkaiinmo $T.od
Trauklu Br. T, H. LOČAN .(Unitų t»i»u* 

■’ kimu KheelallntuH ’ iier virš 20 metų.
FUUiikh tiktai nuu —........................ $?1.QO

’ »» k. Aukfto Crotvns ..................
Brhlgc work ...................................... 80.04
Lieto aukso InluyH .......................... 80.00
Garantuota pritaikytu I'lute ........ 80.00
Mce duodame kreditų. Darbas užbalgfa- 

■. npty ant, kavtp. Imkite šc'šis mCneelus IS- 
niokCJIlnul. \ >
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Pamatykite visas naujus 
ėių metų NADIOS.
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Ve
i ilga*

Jos.F.Budrik
i ; <

3417-21 So. Halsted St
Tef. Boulevard 4705—8167 i

WCFL, 970 kilocycles 
Lietuvių Programas 
Nedėliomis. Pradžia 

4 vai. po pietų.
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Garsus žolių daktaras 
SPĘCIALISTAS IST O B U LI N Q 
■ ■

DYKAI pęiiklų dienų. Mindymas pasiūlo’ 
inus vlslcniH - “MrtJRiHų’’ sku^ytojums.

m.®
t sjpbė.HHu niuiji* i«»nWjBuoU»i. gyvybe pa- 
; laikančių žmiij. šulniui' žievių, uoįų iv 
, «.< kuri. ų»io<įa. sciieacltma .nųslmkima 
t gydymo šlniių WioiUų. TalVm > V0H4.11*

tobulinti,. bet dabar įū. yru (Ūmiausius 
pdsauly žolių profmralas, kokis kada 
buko gamintus- JĮeiųti Ali8 -^nraie. ąųpt 
kokios nors Hgoa U Hurtte greitų pasek- 

"Ulių. |ų« galitpr atsiueįtA &i apgaralidnirį 
ir gauti Spedldj dolerio veiTfitt Žolių- 
Treatmentu <161 kraujo visiškai., dykai, 
kari parodytijo nepapi-asln < tfydbmųjį 
pujfisru. Jeigu jus norite prisiųsti paStii;

"pridekite 20o.persluhtjmui. Ateikite šinū- 
dlo arba raiyldto Dr. V. B. AhnauskK 
Garsus žolių Spoclauątas, 18«D North 
Damen Avė., Chicago, III,

... ............,.........   RB ...................... ... .............
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<«AI,TĄSte SVEPV LAIVYNAS” 
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naujo* kūrybinio žings
nis. , .... . ..

žmonijos ateity? kaip' kofoo-

že-
’ iteba ’̂į'ko-
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Drošiu Dozalnlnlinus ir 
įsKffyfltttr'TtitiuryHMts

Mas.! .^sportų 4n-
.-•riruUdąts- Dieudmls i» Va-

kn»uiąį“ įMuu .kaina.
ŠHM&ftl* ^ivbSJos uždirba 
UJU JUR$60 savaite!, 
Aiit jų yra didelis paroi- 

r ■ įtaliMinus'.
lįsiuiijklnk papuošti,, pu-
V«1U Ū pikUtryU ubu PUĮ-

. Rif> ^krjfbpialte dar besi* 
. įUokiumU'. ’,

ŠbS■ & wiwMh -iiVifrfEik

Gausite Ja DYKAI.

; N '■‘Ft 'A’:

j. >’■<, aį -M'-
■.V -J. ‘

s

t

iOLM” Spalių 4 
(OLkĮ Spaliil, 13

►JįM” lapkiičiaf 3

armacųos it iliuitruptaš cirfiu- 
, UHtis siu ŽoUrtiplu lietiivių kalboj 
!■ ^tįvnantaa pds nJMSi/ agentus atfra 
\ rattintj'e: . 7

Šwedfsli American Line 
181 N. $Uhiglįri Avė; ęhiVagdJtfi

Pirnttatt ’ <Negn Eisi 
’rrkti Kitur , .

.VifeiiA1' 
silaik’ė, biznyje daug mttų, vien dėl 
iėisfthgb paftirinavimd.' Kairi iiešfellri- 
$ ^»kių. rakąnddi &a?ite gauti už

’ mąž£\.k>ltWi.'*: ■ , • ■ / - ' 
Vi^bltijĮ' išdirbsiu ir mes 
|>ididelės

DAUGYBE BARiroy ką>\sayilt|, 
Už mažaj pinigų gaįųsjtc daug gotų

. Nepamirikite Atsitaniiyti

15’ 
dėl

ite gauti už

tHRflfc.* iii.

rt'aįįį- fe

THJŽ BORDEN COMPANY. Dėpt.FL-tf 
3fi0 Madlsoh Are., Ncw York, N. Y.

Meldžiu prisiųsti .man dykai kopijų nau
jos “Baby’s Wclfare.” 
Vardas.. 
Adrcsas. 
Miestas.

MOTINOS
Tinkamai Maitinamas Kūdi

kis Miėrfa Gerai

Daktarai įrodė, kad tinkamas mais
tai it priežiūra pradžioj jo t gyveni- . 
mo —- suteikia Vaikui stiprumą ir 
gerą sveikatą. Tiūkimii maitina
mas kūdikis miega girai. Eagle Brand 
išaugino šimtus tūkstančių kūdikių 
į stiprius ir sveikus vyrus ir moteris.

»r > .

ė*. ' .
Eagle &and yra tyras pienas sumai
šytas su' ryrti cukrum, naturalis mais
tas kada pritrūksta motinos picho. 
Daktarai visoje šalyje jį rekomenduo
ja motinoms. kadangi kūdikiai jį 
lengvai suvirškina.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė! ,

Jeigu jūsų Jtudikis beina švaruman, 
kaip turėtų eitu pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle. Brand. Išusiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s We!fare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

B ra n d
cuNit&NSFro

»
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Gari Bros. Wrecking Co
Antru Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI! MEDŽIAI STATYBAI

3003 3039 Šo. Halstfcd St., Chicago 
Tel. Victory 1272—Tol. Vietory 1273 .

THE BRIOCEPOHT KHITTINC SHOP
Neria Plonus ir Storus 
Vilnonius Svėderius Del 
Vyrų, Moterų, Merginų 

ir Vaikų.

Parduodame viHioiiės gi
jas dėl įvalfiiį nėrinių. 
Mes parduodam1 žemOih 
kainom, idant galėtumėt 
sutaupyti mito 75 nuošim
čiu iki v 100 nuošimčių.

Vilnonės PanČfa*^ 
Motetų ir Vyrų.

Sentis^ S bederins.

I F. SELEMONAVIČIA
504 W.,aard STREET, CHICAGO, ILL. (Arti Normai Arenue) 

‘ PHONE VICTČRY 3486. ' (Atdara Dienomis ir Vakarais)

■ttMin i h

Neriam 
kas Del 
Tatsoin:

a i.
-T'1

,į j&Nb ...........

Chicago LAW School
------ ———— A(^CREDITEIX^ rr . ry 

! 'V | I i- . A-’ ,

ThH studY pr taW :DEvnoPS and equips 
LEADERS. Most of our Laadlng Mtn, including 
our Pr®sidonts, havg been lawy«rs. T*AINID MINAS 

NATURALLY GO FORWARD. Thar# h alway. a Groat 
Damand lor Mų >rhh Ugal jrąhdnff.9 IQUE SIN0U TŽCT SYSTIM.

Onesubjtdat Nb Time lošt, Cianas
formed nin« timos a Yaar. Siart Stvdying and Earn- 

at hny Tlm,t|NHSt NOW.
in Thraa Tears. Day and milHįg Cianas, rf?) <

PRE-lAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
/ H1 E49t' ^ONROE STREET

A.Oiri.., Pr«li(in»‘ ‘ * '
;■ ’ I '. '', z' . -.'(mi 8, 1W«)" ...... •-
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Radio valanda
Ryt dieną bus gražus lietu

vių dainų ir muzikos radio pro
gramas iš stoties WCFL. Pra
sidės 1 vai. po pietų “Standard” 
laiku, dalyvaujant geriems dai
nininkams ir Budriko radio or
kestrui, kuris visados šauniai 
palinksmina visus radio klausy
tojus.

šiuos programuą jau ketvirti 
metai duoda savo lėšomis Jos. 
F. Budrikas, kuris užlaiko ra
dio ir rakandų krautuvę adresu 
3417 S. Halsted st. Be nupi
gintų kainų Budriko krautuvėj 
dabar galima gauti gražią do
vaną su kiekvienu pirkiniu ir 
pamatyti naujausius 1933 m. 
visų radio modelius.—A.

■ . ■■■—■■! ,1 ■

Geri žmones - pa- 
gelbėkite

Mus prašė viena bedarbė žie
minio kauto savo 7 metų mer
gaitei.

Taipgi yra reikalingas “gar- 
bage burner”.

Jeigu kas turite tokių daly 
kų, kurie jums daugiau nėra 
reikalingi, malonėkite duoti ži
nią “Naujienoms”.

šaukite Roosevelt 8500. 
Klauskite Mrs. Zymont.

Mt. Greenwood
«<■»■ ------------

G rito iŠ Lietuvos ponai 
Mikšai.

Rugsėjo t 20 d. sugrįžo iš 
Lietuvos Mt. Greenwoodo ge- 
raižipomas gyventojas ir 
bizriioriuš Amanas Miksas su 
savo žmona.

Lietuvoje, ponai Mikšai pra
leido visą vasarą. Praleido 
laiką labai smagiai, keliauda
mi iš Cliicago su automobi
liu, kad hutų parankiau ir ge
riau Lietuvą apžiūrėti.

Negaliu pasakyti, kokius jie 
ten “higliwąyš” rado, — ge
rus ar ptastUS, — bet, manau, 
jie negalėjo būti prasti, jeigu 
su automobiliu galėjo tokią 
kelionę atlikti.

Keliaudami taip parankiai, 
musų draugai, be abejonės, 
daug matė ir patyrė apie 
musų Lietuvos padėtį ir jos 
dabartinį gyvenimą.

Todėl mes tikimės, kad Mt. 
Greeiivvoodo lietuviai nepa
mirš Savo draugų pasveikinti, 
priimdami vėl į savo koloniją.

Antanas < Miksas su savo 
žmona yra labai linksmo bu
do žmonės. P. Mikšas, pats 
būdamas nuo pat jaunystės 
visuomenės veikėjas, yra pla
čiai žinomas visoje Chicago 
ir musų apylinkėje. Galima 
tikėtis, kad pasilsėjįs iš ke
lionės daug ką papasakos 
apie musų gimtinės kraštą ir 
jos padėtį.

Tikimės, kad Mt. Green- 
wood lietuviams ir jų drau
gams bus linksma pasimatyti 
su sugrįžusiais iš Lietuvos 
ponais Mikšais.

— Vėjo žinios.

Roseland
Svetainės atidErvmo balius

Rugsėjo 17 d. p. Balčiūnas 
surengęs šaunų balių atidary
mui naujai išdekoruotos svetai
nės, Publikos prisirinko nepa
prastai daug, šokiams orkest
ras buvo tikrai geras, tad jau
nimas galėjo linksmai pasišokti. 
Gaila tik, kad visą laiką, grojo 
amerikoniškus šokius. Tuo tari 
pu buvo ir tokių, kurie norėjo ir 
lietuviškus šokius pašokti. Jis 
buvo kiek nepatenkinti. Kitą 
kartą rengėjai privalės pasirū
pinti, kad nebūtų aplenkti nei 
lietuviški šokiai.

šiaip viskas praėjo kuo ge
riausiai. Tvarka buvo pavyz
dinga. Visi buvo linksmi, nors 
kai kurie ir neturėjo progos lie
tuviškai .pašokti. Bet jeigu 
šokti negavo, tai bent galėjo 
lietuviškai padainuoti. Dainavo 
paprasta liaudies daineles ligi 
vėlumos.

Svečių buvo net iš tolimes
nių kolonijų: iš Bridgeporto, 
Ciceros ir dagi Waukegano bei 
kitur. P-as A. Balčiūnas pilnai 
patenkintas, kad taip gerai pa
sisekė svetainės atidarymas.

Tą pačią dieną musų “rožių 
žemę” aplankė ir neprašyti sve
čiai. Būtent, “sausieji ponai”. 
Tačiau jie turėjo ne kažin ko 
kias pasėkas. Į jų nagus pa
kliuvo tik viena auka, — kaž
kokia Ambraziukas, kuris nese

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 metus (189&—1918) sėkmingai vedė privatinį ban

ką vardu OLSZEWSKI BANK ir leido laikraštj “Lietuvą”.

