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Gandhi Paliovė Badavimą
Anglija priėmė Indijos susitarimą ir Gand
hi paliovė badavimą. Bet vėl badausiąs, jei 

patys indusai nepildysią susitarimo
Poona, Indijoj, rūgs. 26. — 

Gandhi. gavęs žinią, kad Ang
lijos valdžia priėmė “su ne- 
kuriomis rezervacijomis” indu
sų susitarimą su nepaliečiamai
siais apie Indijos rinkimų tvar
ką ir sutinka sulig to pakeisti 
rinkimų įstatymų projektą, šian
die paliovė badavimą.

Badavimą paliovė 5 v. po pie
tų, Indijos laiku. Iki to laiko 
jis buvo išbuvęs be maisto še
šias dienas ir penkias valandas. 
Gandhi pradėjo badavimą per
eitą antradienį protestui prieš 
nepaliečiamųjų išskirimą iš 
bendro rinkikų kadro ir sutei
kimą jiems atskirų vietų legis- 
laturoje. Sulig pačių indusų su
sitarimo, | visi balsuos bendrai, 
bet nepaliečiamieji vistiek tu
rės užtikrintą tam tikrą skaičių 
vietų legislaturoje. Gandhi tvir
tino, kad atskiras balsavimas 
dar labiau atitolins indusus nuo 
nepaliečiamųjų ir tuo ilgiau pa
laikys nepakenčiamą beteisių 
nepaliečiamųjų padėtį. -

Kai atėjo telegrama nuo An
glijos valdžios, visai nusilpnė
jęs Gandhi, kitų pagelba paso
dintas lovoje, ją atidžiai per
skaitė ir silpnu J&tfsu pratarė: 
“Tai bus priimtina”. Dar trum
pai pasitarė su ■* draugais, jų 
tarpe ir su atvykusiu garsiuo
ju Indijos poetu Rabindranath 
Tagore. ir visiems sutikus pri
imti Anglijos atsakymą, Gandhi 
sudejavęs vėl atvirto lovon. 
Pirm valgyti jis pirmiausia pa
reikalavo atkalbėti maldas ii 
tik po jų jis išgėrė kelis lašus 
pastiprinančios sunkos. Gryšti 
prie valgio jis turės labai at
sargiai.

Dar prieš ateisiant Anglijos 
telegramai, Mahatma Gandhi 
pareiškė įspėjimą patiems indu
sams: “Jei mano badavimas bus 

- nutrauktas kabineto nuospren
džio, tai bus tik paliauba. Aš 
išnaujo pradėsiu badavimą, jei 
pačios indusų kastos tinkamai 
nesielgs per ateinančius kelis 
mėnesius”.

Gandhi bus paliuosuotas?
'■ fSimla, Indijoj, r. 26. — Čia 

gauta be oficialio patvirtinimo 
žinia, kad Mahatma Gandhi gal
būt bus paliuosuotas iš Yeroda 
kalėjimo delei ji didelio nusilp
nėjimo laike 6 dienų badavimo.

(Pradėjus badauti Gandhi 
.skaitėsi techniškai liuosas, tik 
jis pats nenorėjo kalėjimą ap
leisti).
Gal šauks naują Indijos kon

ferenciją
Londonas, rūgs. 26. — Ang

lijos valdžios priėmimas • pačių 
indusų atsiekto susitarimo,' pa
sitiktas čia su pasitenkinimu. 
Tas susitarimas skaitomas lai
mėjimu MacDonaldo kantrios 
diplomatijos.
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Kai pirmiau buvo sušaukta 
Indijos konferencija', tai ji ne
pasisekė delei pačių indusų ne
galėjimo susitarti tarp savęs. 
MacDonaldas patarė indusams 
bandyti susitaikinti tarp savęs 
namie, nes kitaip Anglija tu
rės jiems diktuoti.

Dabar tokis susitaikymas į- 
vyko ir jei jis nors kiek ilgiau 
pasilaikys, tai Anglija veikiau
sia šauks antrą Indijos konfe
renciją, kad suteikti Indijai do
minijos teises.

Tečiaus daugelis netiki tam 
susitaikimui. Indusai buvo pri 
versti nusileisti, kad išgelbėti 
savo “šventąjį žmogų” Gandhi, 
bet kai jis pradės valgyti, tai 
ir vėl ims spausti nepaliečia
muosius, nes skirtumai tarp 
kastų yra šimtmečius įsigyvenę 
ir sunkti juos su viena diena' iš
lyginti.

Siunčia miliciją į 
Ohio kasyklas

Milicija betgi turės nuginkluoti 
mušeikas ir uždaryti kasyklą

Columbus, O., rūgs. 26. — 
Gubernatorius White įsakė Ohio 
milicijai vykti į Ohio anglių 
komp. kasyklą No. 267, arti 
Athens, kur nuolatos tarp strei- 
kierių ir kasyklos sargų-mušei- 
kų įvyksta persišaudymai, ku
riuose jau keli žmonės liko nu 
šauti. Tarp nušautųjų yra ir 
streiko agitatorius Boyd Vin- 
cent, 15 m.

Milicijai betgi yra įsakyta 
nuginkluoti mušeikas ir uždary
ti šios kompanijos kasyklas, kur 
tik yra streikas.

ši kompanija yra' vfenatinė 
nepriėmusi kompromisinės gu 
bernatoriaus sutarties, taip kad 
jos angliakasiai pasiliko ir to
liau streikuoti, nors jau kitos 
Ohio kasyklos dirba', ši kompa
nija irgi bando kasyklas ope
ruoti pagelba streiklaužių ir 
mušeikų.

Suomija paliuosavo 20,- 
000 kalinių

Helsinki, rūgs. 26. — Parla
mentui didele didžiuma balsų 
priėmus amnestiją prasižengu
siems prieš prohibiciją kali
niams. prezidentas suteikė par- 
doną 20,000 kalinių. Su am
nestijos priėmimu buvo skubi
namus:, kadangi didžiuma kali
nių yra tokie, kurie buvo nu
bausti tiktai pinigiškai, bet de
lei dabartinės depresijos nega
lėjo pabaudų sumokėti ir pate
ko kalėjiman. Tai labai padidi
no susigrūdimą kalėjimuose.

Venizelos nugalėjo 
monarchistus

rpRHS
Chic&gai ir apylinkei feder*» 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galimas protar
piais lietus, mąža 
temperatūroje.

Saulė teka 5:42,

permaina

leidžiasi 5

, Atėnai, Graikijoj, rūgs. 26. 
—Iš didžiųjų Graikijos miestų 
pranešama, kad vakarykščiuose 
parlamento rinkimuose laimėjo 
Venizelos liberalų nacionalistų 
partija. Kadangi Graikijoj yitf 
proporcionalė rinkimų sistema, 
tai galutini rinkimų daviniai 
paaiškės tik už kelių dienų.

Rinkimų kampanija buvo la
bai triukšminga. Ypač briovesi 
j valdžią monarchistai. Bet 
patys rinkimai praėjo ramiai.
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Chicago, III., Antradienis, Rugsėjis-September 27 d., 1932

Apsiginklavę kulkosvaidžiais Illinois milicin 
kasyklą ti

I
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ai saugo pradėjusią dirbti 'Peabody Coal 
Langley, III.

Co.

24 areštuoti dėl muš-Ęfiijr
tymų Springfielde Londonas 

pranešama,
Visi areštuotieji yra senosios šauks p,.ie g^klo 1>2oo,()00 at 

Mobilizacija 
prasidės spalib 1 d.

Priežasties mobilizacijos neži
noma. Italijos karo ministeri
ja sako, kad ?■ Mussolini norys 
pamatyti ar Rezervistai tinka 
kareiviavimui.* 

------------------

r. 26.— Iš Rymo 
tad Mussolini pa-

unijos nariai, kurie pradėjo sarg.()S kareivių, 
šaudymą streikuojančių ang-1 
Rakusių

Springfield, III., rūgs. 26. — 
Vakar ištikusiose muštynėse 
tarp senosios ir naujosios ang
liakasių unijų šalininkų; poli- 
cistas seržantas Porter Willram 
liko užmuštas ir 20 angliakasių 
sužeista.

Apie 50 senosios unijos ang
liakasių susirinko vienoj sve
tainėj pasitarti apie gryžimą 
j darbą. Po susirinkimo jiems 
gryštant j hotelį juos apsupo 
steikuojančių angliakasių pikie- 
tuotojni. Tuoj vienas senosios 
unijos narių šovė j pikietuoto- 
jus ir tas iššaudė muštynes, 
kuriose senosios unijos nariai 
panaudojo revolverius, peilius ir 
lazdas. Atvykusi policija ne
galėjo muštynių sustabdyti i?' 
tapo pašaukta valstijos polici
ja, kuri minią išsklaidė dujų 
bombomis.

Prasidėję Tautų Są
jungos*posėdžiai

Atidarė juos tde Valera pačios 
Sąjungos t pasmerkimu

Vokietija suvaržo 
maisto importavimą
Uždeda kvotas, kad pagelbėti 

saviems uklninkąms. Suvar
žymai skaudžiai palies ir Lie
tuvą

kuriomis taikoma
Vokietijos ukinin-
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Lietuvos Naujienos
Pirmas kailių apdirbi
mo fabrikas Lietuvoje

Kaunas.— Lietuvos pramonė 
praturtėjo dar viena nauja pra
mone. Jau iš seno žinoma Kau
nui firma Broliai Vinikai, įstei
gė kailių apdirbimo, dažymo ir 
etc. fabriką, su naujomis mo
derniškomis mašinomis; fabri
ke dirba keli desėtkai darbinin
kų, visas darbas pržiirimas pri
tyrusių specialistų iš užsienio.

Fabrike apdirbami sidabrinių 
lapių kailiai, kas ankščiau te
ko, gabentis iš užsienio.

Fabrikas jau turi užsakymų 
iš Belgijos, Italijos ir Čekoslo
vakijos

Japonai numato ne
tolimą karą su Jung.

Valstijomis
Visą Japoniją yra apėmęs kari

nis karštis. Japonija neatsi
žadės Manžurijos

Nenori bajoriškos 
dovanos

Šiauliai.—Neseniai grafas Zu
bovas šventė 60 metų savo am
žiaus sukaktuves. To progą J. 
Klausutis Beržanskis p. Zubo
vui pasiuntė “Lietuvos Heral
dikos” brošiūros I pėdagį,

P. Zubovas p. Berafatskiui 
“Lietuvos Heraldiką” grąžino 
ir pareiškė, kad jis heraldika 
nesidomėjęs nei rūstį, nei da
bar lietuvių ir esąs tos nuomo
nės kaip ir Lietuvos konstitu
cija, ačiui Dievui ir Perkūnui, 
atmetusi bajorystę ir pripaži
nusi tiktai žmogų be skirtumo, 
kur ir kaip jis yra gimęs.

Davainioniy senkapiuo
se rasta įdomių se

nienų

Po muštynių tapo areštuoti 
24 senosios unijos nariai, kurie 
yra kaltinami muštynių sukurs- 
tyme. Tarp areštuotųjų yra ir 
buvęs valstijos senatorius Wil- 
liam J. Sneed iš Herrin, 111.,, 
John J. Louis atstovas. Kiti 
areštuotieji irgi yra unijoj vir
šininkai ir organizatoriai.

Visi areštuotieji šiandie bųyo 
pa'liuosuoti iš kalėjimo, užsta
čius už kiekvieną jų po $500 
kaucijos.

Geneva, rūgs. 26. — Airijos 
prezidentas Eamon de Valera 
šiandie atidarė Tautų Sąjungos 
posėdžius ir atidarė tokia kalba, 
kurį reikštų. S^Upgps .laidojimą. 
Jis atvirais pasakė, kad Tautų 
Sąjungą netekusi žmonių pasi
tikėjimo/ nes ji neįstengė iš
spręsti nė t vieno svarbesnio 
klausimo, ypač nusiginklavimo 
ir Tolimųjų/.Rytų (Japonijos).

Nusiginklavimo gi konferen- 
ei jos posėdžiai tapo nutraukti 
neaprybota'm laikui.

M. Hilląuit, Socialistų 
patrijos kandidatas j 

New Yorko majorus
Nominuotas vienbalsiai; reika- 

zlauja $75,000,000 bedarbi^ 
šelpimui ir auktšų valdininkų 
algų sumažinime ‘

Tautų Sąjungos nariai, 
delei krizio, nemoka 

duoklių
Delei to Sąjungai gręsia bank

rotas. Gal nebestatys rūmų

Geneva, rūgs. — šiandie 
susirenkant 13-tarn Tautų Są
jungos plenumo (visų Sąjungai 
priklausančių šalių ątstovų) po
sėdžiui, Sąjunga’ atsidūrė keb
lioj finansinėj padėty: jai grę- 
sia bankrotas.

Dar niekad nariai nebuvo taip 
atsilikę su savo narinėmis mo- 
kestimis. Iš 55 Tautų Sąjun
gai priklausančių šalių tik 9 
yra sumokėjusios savo duokles. 
Iš $1,320,000 metinio biudžeto, 
nėra surinkta nė pusės— ikišiol- 
tėra sumokėtą tiktai $560,000.

22 šalys, jų tarpe ir Vokieti
ja ikišiol dar nieko nėra mokė
jusios,

(Manoma atsižadėti ir pradėtų 
sitatyti Tautų Sąjungos rūmų, 
kurie jau kainavo $5,000,000. 
Manoma, juos parduoti ligoni
nei.

Kiti siūlo Tautų Sąjungos 
raštines iškelti iš Ženevos, brau 
giausio: miesto Europoj ir persi
kelti j Vieną, kuri siūlo Sąjun
gai dykai Hapsburgų rumus.

Munichas, Bavarijoj, rūgs. 26. 
—Agrikultūros ministeris bato
nas ven Braun paskelbė naujas 
reguliacijas, 
pagelbėti 
kams.

Palūkanos ant ilgalaikių pa
skolų ūkininkams per ateinan
čius dvejus metus yra sumaži
namos 2 nuoš.

Taipjau įvedamos kvotos ant 
importuojamo maisto: mėsos, 
daržovių, vaisių ir t.t.

Kiek bus importuojama, bus 
susitarta su kitomis šalimis, ku
rias ;š!s importo aprybavimas 
labiausia palies. O tarp tų šalių, 
kurias šis aprybavimas palies 
yra ir* Lietuva, kuri ikišiol į 
Vokietiją eksportuodavo nema
žai maisto ir paukščių. Palies 
ir Ameriką, kuri daugiausia 
eksportuodavo džiovintus obuo
lius.

Grudų šiemet Vokietija' tiki
si turėti daugiau, negu ji gali 
sunaudoti.

Miestiečiai yra nepatenkinti 
šiuo maisto importo suvaržy
mu, nes tai reikš augštesnes 
maisto kainas.

Tokio, rūgs. 26. — Visą Ja
poniją, nuo masių iki politinių 
vadovų, yra apėmęs karinis 
karštis. Visi skaito, kad san- 
tikiai su Jungt. Valstijomis ve
da prie neišvengtino karo, ku
ris gali kilti už kelių mėnesių, 
žmonas tam karui pritaria ir 
atvipai apie jį kalba.

•/Nunjatoma' karo pagrindine 
priežastis, tai Amerikos atšišA- 
kymas pripažinti naująją' jąpo* 
nų sukurtą MarichUkuo (Man- 
žurijos) valstybę. Japonai jo
kiu bodu neatsižadėsią Manžu- 
rijos, nes ji būtinai reikalinga 
jos plėtimuisi. Jeigu Amerika 
nepermainys savo nusistatymo, 
tai prisieis ginklu, spręsti tą 
klausimą. O kariauti dabar yra 
patogiausia, nes šiuo laiku Ame 
rika yra silpniausia.

Kaunas.—Jau nuo rugpiučm 
18 d. pradėti kasinėjimui Da- 
vainionių kaimo, Rumšiškės apy
linkėse, senkapiai, kurių esama 
ne tik Davainioniuose, bet ir dar 
keliuose apylinkes kaimuose. 
Tada buvo atkasta tik viena 
senovės kapvietė; rasta palaikų 
iš senų amžių, spėjama, dar iš 
V—VIII amžiaus. Kasinėjimams 
vadovavo prof. Volteris ir Ka
raliaučiaus muziejaus konser
vatorius prof. Ensrels.

Raudama įvairių daiktų iš ak 
frterfs? žalvario ir geležies ga
dynių. Kasinėjimai bus tęsia
mi ir gal būt išplėsti į apylin
kės kapines. Iškasenų sorta: 
vimo ir įvertinimo daviniai bus 
paskelbti vėliua.

• v

Rusija pagerbė savo 
garsųjį rašytoją Gorkį

New York, rūgs. 26. — New 
Yorko socialistų partijos kon
vencija vienbalsiai nominavo 
Morris Hillųuitą, socialistų na- 
cionalio komiteto pirmininką, 
partijos kandidatu į miesto ma
jorus.

Konvencija ■. priėmė platfor
mą, kurioje pareiškė, kad adv. 
Seaburg ir Hofstadter’io kimisi- 
jos kaltinimai prieš Walkerj pa
teisina jų aukščiau darytus puo
limus prieš fnajorą už kyšius, 
nešvarius darbus ir miesto ad
ministracijos naudojimą savo 
tikslams. “Visuomenės vadai 
pasirodė tarnaują stambiam 
bizniui vienoj pusėje ir pože
mių kriminalistams—kitoje”.

Platformoje socialistai reika
lauja visų aukštų valdininkų 
algų sumažinimo; $75,000,000, 
bedarbių Šelpimo sekančiais me
tais ir- municipalių projektų, 
parkų ir aikščių darbų at
naujinimo.

Be to. reikalauja miesto čar- 
terio revizijos ir apskričio ir 
miesto biurų jungmosi, kad tuo 
budu išvengti darbo ir išlaidų 
duplikacijos.

Whittier, Cal., r. 26.— Ke
turi žmonės liko užmušti^ kai 
du aeroplanai ore susikabino 
sparnais ir nukrito ant kelio ties
Pico. :

r f ’ ' .-‘i*
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Maskva, rūgs. 26. — Sovietų 
Rusija vakar minėjo Maksimo 
Gorkio (Aleksei Pieškov) 40 me
tų literatinio darbo sukaktu
vės. •

Tapo paskelbta įsteigimas 
Gorkio vardu augščiausio lite* 
ratinio instituto, taipgi dauge
ly universitetų bus įvestos Gor- 
gio vardu stipendijos. Garsusis 
miestas Nižni Novgorod tapo 
pervardytas į “Maksim Gorki”. 
Taipgi Gorkio vardu pervardy
ta didžioji Maskbos gatvė 
Tverskaja.

Komunistai laimėjo So
fijos rinkimouse

Sofija, rūgs. 26. — Vakarykš
čiuose rinkimuose komunistai 
laimėjo didžiumą vietų Bulga
rijos sostinės Sofijos miesto 
taryboje. Iš 44,000 balsavimuo
se paduotų balsų jie surinko 
14,000 balsų, bet delei išsidali- 
nimo balsų tarp daugybės par
tijų,- jiems pasisekė laimėti di
džiumą vietų.

Premieras Mučanov tečiaus 
davė suprasti, kad rinkimai ne
bus pripažinti, ir miesto ta'ryba 
bus paleista. Komunistai Bul
garijoj. valdo jau daugiau kaip 
60 miestelių.

Didėja. Rokiškio v. rugpiučio 
18 d. revolverio šuviu nusišovė 
paleistas atostogų kareivis Šū
kis. šautis nuėjo į Audros pa
upį. Vaikinas buvo ramus ir 
doras. Prieš nusižudymą skun
dėsi, kad jo labai neapkenčianti 
brolio žmona ir dėl to grįžęs iš 
kariuomenės neturėsiąs kur 
dingti.

Kaunas.— Jau prieš kurį lai
ką švedų degtukų sindikatas 
pradėjo savo degtukų fabrikus 
Lietuvoj tai savaitei, tai dviem 
savaitėm stabdyti. Dabar sin
dikatas nori visuose savo fab
rikuose dirbti tik 3 per savai
tę dienas. Sindikatas tvirtina, 
kad dabar degtukų suvartoji
mas Lietuvoj visu trečdaliu esąs 
sumažėjęs. Jei degtukų fabri
kai dirbs tik po 3 dienas per 
savaitę, tai daug darbininkų ne
turės darbo.

Prapuolė skrendą Ame
rikon 3 japonų lakūnai 

7 .

Tokio,-Japonijoj, rūgs. 26.— 
Trys japonų lakūnai, kurie iš
skrido į Jungt. Valstijas drau
gingumo kelionei, kelyje kaž
kur prapuolė ir galbūt yra žu
vę jiems išskridus kilusioj aud
roj.

Cherbourg, Francijoj, rug. 26„ 
—Dešimt žmonių liko sužeista 
eksplozijoj francuzų submarinoj 
Pefšėe.

Ant Pary-Paryžius, r. 26 
žiaus-Orleano kelio vienas au 
tomobilius lenkdamas kitus už
kabino ir apverta 6 kitus au 
tomobilius. 16 žmonių liko su
žeista.

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 blankas išsiunčian^ ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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1 vai. po pietų. .

lU PER 27 METUą 
IŠGYDOMOS JOS YR/ 
pūslės, ainuodijirai kf$W<

ošę su tautiš- 
ęšdami tautiš- 
Jic turėjo ir 

‘ ,is to 
lAftOYtinės 

mės

Pamatykite visas naujas, 
ši# njelų I^AIJIOS.

R LEADERS. Most of our Leading Men, including 
oflr Presidonts, have been Lawyers. TRAINEb MlffoS 
NATŪRALI\ GO FQRWARO. Thero it ą^vąyt ą 
Pemarid for Men and Women wi!h Lėgal Training. 
mVESTIGATE diftt UNlGUę SIHGJK TEXT SYSTEM. 
One subject at a time. No Tini 
formed nine thnei a Year. Štai 
ing Creditt at any Time. ENTERNGW?lt 
in Three Years. Day and Evening Claises.

"-o" 

vaizdai rakte. M

W W,ie- 
tuvių gyvenimo žinučių ue- 
trūksta, bet hiękaš, matomai,

Nę^ėdanų vąžiųoti Jpįetuvon arba atsikvies
ti savo gimines," kręįp^s į ^ąųjįįęn^, 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą 

ptfMstffer"
IŠLAIDOS III KLESĄ

Laivajkortė (minimum) .
Valdžios taksos .
Gęlžkėljs iš Chjęago^
Į New r orką (^inirnum)

garantuojame ant 
ir įduodame •

inšiuriną? 
sutaupysim daug pinigų 
automobilių, krautuvių 
Mes rašome visokios rų- 

žmonių.

—INCORPORATED —

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167

Į LIETUVĄ
greičiausiais jura laivais

Yra dar ir trupučiuką kito
niška versija. Girdi, pats kun. 
Čižauskas pasiūlęs Podolskiui

čekį sumai $7,400 ir šimtą do
lerių padavęs pinigais. liet vos 
tilį spėjo Podolskis paūžti če
kį ir pinigus, kaip, iš kito kam
bario išėjo trys policmonai, 
kuriuos kunigas buvo anksčiau 
pakvietęs. Jie, areštavo Podols
ku ir nusivežė į galėjimą.- *

rįyš^j tįuą; tįapo areštuo
ta ir Veronika Bukantaitė. Ta
čiau vėliau ji tapo paleista, o 
iš Podolskio pareikalauta užsi- 
statytį $5,000 kaucijos.

Tokie tai faktai. Bet dabar 
pažiūrėkime. kodėl l’oilolskis 
l'eilpiląvp iš kun,. čižauskp pi- 
pigų? Į kląushpą Visaip at
sakoma ir tarp įmonių, visokią 
gauęlai ęįn^, Štai viepi t^irįį- 
ųa, jog 'Podolskis yrą savo pu
šies juodr^ki^ kųrijS sumąpė 
pasipinigauti ir iš ^)iedno kupi- 
go išlupįi $1,0,Q..QO. Pe> Vra ir 
kita versija, kuri, gana pĮačiai 
skleidžiąnią tąrp lietuvių, štai 
jj: Yęrppika BųkantaitS buvu
si klebono (pižąiisįko, parapįjon- 
ka. Jįi apsivedė su p.od,pįąkiu, 
kių-į^ip, esą, prtsijpąžinusi, jog 
prieš apsivesiant draugavusi su 
kun. čižausku. Podolskis ir su
manęs pusryti “setleme.ntą” 
su kunigu dėl to “draugišku
mo”. Girdi, kunigas, kad už
glostyti visų rūkalų, sutikęs 
sumokėti $10,000. Jis $2,500 
sumokėjęs tuoj, o kitus žadę- 
j.ęą atiduoti vėliau. Įr štai, kai 
Podolskis' atėjęs atsiimti ba
lansą, ,,.s tapo policijc-’ suim-

ŽUDYNfĘS
FOĘTl bEĄ?tiOJĘ’E 

“Gcjmta savo Žalumoj” — £««//> 
atvaizduota dailininko N, C. tyyeth 

įkvėptas beširdiškos išddvikysteb 
gaujos atktįklį'ų liUiaml indi jonų, 
kurie nežrnonišfyu įyižitpu išžudo 
/orto gyventojus • • • rugpiūčio 15 
d. 1812, mėįaisf

Ęuįgpą 
?uikus geležinkeliu susisieki- 
m’a'9 u BRČMERHAVEST i

puikU8 tabakas^ jį tinkamai 
sendinus, išnokinu^, perleidžia

£ i '' -».f-..♦o-*'**'** ’

j ųo.drąnki.o. 'meto du.,ho.rėjo iš' 
gauti tuos,
i ;iajp ttm bebūtų, b^t. byli 
bus labaj įdomi. —/Piižiura.

vesti Bukantaitę ir žadėjęs 
jam už tai $10,000.
' Tokios tai eina taip. žmonių 
kalbos. įviek jos teisingos, —- 
žinoma, sunku pasakyti. Tęisy- 
bę galėsime patirti, tik tada, 
kai prasidės, teismas. Tadą pa
aiškės, ar. Podolskis su kun. 
Čižausku buvo padaręs kokią, 
nors sutartį, ar jis tiesiog

Detroito priemiestyj Ilam- 
tramek lietuviai vėl susilaukė 
sorkiškų įdomybių. Dienos hę- 
rojįųs ęlvaįi&ąs tęveJife. 
Atijędv, kud męs ą^ail^ųkįinv, 
panašaus skandalo, kokis prieš 
keletą metų kilę >u kunigu Jo
naičiu. Šiame atsitikime tik 
truputį kitoniška kombinacija: 
kun. Jonaitis turėjo bėdos dėl 
kito vyro moters, o kun. Bi
zauskas turi nemalonumų dėl 
merginos, savo buvusios para- 
pijonkos. Nežinau tik kodėl 
lietuvių laikraščiai apie ta įvy
kį beveik nięk » nerašo.

Vietos laikraščiai jau bent 
kelis kartus rašė apie kilusį 
skandalą. Tikrų faktų kol kas 
dar negalima paduoti, — ta- 
tąi paaiškės teisme. P, t rodi), 
kad viskas daroma didžiausioj 
slaptybėj. Matomai, į>uvp Pri.- 
sibŲoma, kad paprast i žmoge
liai’ ųicko negalėtų sužinoti. 
Bet kaip ylą neslėpsi maiše, o 
ji visgi galų gale išlenda, ir 
tiek. Taip atsitiko ir šiame 
a t vėjy j.

llugsėjo 13 d. kai kurie vie
tos lietuvių mato, kaip keturi 
pusėtino ūgio vyrai anie- sep
tintą vakaro išėjo iš Šv. Jur
gio parapijos klebono namų. 
Trys vyra’ susėdo Į '.ieną au
tomobilį, o ketvirtas Į kitą. 
Visi jie nuvažiavo kartu. Nie
kas į tai didelio dėmesio ne- 
?.lkreipė, nes tą diena buvo 
rinkimai. Todėl manyta, jog 
kokie nors politikieriai buvo 
atsilankę j parapiją. Bet štai 
ant rytojaus daugelis lietuvių 
nustebo, kai angliškuose laik
raščiuose pamatė, jog kleboni
ją aplankė ne politikieriai, bęt 
nolicmonai, kurie buvo ciyiliaia 
drabužiais apsirepgę. t; j

Pasirodo, kad tie policmonai, 
buvo atvykę areštuoti tūlą Ed
vardą Podolskį, lenką. Podols- 
■\is irgi yra poliemonas. Pasak 
laikraščių, Podolskis atėjęs pas 
kun. J. Čižauską atsiimti $7,- 

/< (). Esą, kunigas jam jau pir
ma buvęs sumokėjęs $2,500.