Dabar Atidarė Naują Bankinį Ofisą
3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Banką

KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:
Išsimainyti savo čekius ant pinigų. 
Apmokėti gaso, elektros, vandens ir kitas bilas, 
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų, 
Daryti visokius notarialius dokumentus, 
Iniiurinti nuo ugnies namus, furničius, automobilius, langus ir tt. 
Pirkti pirmuosius morgičius, municipalinius ir U. S. valdžios bondsus

Valdžios bondsai neša 4 ir 5 proc. ir yra liuosi nuo taksų. Tai 
kąm laikyti pačte pinigus už 236 proc. kada valdžia už šiuos 
bondsus moka 4 ir 5 proc. ir už šituos bondsus gali gauti savo 
pinigus atgal kada tik nori.

Kurie pirkote morgičius užsidariusiuose bankuose, tai apsižiūrėkite 
ar turite visus reikalingus dokumentus. ' Jei nesate tikri, tai at
sineškite morgičių pas Olszewskį, o jis patikrins, ir už patikrini
mą nieko jums nerokuos.

■ . 3251 S. HALSTED ST. priešais Universal Banką
VALANDOS: Nuo 11 ryto iki 5 vakaro. Subatomis iki 8 vakaro. 

N. C. Krukonis yra Olszewskio asistentu ir vedėju Inšiurance 
Departamento.

nai čia atsidarė minkštų geri 
mų užeigą. .

Vietos lietuviai gerai žino, 
jog čia gyvena' vienas “gera- 
dejas”, kuris valkiojasi po už
eigas, ieškodamas išsigerti. 
Paskui jie užeina ir su “fron
tais”. Po tų “frontų” atsilan
kymo paprastai atvažiuoja 
“blaivybės” agentai, kurie, ži 
noma, daug nemalonumų pri
daro.

Sakoma, kad tokių “gerade- 
jų” čia esama pora. Už pini
gą jie, matomai, yra pasiren
gę ir savo brolį parduoti.

—Senas Petras.

Ramygalos Aido 
Kliubo išvažiavimas

Rytoj, spalių 25 d., ramyga- 
liečiai turės didelį savo išva
žiavimą. Visi ramygaliečiai ir 
jų draugai yra kviečiami tame 
išvažiavime dalyvauti. Juo la
biau, kad tai gali būti paskuti
nis šio sezono išvažiavimas. Ru
duo juk jau čia pat.

Išvažiavimas bus savotiškas: 
turėsime du avinus, kuriuos 
ant vietos ir kepsime .Girdėjau, 
jog bus ir gardaus alučio. Tad 
gersime, valgysime ir dainuosi 
me.

Kelias jau atidarytas, todėl 
jokio vargo nebus nuvažiuoti. 
Automobiliais arba gatvekariais 
traukite tiesiai ligi “Oh Henry 
Parko”. Ten pamatysite kal
niuką, kur bus musų išvažia
vimas.

Jeigu.ligi pietų lytų, tai va
žiuokite po pietų. Na, o jeigu 
pradės po pietų lyti, tai eisime 
į Spaičio salę,—vietos ten vi
siems pakaks. Tad lytaus nebi
jokite. Dar turiu priminti, jog 
avinai bus kepami anksti. Jei
gu norite matyti, kaip tai da
roma, tat nesiveluokite.

—Mėlynių Aras.
< ____; .

Town of Lake
r . '

šiandien įvyksta vestuvės Kon
stanto (Connie)' Trakšelio su 
prie, Emily Wašhkevičiųte

šį vakarą įvyksta šaunios 
vestųvę^ Konstantino Traškelio, 
kurįs dirba Ėudeikio Graborių 
įstaigoj, 4605 S. Hermitage avė., 
su p-lc Emily Washkcvičiivte, 
taipgi iš Town of Lake. Pokilis 
bus Lietuvių Auditorijoj, Brid- 
geporte.

Konstantas susipažino su p-le 
Emily apie 2 metai, atgal “pa
rėję” ir nuo to laiko “Ali the 
ręst of the world wa's forgat- 
ten”.

Po iškilmės naujavedžiai va
žiuos praleisti medaus menesį 
(Honeymoon) j Tampa, Flori
da.

Sugrįžę, apsigyvens savo 
apartmente, 1724 W. 46th St.

Linkiu viso geriausio!
—J. Z.

SIUSKIT FEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

Vilnių

iškilmingas Vilniaus
Užgrobimo Paminėjimas

Nedėlioj, Spalių 9,1932

Įžanga tik 35cPradžia 7 vai. vakare.

ever had 
answer is

with 
clecįion 
coining

Lithuanian; Umvėt 
sity Club

"• 332« $o. Halstefd Sti,
G. A. ŠUKYS S; P. DOODY

The Chicago Lithli 
anian Symphony 

Orchestra

Kodėl Dabar Yra Geriausis Laikas 
Apsirūpinti Anglimis?

Lietuvių Auditorijoj
3133 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILI

DR. B. STEVENS 
marshall field annex 

. 24 North Wabash Avc., 
SOe 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Herpia (Ruptura) Goiteris,
Varicbse Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

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

. Nedėliomis pagal sutarimą.

a long time! The . Chicago 
Lithuanian Symphony Or
chestra: is comcncing it’s 4th 
and greatest scason. Monday,

SKOLINAME PINIGUS ANT AUGŠTOS RŪŠIES 
' .....MORGIČIŲ • ; ‘ į •

Universal Mortgage & Investmėnt Co.
Tef. Yards 5215

W. M. 4NT0NISEN

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori, būti Jutą mtehanikat 
Mes taisome taip, pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimai $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisykime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klejos mechaniką. Darbą ga
rantuojame; ■ Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —- 

Lifayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

Musicians, here is the best

The Tonui Crier.
Hear Ye! Hear Yc! Studentą, 

professors, and all otlįer 
mernbers of colleges\ or uįnb 
versities are ūnce nibre re- f . . • - •<
rninded that The Lithuaniafl 
UnivcrSity Club is comirųį 
back to regular politine. Meet- 
ing for September! Sunday; 
the 25th day of this moiitli! 
The place of eongregation ‘-> 
Universal Club, 814 W. 33rd 
St. Time •— 2 o’clock prolhp- 
tly. Ali mehibers are expcct6cl 
to attend.

The primary husiness df 
this meeting has to do 
the nomihation and 
of officers for the 
ycar. This was to have' liech 
taken care of before our ad- 
journment for the sumnier 
būt for soinc unforeseen rea- 
son was put off until itow. 
With ever.ybody talkįng 
about presidential elections; 
this oųght.to be an opporiUrie 
time for seleeting our own 
officers. (It is undestood that 
our officers need not havė a 
platform.).

Come one! Come all! Every- 
body out to the ineetinį 
Sunday! Lct’s usher in the 
second ycar of our cxistence 
with a BANGI —Kazys.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS ....... ..

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

Vanos, lietaus Ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomią iki 7 ▼. v.____________

WISSIG,
Specialistas II 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ PER 37 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS' YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje f 
galėjo išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite 
Praktikuoja per 
dykai. OFISO VALANDOS t 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. T4

PROGRAMAS BUS DIDELIS IR ĮVAIRUS. DALYVAUS 
VISA EILĖ KALBĖTOJŲ, CHORAI, ORKESTRAS, DAI- 
NININKALSOLISTAI IR ŠOKĖJAI.

KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ DALYVAUTI.
Komisija:

Dr. Graičunas, J. Mickevičius,
A. Žymontas, Mrs. Kemešienė, '

K. Čepukas.

new-com- 
touch with 

F. Stephens, 4142 Ar-

Musicians, this. is your op- 
portunity to bėcome accpuiint- 
ed with all the classics and 
the highest type of music. 
Severai operettas and large 
concerts are scheduled for 
this scason. We’ll give the 
Lithuanian audicncc. the big- 
gest treat thev’ve 
won*t wo? The 
sure!

Old Timers and 
ers, either get in 
Mr. C 
chcr Avenue, phonc, Lafayet- 
te 7552, or come to the first 
rehearsal, Monday, September 
26th at 7:30 ' sharp 
Pąrk.

\ • » • T p”. <

The first rehearsal Wifi be a

ŠTAI kodėl—kadangi da
bai; oras yra gražus ir sau
sas. Sausame ore anglis bū
na sausesnės ir lengvesnės, 
negu šlapiame ore.

Jeigu pirkaite dabar, tai 
gausite daugiaus anglių. 
Antra, dabar anglių kainos 
tebėra dar žemos. Atėjus 
šaltesniam orui jos pa
brangs. Jeigu norite gauti 
daugiaus anglių už pigesnę 
kainą, pirkite dabar-—Tuo- 
jaus. NESI VĖLINKITE!

r ii tk .yji'i w 'Ą -......... .

very impdrtaht oho! l'he elec- 
will take 

place, some importam matters 
will be discusscd, and wc may 
have the privilege of a half- 
hour’s dailei lig to the sweet 
melodioųs stęahis of Steph- 
en’s ReVeierš. (Isn’t that

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniam* kart

Grant Works Coal YardADAM BARNADI&IUS, Sav.
16th St. and 49th Court, Cicero, UI.

Tel.' Cięero 311

kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
‘ . f ka jis jums gali padaryti,

daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
10 valandos ryto iki 1 

yto iki 1 vai. 
rawford 5 $73

Reųuirbniohts: Either sex, 
at least 16; years of age, 3 
years of stndy on your instru- 
ment. - - •

Mary Gvaldą,
Correspondent.

Akiif' EgzaminacIJa 
BOOr ■
Jef mianote, kad jūsų aftiips ir 
nieko nestokuojąi vieilpk bu
kite atsargoje, atsilankykite į 
mtisų' ofisų, mes išegząinihuo- 
sime' j (Įsų akiš DYKAI. Jums 
visai nieko nėkairiubs dąsižinoti apie savo , akis ir ne
reikės daugiau rūpintis^ kad ir apie mažiausį akių ne- 
dateklių. z ? y

DR.G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th St., Tel. Yards 1829
■ . Kampas Halsted Street ,

Šepteinbor 2i1th. Tho limo is ; 
7:30 sharp — the locntion, 
Gage Park at 551 h and \Vcst- 
ern Avonue.

So, come on, Old Timers, 
take dowii those “bag-pipes*^' 
fi’om the top sholf, dust off 
t|ie ęob“Wobs and got them in 
sliąį)b. ,

New mernbers will find a 
mg Welcome mat a t our door. 
Old Timers, we ask. that you 
add at least one iiew member 
to our orgaiiization.

For the bchefit of those who 
do not know us wcll, or have 
not heard much about us, I 
įviU relate, very briefly, the 
Orchęstra’s short būt ronian- 
tic history. .

Thrce years ago, our young 
atid ambitious director, Mr. 
Stephens, got together a group 
ųf amateur musicians. Even 
ih that little group he visual- 
izęd a big and successful fu- 
ture. In spite of the pessimism 
of the majority of the people 
as to the outcoine of this 
hew organization, it progres- 
sed miracously under the ca- 
pable guidance of Mr. Ste- 
piicns. We have a large nuin- 
bėr of mernbers now, būt we 
Won’t be satisfied untill wc 
have inore and better mu- 
šicians. .

Lašt ycar the Orchestra had 
ith first concert. The outeome

was very successful. THat 
not, by nny means, the lašt tion of officers 
concert we will give. We hopo 
to give bigger and better ones. 
Our organization kceps grow- 
^ing ėvery year 
iihiit.
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NAUJIENOS
The Lithaaatoa Daily Newi 

Publisbed Daily Except Sunday by 
l'ha Lithuanfan Neva Pub. Co.» Ine.

1739 South Batoted Street 
Telephono Roooevelt 8500

Editor P.. GRIGAITIS

Sobscription Ratas:
38.00 per year ln Canada
87.00 per year outside <rf Chicago
88.00 per year ia Chicago 
8c per copy

Entered As Seeond CUss Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Cmcago, 111. under the act oi 
March 8rd 1879.

Naujienos staa kasdien, tinkinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bcn- 
drovt, 1789 8. Halsted SU Chicago, 
UL Telefonai Jtatevelt 8500.

, Uiateakynio kainai
Chicągoje — paltai

Metams   —•. . ' $8.00 
Pusei metu ----- 4,00
Trims mlneaiams ______ , - 2.00
Dviem mėnesiam ____ . 1.50
Vienam mėnesiu!  .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija . . ................ -.... . 8c
Savaitei    .......... 18c
Minėsiu! 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Mitams ...... —e.______ ____  87.00
Pusei metu .—......... 8.50 
Trim* mtaeeiams —.............. 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam minėsiu! —- - .75

Lietuvon ir kitur uideniuoM 
(Atpiginta)

Metams m.i. r— , -r 88.00
Pusei metu ~~4.00 
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

žodžiu, darbo žmonių, o taip pat ir viso krašto, in
teresuose yra plėtoti, o ne siaurinti eksportą. Atsiža
dėjus prekybos su užsieniais, Amerika nusmuktų eko
nomiškai keletu laipsnių žemiaus to stovio,* kuriame ji 
randasi dabar.

lin ni>4 uiii

Apžvalga
liri ii ti i'T niĮii i r ' i i iiĮiWMįwl

DARBININKŲ GYVENIMAI 
VIENOJE.