Ta diena (Podolskis telefona- 
vęs kunigui ir reikalavęs, kad 
rasai atvežtų jam $7,500. Ku
nigas atvažiuoti nesutikęs, bet 
prižadėjęs pinigus sumokėti, 
jeigu Podolskis atvyksiąs į kle
bi niją. Tasai taip ir padaręs. 
Kun. čižauskas tuoj i-Tašęs

[Ącme-P, « A. Photo] ’

Joan MacD.onąld, 24 m., duktė Angį|t^p^eįY^r0; su savo 
jaunikiu Dr. Alastair Mą,ęĘįĮUion, su lęų^uo, ji šipuliu. dienotnis 

, apsivedę. ; r

rinkimą gerai ir sumaniai. 
Bet beda ta, kad patys kliu- 
biečiaįi kai kada yra įlesuva^ 
domi ir užsiima visokiais nie
kais. <• ■

Klibas turi ganą daug na
rių, kurie yra užsivilkę su mo
kesčiais. Nutarta tiems na
riams. suteikti paskolą iŠ iždo, 
kad jie galėtų ‘ užmdkcti už- 
vilktus mokesčius. Tai pagir
tinas dalykas. — KliubiCtis.

Del informacijų kreipias:.
13.0 W.Randplph St,, Cbicago, 111.

1— PER2IURftKNar‘ yra gerai
Bukoncktuotafl i elektros autlctą.

2— ipfeTt^jURftK w visos (uboii dėta.
RERžIUąfiK anteną—Plaukinius Ra- 

rfih dradrrt*-Lar' nftta ntSiliiiOsavė: Jelgū 
negalite surasti priežasties, lai pažauklto 
mtre? Už vlriiiy rtėlėrj įlieti sutalsyAlnlė jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Rądios 
viAų k ISdirbyBC-lų už’ Mrtlaumah" RainM 
Chicagojp. - -

General Radio Store
RADIO SERVICE LARbRATOrtY

’ N;. SHIELS. Vedėjas
Electroitcehnlltns—Radfo Inžinierius

3856 Archer Avc.; Chicago
Tel.. vafavf;^tb qioo

WW!WW ..»www.„

mm. y® ?svai-
! Moterys, kurios tikrai rupe- 
Stingai rengėsi prie tos iškil
mės, yrą Ubąį įtužusįos ir kai 
kurios jų net grūmoja tą “va
dą” pakučioti. Bet tasai nie
ko nepaiso,— geria “papsą” 
ir vis pąąąkoja a(^ie §ayo nu
veiktus darinis.

W.V. tarV ^^‘ų 
gal veikliausias žmogus yra p. 
St. Barzdys. Jis yra gana ^ga
bus ir sumanus veikėjas. Ta
čiau pastaruoju laiku p. Barz
dys pradėjo, nesijausti gerai 
ir dabar randasi Dr. Stupnic- 
kio iš Chicagos priežiūroj. 
Vietoj nors ir. serga, bet vis 
nepasiduoda: nęsimaldauia į 
draugijas. Mąn jis pareiškė, 
jog ir uęsinialdųus:: girdi, 
^ar nemirštu.

tbaęjpąiiame L. V. P, Kliu- 
bo ussirinkime viskas ėjo 
šklandžųąį. Mdsų pirminin
kas p. Jį. Sidąuga vedė susi-

pirkinių eiti j tas
krautuvę^, kūno? sfcęlbiįfli 
?’.»JbA0,U
.4m« *-a4.^-.Įuw »»»*■ Ą—Į
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_____________  
lengvi ęigaretai.

Retai Švejni ir Lengva’*todėl*Įqįi

"Jei žnidgiis paralytg' geremę '^ pamokslą, ar padarytų, t(ibūlejnius siųstus pelinis
gaiid'ytl^egnįok'fllni^ah^P^

Kiekvieną d 
dešimties 

raštišką "gąrtntiją;
e aklinamo ............... $1.00
r. II. LOGAN dantų trau- 
?Hta* per*’vfc,ll 20 metų. *'

nuo ........ ?3___ _ S 1.00
C'rown» ........__ fff.OO

..... ------ ------ -A.H----------------- $5.00
Lieto'‘ adkso Inlays .......    WR00

plikyta ęiate ------- ^ięoo
Mos duodame kreditu. Darban užbaigia
mas nnt karto. Imkite žefiia mėnesius 14- 
moWijfrrml: •«

Jįo nėra LuckW G <..
• . . lejiįįviausianlG 

kokį kaŠk

MES perkame.; pąiki^^yipątį 
puikiausią

lyje, bet jias dar neišais
žmones vjsur skaito/^iu 
lengviausiu čigarętul-Ę ’ 
kad- mes niekuomėty W

/flPT'Va

nepotfi piWį<$ti P1
sa^lipi.
w T*

.^rW t ”■ tautų katalikiškos draiij 
Netesi Ūko-nei lietuvių, ] 
PW W&11 B “p0i»W 

Um Aite iautos- 
Kitų tautų parapijonys at 

maršavo pąsij 
kais ruiiais įę 
kas vėliavas 

vis^ p.ęsįi^^. 
driingijo? te

23.5d

atdaru- kasdie nuo 8 vai. ryto 
valaujJoš vakaro.

Kam mokėt brangi 
Mes jums 
inšiurinant 
lajigus it tt 
sies” inšiurif.„ .,__q 
IAsišitilinlc rtfojSti* sA'i’e .. ___
myną. Krma neįu tasi1 bjl(e lp?kį 
inšjuriną, pasiteirauk pas mus.

M.es taipgi, pirduodame *ir mai
nome nanibs, Idtus, biznius ir fir
mas. Mes priimam mainais morgj- 
čius ir kitokias sceurities. Mes, cea- 
tiie‘’biznyje''Virš 20 metų.’
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PRE-LAVV, LAW AND POST-GRADUATE COURSES

A. A- Anderson, Presldent Telophone Roolitrar, Stato 4145
(E»t. Ftb. I, 1894) 5 1 UyC r .
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' Garantuoti

GARSINTOJAI
jus rasite firmas, kurios 

įvertins
JŪSŲ PATRONAVIMĄ 

a ir
NORMALŲ PIRKIMĄ

į : ’ . ■

Normaiis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVE!
, f . ' . ' " ' ' ' \ 4 ' Į » s,

Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir rėmi
mas šių firmų bus įvertintas. NAUJIENOS.

PASIŽYMĖJUSIOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad ISmoktl 

MAŠINISTO AMATA
Tool and Dle Maklnr—Automatic Scretv 

Machines.
♦ Mažas uždarbis besimokinant
Ižmoklto lengvai ir greitai atlikdami tik
rą darbą ant moderniAkų mažinu. Be kny
gų. Geriausia prirenrimaa už žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atailankyklt 
| mokyklą, 
talogo.
ALLIED

524

ar rašykite dėl nemokamo ka

SCREW MACHINE CO.
West Monroe St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jūsų orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, 1I.L .

Midwest Company

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują' Mat rasą 
dabar.
Pirkite Ueeial iŠ dirbtuvė už ekonomi
jos kainas. Visų rūšių mio $2.50 ir atigš. 
M atrašai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankyki! | musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
4 t *

,6839 S. Halsted St.
Td. NORMAI, 1290.

Midwest Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
Namų Pakėlimas, Karpenterystė, 

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami $230 Ir augu. Cemento 
pamatai. $5 (mokėti, likusius ISmokčJI- 
mals

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

Dar niekad nebuvo tokių progų su-, 
taupinti pinigus, kaip dabar, jei reikia 
ką pirkti ar kokį darbą atlikti. Todėl 
dabar yra geriausias laikas atlikti viso
kius pataisymus prie namų.

Midwest Company, 6254 S. Ashland 
Avė., tel. Grovehill 0500, atlieka viso- 

i kilis darbus prie namų taisymo — ce- 
mento, muro ir karpenterystės, taipgi 

; plumbingo ir suveda apšildytną. Bet 
ypač ji specializuojasi prie namų pakė
limo, išmurinimo rusių ir padėjimo 
naujų pamatų. Rezidenciją pakels ir 
padės cementinį pamatą už $235 ir 
aug. Perdėm yra vartopamos kuogeriau- 
sios medžiagos ir darbas yra atlieka
mas ekspertų. Svarbu ir tai, kad kom
panija atlieka darbą labai lengvais mė
nesiniais išmokėjimais, už labai prieina
mą kainą. Dabar yra gera proga pasi
taisyti savo seną namą nebrangiai, mo
dernizuoti jį ir padaryti jį pelningęs- 
niu i/ smagesniu gyventi. Paveskite tą 
darbą Midvvest Co. ir jus busite pa
tenkinti jų darbu, kaina, medžiaga ir 
lengvomis sąlygomis.

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ' ir Pilniausia 
Grožės- Kolegija 

$2 įmokėti, $2 j savaitę
Pilnai akkredituota

5 North Wabash A^.e.
Kesner BJdg. 7-tas augštas. 

CHICAGO, ILL.

Barta & Lejcar

BARTA&LEJCAR
Pirmiau buV^tBarcal and Barta 

IVholeHiilo Ir ' Retall Pardavėjai '
Malevy, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir 
Vp^fiSfų

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYBTTK 1)500

1923 Blue Island Avė.
Tel. ČANAL 4008

3354 w. 26th St.
Tol. R0CK5VKLL 1740.

KOKYBĖS PRODUKTAI PER VIRft 00 
“ “ “ V

parda- 
gerlau- 
galima 

Musų

M E T 
Mes visuomet 
vliiėjome tik 
elas kokias 
gauti preke*, 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada Jus norite 
MOLTO, APYNIŲ, 
BOTTLING REIK
MENŲ, CORDIAI^ 
KXTRAKTV> I’RIK- 
HKONIV ar VYN- 

. t—------ -r UOGIŲ KONCENT-
' RATU,' pirkite čia, kur Jus tikrai gausite 

pilną vertę už Jūsų doleri.
RASMINT BEYERAGE Co. 
2400-97 Archer Avė. Tel. Victory 0047

OAKRIDGE 
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 

Po pilna Amžina Priežiūra, 
žemos kainos.

Jus esate kviečiami atlankyti Oakridgo ir 
apžiūrėti jų nepaprastą gražumą ir įren
gimą.
Roosevelt Road. 1 /4 mylios I vakarus 

nuo Mnnhelm Road, Hillside.

Tel. Mansfield 9578

see
yet... Sure, the

will appear
from now on... 
is some of the

Western Coal 
& Supply Co.

Kokybė—Patarnavimas—Svarumas 

ANGLYS. MEDŽIAI. KOKSAI.
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė.

TIKTAI 
fl.00 

ĮMOKĖTI

> TIKTAI 
00c

1 SAVAITĘ

Men pristatysimo i jūsų namus ar ofisą 
Ai stebėtiną radio. Midgot didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai Įrengtas dėl policijos pašau
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Bo Rod 
Tapo; -i' 1 ■ ' ■

Kaina $14.00 Pilnai. 
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RADIO STORES 
t 124a s. HALSTED CANAL 2178^ 

Atdara vakarais ir nedaliomis.

Kiekvienas šiandie ieško kur galima 
pigiau pirkti visokias reikmenis. Kas 
ieško ne tik pigumo, bet ir kokybės, 
kada jam reikia malevų, varnišių, stik
lų, sienoms popieros ir kitų panašių 
reikmenų, visuomet eis pas Barta & 
Lejcar. O tai dėlto, kad jie parduoda 
ne tik smulkmeniškai-retail, bet ir 
urmu-wholesale. Būdami urmininkai ir 
pirkdami dideliais kiekiais, jie, žinoma, 
gali pigiau pirkti ir todėl gali pigiau 
parduoti ir savo kostumeriams. Paran- 
kumui jų kostumerių ir geresniam 'ji} 
aptarnavimui, jie užlaiko tris dideles 
sankrovas: 4163 Archer. Avė., tel.
Lafayette 9500; 1923 Blue Island' Ave., 
tel. Canal 4098 ir 3354 W. 26th St., 
tel. Rockwell 1740. Patarnavimą gi 
teikia kuogeriausį, nežiūrint kas butų 
perkama, daug ar mažai. ,

job of it... No, this is not the 
end of Jacųues. You’ll 
plenty of him 
Singing Fool 
every Tuesday 
Ali right, here 
latest dirt...

For next Sąturday, the so
čiai committee has arranged 
a Rcception Dance in honor 
of all of our new members 
which are many in number 
and excellent in ųuality. It 
is rumored that these new 
members will have to be ini- 
tiated in the fine, aristoeratie 
Pirmyn style. If this is true, 
there will be many hair rais- 
ing escapades. Don’t ask what 
I inean! Come down to the 
Lithuanian Auditorium, Oct. 
Istand find out for yourself. 
The price, of admission is in 
line with the depression.

WHAT A LIFE!

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

Patys pašalinkite skanumus ir kentėjimus 
nuo Dieglių, Pilvo Skaudėjimo, Žyvatavl- 
mo. Kvaitulių, Mėnesinių Periodinių Mė
šlungių. vartodami I.EMKE’N 8T0MAC1I 
DROPS. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lemke’s Stoniach Drops pašalindavo skau
smus pilve ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bonką iš savo aptiekininko.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co.
.U J si >2 L-k.* .j 1.

DABAR YRA LAIKAS
MOKINTIS

/-X s~X GRO2ES KULTŪRA ar
A RARBERIAVIMĄ

Iv?/ Naujas trumpas kursas 
T VE/ leis užsidirbti algą i 

tris savaites. Musų 
1 visuomet prlein amas 

reguliaria kursas leld- 
žla uždarbiauti besl- 
nioknant.

Dvi mokyklos Chlcagoje. Viena už pusę 
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6393

Shore Radio Stores

KĄ ŽMONĖS MANO
Del Kun. Šleinio 

Mirties
Kas galima sakyti apie 

Šleinį jam mirus?
kun.

Lemont Dairy Co.
Augštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI
t j ■ • . z. 1 . .■ ■ - '..r i •' : /1 ■ ■

Riebus Pienas ir Smetona
Pienas yra geriausias maistas dėl visų. 

Greita* pristatymas.

WHOLESALE Ir RETAIL

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

Dabar yra radio gadynė ir oras pil
nas gražiausios muzikos ir dainų. Rei
kia tik radio ir visus tuos smagumus 
turėsite savo namuose, kas jūsų namus 
padarys daug linksmenius ir pati gyve
nimą smagesnį. Ir dabar radio gali 
turėti kiekvienas, nes jie pasidarė priei
nami kiekvienam, yra pigus ir geri.

Štai pav., Shore Rario Stores, 1242 
S. Halsted St., tel. Canal 2178, pasiūlo 
nedidelius — Midget radios, kurie gro
ja kaip dideli, pasižymi savo tono ge
rumu, Su kuriais galima pasiekti ne tik 
tolimas stotis, bet ir policijos pašauki
mus, už 
t. y. su 
duodama 
įmokėti 
Sankrova 
madieniais.

tiktai $14,95, pilnai įrengtus, 
tūbais ir su įvedimu. Ir dat 
lengvais išmokėjimais: tik $1 
ir mokėti po 50c į savaitę, 
atdara kiekvieną vakarą ir sek-

840 W. 31st St
Tel. VICTORY 1113

DREXEL ICE CREAM CO
Urmininkai

Ice Cream
Išdirbėjai ir

Tyro Skanaus
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Specializuojainės aptarnavime 
| Piknikų—Bankietų—Pramogų 

U 30th St. ir Shields Avė. 
U------ ---------------- ;-----------
t4---- - ------------- --------------

ir

IĮ QOffRENB
Moterys, kurios kenčia nuo šios ligos 
turėtų tuojaus atsikreipti prie The 
Goitrene Comp. 3338 W. t>3 gat. 
Chicago.

Mes turime išradę specialę gyduo
lę,'kurį vartojama išlaukiniam gy
dymui kaklo gilės—goiterio.

Ji pagydė daugelį sergančių šia li
ga. Į tolimesnius miestus .pasiunčia- 
me paštu.

THE GOITRENE COMPANY 
3338 W. 63rd St., CHICAGO, ILL.

Tel. Monro e 7359

CO., INC.
Maosoleamai, Paminklai, Stovylos 

B 01 W. Madison St.
—..... 1 ..... .... ........

Telefonuokite 
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO

Western Coal & 
Supply Co.

Kiekvienas musų turime sa
vas ydas. Neretai gyvenime 
dėl jų įvyksta klaidos. Todėl 
čia ir nesvarbu imti žmogų iš 
neigiamos pusės. Mes galime 
liktai panagrinėti iš teigiamo 
atžvilgio.

“Vienybės” redaktorius Va
laitis išsireiškia, kad daugelis 
musų darbuotojų dažnai bū
na visuomenės pamiršti. Mini 
savame ę^itoriale Dr. Karalių 
ir mini kun. picinį. Tas pami- 

inejimas Įrv J»uygimmas vieno 
su antru' yrd foks, kaip kad 
sloniaųs su žiurke.

Dr. Karalius, kad 
sau gyvylię^tai tas 
nėra toksai;- koks

WANTED—Good, strong,
husky men with meek, high- 
pitehed voices. Can ūse about 
15 of them. 
help out as
Friday at the Pirmyn rehear- 
sal, 2242 W. 23rd Place.

Are needed to 
tenors. Apply

tikrą pi-

man ne-
ydos ar

have it
Two of

minds
Who

1804 W. 59th St

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

III. ir S. E. Missouri valat., nuo 40 Iki 
600 ak., su triobomis. $20 už akrą ir 
aiur.: arti miestų, mokyklų, bažnyčių; 
geriausia žemė: geri marke t ai ir trans- 
port.: 1/4 cash, likusius per 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
gičius, kaipo tmokėjimą, z>

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1(100 W. DiVision St., Chicago, ui.

GREENHUT & CO
Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA. MALEV08, 
HARDWARE

Dutch Boy White Lead 39.30 už 109
Sienoms Fopiera, dėl l‘A14 kambario, 

sienos, lubos ir borderls pilnai, O7c.

8 sankrovom

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė. 
9238 Cottage Grove Avė.

•v.

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

3719 S. Kedzię Av. Tel. Lafayette 9456 
Keli specialai tiktai šiai savaitei:

Va. Chesnut kietos anglys .......... $12.50
Tikri Kopper Coke, visų didumų $8.00 
Petroleum Carbon Coke, Still Ruh $5.70 
Illinois Lump, Egg ar Nut, mažai 

pelenų (atitinka Chicagos mokyk
lų reikalavimams) ....... ........

Pocahontas Mine Run, 35% šmotais 
Pocabontas Mine Run, 50% šmotais 
Pocahontas Mine Run, smulkus .... 
Pocahontas Lump, Egg ar Nu( .......
Black Band Lump, Egg ar Nut ....

Jei norėtumėt kitų didumų ir rūšių, 
mes galime parūpinti. Kokybė garan
tuota. .Jei nebūtumėt patenkinti, mes 
atsiimsime anglis ir sugrąžinsime pini
gus už nesuvartotą dalį. Jums apsi
mokės ištirti pirm duoti užsakymą. 
Tiktai patelefonuokite. Musų Service 
Dept. yra jūsų patarnavimui. Jus galite 
paduoti užsakymą dabar, kad pristatytų 
vėliau.

$5.90 
6.00 
6.50 

. 6.75
8.00 
7.50

Jeigu patarnavimas, kokybė 
rūmas ką nors jums reiškia, tai 
ma, kuri visą tą jums prižada 
jei pirksite joje anglis, malkas, koksą 
ar ledą. Tai Western Coal K Supply 
Co., kuri randasi Brighton Park, 4916 
S. Western Avė., tel. Prospect 3400. 
Jos patarnavimas nesibaigia vien prista
tymu užsakymo. Ji, pareikalavus, pri
siunčia žmones, kurie apžiūri jūsų ap
šildymo įtaisymus ir pataria kokias an
glis vartoti, kad išeitų ekonomiškiau ir 
duojų daugiau šilumos. Nes patys ži
note, ;kad vienas pečius ar boileris rei
kalauja vienokių anglių, kuomet kitomis 
reikalauja kitokių anglių ir' deginant 
nepritaikytas anglis išeis didelis eikvoji
mas ir nebus šilumos. Pirkti gi an
glis geriausia yra dabar, nes kainos te
bėra žemos, vėliaus gi jos bus bran
gesnės ir reikės dar taksai mokėti.

ir sva- 
štai fir- 
suteikti,

Dr. H. C. Lemke 
Medicine Co.

Tarp turinčių gerą reputaciją ir 
biausia pasižymėjusių savo kokybe ir 
vertumu patentuotų gyduolių yrą Dr. 
H. C. Lemke šeimyninės Gyduolės, ga
minamos Dr. H. C. Lemke Medicine 
Co., 2318 S. Ogden Avė., ir pardavi
nėjamos aptiekosę. šios gyduolės nė
ra gaminamos pripuolamai, bet sulig 
recepto Dr. H. C. Lemke, kuris yra 
tarnavęs civiliniame kare ir pradėjo šias 
gyduoles gaminti dar 1871 m. Taigi 
jos yra išbandytos laiko ir vartotojų 
pripažintos geromis.

Dr. H, C. Lemke Medįcine Co. ga
mina įvairiausių gyduolių mažinimui 
skausmų, sutvarkimui vidurių, pašalini
mui šalčio ir teikimui pirmos pagelbos 
ir jos turėtų rastis kiekvienuose 'namuo
se, neg tai yra tikrai šeimyninės gyduo
lės. Pilnas gyduolių sąrašas bus pasių
stas kiekvienam kas atsikreips prie iš- 
dirbėjų.

la-

k »

Free “Eye Care** 
i Beauty” Book v 

Mtrfuie(X, Dept. H. S„9 Ę. OJdo St.,Chic»<o

YOUrciEo
Nlght and Morningto keęp 
them Clean, Clear and Healthy

>. Wrtfe

ir atėmė 
atėmimas 
yra kun. 

šleinio. Žmogaus viskas pa
daryta taip, kaip jam įsitiki- 
nimas nurodė ir liepė. Nie
ko nekeikia, nepeikia ir.;nie- 
kam neišmetįnėja. Ir tas/'kas 
pažino Dr. Karalių ir kada 
skaitė jo paskutinius žodžius, 
kiekvienam darėsi gaila žmo
gaus, kad jį ištiko toks gyvC-r|f' 
nimo likimas.

Bet kada skaitome kun. 
šleinio parašytus žodžius, tai 
mes ten nieko nerandame ir 
nematome,— nei jo 
mo, nei jo paties 
tam darbui, kurį jis 
dirbo. Keikia vienus 
grąsina dangum ir 
mis, tai vėl išreiškia baimę 
dėl tikėjimo, taip kaip da
vatka, kuri drauge ir verkia 
ir liežuvauja ir spaviedojasi 
ir vėl griešija.

Ponas Valaitis nežino, kad 
jo tos idėjos draugai jį prašė, 
kad jis palikti; tą vietą, nes 
žmonės buvo juo privarginti. 
Kad jis dirbo 14 metų toj pa
rapijoj, tai dar ‘ne viskas. Joj 
gavo ir sau duoną. Bet to gi 
neužtenka tautiškai ’ nusista
čiusiam žmogui. Kam jam pe
nėti kunigą, kuris yra lygus 
rymiškam kunigui, kuris nie
ko neveikia, o tik sau pote
riauja. Kiekvienas bedarbis, 
manau, šiandien sutiktų eiti 
poteriauti, kad tik jis galėtų 
gauti sau duoną. Bet mrtms 
turi apeiti kas kita. Jeigu yra 
tam tikra dalis žmonių, kurie 
nori turėti kunigą, tai iš ant
ros puses kunigas turi ir pa
tenkinti’tų žmonių norus, bet 
nesulaukti to, kad jį mestų iš 
parapijos. O mes žinome, kad 
šleinys buvo išmestas.
( Tautinėse parapijose šian
dien nėra jau skleidžiama ži
nia apie velnius, taip kaip ry-

miški kunigai mokina. Ta 
bažnyčia yra tai tam tikros 
rūšies demokratinė įstaiga, 
kuri turi savo pagrinde tikėji
mą į Dievą, kurį mes garbi
name ne todėUkad jo bijome, 
bet todėl, kad jį' mylime ir 
musų mokslas nereikalauja 
išsipirkimo, taip kaip išperka 
ir pasmerkia rymiškos bažny
čios kunigai už tam 
nįgų sumą.

Taigi einant toliau, 
svarbu čia žmogaus
padarytos klaidos, bet svar
bu tik tos idėjos apgynimas. 
Jeigu kun. Šleinys nebuvo 
ištikimas savai partijai ir toji 
partija jį išipetė, tai dar ne
gali pasakyti ar parašyti, kad 
tautinėje bažnyčioje (toje 
draugijoje), iš kurios jis liko 
prašalintas, nėra Dievo, taip 
kaip jis yra prieš mirtį pasa
kęs. O jeigu jis buvo ant tiek 
tik prasilavinęs, kad negalėjo 
ten įžiūrėti “Dievo Steigiamos 
Karalijos” (jo žodžiai), apie 
kurią jis 14 metų savo žmo
nėms kalbėjo ir aiškino, tai 
jis yra lygus kiekvienam ry
miškam kunigui. O kad taip 
yra, tai aišku iš to, kad jį jie 
pas save priėmė.

Kun. M. Valadka.

with the first

įsitikini- 
tikėjimo 
14 metų 
ir kitus, 
herezijo-

PIRMYN
SHARPS and FLATS

It’s loose again. They’ve let 
it out. Who? Why, the Sing
ing Fool. Didn’t you know 
that be has escaped the clut- 
ches of old man vacation, de- 
lation, and operation. He is 
back once more for another 
oration. Someone said de- 
flation. That may be right.

Now, housewifes, children, 
landlords, and all the ręst of 
you, here is a fair warning. 
If you are wise, you will fol- 
low this bit of admonition. 
Never stand on a corrier and 
gossip with your neighbour 
when there are strange indi- 
viduals arbund. It isn’t safe! 
Who knows! One of these in- 
dividuals might be the Fool. 
And the Fool is always on 
the lookout for dirt, good, 
black, dirty dirt. Before we 
go any further, 
him say a few 
he is.,

Hi-yah, folks.
Sure, I had a
thank you... Of course, I mis- 
sėd the good, old gang from 
Pirmyn. I also missed all of 
their good times. And how!... 
Oh! The cohimn. Jacąues

BITS ABOUT THEM
Anticetta was convalcscing 

at her home from a visit with 
her relatives. What is the 
matter with your unks, Antį... 
Looks likę the tenors 
tough going again. 
them changed their 
and became basses...
knows! Būt Frank might be 
working on 13th St. ’Tis fun- 
ny the way he has learned to 
tise his hands... What a crop 
of new material we got. And 
pretty too... Why not have a 
beauty contest in Pirmyn. Our 
new member, Gene G. sūrely 
would have a good chance of 
running away
prize... ’ Būt then there is 
Charlotte to contend with. 
Charlotte has in her rogue’s 
gallery only the best lookers. 
We have in our midst one 
newcomer who keeps repeat- 
ingly asking us ąuestions 
about the chorus. Please, Ele- 
anor, don’t embarass us so... 
Mr. Stephens „said to sėli Re- 
ception dance tickets only to 
our best friehds. What is the 
matter with our best enemies? 
I know of no better way of 
getting everi with them... It 
seems as though Oct. 9 will 
Be the first time we show up 
before the public this season... 
Let us give all we got and 
from a good, first impres- 
sion... Wonder why Bernard 
M. is so bashful. He wouldn’t 
even dance with Genevieve... 
And then Georgie asked Vera 
to play golf with him. We are 
determined to find what the 
score will be this time... In 
these times of depression, 
every important phrase in 
our everyday speech mušt be 
emphasized. And so, we were 
told to buy our tickets ahead 
of time in advance before 
Saturday, tonite.