AMERIKOS EKSPORTAS IR DARBAI

Dažnai tenka išgirsti tokią nuomonę, kad Ameri- 
kos Jungtinės Valstijos galėtų gerai gyventi, nieko ne- 
eksportuodamos (neišgabendamos) į užsienius ir nieko 
neimportuodamos (įgabendamos) iš užsienių. Kai kas 
tiesiog išsireiškia, kad Amerika turėtų visai užmiršti 
apie marketus svetimose šalyse, aklinai uždaryti savo 
sienas kitų tautų prekėms ir nepaisyti kas pasaulyje 
dedasi. Girdi, ši šalis didelė, gamtos turtų begalės, pra
monė puikiai įrengta, duonos netrūksta, tai ko čia 
Amerikai sirgti svetimomis ligomis ir kvaršinti sau 
galvą kitų valstybių bėdomis? Reikia žiūrėti tiktai, kad 
Amerikos biznis pasitaisytų — tuomet bus darbų ir vi
si galės gyventi laimingai.

Šitoks nusistatymas tai — ekonominis nacionaliz
mas. Jisai šiandie reiškiasi ne tik Jungtinėse Valstijose, 
bet ir daugelyje kitų šalių. Valstybės viena po kitos 
kelia muitus, kad butų sutrukdytas prekių jgabenimas 
iš užsienių, draudžia pirkti svetimų šalių valiutą (t. y. 
išgabenti auksą) ir kitokiais budais stengiasi apsitver
ti nuo viena kitos ir pasidaryti ekonomiškai nuo kita 
kitos nepriklausomos. Bet ar tai yra sveika tendencija? 
Kas butų, pavyzdžiui, jeigu save visai izoliuotų nuo pa
saulio Amerika? Pažiūrėkime.

štai kelios skaitlinės apie Amerikos eksportą: 1929 
metais iš Amerikos buvo išgabenta prekių už $5,241,- 
000,000; 1931 m. — už $2,424,000,000; sprendžiant sulig 
tuo, kaip eksportas eina dabar, galima numatyti, kad 
per 1932 m. bus viso išgabenta prekių už $1,332,000,000. 
Vadinasi, eksportas nuo 1929 metų eina vis mažyn ir 
mažyn. Per trejus metus jisai sumažėjo beveik ketu
riais bilionais dolerių! Jeigu taip eitų ir toliau, tai už 
keleto metų Ajnerikos eksportas visai išnyktų.

Kokią pasėką turi šitas eksporto puolimas? Tą, 
kad pramonės, kurios dirba eksportui, yra priverstos 
siaurinti' savo gamybą ir atleidinėti darbininkus. Ap
skaičiuojama, kad pagaminimui tų prekių, kurios 1921 
m. buvo išgabentos i užsienius, šioje šalyje dirbo 1,900,- 
000 darbininkų, šeimų maitintojų. O 1928 metų ekspor
tas, kuris buvo truputį mažesnis, negu 1929 m., davė 
uždarbį 2,400,000 darbininkų. Gi šiandie, dėl eksporto 
sumažėjimo, tieteko darbo 1,800,000 darbininkų. Imant 
šitų darbininkų šeimas, rasime, kad apie 7 milionai 
žmonių ar daugiau, kurie pirmiaus darydavo gyvenimą 
iš pramonių, dirbančių eksportui, šiandie nebeturi pa
jamų.

Tie 7 su viršum milionai žmonių ne tik patys ken
čia skurdą, bet jie nėra pirkėjai krautuvėse, jie neturi 
kuo atlyginti už patarnavimą gydytojams, jie negali 
užsimokėti randų už savo butus, jie nestengia atsily
ginti savo skolintojams ir t. t. žodžiu, visos šakos biz
nio turi nuostolį dėl to milžiniško skaičiaus žmonių; 
paliktų be pragyvenimo šaltinių. O jeigu Amerikos 
eksportas visai išnyktų, tai prisidėtų dar koki 700,000 
bedarbių, butų dar 700,4)00 šeimų, arba netoli 3 milionų 
žmonių, be įplaukų.

Amerikos eksportas, pasiekęs tokio laipsnio, kaip 
jisai buvo išsivystęs prieš prąsidėsiant dabartinei de
presijai, maitina apie pustrečio miliono darbininkų su 
jų šeimomis, t. y. kokius 10 milionų žmonių, — jau ne
kalbant apie daugybę kitų žmonių, kurie gauna darbą 
kitose prainohėsė ir bizniuose, aptarnaujančiuose tuos 
dešimtį milionų asmenų.

Tačiaus kuomet prekės yra eksportuojamos, tai 
kartu eina ir prekių importavimas iš svetimų šalių. Ga
lėtų todėl kas nors pasakyti: jeigu bus sustabdyta pre* 
kybą su užsieniais, tai tas prekes, kurios dabar yra at
gabenamos iš kitur, gamins pati Amerika, ir darbinin
kai šioje šalyje turės darbo. Bet tai klausimo neišriša. 
Viena, jeigu Amerika gamintų tas prekes, kurios yrą 
atgabenamos iš užsienių, tai jos čia- butų brangesnės^ 
nes tik dėlto svetimos prekės ir yra perkamos Ameri* 
koje, kad ji negali jų pagaminti taip pigiai, kaiį) kitos 
šalys (pav. šilkas arba įvairus chemiški dalykai). Ant’ 
ra, kur pasidėtų tos pramonės, kurios šiąndie dlrbd 
eksportui, jeigu prekyba su užsieniais sustotų? Šaky* 
sime, Amerika suvartoja tik apie pusę savo pagamina
mos medvilnės (vatos) — ar tie medvilnės ląūkgi tu* 
rėtų būt paversti pūdymais? Ir kur dingtų žmonės j 
kurie yra tose pramonėse užimti? •

Amerikos laikraščių kores
pondentas H. B. Knicker- 
bocker, išvažinėjęs skersai ir 
išilgai po visą Europą (daug 
keliavęs įr sovietų Rusijoje), 
rašo, kad socialistų valdomo
je Vienoje darbininkų gyve
namieji namai yra geresni; 
negu kąme nors pasaulyje. 
Pigius, liet su visais moderniš
kais patogumais namus dar
bininkams stato Vienos muni
cipalinė valdžia, kuri nuo 
1919 metų yra socialdemokra
tų rankose. Raudos tuose na
muose labai pigios — tik 
apie $5.00 už butų per mėne-
sį; o bedarbiai, kurie neįsten
gia randą mokėti, gyvena už 
dyką. Korespondentas rašo;

“Bedarbio pašalpa Austri
joje yra apie $9.00 per mė
nesį... Vienoje bedarbiai, 
gyvenantieji kuriame nors 
iš 65,000 namų, kuriuos nuo 
J919 metų pastatė socialisti
nė administracija, yra be 
abejo geriausia aprūpinti 
bedarbiai pasaulyje. Ban
dos nustatytos tokios, kad 
tik padengtų namų išlaiky
mo kaštus ir vidutiniškai 
siekia $5 per mėnesį už bu
tą ir, tur būt, yra žemiau
sios Europoje.

“Neimdamas oficialinio 
palydovo, aš aplankiau visą 
eilę šitų puikių, kaip palo- 
cių, darbininkų ir tarnauto
jų namų. Jie tikrai yra 
grandioziški, bet net ir visų 
įspūdingiausias, keturių 
milionų d o 1 e r i ų vertas 
‘j<arl Marx Hof’, pastatytas 
1930 metais ir duodąs pa
stogę 
tokio

6,000 žmonių, nedaro 
gražaus įspūdžio, 

sodnuose žaidžią vai-

kol

kai.
“Kokiam pustuzinyje tų 

‘proletarinių’ namų mes su
stojome ir gėrėjomės pul
kais pusnuogių valkų, Siau
čiančių saulės šviesoje. Jų 
saule nudegusiems stip
riems kūnams ir energin
gam gyvumui, galėtų pavy
dėti milidiiierių vaikai. Mes 
daug kartų teravomės apife 
juos, ir pasirodo, kad treČ- 
dalys arba ketvirtadalis jų 
yra iš bedarbių šeimų.

“ ‘Kas atsitinka, kuomet 
šeima nebegali mokėti rau
dos?’ paklausiau aš sodno 
užveizdos, laisčiusio gražią 
pievą vieno tų mažeshiųjų 
apartamentinių namų. ‘Ar 
ją krausto lauk?’

“ ‘Gyvena čia tol,
z jiems patinka. Bandos mo
kėti nereikia,’ atsakė už- 
veizda.

“Imperatorius Pranciškus 
Juozapas (senosios Austrų- 
Vengrų imperijos valdovas. 
—‘W.’ Red.) neturėjo nė 
vieno maudomojo kanibalo; 
savo Pilyje, ir jo Pilis, mil- 
žinišfca, paniurusi troba pa
čioje Vienos širdyje, hera 
nė per pusę taip patogi gy
venti, kaip daugelis darbi
ninkų namų, pastatytų pir
mos spciai-demokratihes ad
ministracijos pasaulyje, tu
rinčios progą duoti ką riors‘ 
praktiško savo sekoj ant š.

“Ne tik visi ihunicipaliai^ 
(miesto pastatyti) gyveną-, 
miej i namai tūri if puikias 
mauUyiieK, Dėt hiieštas pa-! 
darė tiek daug vietų plau
kioti ir nąąpdylis at^įrhi^ 
oreį v&įljb' 'Viei|(|fb‘; jr jreife 
g6 Mb ttipEgen ' 
trijos sostinė j 
Europos, vanui 
centru.*’ ;

riaši, bet nieko gero žmonėm! 'mįa Ir globoja (Vairios įštaty- 
neduoda. Rusiją komunistai mų ir tvarkos palaikymo įstai- 
valjo jau beveik 15 metų, ir1--* 
nors jie tenai turi visą galįą, 
bot ir miestų, ir sodžiaus gy
ventojai boišęvjjkiįoįę kenčia 
baisų skurdą. Maskvoje Žmo
nes sugrusti namuose, kaili 
silkės bačkoje; po kelias šei
mynas gyvena viename kam
baryje; per žiemos šalŽiųš 
dažnai nėra kuro...
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Tuo tarpu Vienos šbcialU- 
tai, tiktai tame viename mies
te turėdami valdžią savo ran
kose (ir tai dagi nepilną, nes 
Vienos policiją kontroliuoją 
cėntralinė krašto valdžia, kuri 
yra buržuazijos rdnkose), J- 
taisė darbininkams tokius gy
venamus butus ir kitokius 
patogumus ,kokių paprasti 
žmonės lietuti riiekur kitur vl-

J H <

pinimasi darbo žmonių pato
gumais ir sveikata yra labai 
įvertinamas gyventojų. Todėl, 
anot korespondento, Austrijo
je neturi jokio pasisekimo 
komunistai. Kiek Maskva ir 
jos agentai nesistengia, bet 
jiems dar iki šiol nepavyko 
pravesti berit vieną “alderma- 
ną” Austrijos sostinėje. Iš 90 
atstovų Vienos miesto tarybo
je 65 yra socialdemokratai, d 
likusieji — klerikalai ir fašis
tai.

Čia pasirodo, kad socialia* 
tai, iš tiesų, suteikia geresnes 
gyvenimo sąlygas, o ne taip,
kaip komunistai, kurie tik gi- šame pasaulyje.

ir gos; . ' ' >
Tai toks • yra musų kovos 

pamatas, Amerikos darbo vy
tai ir iiibterys! Meš hėatslsa- 
kysime atšhkytt į j (įsų ttžklau- 
Šimtfjį lt ŠrgdmeritUs. Mes at- 
^dtioaarhe primai Sarbinln- 
kų kįasei, nebijodami Htastį pa- 
Stppįų reiuitetų, hfea jbi <te- 
damos garbingai hef vjeh 
Ahiėrlkb’s ttašykty datbiiilnkų, 
bet riši). pramdhės Šakų darbi
ninkų reikalų pagerinimui.

Mums reikalinga j tisą pa
galba. Mes Jūsų soli
darumo ne finąnšHdii jdžvilįM, 
bet aktyvioje kovoje už page
rinimą padėties to Žmonijos 
elemento, kUris kovoja UŽ tei
sę gyventi. Prieš mus yra su-

sjjungusios visos unijoms prie
šingo! ir atiagareiviškos ša
lies grupės. Kova eina griežtai 
ir ji .nėra dviprasmė. Prisidė
kite prife musų kovos kiekvie
nu jums galimu bud u, kad 
ateityje butų galima pradėti 
daug didesnis, daug galinges
nis ir daug progresyviškcsnis 
darbininkų judėjimas visoje ša
lyje.

Illinois Miners’ Educational 
Relief Committee,

Jafck Taytor, 
John Battuello, 
Joe Būreli.