TO THOSE THAT ARE 
INTERESTED

Let us hear from you. This 
will be enough for the first 
day after a ha r d vacation. 
Your prognosticator has been 

THE SINGING FOOL, 
wbo leaves a space for a 
Lithuanian version of 
SHARPS AND FLATS.
TRUPUTIS LIETUVIŠKAI.
“Pirmyn” choras, jau pripa

žintas vienu geriausių Chica- 
gos chorų .pradėjo 1932-33 me
tų sezoną keletą savaičių at
gal. Šįmet choras didėja pu 
kiekviena repeticija; nauji na
riai yra įrašomi kas penkta- 
denio vakarą Paliulio (Mel- 
dažio) salėje. Patėmyta, kad 
prie “Pirmyn” rašosi ip kele
tas senosios kartos narių/ Su
prantamas dalykas, kad senes
nių lietuvių tarpe yra dauge
lis vyrų bei moterų, kurie yra 
kiek išsilavinę dainavime ir 
reiškia norą prie susiorgani
zavusio choro prisirašyti. Da
bar jie turi progą tai padary
ti. Žinoma, jaunieji turi dau
giau drąsos (o gal neturi sar
matos?) ir nebijo ateiti ir pri
sirašyti; šertieji, betgi, žiuri į 
šį dalyką bailiau ir gal mano, 
kad būdami senesni, jie yra 
nepageidaujami. Tai yra klai
dinga nuomonė, nes “Pirmyn” 
kviečia visus prisirašyti ir vi* 
sus maloniai priims.

Pirmas “Pirmjn” choro pa
rengimas šįmet įvyks spalių 1 
d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Tai bus “Priėmimo 
šokiai”, vakaras pagerbti nau
jus narius ir duoti jiems pro
gos susipažinti, su visais se
nesniais nariais. šio vakaro 
komitetas rengia gražų “sur- 
prizą” apie kurį nei jūsų ra
šytojas nežino. Nepadarysite 
klaidos atvykę į šitą pirmą 
Pirmyn choro parengimą, 
šio vakaro bilietų kaina yra 
30 centų nuo narių • ir 35 cen
tą prie dųrų. Neužmirškite, 
spalių 1 d., Lietuvių Auditdri- 
jos salėje.

Po šio vakaro Pirmyn ruoš 
koncertą, dvi operetes, ir eilę 
kitų parengimų. Ateinančio 
penktadienio vakaras yra jū
sų p^sfcutnė proga įstoti į 
“Pirmyn”, prieš pirmą, opere
tę, “Laima”. Visi yra kviečia
mi atvykti į Paliulio (Melda- 
žio) salę ir pasinaudoti šia 
proga... Iki pasimatymo.

Jacqu.es Grandmesnil.

we might let
words. Here

This is me...
fine time,

Grandmesnil sūre did a fine 8 o’clock.

Friday eloses our member- 
ship drive. Ali of those that 
are interested in our doings 
and would likę to take an ac- 
tive part will kindly form in 
a line to the right. There will 
be ample proteetion from all 
shuffling, pushing, and pick- 
pocketing. Tony has promised 
to provide lis with sufficient 
officers to handle the crowd. 
Don’t forget! Friday is posi- 
tively the lašt day that you 
may join . the chorus. And re- 

at
may join the chorus. And 
hearsal begins promptly

Pranešimas suinte- 
' rasuotiems

Bankams • užsidarius, labai 
daug žmonių nuolat kreipiasi į 
“Naujienas*’ informacijų apie 
mortgagius, bonus ir kitokius 
investmentus. Todėl pasitarus 
su patyrusiais tuose reikaluose 
žmonėmis, tapo įsteigtu “Mort- 
gage and Bondholders Protec- 
ive Committee”, (Morgičių ir 
bonų savininkų apsaugos komi
tetas), kuris duos patarimus ir 
patarnaus mortgagių savinin
kams, kaip iškolektuoti užvilk
tus nuošimčius, ką daryti su 
išdalintu mortgagių (split mort- 
gage), jeigu jie yra išsibaigę, 
o namo savininkas nemoka nė 
nuošimčių, nė sumos.

Namų savininkams, kurių 
mortgagius bankai yra parda
vę, šis komitetas pagelbės su- • 
rasti pirkėjus ir su jais susi
tarti ir suras pirkėjus Gold 
Bondsų.

Taipgi teiks ir daug kitų pa
tarnavimų už prieinamą atlygi
nimą.

Su visais šiais reikalais kreip
kitės pas Mortgage and Bond- 
holders Protective Komiteto 
sekretorių T. Rypkevičiu, 1739 
S. Halsted St

1••

Jacqu.es
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‘Trohibicija’’. 
ienas

dėjimas, sujojo rugpiučio mėnesį, 
tebėęa 11,4^(500, bedarbių.

Federacijos leidinys sako, kad pilnai .atsigriebti 
biznis negalės tol, kol nesųstiprės vartotojų “perkamo
ji'jėga

Jp. 'jją sustojo minutę kvapą; 
atgauti, k irrvėl šoko užbaigti

miai kėlėsi 
inon.

žmones yra labai nepatenkinti savo

džiovos skaitlinės

bAhlHNlNĖŲ PERKAMOJI JĖGA

Savo mėnesinėje biznio, apžvalgoje Amerikos Dar 
bo Federacijri nurodė’, kad biznis šioje šalyje ėmė tai V( •< uil'/ A ' i • i _>1. -xt , t i i»

Metama

" i Finigua i _ _
Orderiu kartu »u u^akynau.

i M. iįA- M1. IJ » f. . < 4- zrt -I '• ' prie .kurių pnve.de “Įųlnus pro 
hibicijos eksperimentas”.

Šiandien kiekviena.5 
jautis žmogus. Žino', k 
bici j ii , vyriausiai, prisl 
gengsterizmo

renka labai daug. Ir tai 
ro žmonių gyvenimo.

Visą tą surinktą 
Dr. Mrirgerįs 
doti , apysakų 
Tėmykrte “Naujienas”. Neužil 
go ta apysaka pradės eiti lai k-

proletariato tėvynė”. Bet

bar f jam teks
Bet Cinkas la-

na- 
nerado 
namie;

. Dabar Jani reikėjo lipti tie 
sitfg aukštyn per ruožų 

uolų, Kur /Jiej’ 
ių palengvinimui, ar“ 

nors coli iii! 
tinęs 

o vi t. hai

r pamate žiliaiY1 ąe- 
'ėšusį > ant ųolų. • Jo 
yo .jiĮufe Veidas m

• &et ruošai ir susi- 
m J° 
acijį. “Vari-

ganą”, pa 
aš galiu pa 
su tuo van
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spėjo būti krikdemu 
ninku, l 
‘t'autinihk
kad ir lenkams, užėmus

.protau
ju įprohi-' 
ėjo priė 

šsiv^stymo; — 
W-X6’> ^wn®s 
pradeda pro pirštus žiūrėti .i 

•. >W"ws-, M.M 
prohibicija, tab mes nebūtume 

jo, gengsterių. kiine desėtkuš 
įmonių, ęl^unt| O W; 
nebūtume turėję, ir pagarseju-

hibicija davė progos dar labiau

šiandie 
tautininky 
valdančioji

Kada Vokietijos respublikos

rąis laikais 85 nuošimčius kasdieninio vartojimo pre-‘ 
kių, pagaminamų Amerikoje^ ■ . z

Depresijos laikais kapitalistai, nukapojo, darbinin
kų algas, ir dėlto darbininkas širdie, hfet ir dii^bdamiįt 
negali išleisti pirkimams tiek, kiek jisai galėdavo pir-

rianas, korupcijai ir pasibaise-, 
tm.,Wai-vV.vv'^’
• O;ką .gero prohibicija atn0-!
še eiliniams piliečiams? Ar jis

panašaus. Steloj ąąĮtoų>

piasi^ 
pasakoja ąąyp gyvenimo istori 
jų. Tokiu būdu medžiagos susi

Naudėtose” -galima
Pietų Ame- 

6j, uėur^vl|ikra^qus:. 
Naujoji BangaitNo. 5)

mo, akys buvo užmerktos, b 
jo lupos išdzljiye ir degančios 
karščiu. Hansas pažvelgė į 
kūdikį ',atsigėrė ir nudėjo sau. 
Ir tamsus pilkas debesis užėjęi 
prieš saulę, ir ilgi, 4yg žalčiai, 
jęš^įiąi slinjko aūkštyn kaįnį 

d. Hansas, kovodamas t ’. > r x.’ »V *•* . ę.mena zmksių,.hpo a u- ŠM fret orA’s
nei kiek neatvėsti 
ryho sunk’umVi , siaudė 

širdį, bet tikslĄW 
VOj ąrti. Jis mate vers- 
kšinęš li^š ‘prąsidę-

ra t j yi* rff. . . . ’ ■ ’ / • »t
tai Vokietijos socialdemokratų 
parŲjoš Čęht'raų atsišaufe( į 
įmones, pagindami J|ioš kovo
ti prieš. Papeno vyriausybę jr

HltlęHo 
nacionalistus.. Apsišaukime , sa
koma, kad Jhitlermihkai įkėlė. į 
.valdžių šršiąųsiųs , atžagarei
vius
barokų .valdžioj diktatiirų y^ 
ne žmonių kova, nes “naciai” 
yra toki pat demokratijos prie
šai, kaip ir Von. Paperiąs.

Socialdemokratai fiiųtarė rinkp 
ti parašus referendumui, kad 
butų atšauktas 'prezidento Von 
Hindenburgo dekretas iš rug
sėjo 4 d., kuriuo pastatoma į 
pavojų bedarbių šelpimas.

KMrai w sf 

kius per visų dangų, pįlikda

)2ntered aavSecond .ClaaB Matter 
jfrarch 7th 1914 at the Post Office 
et-^ChlcagOi Ilk under the act of

kiolika 
yra nutraukęs ryšius 
n •' 
nyči-a, bet jie vistiek 
guoja” ir gana. Kodėl jie taip1 
daro?

Komunistai taip , daro deltoj 
kad jie laikosi nedoros jėzuitų, 
taisyklės: tikslas pateisina prje-‘ 
menę.. Jiems, rupi socialistų 
kandidatą diskredituotu ir jiel 
šitam tikslui . vartoja irięlą. 
Melas “dėl partijos labo” jiems 
yi&. gerai dalykai į >» 

, Komunistai ; yra jezuitiziho 
pasekėjai.

b>vo 
ėjęs 
•į * r: Švarcui viską 
sitikd,
džiaugėsi Tr šakė, kad Hansas 
tikrai yra pavirtęs j juodą ak
menį įr ,kąd dų| 
visas auksas. D 
bai gailėjosi ir verkė visų 
ktį. .Rytų atsikėlęs Jis 
nei duonos nei pinigų 
todėl Ulukaš išėjo ir pristojo 
pas kitų auksakalvį ,kuriam 
jis di’rfeo tąiį) sunkiai, ir taiįi 
.grąžiai, ir taip ilgai kasdieną, 
kad jis greitu laiku .susitaupė 
gana.piuigų apmokėjimui bro
lio pabaudos. Jis nuėjo ir ati- J C VbUft U .M*t Uv L davė visus pinigus Švarcui, 
kuris tuojau išėjo iŠ kalėji
mo. Tada Švarcas buvo links- 
maų; ię sukę, ka.d -Glūkas turįs 
gautį jdek Auksinęs upės auk
so. Bet Clukąs tik prašė jį,

Kom uništaį > nesiliau j a savo 
agitacinėse kalbose ir spaudoje 
garbinį Normaną Thomasą 
“kunigu”. Jie žino labai gerai, 
kad dabartiriiš šbcialištų kan
didatas į prezidentus jau pen
kiolika r ai^ty|ešioĮiką mėtų kai 

su baž- 
i Kiim-

gąrmninįęij algos įutji ne kap
Tai yra teisingos mintys. Bet 

mals, galima - pHVersti 
kelti?. .Aišku, kad

C rWr

f ė ‘t‘. • * * ,*L> I -7| f y

Yrą tpkių, “.de^ratų’’, į^ų-’ 
m i%yųizduoją,vkad. 
ganiąącįjosi . seįipp,. .nijtayiimią 
esųi(;pegaįjmąT kulti balsp.; Ką 
.sęiĮha$,. jnutarę, Aąį ^. .“gąlįdi- 
.na’^ TąJp ;esą uWv£enoję ?įe-;r 
mpjtrątįuėjė^yąlstybęjęi « 
turį įbutl Sįąivienjjįipe v?S>ietpr; 
,Vių Amerikoj p. iųįk^a^ 
tis, kuris šitaip “dęmokratybę”; 
supranta, rašą: ( iį <
j .ttTa^i /dąb^lnitf^ /p^aiĖ 

’ tetų jų’ c^anizuč(toi;f(r
Rėd.) atald 1 prieš, buybį
ŠLZĄ. Juta ; ‘\ 

' (pamatų t susivienijimo dęiriji- 
’ krAtmų ‘ tvarką. Prie ko gi 

į'*’
MAty tj. kad- tis * “demokratė” 

nukrito nuo kokios nors plane-

U.A » „ ■> aW ■;

,‘ik aP,^,
kuris sudai;kp kuro jųdč- 

AiW.?w<laJin^i.uĄa. vis^^araj- 
Į^įuoją^ padaro beprotystę . ir 
veda prie mirties, šitos rūšies 
^iftliį yra. rętasj'’ yięhok- ir juo 
tufetančjąi ąpsėjįą. į..

Pažiūrėsime, kielę, žųicnių si
fili u apsirgo yien tik Ch ieagoj 
.vjeip - penktnąęęię įaiku. Tikrų 
skaitlinių . negalina, surinkti, 
nes daugelis ąpsikrėtusiųjų vi- 
Baiį. nesigydo, kituš gydo aptie’- 
koriai, “dziegoriheistrai” jr. bo
bos. Gydytojai irgi paprastai 
riepraneša • sveikatos departa- 
hįehtui apie ftgbhiriš šit ^erie- 
ralihėmis ligomis. Dėpartamen- 
įlfe : stfri!nkc» f^itaęs 'tik W 

.IvįV'r- >',< > *4 likę,,.. •toVk-t'S'tai 'r ' .f.

apie lytiški 
sibaišėtirias 
wi> jauą, mokrtų jaunų J 
nių be apsimųstymo puo 
glėbį ti^, kurie gali ^pkrėšt 
ga. Jeigu liaudis butų nųodu'g 
mąu pamokinta' apie toli 
kiancias nors vieno ansikręti-i o r/Uę-'Y’:; Jiy-rtpHH M ‘

sme8wiw®?

kštyn. 
-rodėsi 
tAl .s h x oras J 
jo kaktų 
jam

3,601
seYga didešri 

negu 
Kiekvienas

bįa, kiek mirčių j vyko Cliicagoj 
nitą sir^

XM6 
1927 
1928

.ritaĄin^s- Užsisa 
ykite sau vietų šiandie. 