Siųskite vigas pinigines ir 
kitokias aukas adresu: “Jack 
Ibylor; Illinois Miners' Educa- 
tional and Relief Committee 
sekretoriui, 610 Olive Street, 
Gfllespie, Illinois.

and

VeHe A. Kartonas. i j

Illinois Angliakasių Unijos Apšvietos ir 
Pagalbos Komiteto atsišaukimas į visus 
darbininkus ir progresyvią darbininkų

draugus ir rėmėjus
Illinois kasyklų darbininkai 

tebeveda kovą prieš kasyklų 
operatorių vergijos jungą. Mu- 
šŲ nariai per paskutinius še
šius mėnesius dalyvavo strei
ke, atsisakydami priimti ope
ratorių siūlomą numažintą al
gą, kuri, operatoriai sako, esan
ti reikalinga, kad “stabilizuoti” 
anglių pramonę Illinois valsti
joje. Kova yra atkreipta ne 
vien prieš išorines jėgas, ku
rios yra pasiryžusios musų 
uniją sunaikinti, bet mumš 
priseina kovoti prieš nuklydu
sius vadus musų pačių organi
zacijoje, kurie prasižengė kiek
vienam principui, kiekvienam 
įstatymui ir kįdkvienam tiks
lui, kurio iki šiol Amerikos 
darbininkai siekė.

Po ilgos, kiurių mėnesių 
kovos, laike jįurios 300,000 
žmonių turėjo- gyventi nepa
kenčiamose sąlygose., musų 
unijos viršininkai sutiko su 
18% iki 35% ..algų nukapoji- 
mu, numetė j šalį 29 valstijos 
konvencijos reikalavimus ir 
biauriai paniekino visus musų 
35 metų laimėjimus darbo Są
lygose. Tų 300,000 gyvenimas 
tiesioginiai' priklauso nuo ang
lių pramonės. Tie “didieji va
dai“ pasirašė algų kontraktą 
liepos mėnesį, kuomet žmonės 
reikalauja ledo„ ne anglių.

Sutarties projektas, v;ršinin- 
kų atiduotas referendumui, 
buvo eilinių unijos narių at
mestas didele didžiuma. Nepa
tenkinti nusistatymu, kurį na
riai išreiškė pirmame referen
dume, viršininkai atidavė tą 
patį pasiūlymą antram balsa
vimui. Ir šiuo kartu jis buvd 
atmestas, bet unijos viršinin
kai sugalvojo šlykštų suokalbį 
referendumo balsus pavogti. 
John L. Lewįs, tarptautinis 
prezidentas ir John K. Walker,' 
Illinois Unijos prezidentas, ku
rie per kelis metus nudavė esą 
priešai, paskelbė “nepaprasto 
pdvdjaiis stovį” ir sutartį sii 
Illinois kasyklų operatoriais 
tuojau pasirašė, tiesioginiai su- 
laužydami miišy 
inMtidsita tl, prMšii^gdami 
United Mine VVorkers of Ame
rika kohstaucijąi. . , .

W per teikfąščiti^

mi priimti šią šių 
Uimčjirhą> Ją

primestose sąlygose.

pasiprie.šfnimas

John Ruokiu

AUKSINĖS UPĖS KARALIUS
arba

JUODIEJI BROLIAI
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grąžinimai kartojai 
Hfe&rijeng dieną.. 0 tuo tarį?u 

policija, nacionalė 
įvardija ir federalė valdžia 
jo | pagalbą unijos virliiilh-
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kams ir kasyklos savininkams. 
80,000 angiiakasitj, kurie ra
miai pikietavo kasyklas, biivo 
klastingai užpulti ii* apšaudyti. 
Nuo kulkų publč vaikai ir mo
terys. Terorizavimas dar nesi
liovė. Tūkstančiai angliakasių, 
protestuojančių prieš algos riu- 
kapojjmą, yra kulkosvaidžiais 
varomi prie darbo. Protestuo
jantieji, kurie kovoje aktyviai 
dalyvauja, yra metami j kalėji
mą. Ne vienas prievartos ir 
smurto būdas priversti anglia
kasius pasiduoti kasyklų sa
vininkams nebuvo nepanaudo
tas šioje “apšvietos kampani
joje“.

Nežiūrint kulkosvaidžių ir 
nežiūrint ilgų kančių ir badavi
mo, Illinois anglių kasyklų (įs
trik tuose apie 40,000 angliaka
sių atsisako grįžti į darbą. 
Tik apie 5,000 z dirba po prie
varta.

Kova ne vien kad tebesitę
sia, bet plėtojasi j kitas val
stijas. Ji išsiplėtė i Indianą, 
kur musų broliai atkakliai ko
vojo už savo reikalus per pa
skutinius šešius mėnesius. Ang
liakasiai iš Ohio, Olilahoma, 
Kentiicky ir West Virginia pri
žadėjo mums savo paramą. A- 
merikoš angllakašiai, puolami 
iš įvairių pusių ir įvairiais bu
dais, pradėjo atgauti savo pa
sitikėjimą, kuomet Illinois ang
liakasiai, per metus buvę visų 
angliakasių avangardas, pasi
priešino uniją kontroliuojan
čioms jegoĮps, šiandien Illinois 
ahgliakasiiai tari nuspręsti, ar 
kasyklų operatorių asociacija, 
eidama iš vieno su parsidavu- 
siais darbininkų vadais, kortro- 
lius United Mine Wdrkers of 
America, ar patys pariai, užsi- 
inią lihgllį produkcija, rįudpfęs 
jos likimą. 7

Illinois' angliakasiai tebėra 
ištikimi kiekvienam savo kon- 
vencijps mandatui ir konstitu
cijai. O tuo tarpu viršihinkai 
konvencijos hutarimus ir kon
stituciją sulaužė. Angliakasiai 
reikalauja šešių valandų darbo 
dienos ir penkių darbo diėnįj 
savaitės. Unijbs viršihinkai 
mėgino užkrauti ant angliaką-. 
šių 12 valandų darbo dieną. 
Angliakasiai reikalauja Ameri
kos 0'fvemmp 
pinkai 
j bedugnę, i kūną yra pugrdih- 
zdintos Kentucky ir W. Virgi
nia, tuo budu, anot jų; mėgin
dami išrišti konkurencijos pro-, 
blemą. Angliakasiai rėikdtonįa 
demokratiškos unijos. VirŠinin- 
kai, neatsižvelgdami | nieką;; 
įsteigė diktatūrą ir r numetė 
visus įstatymus j Šalį.‘ 
kbvd yfd pamatuota plačiais; 
Hminttogąi, wmsMįnais, kurje; 
yt*a pašvęsti anglių kasyklų

(Tąsa)
“LairiiiiikHe manė!" vėl šuk

telėjo Glilkdš, “kaš čia yėa?” 
.tis ir vėl išžiūrėjo vilus kam
pus ir šėpas; atsibojęs vidury 
kambario prhdejo suktis ap
link ir ajrfihk visti j^rituiiib, 
manydamas, kad 4taš jioFs 
yra tiž jo nugaros, kril vėl iš
girdo tą įiatį baisį, šį sykį 
dainuojahti labili tinksiiiali, 
“lala-rila-la“; be žodžių, tik 
malonią niuniavlrild tnelodi- 
ją, kiek pdridšią į garsą ver
dančio katilo. Glūkas pažiu
rėjo, pro langą. Ne, tai buvo 
viduje. Išieškojo viršui ir 
apačioje. Ne, niekur kitur, 
kap šiame kambaryje girdė
tis aiškesnės notos ir greites
nės. “Lala-lira-la”. Antsyk 
prisiminė Glukui, kad aiškiau 
girdėjosi prie kakalio. Jis pri
bėgo prie kakalio Ir pažiurėjo 
vidun; tiesai jis gerai nugir
do. Garsas rodėsi eina netik 
iš kakalio; bet iš paties puodo. 
Jis nudengė pttddą i? didžiau
siai nusigandęs nubėgo, nes 
puodas tikrai dainavo! Sto
vėjo jis toliausiame kdmpc iš
sižiojęs it pakėlęs rbrikas per 
minutę ar porą, kai dainavi
mas Sustojo ir balsas pasida
rė aiškus ir žodžiai supranta
mi.

“Sveikas!” tarė balsas. Glū
kas neatsakė.

“Sveikas, Glūke, mano ber
neli!“ vėl tarė puodas.

Glūkas įsidrąsinęs ir su visa 
energija ėjo tiesiog prie puo
do, ištraukė iš kakalio ir pa
žiurėjo vidun. Visas auksas 
buvo sutirpęs, o paviršis bu
vo toks lygus ir nušveistas, 
kaip" upes; bet kai jis žiurėjo 
Į puodą, kad pamačius savo 
atvaizdą, jis matė pasitinkantį 
jo žvilgsnį iš po aukso nuo 
dugno puodo randoną nosį ir 
aštrias akis savo seno draugo 
statinės; nosis dabar buvo 
tūkstantį sykių raudonesnė, b 
akys1 tūkstantį sykių aštresnės. 
; “Ejk Šen Glūke, mano vai
ke”, yėl tarė balsas iš puodo, 
“aš jau geras;, išpilk mane“.

fiel Glūkas buvo per daug 
nustebintas daryti ką nors pa- 
hdšatiš. •" * /

Galvą lingavo aukštyn ir že
myn ir Į abi pusi kiek galima. 
Mankštihosi jis taip be susto- 
jimo per kokias penkias mi
nutes, lyg bandydamas patir
ti ar gerai sudėtas; Giukas-gi 
tėmijo jį ir nustebintas nega
lėjo nei žodį ištarti. Apsivil
kęs buvo jis žakietu, nuolai
dai perskirtais skvernais iš 
aukso siūlų taip plonų, kad 
paviršius spindėjo prizniatiš- 
Kom spalvom ,lyg perlas; vir
šuj skaistų žakiėtą dengė naš
lius banguoti barzdos ir gal
vos plaukai, nusileidę pilnai 
iki pusės nykštuko, ir tiek 
ploni, kad sdhku buvo patė- 
myt, kur jie užsibaigė; rodo
si, kad jie sutipsta ore. Vei
das buvo nevisai taip dailiai 
nudirbtas; buvo gana šiurkš
tus ir kięk varinės spalvos. Vei
do išvaizda rodė jį esant rini- 
taus .ir nenuolaidaus budo. 
Baigęs savęs tyriiiią, nykštu
kas atsisukęs įsmeigė savo 
aštrias akb f C.luk$ ir svars
tydamas 1 žiurėjo minutę ar 
porą. “Nėbfllų Herai. Glūke”, 
mano bęrheli**, tarė maželis.

Tai tikrai fruvo staigus ir 
nesurištas būdas užvesti kal
bą. Galinio manyti, kad tai 
buvo spėjimu Glūko minčių, 
kurios ankščiau iššaukė nykš
tuko patėmijimus iš puodo; 
bet nežiūrint to, į ką ta pasta
ba buvo taikoma, Glūkas ne
turėjo noro priešintis tam pa- 
šakymuL

“Nebūtų gerai, poiic?” labai 
maloniai ir pasiduodančiai ta
rė Ghikiis.

(Bus daugiau)
n ■ i —y-' ----------— i'lWWi lįi l —----------------

NAUJAS kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
................... mn ■ i iw—i>nin Mii ■■ i—

“NMtytendsė” gailina gau
ti Urugvajaus, Piety Ame
rikoj netyvty laikraščius:

“Nanjoji Banga” (No. 5) 
“Trfinina” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

ii-/
Parsidavę darbininkų vadai -iš* 
Žemiausių žmonijos sluoksnių 
šamdoši žttdėfkaš, kuriubs re-

sakau!” tarė 
lalohlai. Darbąlsus,

Glukaš negalėjo pasijudinti, 
.'iii išpilsiinatieT1' sująu

karšta”
Su didžiausiom pastangoih 

Glūkas atgavo jėgas, paėmė 
puodą ir .pakreipė pilimiii 
auksą. Bet vatoje skystam 
aukšd, pihna išpuolė pora 

paskldh 
Švarko Skvernai, pora įsireihĮi- 

jo .druugo. statinės; visi tie iš- 
£ritę .daiktai; supuolė krūvon 
ir tvirtai stovįjo pavidale 
hykftiikd, pdsahtrds pėdos 
aukščio.

tarė nykštukė

■ ?

NAUJAS
ĄNGLJŠKAI- 

LtBft'VIŠKAS

ŽODYNAS
■ i r ••

Apie 400 ppsUpių

$2.50 Su t’eHiuntiinu
Labai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
Žodynas, bėt enciklopedija. Jisai 
girai suteigtas, OiUias ir aiikiai 
didetlmis rūdimis jts04učdintas. 
Jame ne tik pažymėti žodžiai, bet 
paduota įr jų ištarimas. Užsisa
kykite say vietty ityndie.