‘MtalENOS 
1739 j$>. Halsted SI. 

.........

t5''. ' t, ‘nr . • f'r< ntradiems, rūgs

tų pilsudšldnįrikų,/jei 'tik jį 
priimtų „ ir bizniui bei karje
rai f butų . per spėk ty v u. Tad 
Salin jie iš musų tautos!”

t .Matyt,, Lietuyoje yra daug 
tokių idėjų šinkorių, kad mi
nėtas. laikraštis rado reikalin
ga taip piktai juos pasmerkti. 
Jisai nurpdo, kad tas visuome
niškas šlamštas šiandie yrą 
prisiplakęs prie 
(nes taiitininkai - 
partija ir gali dalinti pelningas 
vietas). -m : ./h < .•

Reikia pastebėti, kad tap 
pat reiškiasi šiandie ir ta^p 
Ariįerikbš lietuvių. Męs čia įr-< 
gi turirne tam tikrą skaičių tų1 
perėjūnų, kurie seniaus plakę-' 
si prie sandariečių arba sočia-1 
Įistų,. šiandie vadina savę;
“tautininkais”, ir susiriesdami 
.plusta tuos,, kuriems pirmiaus 
ja$yda'vošL(,F?$inai ?!sas 
tininkų “j odėj imas” pas ame- 
nkięčius susideda ,is„ tokio be- 
įdęj'inio,, jokių pastovių įsitiki,- 
.įiĄ^netufinįįę, ^ gaivalo.. .Sejt. 
protinių, atžvilgių .tąs “judęji- 
mas” yra ' ' 
giąį jisai kada čionai turės pa 
sisekimo.

<■ i-rr

Sifiliu 
skaičius 
(džiova). Kiekvienas džiovai 
apsirgimas, jei tik surandamas,’ 
Vyri priahešariiaš šveikltds de-1 35.ri.. pa,; ' j-/?!, ro?.partamcntui; Chicagoj rapor-* 
tpg.tk

Nervų sifilio Specialistas Ju
lius Grinker rašo: “Apsisaugo
jimas nuo smegenų sifilio, ku
rio aukoniis t’ąippa tdk'is dide
lis pusamžių ir jaunų žmoniį 
skaitlius, pagrindiniai yra to- 
kis pat kaip ir, nuo sifilio ap- 
lamai. * (gyvuojantis tamsumas 

dalykus yra pa- 
reikia, stebėtis, :!(!■ ■ mo-

išrodo ligą .turįs. 
feĮlVu^rodyti t> ,v^isųi 
Džiova nors gyvybę greičiau 
atima,r(^įęnęk nęsu’iiarąiižiuo- 
ja, neužpuola visų kūno au
dinių ir proto nešuriaikiną., ,

Gavusieji sifilį turi pasilik-j 
li .b*y<Wo piį 
žiaii kaip,.'5 m< 
tis nemažiau kaip ,3 įlietus ar
ba 5 metus, jeigu nori išveng
ti liervii arba smeigenų.sifilio. 
Įy ,vėliau jie Jun lankytis pas 
gy dy t o j ą nors retais laiko
tarpiais patikrinimui, ar liga 
yra pilnai dingusi.

PRDHffilUHA

sčtkaiš ir šimtais žjnoUy 
rįuos 
rii’Ai .skaudžiau palietė, 
saliunai. Tie žmonės, dėl

?w NęUžHgo “Nąujiend^”# >pra€fė3 
sjia ųsjd jnti Algirdo Mą rgerįb 
,apyšaką J‘Rrbhibįcija”. ApyŠa-

• 'V ■<; r.- j c 
sas pakėlė butel _ v’>nv uis pyre šuny h, su 
tolyn. Jis nežino;
Ijųyo, beįJam 
stas i 
škersai mėlynų dangų

Kelias vis darėsi statesnis

karš‘i jįįo kraują.,Kalinį van; 
dėripuolių garsas girdėjosi jo 
ausyse, kaip kokis pasityčioji
mas; bet vė’ndeiipuoliai buvo 
toli, tai jis kas minutę labiau; 
tęoško vandens. Dar -viena 
valanda praslinko, kai jis vėl 
pažii^ip<(i^tW paš<?r 
įe;. d ar buvo pusė butelio van 
dęns; bet t,aį, daug^ daųgįąuL 

lašui. Jis sustojo 
iiųteiį, kai vėl 5a?n 
’ ’ * AA Judantį 

vįo.. Tai buvo 
!Hs£his

aįfe>^ fr r^y<i 
italfstus darbininkį v.:

ne. Toki dalykai nesidaro be kovos.

Baigiantis tretiems depresijos metams, Amerikos 
, 4 v padėtim, ir tais sA-

l* v-’*, t-V. CV• T' ,■ ’i '? ’v' i" W ia V,’yę,vadais bei viršininkais, kuriais jie pirma aklai pa
sitikėdavo. žmonės skundžiasi savo vargais ir smerkia 
vAldžty, kuri židėje jiems gerus teikus ir reikalavo, 
kriti tiž tuos pažadus žmonės už jų _ bAlsūbttį.

• Šitų žmonių nepasitenkinimą dabai; tikisi, išnaudo
ti demokratai. Jų kandidatas Rooseveltas važinėja po 
vakarines valstijas, laikydamas prakalbas. Nieko įdor 
maus jisai nepasako; jokio rimto plano žmonių būklei 
pagerinti jisai neturi. Bet jisai aštriai kritikuoja re-;

us, kurių rankose dabar yra valdžia, ir jisai 
i, kad tepasitenkinusios masės balsuos už jį, o i 

...........ooverj. . ... .l;.t ........... ! 
Neperseniai įvykę rinkimai Maine valstijoje rodo, 

kad šita demokratų viltis gali išsipildyti. Rooseveltas 
gali bUt išrinktas. Bet ką, žmonės tūo lAimės? Nieko. 
Demokratai taip pat neturi vaisto nuo depresijos ir ne
darbo, . kaip ir republikonąi. Kapitalizmo sistemoje iš 
yiso nėra vaistų nuo tų nelaimių. Kad nebūtų krizių, 
turi būti pakeista visa ekonominė sistema.

kAip GVVfeNA kusi Jos proletariatas
Sovietų Rusija tai

kokios ten yra proleta^gyveninio sąlygos?
Vienas žinomų Amerikos korespondentų, keletą 

metų išgyvenęs bolševizmo šalyje ir taip pat daug ke
liavęs po visą pasaulį, Negley Farson, parašė knygą, 

ardirit^ °Seing Red”, Mr. Farson nėra vienpusiškas. 
Jisai aprašo ne tik juodas puses sovietų šalies gyveni
me, bet ir paduoda teigiamus, gerus dalykus, kuriuos 
jisai tenai rado. Tačiaus Ve kokių dalykų jisai piešia 
savo veikale. , . . .

Viename knygos perskyrime pasakojama apie gy
venamus fabriko darbininkų butus. M r. Farson. rašo:

“Jau vienuolika ’ftietų, kai eina proletarinė re
voliucija, bet vakar man teko Įeiti j vieriį apartri- 
meritini^ trpbiį’, kuriose gyvena RĮrmbjp Rusijos 
Špriusdinrimųjų Audimų fabriko darbininkai, 4 ir 
radau dyybką žmonių, gyvenančių viename maža
me kambaryje. Tenai buvo šešios siauros lovelės, 
pastatytos prie grynų siėnį. Penkios tų lovfi pri
klausė kiekviena vyrui ir žmonai. T6š šeimos ifeš 
buvo viena kitai giminės. Jų lovos stovėjo aplink 
aslą prie kambario šienų, net nė ųždangalų;. nMt- 
§kirtos vieha nuo kitos. Ir jeigu jus galite įsivaiz
duoti, kaip penki vyrai ir penkios hioters nusiren
gia ir apsirengia kits kito akyse, sveiki biklami ir 
ligoje, mėnesi s po mėnesio, metai po metų, tai jus 
jausite dėkingumą tai ligūstai šviesai vienos zmen‘r- 
kos lempelės, kuri šitį tvartą teiko/prieblandoj^.” 
Prbtetririškas “rojtiš”, kuriame fabriko darbininkų 

btftaš inažai tesiskiria dūo triušių gardo: tai tokį vaiz^ 
fta sovietų Rusijos gyve’nfrno

arson! Nedaug atsirastu dar-
.U1 - ‘_T f c3, v ii., '.f ’V ’U‘?« ’

tos ir jar nesuspėjo susipažinti 
su tuo, . kas, .dedasi; “kiekyieno
je demokratinėje valstybėje”.

Niekur demokratinėse valsty
bėse nėra uždrausta seimų 
.Vpartamen tų) n u tarim u s kri ti- < 
kuoti arba prieš juos kelti pro
testus. ^Piliečiai demokratinėse 
vaTstybešė hęretal kelia pro-’ 
testus riet ir prieš tokius sei
mų nutarimus,..kurio jau būna 
įrašyti, 4 konstituciją — kaip, 
pa v. dabar. Amerikoje žmonės 
kovoja prieš proniBiciją, kurią1 
prięmę visos šalies, seimas 
(kongresas) ir patvirtino 36 
valstijų seimai (legislaturos). 
Jeigu žmonės neturėtų kritikos 
ir protesto teisės, tai kaip bu
tų galima atitaisyti klaidas/ 
kurias seimai padaro?.. .... . ‘

.. Musų kai kurie . “demokra
tai” veblena, neva apie demo
kratiją, d tjkruipojė, jie dar 
nėra riusikratb savo tikėjimo 
j “nekTaidinguš^ auioritofuš.

■ / »

“TIKSLAI ^TEISINA 
I’RIEMONfc” '

Kdįj) Švarcas išėjo, kelionėn 1 

Auksinę upę ir kaip jam 
ten sekėsi.

, Vargšas, Glūkas yieriaš na 
rnie su .ųėkantrųmu Jaukė grįž
tančio parišo. Nesulaukęs, jis 

ai nusigandęs ir nu 
lej i inan papasakoj c

kas ir kaip at- 
trida .Švarcas laba

i(.; vtfi«i«akymo kaina t
Chicagoje — paltu;

Metams . . ......... .. .......
Pusei metiį .JJL__ ..........L.
Trims mėnesiams __
Dviem mSnesiam----- —
Vienam in&^eąiųi , __

Chicagoj ti&efaotojuiu
Viena L
Savaitei __________ _____
Mine#i<

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

MeUmS;
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviem mSnesiaips
Vienam mėnesiui •„

Lietuvon

' '■ ' r-Vi'" ■

Rašo D r. Aę • Moi; tvidas

1,930 - . ą
Tas pats departamentas skel

1930 ” 225 ”
čia irgi yra toh gražu nepil- 

rioš škriitlihCs, ries gydytrifrii 
vengią pažymėti,,. kad( sifilis 
buvo mirties įrfeiaštis dėl mi
rusiojo 
gęjteiri 
miltinės 
Bet jeigiĮ. ųęt 
miršta kas metai nuo sifilio išĮ 
truų .rpiliųną gyventojų, rejĮeiaj 
pasakyti, kad sifilitikų jų tar-j 
pęv yra , labai daug. tuksJatfčiįĮ.’ 
Liga yrą lėta, ligonis gyvena; 
daii^ mętų jr da^fiiaųsiai su-' 
spėja numirti nuo kokios nors 
kitos i'ibšr ,J-----  ** i

Nors Sveikatos Depai taifien- 
to skaitlines...parodo tik dali 
apsirgimų sifiliu ir mirčių nuo'

iŠr jų įąjįąĮą šio-toi 
pasimokinti.. Jos patvirtina se; iį. į'i'ufe .sjii'n'^i 
-niai žinomą faktą, kad vįrąi 
apsikrečia dažniau negu mo-l 
terš. Raportuotų apsikrėtimųį 
buvo 
1926

mas
aępęrįnatomą ., spalvą.. Saulė 
leį^psį)iųolė jį į daųgąųs 
skliautus, kaip raudonai karš
ta

Vžimaš Auksinės upes v$i 
smarkiau girdėjosi Hansui. Jis 
gtpyėjo.ant krašto 

tekėjo upf. _
I^vį jnJ'pjltos raudonos saūlė- 
laidos. Vilnys purtė savo vir
alines, kaiį) ugninius liežuvius 
ir nSlLs,ią kraujuotos švie
sos, spindėjų jos putos. Vilnių 
garsas smarkiau ir smarkiau 
veikė ant jo jausmų. Jo sme- 
genyĄ<yis daugiau^ ąyaigo nuo- 
nuoIatinĮo griausmo. Drebė
damas, Jis .išsitraukė . iš pa
juostės butelį ir metė į vidurį 
upės. Jam: tai- bedarant, ledo 
šaltis nukrlėtė jo kūną: jis 
pasverdėjo, surėkė ir nupuo
lė. Vandenys apsupę jo rėkš- 

r upės vaiĮojiųias nuož- 
L-LI nakties tąųisu- 
kai jos vandenys tekėjo

“Tautos Balsas”, kurį leidžia 
Kaune buvusio min. pirmininko 
Voldemaro frakcija, rištrįąi 
smerkia tuos karjeristus, Jpiriė 
dėl biznio keičia savo pažval- 
gas ir keliauja iš partijos j 
partiją. Jisai rašo:

. “šiandie... paprastas daly
kas sutikti žmogų, buvusį 
krikdemą, liaudininką, so
cialdemokratą ir t. t. įr da
bar sąve laikantį tautinin
ku. Mes nesame priešingi 
“prieš normalų žmogaus įsiti
kinimų, tikslų, idėjos pakei- 
tiriią, bet tas neturi būti pa- 
refnta bizniukais sumetimais. 
Mes daugiau vertiname tvir
to ir atviro nusistatymo sa
vo tautietį, negu veidmainį 
— idėjų biznierių, kuris su- 

liaiicli- 
socialdemokratu ir

< * ■.» 