NAUJIENOS
17?» fio, St.

cfcieAtso, ilu
\ i,,'i r.,p.il. j.........  , Į , S
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142? Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Telefonai Yards 0994 ,

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avemiut 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po triei 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rež. Telepbone Plaza 3200

- ---------------- . ■■■ ---- - ■—

ma-

Vakar prasidėjo rtidWtini-

, Grabeliai

Cicero
Trumpos' žinelės Pbone Omai 6122

nedėl-praėjo du gražus

Troko auka

Grabonai

iii

I

4<fth Court,

Lafayettc 4146

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

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

Tel.

VALANDOS: 
z nuo 

nuo

DB.MJ. SftlKOtlS
-GYDYTėMS IR CHI&VltGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland ĄveM
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų, ligų Specialistė 

4145 Archer Ate.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Telefonai

Boulevard 5203

Bonlevard 8413

kvieėiami dalyvauti

W. 47thJ. Troko šofefis norė
jo fšvėngti nelaimi su Auto
mobiliu ir štAlgd pašuko troLą 
į Šaligatvi, kur sėdėjo mergai
tė. Mekaitė tapo mirtinai su
žeista.

v ° V* 4 'S sS

$wifto bendrovės iž
dininkas Carton su* 
sirgo širdies liga

, ♦ . 111 ’1 f"

Ėudeikio ambulansas nugabeno' 
ligonj Presbyterian Hošpital.

Detektyvas nušovė 
vieną banditą ir kitą. 

Slinkiai sužeidė
Detektyvas William Kenney 

su savo draugu William Wa)sh 
vakar ankšti rytų grįžo iš bari- 
kieto. Bevažiuojant, sugedo jų
dviejų automųbilius. Abu išli
po pažiūrėti, kame dalykas. 
Kaip tik tuo laiku privažiavo 
automobilius su penkiais bandi
tais. Du iš jų iššoko Iš auto- 
mobiliaus su revolveriais ran
kose. Nežiūrint į įspėjimų, de
tektyvas Kenney ištraukė sa
vo revolverį ir, nieko nelauk
damas, paleido į banditus 
šuvius. Banditai irgi ėmė 
dyti.

Kai mušis užsibaigė, du 
ditai gulėjo gatvėj:
Schvvartz, 17 metų berniukas, 
buvo negyvas, o William 
O’Brien buvo slinkiai dviem k
kulkom sužeistas. Pirmąjį ban
ditą pažino jo motina, kuri 
gyvena adresu .5211 S. Halsted 
st.

Detektyvas Kenney išliko 
beveik visai sveikas, — kulka 
kliudė truputį tik vieną pirštą. 
\Valsh tapo peršautas. Tačiau 
pavojaus jo gyvastei nėra.

kelis 
šau-

ban-
Albcrt

Užmušė krautuvės 
nadžerį

Vakar Cohsumefs Sanitary 
Butter and Coffee kfatrtdvėj, 
1031 W. 51 st., tapo surastas 
negyvas f. A. Gardner, tos 
krautuvės manadžeriš. 
mai, jį užpuolė plėšikai 
mušė.

Mato- 
ir už

Pagerbė Chieagos 
versiteto prezidentą
Francijos valdžia suteikė Ro- 

bert M. Hutchins’ui, Chicagos 
universiteto prezidentui, gar
bės legiono medalių.

iPrieš kiek laiko Hutchins 
pareiškė, jog jis prezidento 
rinkimuose balsuos už socialis
tų kandidatų, Norman Thomas.

Insull’o korporaiijos 
reikalai

Vakar ofisę netikėtai širdies’ 
liga susirgo Swifto & Co. iž
dininkas T. A. Carton.

Į Presbyterian Ligoninę su
sirgusį tuojau nugabeno Eudei
kio ambulansas.

Eudeikio firmos ambulanso 
patarnautojai buvo gaušiai 
kompiimentuojami už jų gerai 
atliktą darbą. —J. Z.

vakar oficialiai prasidėjo ru
duo. Ir kaip tik tyčia, oras pu
sėtinai atvėso.

. Lietuviai Gydytojai .. 
j-L^.iyiu-1--g --x-- *' " **— 

Dr. Vincent C. Steėle
. Dentistas

4186 Atėhfer Avenue .
Ofiso Td. Lsfiyitte 7031 

Rez. Virginia 1829

Dn Vi E. Siedlinski
DJBTISTAS t 

4 f 43 Arther AV., kampas Franctscd Av. 
> Valandos: 9 v. ryto iki 9 v., vik. 

NedėfcJienfab pagal susitarimą 
CHICAGO, JLL.

Įvaldė Gydytoj^?

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —< ■

Gerai lietuviams žinomu per 25 Mi
tus kaipo patyręs gydytojas, drinrgm 
ir akušeriu

Gydo rttigim it cbroniitai figfe ta- 
rų, moteru k vaikų pagal nujautas 
metodus X-Ray u utokitai elektroi 
prietaisui.

Ofisas ir Laboratorijas. , 
1025 W. IBth St., netoli Morgan Sk 

V&Mdost troo 10—12 pietų ię 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarų 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos tebifoaai

Hgde Park 6755 ar Centrai 7464
*»■ ' ' . ............................ Į.1.. "J 1 .................. ......

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 latvį 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

M®«rfJta*eVyriškųVaikų ligų 
OFISO VALANDOS' • 

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 ttH 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8'50 vaL 
vakaro, Neda, nuo 10 iki 12 v. Jieng.

Phone Midvay 2880

buvo labai pripratę sekmadit'. 
hia'i^ po‘ piėtų smagia! laitų 
pfMėišti, ' bežiūrėdami į “beis
bolą”. Ėėt dabttr turėsime tai 
pamiršti, rifeš jatl artinasi šal- 
tąs1 fė Šlapio ruduo. Prasidės 
visokie parengimai svetainėse. 
Ėėt šiais mėtals į tuos paren- 
gimus toli gražu iie visiems te* 
bus galima įsigauti, kadangi 

’pfts daugelį pasireiškia skam
bučių trukumas.

Rašėjas.
----------------------L----------- ------------------------ — 

A11 i 11 a atstovauja 
gamtą savo žalumoj

Ateita, kuris viešpatavo čentralinėje 
Europoje nuo 433 iki 4f>3 mėtų po 
Kritui, buvd žinoma kaipo “Dievo 
Rykštė“ ir apie jį buvo sakoma, kad 
“žolė negalėjo augti, kur jo arklys pe
rėjo“. Nei vieno iŠ tų laikų barbarų 
gali ją vad^ nebuvo labiau baisinimosi, 
kaip šio žiauraus klajoklio.

Žiaurus!' Attila dalyvavo viename iš 
penkiolikos istorijas lemiančių mūšių, 
kuomet jo karinomenė susitiko su su- 
junkta romėni^gothųį armija vadovau
jama Aotiaifs ir Theodoriaus ties Cha- 
lonu, 45 1 metais Kristui gimus. Atti- 
los sumušimas šiitne mūšyje, yra sa- 
koma, išgelbėjo Europą nuo sunaikini
mo. šiame mūšyje ties Chalonu The- 
oclOrijus žuvo, ir skaičius užmuštų,/Šio
je ^žiaurioje kovoje yra visaip ąpskai- 
aiįpjama, nuo 175,000 iki 300,000 
žnįoniiĮ.

^453 metais, naktį, pto didžiulės puo
toj parengtos šventimui savo vestuvių 
supjauna moterimi. . vardu Indįco, Attila 
netikėtai mirė. Yra sakoma, kad jo 
kūnas buvo palaidoas trijčose grabuose, 
padarytuose" iŠ aukso, sidabro, ir gele
žies, ii kad belaisviai, kasę jam duobę, 
pabaigus jiems darbą, buvo nužudyti.

Attila atstovavp Gamtą savo žalumoj, 
ir jo užsiėmimas terioti parodo, jog 
Gamta savo žalumoj retai švelni ir leng
va. Si tiesa yra pripažinta’ Lucky 
Strike cigąrętų j'dirbėjų. Luckies iš
dirbėjai pripažįsta Įęgi, jog žalias taba
kas neturi vietos cigaretuose. Ir žalias 
tabakas nesiranda Luckiųbse.

Lucky Strike išdirbėjai, išrenka tik 
puikiausį tabaką vartojimui Luckiuose. 
Jų atstovai yra pastatyta visose didelėsė 
pasaulio tabako prdcyviėtėse, ir jie per-

ką tik patį rinktiniausį tabaką. Bei Šis 
dar neaiškina, kodėl žmones visur skai
to Luckies lendviatisfu cigaretu. Po 
to, kaip šis. puikus tabakas yra tinka
mai pąsemdintąs ir išnokintas, jis yra
eerteidžianias per vienintelį parginantį 

tieky Strike spraginimo procesą, kuris 
įima ir vartppjiųią ultra-violctinių spin
dulių. IŠ priežasties to, žalias tabakas 
nesiranda jiįšiį Lucky Strike. Žmonės 
i i visų šalies dalių labiau mėgsta Lu
ckies ir todėl, kad jie ttiri tą malonų 
ėrigvumį'. (Advertisement).

, .................

Ofiso telefonas YABDS 0344
DR. ViNCENT S. NORKUS 

Kojų Specialistas
Vai. nuo 9 Iki 12 ryto—1 iki 5 

ir nuo 7 iki 8:30 vak.
Nedėlioj nuo 10:30 iki 12 vai.

756 West 35th St. Chicago, III.

............. u DBNTISTAS
Utarainkau, Ketvergait ir Subatomi 

2420 W. Marųuetle Rd. arti Wėstam Av 
Phonę Hemlock 7828, .

Dr. C. KASPUTIS
DENTISTĄS .

Grlid it Europos U vėl praktikuojd 
> ■ . senojo} vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir k'ettrirtadie- 

niais pagal-susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Td. BOULEVARD 9199

Peter Conrad 
£otogsafaoja ^aau na- 

mdoa< arba studijoj 
4023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
Ra 730 W. 62nd SL

, Tel. Englewood 5840

A. MONTVID, ji o.
Wett fown State Bank Aldg. 

2400 IV. Madison Si. 
Vilt 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vj£ 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

S.M.SKŪDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
DidėR if gtžži koplyčia dykai 

718 18 Si
Tel. Rooseveh 7533

A. L Davidonis, M.D. 
4910 SįO; Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107,
VALANDOS: 

ano 9 liti 11 valandai ttttt 
nuo 6 iki 8 valandai Mkate 

apart iventadienio it ketvirtadienio

Jau 
dieniai, šilta ir malonu pasi
vaikščioti kur dar galima 
praleisti tyrame ore liuosų lai
ka. Cicerieči'a‘1 dabar vis klau *■ ! 
sinėja vieni antrų, kas pasidarė 
su Raudonos Rožės Kliubo 
“beisbolo” lošėjais kad apiė 
juos nieko nebesigirdi? Kai ku
rie pradeda spėlioti, kad gfįl1 
jau “beisbolas” tapo lik vidų ei
tas.

Turiu pasakyti, jog “beisbo
las” priklauso nuo pačių lošėjų; 
o ypač nuo vedėjo. Ir štai da
bar pasirodo, jog lošimas tapo 
nutrauktas. Tai truputį nema
lonu, bet ką darysi, žmonės

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22Hd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Jau bent kelis kartus buvo 
rašyta, kad Samuel Insull’o su
kurta korporacija atsidūrė re- 
syverio rankose, žmonės suki
šo milionus dolerių, kuriuos jie 

j niekuomet nebeatgaus. Dabar 
pradeda aiškėti, jog tos korpo
racijos reikalai buvo vedami 
nesąžiningai, jeigu nepasakyti 
daugiau. 1929 m. prieš pat bir
žos krachą, 250,000 korporaci- 

i “sa
viems žmonėms” po 12 dolerių 
už Šerų, kuomet kitiems tie 
patys šėrai buvo pardavinėja
mi po $30. Tokių “savųjų” pri- 
skaitoma 2C5. Kai kurie jų yra 
žymus politikieriai ir šiaip1 
“garbingi asmenys”.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
755 W. 35th St

(Cdr. of 35th H Halsted Šti>
Ofiso valandoj nuo 1-3, nud 6'30-8'30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIREIJS
756 W; 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį
Užvakar trokas prie S. Mor- jos šorų buvo parduota 

gan ir 47th suvažinėjo Sylvia 
Lucas, 11 metų mergaitę (1011

SIMONAS PREČINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 d.. 1 vai. ryte 1932 
m., sulaukęs žilos senatvės; gi
męs Šilalės parap. ir miestely, 
Tauragės apskr. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Juliją. 2 duk
teris Kazimierą ir Kostanciją. 4 
sūnūs Aleksandrą. Romaną. Ste
poną ir Boleslovą. 2 žentus Alek
sandrą Prutis ir Antanas Ancber, 
3 martes Stefaniją. Irene ir Hen- 
rietta. 2 brolio vaikus Simonas ir 
Martinas Juraškai ir jų moteris. 
Pirmieji anūkai Jadviga ir josios 
vyrąs Kazimieras Razauas. Alice 
ir Edvardas ir 8 kiti anūkai. Kū
nas pašarvotas randasi pas žentą 
Ancber 2853 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks panedėly, rug
sėjo 26 d. 8 vai. ryto iš namų 
į Gimimo Panelės Švenč. para
pijos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
§v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Simono Prečinausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse is suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Moteris. Dukteris, Sunai, Žentai, 
Martes, Brolio Vaikai, Anūkai 

ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. tel. Blvd. 5203.