Toks žmogus,
mu-

Subscriptkm Rate®: 
t00 per year in Cąnada 

00 per year outside^of 
00, per year fa Chicago

iet spykizese dažnai.: parsiduor, 

eretai nuvalę žrųęgų, į ka»us^ 

ąr^Jr, .kąipp lUtej6}
r turi progos susidurti su de-

1927
1926
1929

J Nors
nėra pilnos, vienok sifilio tik

1 tūlas skaitliiiš apsirgimų ’ra-
pąr tuoj amas. ,.r.. . 4 ,,

Sifilitikai kitus apkrėsti gali;
ne tik
keliais,

jokių 
išsikišusių kampiĮ

______ sau- iLirvr v.‘. :>;*■ V U L H . »Buvo jau po vidurdienio, 
sinarfeiąi 
visa at-.

At- .U .’/> .“t '’ G w t»<;I fl- į-.,mosfera buvo persisunkusi 
karščiu iĄ.Jąbąi rami. Bu}’ 
šiaušiu troškulys jprTŠdėjo grei-: 
Ja i pr’(ę /nypvąrgio^^ n Žvilgsnis: 
po žvilksnio jis matė į butelį 
vandens, kabantį prie juos-j 
tos. “Trijų^/fąšų 
galiaū tarė sau; f 
vilkint nors liiįias 
deniu.”u v.; , : ,, t v f
; Jis atkirijŠo^ butelį įį- Jaų ke-i 
U i?EJs ^°'i
lė prie daikto,^ gulinčio ant; 
akmens Įirie pat jo kojų. Jisi 
nianėv kad tas daiktai judėjo. 
Tai AM ^4
čiausia dvėsiantis.mųo trošku
lio ir jau pąskutnese^kančioše. 
Jo liežuvis buvo iškįštas,. žan
dai šausi, išsitiesęs ir daugy-: 
bėt jupdty skruzdžių; apspitę 
,‘*1’4 V? JSR" ,
čio. akįs atsisuko į butelį, ku- 

irisas laikė rankoje. Han- 
, nOe, |Ras- 
<»a ir nueio 
Jo, kaip ten 

aVrpdč, kąd kei- 
šešėlis, j ant< tsyk perėjų

Pub. Co.» Ine. 
ed Street.

Telephone. Roosevelt. 8500
1 «» ...............—~
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CHICAGOS
ŽINIOS

Šiandien Norinan 
Thoįpąs kalbės 
v^ūfeiigim

Chicapo Bar Ass. ruošia sočia- 
įįslų ^a^i^tui į prezi

dentus pietus.

ad-

ęentras Chicagoję paskelbė, 
kad J. T. Scopes, pagarsėjęs 
bigh school mokytojas, kurią 
buvo svarbiausia ypata Ten* 
nessee valstijoj vykusioje evo
liucijos byloje, prisiuntė Nor
mali Thomas laišką, kuriame 
pareiškė jį remsiąs ateinan
čiuose rii^kin^io^e. Scopes 
[kandidatuoja į kongresą.

Federalė valdžia for
muluoja naujus kal- 
twįW įdėsCąpooe

ęede^ės v^ljžiyp įęi^igy- 
mo d|ep.urtaiHeiit(aą ruošia eilę

įtinau ięikM dar 
000,(m paskolos be

darbiams

1,500,000, užsiręgistruu- 
Sią lapkričiu riųkimaiųs

Chicago Bar association, ad
vokatų draugija šiandien ruo
šia socialistų kandidatui į 
prezidentus specialius pietus

Sų šešt,adie.iį ir skalių 11 d. 
>Cl1i)i)ęagoj.c įvyks balsuotoju ęę_- 
gistracija lapkričio visuoti
niems rinkimams. Politikie-

V 1 . < . , t . L t S < * <*. •

riaj ka$į ųžsiregis 
apie l,500,(X^i miesto gyvento- 
jj€

apie 1,()Q jo gengeą aarių 
prasižengimus proįiįpięij^o.s 
įstatymui’. Tię kaltinimai jau 
ruošiami per kurį laikų, bę\ 
i^įšįoJ nėra, Vnigtį. įViąkųliiuų 
laiku advokatai pradėjo 
ryti žygių, biijVUtįį geng^tęrių, 
karalių, dabar sėdintį Atlan
ta, Gcorgįa k^tojįpi.c įšgaųti* į

N;W, BMi. vu,įtsjjo^ , 
dąmų Hufop komitetą,! ga,, 

ikorpo^įįos $5,PQP,pp0 y.asįįOp 
3%>. «rvi^ V° vAwu.°ia
vęį Iji^itytis su nuiŲ^/Į jiuslfolos ! 
■ęę^i'MTOte- ^w.< kaimui 
įr^i reikalus $5,000,000.

5,-iy ęe^tų
: gątveįiarių iRoJkesęio

teUkibteMte

Fotografuoju jūsų na- 
’ 'indose arba studijoj: 
6023 $. HAteted St.

(J.ansen Stud>)
Res. 730 W. 62ųd St. 
Tel. Englewood 5 84'0

V • ; . ,i A į * »

lachavich ir Sunūs 
LIETUVIS GR A15 ORIU S 

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame” atsišaukti, o musų 

” darbu besite užganėdinti.
Tel.r R'ooseveit 25 1 5 ' arba ' 25 16

:^4 Si?h ęWęa«Ot
1439 S, Court, Uięerę, III.

Tek Cicero 5927

kai -
Vakar

! Du vvrai buvo sunkiai su-
• 4 { 4 > '

žeisti, kuomet keleivinis auto
mobilis įvažiavo į didelį, pen
kių tonų troką prie Devon ir

Cerųnakąs ieško įstaty
mo nukreipto prieš ino- 

kęseįy “stręįkiėdusi”
Miesto m a j oras Antęn Cei,’- 

ųiaįas pareiškė, jog jis darys

j Įįliįs Pa-rk apylinkes gy ven-
5llW wtin^» 

k^U’ijahie p^ięnię ptrpjcslo re;ęo- 
Ųijięijį ęįrįcagos Sukasę 
Upes gatyęk^ų Uniją už pe- 

,^taWHYinią ir 
il,W-iiką1>av?> ?wWi Ve
isti už kelionę nuo 7 centų iki

"TOBG

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga, l>r. Vincent C.Steelę

DENTISTAS •
Utarninkais, Ketvęrgais ir Subatonps 

2420 IV. Maraųette Rd. arti Wsetern Ąv
‘ Pbone Hėmlock 7828

Panedėliais, Seredomis ir Pitn.yčicupiji
18.2-1 Sor Halsted Street,

Lietuviai Gydytojai

Ofiso Tel* Lafayette 7031
Rez. Vlrginia 1829

DR. C. KASPUTIS
D^lSĮTISTęĄS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja1 
senojoj vietoj."

VALANDOS: 1Q,-12. ĄJ M. 2-$ P. M,.
7-9 PT M. Šekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal' susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9,1,99

41,41 Archer a.
Valandos: 9. v. ryto iki 9{ v. valį.. 
‘ TSedjtldjeniąis paėaL susitan*ų,į”

SHIRLINA GREGG — 
GRIGALIUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2'4 dieną. 7:30 valandą 
vakaro 1932 m., sulaukus 3 mė
nesių amžiaus, gimus Chicago. 
Illinois.

'Paliko dideliame nuliudime 
motiną Eipmą. tėVą Joną, bobu
tę ir senelį Žvibus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6409 
So. Aberdeen St.

Laidotuvės įvyks scrcdoj. 
rugsėjo 28 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.
u Visi a. a‘. ’ Šhirlina Gregg gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami J*’-------- '
laidotuvėse ir suteikti 
tini patarnavimą ir 
mą.

Nubudę lielęame,

Motina, Tėvas ir Giminės.

> Laidptuvėse patarnauja grabo- 
riųs J. J. Bagdonas. ' Telefonas 
Republic 587Ž.

gįiljaęęję ąe9jj.oj.ą priirųtų. įstą- 

havųiii^y^ sudėti} n^es- 
cius ir tik tuomet leisti jieųis 
kreiptis į vairia sų skun
dais.

^X°Avei;įaį
M9 W

J. F. RADZIlJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau-
I ju geriau ir pigiau

negu *' kiti todėl, ’ kad 
priklausau prie grą- 
' du' isdirbystės

' OFISAS:
668 W. 18th Street, 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted Sr. 
TęJ. Victory 40,8,8

Ą. MONTVfD, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

24,00 IV. fifadison St. '
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Šeele’y 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HĘRZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chjrurgąs ir 
akušeris^ 4

Gydo staigias ir clpronišips į»ga« vYr9> 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X*Ray ir kitokius elektros plie- 
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 VV*. \3th St., ' netoli Morgan St.

Yalandps: nuo 10—12 pietų’u* 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

‘ Tel. Cana! 3110 ' r 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar ęentraf 7464

dalyvauti 
jai paskui 

afsisveikini-

JUZEFĄ POŽERAUSKALTĖ
‘T 1 J:

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 23 dieną. 1 valandą po 
piet 19 32 m., sulaukus 28 metų 
amžiaus, gimus Rigojc.

Amerikoj išgyveno 10 mcj.

Paliko dideliame nuliudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius bro
lį Vladą, brolio vaikus, bro
lienę Olgą, pusseserę Anelę Šcr- 
mąiy it gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2314 
W. 2 3 PI.. Lacbavičiaus koply
čioj.

Laidotuvės įvyks antr.ulienyj 
rugsėjo 27- dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapį nes.

Visi a. a. Juzefos Požcraus- 
kaitėš giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai — -
dalyvauti laidotuvėse ir 
jai paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolio Vaikai 
Brolienė, Pusseserė ir 
Giminės. '" "'

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lacbavičia; Tel. * RoOševclt 
2515. .....

kviečiami 
suteikti 

i ir atsi-

STOCKUS
šiuo pasauliu 

vai. ryto 1932 
metų amžiaus:

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

rugsėjo 2 5 d., 7 
m..‘ Sulaukęs 3 9 
gimęs Lietuvoj. Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime moterį Johaną. 3 
dukteris. Antonette, Josephinc ir 
Helen, 3 švogeriui, Mikutis, Rup- 
šląukis ir J. Gudauskas, seserį it 
švogerį Adoiųis Stugis. brolį 
Stanislovą, Lietuvoj tėvą ir bro
lį. Kūnas pašarvotas randąs! 6522 

Į S. RockA'ell St.
Laidotuvės įvyks ketverge, rug

sėjo 2,9 d., 8 vai, ryto ir namų 
į Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią. kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo 
giminės, draugai ir .pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 

• laidotuvėse ir suteikti 
kutinį patarnavimą ir

L nimą.
Nuliūdę liekame 

Moteris, Dukteris, Sesuo, 
B ‘ Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, tel. Re
public 3100. ■ . . . ,

Nesitiki Raibos 
darbiams is Illinois 

legislaturos

į vakarus ųųo Maaųbein^ ^ę- 
hę, užeigoje nušautas Mį^^ęį 

įTamburrino. Jis būvą vįęųąs 
i užeigos sargybinių. Nužiūri- 
Įin,a, kad jį nušovę gengsteriai, 
kurie pradėjo karą dėt ataus 

’arb.a pinigų lošimo aparatų.

& M. SKUBĄS
< Lietuvis
;.GRABORĮj^:. lkxmSĄMUOTOJĄS: 

Didele ir graži koplyčia dykai 

' 718 W. 18 St,....
Tel, Roosevelt 7 5 37

cagęj

A. L Savitais, M.D
4919 So. Mięhigąri Avenue

' +el. Kenwooa 5107' ' ’
VALANDOS: .................

nuo 9 iki 11 valandai ryte;

apart šVentadiėnio ir ketvittadienib I PsR. CHARLES SEGAL 
___ Ll____________I-..-....________ j Praktikuoja 20 metai;

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 2201 West 22nį Street
Valandos: 1— ir* 7—8

ĮSeredomis ir nedėliomis pagal- sutartį. 
[Rezidencija 6628 Sb. Richmond Street 
j Tdėfonas Republic 7Š68

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DfelOVpS

M°'et^FlWl?AM: UM > 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Ncdėl. nuo" 10 iki 1'2 v.' dieną.

Phone Mjdvvay 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Stočkaus 
t 

dalyvauti 
jam pas- 
atsisyciki -

MtNAUGHTON. tyįS.

BOLESLOVAS BUDGINAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

rugsėjo 25 dien^. 3 valandą po 
piet 19 32 m., sulaukęs apie 45 

i metų amžiaus, gimęs Telšių ap.. 
Varnių parap.. Basteikių kaimo.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, šunų Tadą, posūnį ir 
podukrę. seserį Oną Anglickienę, 
pusseserę Kazimierą Urbą, pus* 
brolį Antaną fyfazjHauską, ir gi
mines. o Lietuvoj 4 seserį.

Kūnas pašarvotas randasi M^c- 
Naugbton. Wis.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 28 
dieną, iš namų bus nulydėtas j 
Rhinelander kapines.

Viši a. a. Boleslovo B.udgino 
giminės, draugai ir pažystami" esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mntęris, Sūnūs. Posūnis, 
Podukrė ir Sesuo.

-Laidotuvėse patarnauja grabo- 
į rius Carlson.

. i ip.m.njiL g
. « Z.. t<

PADĖKA

gams taip 
lio Petro! 
tas gėles, 
gai dėkoja

“adėką reiškiame visiems giminėms ir drau- 
itlingai atsilankiusiems *į musų mylimo bro- 
įtuves šeštadięnj, rugsėjo 24 d. ir už atsiųs
tos taip gražiai papuošė jo karstą. Ypatin- 
p. Valančiui už gražių kalbą prie kapo, H. 
jo kalbą, dainininkui St. Rimkui už taip 

as, • muzikantams p. Qrušui su dukterimi, 
ieikai už ger# patarnavimą. Dėkojam taip 

Jems už telegramas, kurie siuntėt, taip pat 
lįr abelnai visai publikai.

cfiliaiisios motinai ir
feirp ^monai, pasiliekame dideliame nuliudime.