LALAS

šiuo pasauliu 
vai. ryte 1932 
metų amžiaus: 

Šiaulių apskr., Kruopių 
Pliekių kaimas. Paliko 
nubudime brolį Alek-

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
rugsėjo 21 d., 10 
m.. sulaukęs 28 
gimęs 
valsčiaus, 
dideliame
Sandrą, brolienę Stella Lalas, dė
dę Petrą Norkevičią, 3 pusbro
lius ir gimines, o Lietuvoj dvi 
seseris ir tris brolius ir švogerį 
Juozapą Putrį. Kūnas pašarvotas 
randasi 16 35 Šo.
Cicero.

Laidotuvės įvyks 
sėjo 24 d., 2 vai. 
namų į Tautiškas

Visi a. a.
minės, draugai ir pąžystanii esat 
nuoširdžiai
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Brolis, Brolienė, Dėdė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis. tel. Yards 1741.

AUGUŠTAS ŽADEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 dieną. 5:20 valandą 

' vaki 1932 ' m, y -sulaukęs pusės am- 
. žiaus, girtięs Mažeikių apskr.. Ak

menės parapijos, Menčių kaimo,

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nulhidihiė 

moterį Oną. po ^ėvais Stašaičiutę, 
du silnų,. Stanislovą ir Edward<» 
brolį Liudviką įr brolienę, Bro- 
nislavą, seserį Veroniką ir švo
gerį Juozapą šurkus, sesers sū
nų Kasparą, pusbrolį Pranciškų 
Žaderkį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So. 49 Ct. Cicero 3794.

Laidotuvės įvyks panedėlį, rug
sėjo 26 dieną, 1:30 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčios bus. nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Augusto Žadeikio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Brolis, 
Seserys tr Giminės..

Laidotuvėse paearnąuja grabo- 
. rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

W M ■ t ■ ® ■ į* .. .Lacnavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja Jaidatuveu liuopigjapiia.
Reikale mėldžianfe atsišaukti, o x-*u«ų 

darbu* busite užganėdinti. 1 •'
Tel. Roorevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23M PI., ChicagO

1439 :S. Court; Cicero, III.
TeL Cicero 5927

. J •• ' .■ *. ' ','i * : »■ *«*«.■.. /.i'. » ' . ■

.............. 1 ........................................ .»■»............ ..—

Telefone Yards 1138

Stanley t*. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška koplyčia Dovanai 
Turiu automobiline visokiems reika

lams. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
ČižIČAGD, tLl.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nno 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v 
Nedėliotais nno 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez,: Tel. Dteze! 9191 

Jei nestsiliepis šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

Specialutat odot ligų ir venerikų Rgų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

Vat: 10—11 v. rytd, 2—4, 7—9 V.i 
Nedėfiomis it šventadieniais 10—12.

subateų, rug- 
po pietų iŠ 

kapines.

Juozapo Lalo gi-

Phone Buuiėvard 4139 
A. SfASALSKlS 

Musų Patarnavima. lai- 
dotuvėce ir kokiame rei- 
kale viiUomet ttti i&k 
nitįgatf ir nebrangua t6- 
del, kad ^ neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburrt A ve.
diiciGO. ILL.

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

" Akiij Gydytojai

Advokatai,

K. GUGIS
,advokatas .
MIESTO OFISAS t . , 

117 N. DėMom St.. Rdorh flfr
Telefonai > Central 44It 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo yieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 
* , vakarą, išskyrus ketvergi

Nedėlioj nuo 9 iki. ii. rytu

ra

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarriaVi 

rfiti busitė užganėdinti.
Offo Boulevard 9277 

4603 S. MatsMiefd Avė. 
6607 S. Maplewood Avė.

Liėttfris Advokatai 
2221 West 22nd Street 

, Arti Leavitt St. 
TeMonis Canal tSSl 

Valandos 91 rytd iki 8 vakaro,- 
Seredoj ir Pčtnyčioj tfuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

BMU OIM 17 W. VttMnųton,®. 
ftooa JOJ. . T«t ,Dea<bora 7»«< 

Vahtadoo: 9 r^to iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vA 
4145 Archer Avė. Tel. Lafapeita 7137

Namų Tet Hyde Park 339*

JOHN B. BORDEN 
i John Bagdžiunas Borden) 
JETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 .

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9, 
TelepbonS Rooievelt 9090 , ,

Namie 8-9 ryte TeL RepubBc 9600

Rez. 6600 South Artrsian Avansu 
Pbone Prospect 6659 
22“ TA fanai 0357.......

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

162 l So. Halsted Street 
CHfCAGO, ILL.DR. VAITUSH.’OPT.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvini akių įtempimą, kgrii eiti 

priežastimi galvos skaudejimd, svaigimo, 
akių apĮtemimo, nervuotumo, įkandamų 
akių karštį, nuima kątaraktfc atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. ... Prirengia 
teisingai akintas. Visliose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas <u elektra, paro
dančią mažiausias klaidas^ Speciali atyd# 
atkreipiama į nkok^fOji vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buVri pirmiau.
Daugely atsitikimi; akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

' Pbonė Boulevard 7589

Seniausia ir DiMsia
- LiĖt'tViV' - . ■

GRABORIll (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su safonupiglata-

l
9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai Vakaro

(staigi ii bite Kokios miesto

Petras Kuchmskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 22 d., 6 vai. ryte 

1932 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Biržių apskr. 
ir parap., Geidžiūnų kaime. Amerikoj išgyveno 2 metu. 
Paliko didėliame nubudime du broliu Longiną ir Valerių, 
švogerkas hr gimines, o Lietuvoj moterį Oną, motiną Pa- 
lioniją, seSerį Oną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos’ koplyčioj, 3319 Auburn aye.

LaidbtuVūs įvyks šeštadieriy, rugsėjo 24 d., 2 vai. po 
piet iš koplyčios j* Tautiškas kapines.

Vhi * a. (Petro Kuchinsko giminės, draugai ir pažys- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidoti

ir pažys- 
-- ________  kviėčiąmi dalyvauti laidotuvėse ir

suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame

Broliai, švogcrial, Moteris, Motina ir Giminės,
Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138

tatmua ir atvęl |' pitaty tstaiį^ 
džiausi pasirinkimą grabij ir tąir ui ta ptf- 
tamavimą jums visai nieko dferęfldta7 'įftauitat

‘ ■'--‘ ■- " 1 '
BUDRIKIS 

ieiitm anib 
tarnautoju, ,.rV 
Bermenv. Pa&iufcite BUDĘ' 
kitur....

n SLJI IEi |

Kėi

tlnb Untuvhj gmboriua, kuria

tW.tl

SUSU GB fiORIt»

m4

Duokite mvo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
, Ashland Avė. 
oulėvard 6487

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

kampas 67tb ir Anesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valahdoi nuo 9 iki 11 tyri*, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėlioms pagal susitarimf... ...... . .... ... 1 ''' . .. 
DB. A. J. GUSSEN

, LIETUVIS DANTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakato. 

nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest I4tb Street, 

CICERO, ILL. , . ...
X-Ray..~Phonę Cicero 1260 

. ............... .. mu.i

DR. V. S. NARES
(Naryaųckas) .. \

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Margueite Road

—«

LIETUVIS ‘jfaį SPECIALISTAS

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashlaod Avė. 

. Tel. Boulevard 2800 
Am. 6515 So. Rocktoett Su 

TeL Republic 9723

Patyrimas 
Komplikuotuose 

At'itikunnbū

Ofisas lt Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St

kampas Halsted Su 
i nup 10—4, nuo 6 ik 
Įlomią nno 10 iki 12 
ibi 1 \ i *' i •*

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS/

52 B. 107tb St. — prie Mldrigan Atu, 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 & Wood St. — Ketvtrgo ▼&. 
. TeL Lafaytttt 6393

160 N. LaSalIe St. — pagal sutastf

Etietririai Gydytojai

DE.MARGERIS
Valandai nu<£ įįWo i|t, 2 po pM

ir l?:30 iki Į:30 vakare. Sek
. madienhis nV

FSpm Bon

DenfHtaa>■ t

LIETUVIS ADVOKATAS
i N. CLARK ST. Room U05 

'TeL Central 6166
VAKARIS:^ų^S.^Uyioa Avi

Wffliam d Mitchell



.... i i

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ua
nešjt.iš ■ .U..........L4IHtaa JJLU-ii~ ‘V .*>• Y f -į.’>vhf M’. 'Vf• '*»*****« F';*'*'' ’ U

bei Pouplos Furniture kompani-; 
jai už pOgaršihinią pikniko per 
radio. Ačiū už pagarsinimą per 
radio ir “Margučiui”.

Kai kurio teiravosi, kada Oak 
Forest seneliams bus .surengta 
pietys. Turiu pranešti, jog 
tai bus spalių menesį. Temy- 
kite “Naujienosę”, kur Vėliau 
bus paskelbta diena. Važiuoti 
j Oak Forest galės visi, kas 
tik norės, nes ten yra didele 
svetainė. Laike pietų turėsime; 
ir muzikąlį programą,

-i-A. Zabukiene.

lą; čia vaikai išmoks gražių 
grupinių šokių—baletą. O besi
mokindami šokių ir laiką sma
giai, naudingai praleis.

—Baletininkas.

M

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos 
“Sveikatos Savaitė”

Mirė Josephine Po- 
žerskaitė

Patempęs laikraščiuose pra
nešimą apie Daktarų Draugijos 
rengiamą “Sveikatos Savaitę” 
ir norėdamas gauti apie tai 
kiek platesnių žiniųr nuėjau pas 
Dr. Bložį. Amerikos Lietuvių 
Daktarų draugijos ■ sekretorių. 
Jis taipgi priklauso prie savai
tės rengimo komiteto. Atsaky 
damas į mano užklausimus, dak
taras pareiškė štai ką:

“Mes jau seniai pradėjome 
ruoštis šiam įvykiui ir ne vien 
savo pacijentams, bet ir plačiai 
visuomenei turėsime daug įvai
rių įdomybių. Visų pirma, mes 
ruošiamės ne visuomenę pavai
šinti, i>et suteikti, jai informa
cijų, kaip apsisaugoti nuo ligų 
ir kurių ligų galima išvengti,— 
bendrai, suteikti supratimą, ko
kiais oudais prieš ligas kovoti.

“Savaitė nusitęs keturias die-

Vakar po pietų šv. Kryžiaus 
ligoninėj staiga pasimirė dau
geliui chicagiečių gerai žinoma 
p-lė Josephine, Požerauskaitė, 
kuri Naujienų gražuolių kon-; 
teste buvo laimėjus dovaną. 
Jai buvo padaryta operacija, 
ant apendicito savaitė atgal, 
ir vakar daktaras išėmė sti-: 
čius ir buvo liepęs važiuoti 
namo. Jos giminaičiai Sabačiai 
nuvažiavo jos parsivežti, bet 
ligonė ėmė jaustis blogiau ir 
už kelių valandų mirė.

T. Rypkevičia.

Universai State Ban 
ko reikalai '

PRANEŠIMAI

Kiekvieną vakarą 
krutami paveikslai 
bendros medicinos 
to kiekvieną vaka 
skirtingi. Supran-

6:30 iki 10 vai. kiekvieną va
karą. Ji įvyks Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. 
bus rodomi 
iš dantų ir 
srities. Be 
rą jie bus
tarnas dalykas, kad iš krutanių
jų paveikslų galima daug kas 
pasimokyti ir esu tikras, kad 
visuomenei jie atneš didelės 
naudos.”

Iš daktaro pasakojimų galima 
padaryti išvadą, kad Daktarų 
Draugija’ giebiasi didelio ir nau 
dingo lietuviams darbo. Patar 
lė sako, kad sveikata yra bran 
giausias žmogaus turtas. Dakta
rų- Draugija stengsis parodyti 
kaip tą turtą taupyti. Esu lin
kęs galvoti,’ kad plačioji visuo
menė pasinaudos šia proga' kuo 
daugiausiai. Įžangos nebus.

—R.

Reporteriui teko nugirsti, kad 
Depozitorių Komitetas paėmė 
dar 3 advokatus, būtent, adv. 
A. Šlakį, adv. Zurj ir adv. P. 
Adomaitį. Tad dabar darbą 
varys net 4 lietuviai advokatai. 
Jie sako, kad depozitoriai trum
poj ateity išgirsiu daug naujų 
žinių.

O jeigu greitai ..bus surinkta 
reikalingas skaičius depozitorių 
parašų, tai bus galima praša
linti ir dabartinį resyverį, o jo 
vieton pastatyti Justiną Mac
kevičių.—Reporteris.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpi- 
nis Kliubas turės savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj 25 d. rugsėjo š. m., 1 
valandą po pietų, Meldažio salėje, 2242 
W. 23 Place. Meldžiame kiękvįeną pri
būti, nes daug svarbių dalykų 'turime 
dėl apsvarstymo. Korespondentas.

............  I ’

S. L. A. 6 Apskričio suvažiavimas, 
Nedėlioj, rugsėjo 25 d., 2 vai, dieną, 
Wicker Park svet., 2040 W. North 
Avė., Chicago, III. įvyksta S. L. A. 6 
apskričio suvažiavimas. Visų kuopų, 
priklausančių 6 apskričiui išrinkti dele
gatai, malonėkite susirinkti laiku, atši- 
veždami daug gerų sUmąnymų -^'(įne
šimų apskričio ir Susivienijimo labui.

Justai Čiliauskas, sek r......
- ----------

Lietuvių Tautiškos parap. piknik 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 25 d 
darže; įžanga 25c ypatai.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgepoirte turės savo čvėrtmeti- 
nį susirinkimą utarninke 27 d. rugsėjo, 
1 932 m., 8 vai. vak.. Chicagos Lietuvių 
Auditorijos salėje. 3133 So. Halsted St. 
Administracijos ir atstovai malonėkite 
pribūti, nes daug svarbių dalykų apie 
Susivienijimą ir apie Auditorijos reika
lus turime Sutinai apsvarstyti. Valdyba.

Birutes

Lietuvių Tautiškos Parapijos pikni
kas įvyks nedtiioj, rugsėjo (Sept.) 25 
d., 1932, Birutės darže, Archer ir 79th 
St. Bus įvairus žaidimai ir šokiai prie 
geros muzikos. - •'

Tikietų kaina tik 25c.
Visus širdingai kviečia

Klebonas ir Komitetas.

Piknikas
Lietuvių Moterų Draugijos 

“Apšvieta” piknikas

Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokykla

šiandien įvyks antra iš eiles 
pamoka šioje mokykloje. Vieta 
—.Mark White Square Parko 
Auditorijoj, 29th ir S. Halsted; 
pradžia 2 vai. po pietų.

Pageidaujama yra, kad tėvai 
leistų savo vaikus i šią mokyk-

Aukščiau minėtas piknikas į- 
vyko rugsėjo 18 d. p. Kučinsko 
darže. Rengiamas jis buvo Oak 
Forest senelių naudai. Pavyko 
neblogiausiai ir žmonių prisi
rinko pusėtinai didelis būrelis. 
Liks ir keli dolerini pelno. Ne
žiūrint ,j tai, kad oras pasitai
kė gana’ vėsus, bet visgi atsira
do žmonių, kurie savo atsilan
kymu į pikniką- parėmė prie-; 
glaudos senelius.

Draugijos vardu tariu ačiii 
Antanui Miller’ iui, E. Millerie-į 
nei ir Misčikaitienei už paauka- 
vimą įvairių daiktų. Ačiū taip 
pat ir šioms draugijos narėms,! 
kurios dirbo 
nei, Russell, 
niškienei ir 
kams, kurie 
daiktus.

J. MACKIEWffH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

Be

piknike: Jakubkie-I 
Aleksiunienei, Pu- 
ponams Gružins- 
atvežė į pikniką 

Ačiuoju i rp. Krukuiį

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

mokslo sunkti gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj . yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritthetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pįlietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok- 
slo Tšąkų. '' Mpkyklos yedėjas ,jp, J» P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, 'kuris 
gražiai ir visiems supraųtamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną libai pa
tenkina. Dabar, prasidėjųs mokslo me
tams, pats geriausias laikas prądŽti mo
kytis. Ateikite ir įsirJiŠykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro. • .. • ■, ■, .

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

TEMYKITE LIETUVIAI
J. Namon Finansinė Kompa 

nija Atlieka Daug Rųšių 
Biznio

1. Perka LIETUVOS LAISVĖS BONUS ir tuojau išmoka CASH.
2. Perka Morgičius. taipgi išmoka cash.
3. Skolina pinigus ant Morgičių. f, ■ > ..
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500 iki $4,000 nešančius 6%, 

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split; taipgi galima investuoti 
nuo $100 iki $500 ant notų nešančių 6%.

5. Iškolektuoja morgičių nuošimčius ir sumą, kurie esat pirkę iš užda
rytų Bankų arba kitų įstaigų.

6. Perka ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėti nuošim
čius ir sumą.

7. Parduoda ch;kius pasiųsti kam reikia užmokėti bitas, taksus, van
dens, elektros, gaso arba kitas bilas.

8. Maino cbekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja fliatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri namus.
10. Kurių rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl prašalinimo.
11. Gamina įvairius legališkus dokumentus, kaipo pardavimo arba pir

kimo namų, farmų, biznių, morgičių, notų ir kitų dalykų. Registruotas 
Notaras.

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių stik
lus ir kitus dalykus.

13. Parduoda namus, farmas, liotus ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, liotų. bučernės, grosemės ir kitos rūšies biznius 

visose Chicagos dalyse, taipgi kituose miestuose ir valstijose.
Julius Namon, savininkas šios Kompanijos, suteiks jums maloniai pa

tarimus ir Infornfacijas dykai. Per 18 metų studijavimo ir praktikavimo 
daug rūšių biznių, jo patyrimas bus jums naudingas. Per teisingą žmo- 
niems patarnavimą jo biznis vis didinas, kad ir depresijos laikuose.

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE 00.
REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

6755 So. Western Avė. Chicago, III.
" ‘ PHONE GROVEH1LL 1038

J1.111 iįMĮ■; m, iimi.y*i .11J,«H!tU-Įl   

Programas iš Radio 
Stoties

W. C. F. L. 970, kilc.
Nedėlioj, Rugsėjo 25

nuo 8:30 vai. ryto
Programas susidės iš gies

mių ir kalbos. Kalbės
S. BENECKAS

Temoje 
“Persergėjimas iš Dievo Jaho- 
vos valdovams ir žmonėms”
Šitą temą turi- girdėti kiek* 

vienas žmogus. Taigi nepamirš
kite atsisukti savo priimtuvus.

Taipgi atsisukite ir savo lai
krodžius 1 vai. ankščiaus.

Rengėjai Jahovos Liudininkai

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTIr 

BIZNIERIAMS LUN.CIUS

IHS"! -RP /k

■ ųjajdg*1
B. W. KORSAK, Sav. 

1516-18 WEST GRAND AVĖ.
arti Ashland '

-' ■ ■ ;■ 'r-

. ......... .................. ...
Special Barbenai!

Dutch Boy Lead .$0

Egyptian Ready $ 4 "9Ė 
Mixed ...........
Popieriavimui lAf*
poplera ............. ..... .I'M.V Rolė
Grindims Apdangalas $9 
9x12 . ...........

S. H. WIDMAN 
3405 So

... .-i-Ttl,-

J—100 
svarų

Gal.

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS
* • . . K . . ■ i . ' . 1 ' ... ’

Ettl
i • ■ * «

Educatięnal Patent Attorney
Patentai

MERGINOS IR AMJRTjAKpS MOTERIS
Moklnnnl paslgražinlmo (Beaųty' Cultnro). 

Trumpas ir lon&vaę Tik ma*a<n skai
čiui dar A| infinosi ‘duosimo $40.00 nuolat, 
dos .Musų dirbo huieAkojimn mūras patar- 
naūja dykhi. TelofoniiokUė ąFba Mlvkte »an« 
aito DYKAI 20 puslapiu knygą. Ro jokio* 
atsakomyb/M. , Dtep|nM įę yakarlni's' moky
klas dabar organiralolama, ‘ ‘ ■' ■ marinelįjCI šnrsTpM..

National School ot CoRtncdtcliipii, Ine., 
108 North Stato St,, Štato 0057

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
tnatns.

rinkų praktiškiems

H. SANDERS, 
530 So. Clark St.

išradi

Miscelląneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARDUOSIU už pigiai labai didelę 
kvietką “papartį”. Tinkama grabo- 
riams ar kitokiems bizniams, Frank Ja
kas, 4438 S. Arcerian Avė.

Financial
Finansai-Paskotoį'

TIKRAI SAUGUS JVEST-
■ MENTAS

' Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertes namo.. 
Galima padaryti šų atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVtČIA 

1739 So. Hal»l<4 St.

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI
Atnaujinami ir li^ansiiojami miesto 

arba apielinkių praperčių. Taipgi ūkių 
morgičiai. ’ !

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

^W*>W*R^*^M'W^^*^^*******W*A**^**********WWWWWWW 

TURI BŪTI TUO J AUS PARDUOTA 
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

nų; seklyčios setas, kainavo $350, pa- 
aukoju $34; miegamojo kamb. setas 
$50; puošnus valgomojo kTm. setas 
$£0;. importuoti oriėntal, maži oriental 
$14; Wilton kaurai, baby grand pia
nas, poilsio kėdė $14; radio $20; lem
pos, pusryčių setas; apmokėsiu ( per- 
kraustymą. * -

5258 Washington, 
Austin 3838

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DA dvi grosernės, pasi- 
dirbtuvių, 

Priimsiu 
1500 

cash

PARŠUKI 
renkant, viena prie didelių 
daug metų išdirbtas biznis, 
automobilių arba pirmą morgičių $ 
kaipo įmokėjimą. Didelis stakas, 
biznis.

Kreipkitės į Naujienas 
Box 1479 

1739 So. Halsted St.

PARDUODU eleetrie shoe repait 
Storą. Geroj vietoj, 4 kambariai, ren
da pigi. Priežastis, apleidžiu Chicagą. 
610 W. 47th St. Boulevard 5541.

CITY REALTX CO., 
Inkorporuota 

948 63rd St., 
Wentworth 024$

PARDUOSIU 8 šmotų dining ruimio 
setą, karpetą ir šildomą pečių. 2040 Le 
Moyne Avė., 1 mas augštas iš užpaka
lio po 4 vakare.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
biznis išdirbtas, pigiai. Apgyventa vi
sokių tautų. 3435 Wallace St.

SUV, VALSTIJŲ Valdžios Paskolos 
nąmų savininkams dabar autorizuota 
Kongreso. Patarnavimas ir prirengimas 
aplikacijų dėl Illniois įr Wisconsin dist- 
riktų. Atsišauk su legalem čiskripcijom 
arba paskiausią tąkrilf sąskaitą pas 
Loan Service Bureau, 123 W. Madison 
St. Kambarys 1000. Atdara antradieniais, 
ketvergais ir Šeštadieniais iki 9 v. vak.

Business Service
—

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimui na 

mų savininkams, reikale neinsipratimi 
su rendauninkaie. Maža narystė* mokta 
tis. Expęrtų pątarimąi visais reikalai) 
dykai. Atdara nedlliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGC 

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 'ir 2952

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
u NEATĖJUS

Mimu darbas padalomas, ekspertų. Mes 

oro šviesą, Ir pataisoje pečius 
, Darbo apkąinavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
3218 So. Halsted S|.

Tel. Vft^3965 , -

naujas restaVrantas 
. Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai - kopūstai, barščiąį it kiti naminiai 
. Savininkas su daug metų pa

tyrimo šiame biznyje, užganėdins vi
sus atsilankiusius. • 7

1708 Sd. Halsted St.. 
CHICĄP^ ILL.

!■■■>■■! ■ ■■■■ ■■■■< I. ■■■ ■ u- 11 ; -ir - - .

VALOME LANGAMS UŽDANGAS 
už 25c kiekvienas, -o- 

i NAUJĄSį ŲŽDĄNGAS 
k^ekyiena.Į1 i ’ .J...1 - •

taipgi dirbame blekorių darbą — st°SU 
rinas, 
ir

valgiai. Savininkas su daug metų pa

- Si5RT-HcOMW 5HĄDE # 

\ . 2924 DiviSion Street
; > Arhutagę: 4684 1

• I ’• ‘ ' i , '■ . ,! >. “ V- ■ ! * ' r -i zs ' ■ '•
e-maca. >*■■■■. i ■■ ji ■«*■■■■ ...........

.LlEjTūViSKAS.'.HpTELIS.
į Ndrintieiųs pigiai > pragyventi arti ^i- 
durmiesČib; kambarys$2.00 į savaitę; 
pusryčiai 5 centai, pietus 1.0 centų, o 
vakarienė 15 centų. Kambariai garu 
apšildomi, i su visais parankumais. Atei
kite ir persitikrinkite,'

ANTANAS BOČKUS, 
Manadžeris

1019-21 W. Monroe St., Chicigo, III.

> ATYDA:. Jeigu jums priseina ken
tėti nuo kokių nęrs, užsisenėjusių ligų, 
paslaptų arba kitokįų, rašykite man ir 
aš jums pranešiu kaip greit ir sėkmingai 
galėsite pasigydyti. 7

DR. J. p. ZAREMBA. 
20 ,W. Jackson Boulevard, 

Chicago, Illinois.

Automobiles
PACKARD KĖLIAUSIO MODELIO 

. DE LŲXE SEDANAS j 
, ‘ K'ąd sukelti, pinigų,, aš esu privers-, 
tas paaukori, savo Pąękąrd De Luxe se-j 
darią, mano pirktą m*žiau ka*F£ metai 
laiko atgal. Kata* yra kuogėriausia| 
kiekvienu žvilgsniu ir ąeturi dėmėsi 
{rengtas su šešiais kaip naujais tairaisi 
gražus baigimas, švarus išmušimas sėj 
dynių dangčiai ir tūri kiekvieną galim* 
įrengimą. Tai yra puikiausias ir gra* 
žiausias karas Chicągoje. Kainavo man 
virįi $3,100 ‘ Paaukosiu jį tiktai už 
$400. Atsišaukite' nedėlioj, 949 N. 
Hoyne Avė., 3rd fląt> ■

PARSIDUODA 5kių kambarių ra
kandai. Labai švariai užlaikomi už 
pigią kainą. Galima ir kambarius ren- 
duoti, Gražioj vietoj. Renda pigi. 
5234 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI valymo, dažymo 
staiga labai pigiai. Parsiduoda dėl svar
uos priežasties. 2412 W. 71 St.

For Rent

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
ilgiai arba mainysiu ant automobilio — 
3uick ar Nash. 3210 S. Halsted St. 
3ox 45.

; PASIRENDUOJA penkių kambarių 
flatas, garu šildomas, nebrangiai.

3341 Auburn avė.
PARDAVIMUI pieno išvažiojimo 

rautas su troku, už prieinamą kainą. 
Šaukit telefonu Lafayette 3292.

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

19-ta IR MARSHALL BLVD.
Fornišiuoti ir nefornišiuoti,' 

pastatyti, moderniški apartemntai 
ir augščiaus.

Priešais gražiausią Douglas Parko 
riją,. 2, 3, 4, 5 kambariai.

• 3.001 W. 19th St.
Agentas ant vietos.

naujai
$20

sek-

ANT RENDOS 5 kambariai ir 
ras, pigi renda, savininkas

3508 So. Maplevvood Avė.

sto

RENDON 4 kambarių šviesus cottage, 
pigi renda.

1517 So. Komesky Avė.

Ęurnished Rooms
< KAMBARYS' ant rendos ptie mažos 
šeimynos vienai ypataį arba dviem. 
6953 So. Artesiah Ave.,t'2ros lubos.

KAMBARYS ant rendos, dėl vaikino 
prie mažos šeimynos,’ karštu vandeniu 
Šildomas. Tel. Rockwell 4517.

■; ......... . Į ry- -—r- — —.. >
‘ .

PASIRENDUOJA kambaris vedusiai 
porai ir rakandai pasidėti galima. 6542 
So. Washtėnaw Avė. Tel. Hemlock
9171; ■' ? .-J r-

. • . J i. . ■ Į . ‘,. • . .

RENDAI 2 kambariai, šviesus furni- 
šiuoti dėl .vyrų arba vedusios poros, gali 
valgį pasigaminti. ’

' 824 W. 34th Place.
—O—

RENDAI pigiai apšildomas kamba
rys prie mažos šeimynos vaikinui, mer
ginai ar vedusiems. Gali virtuvę var
toti. 3332 Emirald Avė.

RENDON kambarys dėl vieno ar 2 
vaikinų ar merginų, 3403 S. Union 
Avė?., 2ras iš užpakalio.

KAMBARYS 'dėl ^vedusios poros arJ 
ba;pąyitniUi. prie mažus šeimynos. Mrs. 
Sakalauskienė, 4829 Nevada St.
, ‘ . << • ■ -į ’ . . '

V RENDAI kambarys didelis šviesus 
vaikinui ar merginai, ar vedusiai porai. 
254.6 VA 67 Sg

Personai
Asmenų ležko

IEŠKAU P. Baltučio.

NEPAPRĄSTĄ PROGA
Studebaker 1931 • mbdeliq “President^ 

8 Sedanas. Banku ' užsidarymas; vęrčii 
maųe paaukoti šį gražinusį kir^ Be
veik, hevažinetas —tiktai kelis: šimtus 
mylių. ' Jis yrft įtiktą! kaip naujas, 
bengtas su šešiais < iiratiniais ratais J? 
šešiais visiška naujais originaliais lat
rais. Kainavo man VitS $1.900. Pri
imsiu $375. 2106. N; Humbold Blvd* 
2nd. flat. 1

, TIKRĄ WQGA
; Buick vėliausio modelio De Luxe 

Sedanas. Mįmo vartotas mažiau kaip

Farms For Sale
--.-L-.-ru-yjOyj Pųrdavimui

EXTRA
Ieškote bargeno? štai jis! 120 

akerių kviečių lauko, budinkai, sodnas, 
miškas, mašinos, vąsaros derlius, 5 ar
kliai, 15 gyvulių, arti Scottvilte, lietu
vių kolionijoj. visa gaspadoVstė tiktai 
$5000, įmokėti pusę. Veikite tuo jaus, 
rašykite angliškai.

ADAM SLAMKOWSKI, 
Scottvilte, Mich.

80 AKERIŲ farma Lake Kauntei, 
Michigan, 25 mylios į Rytus nuo 
Ludingtęn ant valstybinio kelio, dįdeli 
namai, ,;r obelių sodnas arti ežero, **' * 
dirbta žemė, be morgičių, $1150 
greitam pardavimui. Savininkas 

B. H. BLACK, 
kambarys 1334 

30 No. LaSalle St. 
Franklin 8238 
............o- — —■

visa 
cash

40 
mokėjimais, 
mapą.

AKERIŲ $120.00, lengvais iš- 
Dykai duosime knygą ir

A. W. BLOM.
M&nominėe, Mich.

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
Storas, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti arba priimsiu part
nerį su $400. Geriausia proga kokia 
.gali pasitaikyti. 212 E. 16th St.

IEŠKAU P. Baltučio, kuris pirmas 
praneš kur jis randasi duosiu $10.0( 
atlyginimo. Jeigu aš .galėsiu sriareŠ- 
tuoti. Antanas Jucius, 927 W. 33 St.

Situation Wanted
Darbo Ieško ■' u

■ vIESKAU? darbo- prie namų taisymų. 
Imsiu Štore ar flatą ųž darbą.'Rašykite, 
Sox 1480, Naujienos, 1739 South

halsted St.

aŠtuonius mėnęsius. h' Turiu paaukoti, 
kad sukelti pinigų. Tai yra puikiausias 
kąrąs, kokį kadi esu tU^jęs, yra tiek 
pat geras kaip naujas. Turi šešius dra- 
tinius ratus irj šėšiųs originalius tairus

North CaliforniaAvt., 3rci'flat,

ka4 sukelti pįhįgų. ■ / 
kąrąs, kokį ‘ kadi esu turėjęs, yra tiek 
pat geras kaip naujas;^ ■■TdC’"-“''"'-'-
tintus ratus ir šeštus onginąhu 
kaip naujus. Priimsiu $325. 1315

CADILLACK VĖLIAUSIO 1931 MO
DELIO SPORT COUPE

Karas yra absoliučiai kaip naujas 
martO 'išvažjnėtas visai mažai ir rūpes
tingai. įį|teikąl^ piųįgif verčįą ma^e 
paaukotąjį. Netįiri rfet įbrėžimo ir yra 
tiek pab .geras>.kaip dieną išėję*«4š/dirb
tuvės. Paaukosiu ii už $400. Atsi- 

3i^dkyjn>. 
te'?*

PARDAVIMUI bučernė Ir grosernė, 
parduosiu už jūsų teisingą pasiūlymą. 
6001 So. Carpenter St. Tel. Englewood 
2116.

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui

NAUDOKITĖS PROGOMIS, NAMAI 
UŽ PUSE KAINOS

5 kambarių namukas, garažas ir 2 
lotai. , Randasi gražioje apielinkėj. 
Kaina tik $3300, įmokėt $1800.

6 kamb. moderniška muro bungalovv, 
garažas ir lotas 30x125. Randasi Mar- 
quette Park .prie We$tern Avė. Kaina 
tik $6250, įmokėt kas kiek gali.

2 flatų namas, 5 ir 6 kamb., aržuo- 
lo trimas, pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomas ir 2 karų muro garažas. 
Bankas parduoda tik už $5250. Su 
įmokėjimu susitarisime.

3 flatų muro namas, gražiai atrodo 
ir su visais patogumais. Randasi 
Brighton Parke arti lietuvių bažnyčios. 
Kaina tik $6500.

Biznio namas didelis storas ir 5 fia
lai. Randasi Marquette Parke ant 69 
St. Pirmiaus buvo parduotas už $33- 

savinin- 
Naudo-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
’ardavimo priežastis einu j kitą biznį. 
Atsišaukite Naujienos Box No. 1483.

PARSIDUODA saliuno geri fixtu- 
res už teisingą pasiūlymą arba mainysiu 
ant automobiliaus. 3407 S. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu. Bargenas. < 

Lafayette 8780

Farmg For Sale
Ūktai. Pardavimui

80 AKERIŲ farma parsiduoda už 
$1600.00, imsiu į mainą automobilių 
nebrangesnį kaip $300.00. C. Pilkis, 
3432 So. Halsted St. Yards 1797.

' PIGIAI FARMA
Parsiduoda iš priežasties savininko 

nirties labai pigiai ir tik už cash. 120 
akerių su budinkais. Yra miškas, ly
tus laukai, gera žemė, apie 6 mylios 
huo Dowagiac, Mich ir 115' mylių nuo 
Chicagos. Kas turite cash nepraleiskite 
progos, čia jūsų investuoti pinigai ga
lima padauginti trigubai perkant šią 
farmą.

JOSEPH VILIMAS, 
6504 . Washtenaw Ave., 

Chicago, III.

000. Dabar pirmo morgičio 
kas atiduos tik už $16,500. 
kitės proga.

Taipgi mes turime įvairių 
namų, ūkių, lotų, morgičių, 
Bonds”, biznių ir tt., kuriuos sumainy
sime ant jūsų nuosavybės.

Kreipkitės* kas dien arba nedėliomis 
pas,

K. J. MACKE 8 CO. 
(Mačiukas) 

6812 S. We$tern Avė. 
Tel. Prospect 3140

mainų, 
“Gold

CENTRALINfi vieta, bizniavas kam
pas, 2 krautuvės ir ugnies inžino na
mas. 8000 geriausias pasiulijimas, ant 
išmokėjimo, pamatyk savininką, 3102 
W., 111 St. Užpakaly.

NAUDOKITĖS GERA. PROGA - 
Kas turit namus, farmas, biznius, ar

ba kitokias nuosavybes norit greitai par- 
douti arba išmainyti, turime visokių 
mainų, namų, farmų, mažu ir didelių, 
galima pigiai pirkt£ arba mainyti.

C. P. SUROMSKI CO. 
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6 7 51 vakarais Boulevard 0127 
\ - ----------------------- ------------- ------------------ --

JEIGU jus ieškote bargenų. bunga- 
lows, 2-3 ir 4 apartmentų bildingas. 
ateikite 5200 So. Ashland Avė., arba 
telefonuokite Prospect 5749.

PARDAVIMUI mažas namas su 
dvejais lotais. Namas randasi ant 69 
St. ir Maplevvood Avė.

3428 Aūburn Avė. ,

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

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

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių išrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar 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*

■ i.

. ......... , ,, „.p, ■ <iii.ii  ................ ... ........

IEŠKAU darbą už jąnįtoriaus pagel- 
bininką, esu jaunas, patyręs ir. priklau
sau prie unijos.; Dirbsiu pigiai, šau
kite, Victory 9034, kaluskite Toriy.

■imiui iriiliiiii 'ii i’ I I o' I .1.. .................... ..

Partners Wanted
, /: Pudinlnkų Reikta_________

PAIEŠKAU pusininko į valgyklos 
biznį su mažu įnešimu, arba priimsiu 
automobilių, 3517 So. Halsted St.

ttadios
NAUJAS 1932 Phlko 10 tūbų il

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

4 3 3 Ž Madison St.
<teiii .. i. , i .imu. ii. h.i.i»i. I ................

.RADIO TA TARNAVIMAS — pa, 
taisau visų išdirbysčių radios. Patar- 

■ ■>,i ’”••• gerai. šaukite Tel,M?

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

Si