?AVW K Valierius
su savo šeimynomis.

nariui, kuęię ^rattėjo suvar 
žinot,! į Sprin^gfieklų, specia
liai sesijai lĄ'daryjų parųpini- 
mo liausimų aptarimui, iš
reiškė nujautimų, kad lęgjslų- 
tura nieko gero nenutarš iki 
po yisųptiiių rinkimų, kųi^ie 
įyykątą lapkričio, menesį.

suėmė du, buk pąsikęsi- 
nusius, prįęš t'eįsėją 

McGoorty
Vakar suimti du įtariami 

j asmenys, kų^ie, spęjnųiu, pr
idėjo bombų prie teisėjo John 
l\ Mcliooi’ty namus ir mėgino 
juos LŠlęktliųti į orų. Mę- 

iGoorly buvo prisiųstas grųsi- 
ųimo Ijai^kųs, kuriame pasi- 
kęsintojai pareiškė, kad ką

iFederalė valdžia pra

i Insulto. reikalus
Yakųr f ęd,erules yaldžjęs 

lje,iųingmUO, pašto ir mokesčių 
(JepartaiityentŲ atstovai pradė
jo briautįs. į Insulo b.eų^’DVių 
Reikalus, mėgindami surasti 
aę. patĄ Samuėl I-nsull arba, ki
ti tų bendrovių viršininkai 
Dera prasižengę valstybes įsta-; 
įyųiąms.

I ■ i ■'

<1646

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudziu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu, nors mažu iš pažiūros 
daąktu.
fpAl yrą plukti jeigu gali taip 
1 < padalyt, jog kitiem patiktum. 
O vicijdk,. dažnai kokš įvažas 
dąliiras gili' neleisti Jums riti 
ęjnnip,- ' į,1

Pavyzdžiui, jeigU zmęgaus 
dantis j^a rfešvar,Ufi,'‘tai*'jus n6>

o 
fhb*tat*ptf gat-but 4tdks' pat Uz- 
mtjĮnps ya W įww?

Idstenne, danty tepalas, valo 
daAtls n^Ju 'Bud&. 'Mu.U

dMiUKs dtfntu emalis — tSr sun-
kus uždavinis iįĮ-

DiJelA tūb^ Xistįerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25. centai; 
gaušite/ret * šAvo dptiekdnti. 
Lkmbert Pbarmacal ęr?., Sąfat. 
Louis, U. S. A. 1

ko

Telefonai

520A
Bouleyard,. 841,3

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 3724

Telefonais Yards 0994

Dr.MAliitlCE KĄHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1,2, dieną, 2 iki 3. po pjetĮ 

/ iki 8 vai. NedėT/ nuo 10 iki 12
Rež. Telepbone Plaza 3200

PROBAK
**'L

suteikia t
barzdaskutyklos ( i

na ,
V skųtunos /

SBH namie

k“.

■'JVįV'-'

". • >#*.■< 4 A'?,),'-
I. PROBAK 31.ADE'

SR^IORių (STAI6A
nustebino pubįjl 

aukštos rųši«i p;„w„ ,
tvęįima Minute. J, yte|

TTi

Reikalui ę^itį, pušų automl^ « 
namus ir atves j musų įstaigą, gal

tamavmią jutus ’ visai nieko i^ei$Ba 
i bfc «'-MI* P’KfettSr> 
«Jgr IV’S

Selenų. 'ęM^fcW®R:i>fcW W" »
kitur; - -• r' ■ • ■, •
•♦'.I,. ’ - ! * •’ •*» . - \ ‘

( |Qįmiirw kb ■

Telefonas Yards 1138 «

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzą^ų^ofes

Moderniška KoplyČ ą Dovaųaį 
: Turiu' 'automobilius' visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3.?.19 Aukuru Avęiuie
CHICĄ^O, ILL.l

'Phone Boulevard 4139i ' A. OIAŠALM ' ■' 
Musų Patarnavimas lai- 

.dbtuVėse ir kokiame rei-
‘ kale visupmef esti, sąži

ningas ir nebrangus to- 
dčli kad neturime iš
laidų užlaikymui, sky
rių? -'

įOOgįj
ramaaMMMamOMBMMNBMMHBBHBHMMHMNMMlMBaMBnMBMBBHMV

Akių Gydytojai* “™

756 W. 35th St.
Cor. of 35th 8. Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
‘ Nedėldiėniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5914 I Ofiso: Tel. Viętory 6893 A.A,

■ DR ' N AIKFI K i Jei ne.tsin.pb *

[)R. A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

[Speciglistflf odos lįgą if venerišką Ijgų
O f i s a s «

3102 So. Halsted Sf.
I. * . . «« « 4* te * •■*<-* \.te M * • *

Daktaras V. A.'Šimkus vai.: 10—ITv^ryto*** 2—?X7—9v.v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nedėliomis ir šventadieniais 10—!L 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
l^lauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki'4 ir nuo 7 iki 9 v.
Nedegiomis nuo 10, iki 12.
3.343 South' Halsted Street . į 

Tel. Boulevard 1401 ... v' i \ • •. - r ' .1

DR NAIKEtIS
756 W. ąstįi st.

(Cor. of 3.5 th 8 Fialsted Šts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldiėniais pagal sutartį.

Moterų ir Vaikų ligų Specialistė
1145 Archer Avė;

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai., kie^viepąi dįen^ nuo 9 iki 
12 ryto “(išskyrus ser.edom.is). Taipgi* 
ųuo 4* iki 8 ^al- vakare, uiarninkais it 
Retvergais. *

Rez. Tel, M(YDE PAĘt$ 339>

" * Advokatai, t ' •• 
K. G U GIS

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St'., Ąppm 1113 
Telefonas Central 4*4IĮ 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4* po pietų 
'GV’veųirt^ * ’ 

33į3ifeA/

Valandos: nW t ii 
vakarą, isskyj 

Nedėlioį < 4

®^ĄIWSH, OPTZ 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pąlęngviųs akių įtempiijią, k4ri« esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo^ 
4kių aptemimo, herviiotumo',' skaudamą 
akių karštų n,uijtųą( ka.tar.3^M atsitaiso 
trumparegystę, ir toliregysų. Prirengia 
teisingai akinių^ Visudse atsitikimuose 
egza.ntinavitųas, djyronps su elektra, paro- 
dąnČią mažiausias klaidas. SpeęįaĮėi atyda 
atkreipiama ' į mokyklos vaikus. Valan
das nuo, 1Q iki 8 v. Nedėliomis pagal, 
sutartį. Akinių kaio,QS per pus? pigiau?, 

kaip ’ buvo pirmiau.' '
Daugely atsitikimų akys ati- 
'toi^onios be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland; Avė.

Phone Boulevajd. 7559
}---------------------------- -------------- --------- ---- ?---- T-

Dųplęitc savo akis išegzaminuoti
jBr, A. R. BLUMEKTHAi,

OPTOMETRIST
Praktiktiojfi virš 20 m.
4649 S. Ąsliland..Ave 
Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

LięTUjyis A^iV: socialistas 
patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
7515. West 35th St,

kanįpas Halsted St.
Valandos ni»d 10—4, nuo 6 iki 

Nędcliomis i),uo 10 i^i 1.2
8

John |įu
Lietuvį Atvytas 

2221 West 22ų4 gįftee 
, Arti Leavitf S®.. 
Telefonas Cand^ 255Į-2 

. ................. .. ... ____ __ . Valandos 9 ryto iki 8/v-^aro.
Rez. 6600 South Artesian Avenue Seredoj ir Pėtnyčioj nu.o 9 i|jj 6 

Phone Prospect 6659 į--------------------- - --------------------------- -:——

DR. ^O'VZALAT0RIs| A. A. SLAKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 0036 
■v . t A <••«, V * įU “ >

tu mmis
GYDYTOMS IB CHIRLRGAH- * -o-r -1 o Af 'SrT***-«• »o-_ _ _ _

4645 S. Ashland Avė., 
Ofino valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
' 8> vai. vak. NedėUomls Dagai sutarti

‘ Ofiso Tek: ^odlevard 7^20, 
Imantų, Telp ProspecV 1930

| Ądvokatas
' Miesto Ofisas 11 Washington St, 
iRoom 90$ Tel. Dearborn 79#<į, 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų,

Vakarais: Uram. ir Ketv.—6 iki 9. vai.
14145. Aįręhfr Ape, Tėf. Ifaf.tįuf^A

Namų Tel. Hyde Park 3395.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 Spufh Vjestern Avenue

Tel. Lafayetųe 414.6 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
' nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOHN Ę. BORPBN
Lietuvfe Advokatas

• (John Bagdžiunas Bordfn)
lietuvis Advokatas

105 W. Adams St., Room, 1642
Telephope Randplph 6727

"Vakarais 215f W. 22nd St. nuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9' ryte Tel. Republic 960,0

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

kampas 67tb ir Ąrteąian Ąv6 
Telefonas Groveliill 1595 

jValandos nuo “9 z iki 11 ryto, nuo 2r4 
iir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą.
I _______ _______ La.. . . —

lietuvis' DEN^ISTĄS 
Valandos: nuo 19 lyto iki 9 vakaro 

nedėliomis pagal sutartj. 
4847 West I4ih Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phųne Ciperų 1,26.0

JOSEPH J. GRISI?
Lįetuvis Advokatas

4611 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
TeJ. Reppblįc 9723

; J.P.WAIT€HES
ADVOKATAS

52 E. l|07th —prie Michigan Avė- 
Tel, Pullman $950—6377

4600 So. Wobd Sts—Keęvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutaųį
[■ Į , I . z.. ■ - ■ . -----------

HeteyMl '

DR. MARGERĮS
Yaįaądosi. Ijųę 1Q. rytų iM 2 po pietų

Ir nuo* 6:30 iki 8:30. vakąry., $ek- .
' hilidieniaiš aU io ikru. 1 -

3421 So. Halsted St.
■ iftiPive Boulevard 8483

Hemlock 815.1 
j . DR. V. S. NARES 

(Naryauckas)
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I ' *'2420' Marquette Rbad, u ’ 
'Valandos: 9—42, 7—9, Antradįenį ir 
'I£etwkt.adięųf vakarais pagal sušitarimą.

----------—-------- —
Phone Boulevard 7042

! PR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS ADVOKATAS 
,10 N? CLARK ST. Rohm 1205 
! 1 •' TėL * Central 6166
i VAKARAIS: 3117 So. Union Avė. 
| A. Tel. Victory 2213 
(Ąrba:. 1300 W. 47U? St. Laf. 3490 
! • ^UrinH.____________

WUUam C. MitcheŲ
LIETUVIS ADVOKATAS

9-
Nedėliomis pagal- sutartą.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

UniversaI State Ban
ko Depozitorių Ko
miteto narių domei

Visi UniversaI Banko Depo
zitorių Komiteto nariai esate 
kviečiami pribūti į nepaprasta 
susirinkimų, kuris jvyks rugsė- • — - - - -------- - - —F. f .

jo (September) 28 dieną, 7:30 Prieš pabaigų
vai. vakare, UniversaI Kliubc, 
814 W. 33rd Street, Chicago.

Yra labai svarbių klausinių, 
kuriuos reikia kuogreičiausiai 

i aptarti, kad Egzekutyvis Komi
tetas galėtų toliau sėkmingai 

[veikti depozitorių naudai.
UniversaI Banko Depozitorių 

• Komitetas:
■. S. Strazdas, pirmininkas,

V. M. Stulpinas, raštininkas.
t Tel. Boulevard 1333

SLA. 6-to apskričio 
konferencija -n- — ’

Dalyvavo 56 delegatai; nutarta 
surengti naujų nariu vajus; 

‘ į protokolą įtrauktais apskri
čio konstitucijos projektas

Sekmadienį, Wicker Park sve
tainėje, įvyko SLA. 6-to apskri
čio reguliarė konferencija, ku
rioje dalyvavo 56 iš 108 dele
gatų.

Konferencija prasidėjo 2-rą 
vai. po pietų. Pirmininkavo 
6-to apskričio pirmininkas F. 
Zalatorius. Perskaitytas aps
kričio išvažiavimo raportas, iš
kurio paaiškėjo, kad pelno liko parodos eigą. Rengėjai

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEl TC. jHk .lt

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
DU SYK Į SAVAITĘ

Iš DVIEJŲ R AI) 10 STOČIŲ

UTARNINKAIS
iš W.G.E.S. 1360 kil. 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

PEOPI.ES FURNITURE CO.
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

JOS. F. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

Mortgage and Bond 
Holders Protective

Committee
DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 

MORTGECIŲ SAVININKAMS
iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
surasti savininkus “Split morgečiams”.
atgauti pinigus už “Defaull” morgečius.
daugiausia gauti už suinažėj tįsios vertės ir nuo

šimčių nebemokančius Gold Bonus.

Kaip 
Kaip 
Kaip 
Kaip 

NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo forclosavimo.
Kafy surasti savininkus išdalinto morgičiaus Jr įvairių 

kitokių patarnavimų teiks už prieinamą atlyginimą.
Su visais reikalais kreipkitės prie MORTGAGE

AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVICIAUS,
1739 So. Halsted Street.

tik $3. Taipgi skaitytas ir pri
imtas SLA. seimo delegatų 
transportacinės komisijos pra
nešimas.

Nutarta sekančia konferenci-
•j ' ♦

ją laikyti Bridgeporte, gruo
džio mėnesį.

Vienas svarbiausių konferen 
cijos nutarimų buvo surengti 
naujų SLA. narių vajų. Tuo 
tikslu delegatai priėmė rezoliu
ciją, kurioje nurodyti budai, 
kaip vajus bus vedamas.

Be to, nutarta įtraukti į pro
tokolą apskričio konstitucijos 
projektą, kuris tilpo SLA. orga
ne “Tėvynėje” kiek laiko atgal.

į susirinkusius 
gausiai pavaišino Northsidiečių 
226-ta kuopa. Konferencija pa
sibaigė 5 vai. vakare.—R.

S. Paškevičiūtė daly
vaus Tarptautinėje 
Keliavimo Parodoj

Išpildys kelias dainas Lietuvių 
Dienos programe spalių 14. 
Paroda nusitęs nuo spalių 8 
iki 16 d.

Sofija Paškevičiūtė—Paske, 
Chicagoje plačiai žinoma lietu
vių dainininkė ir paskutinės 
Chicagos Dainų šventės žvai
gždė, laimėjusi geriausios Chi
cagos ir apylinkės dainininkės 
titulą, reprezentuos Lietuvą kai
po solo artistė, Lietuvos pro- 
grame, kuris bus duotas Tarp
tautinėje keliavimo parodoje.

Lietuva' bus gausiai reprezen
tuojama ir tam tikslui rengėjų 
gerai prisiruošta. Paroda nusi
tęs nuo spalių 8 dienos iki 16 
tos ir įvyks Chicagos Navy 
Pier. Su pirma parodos diena 
prasidės tam tikri tautų pro
gramai, kurie nusitęs per visą 

mano, 

kad Lietuvos diena išpuls spa
lių 14. šokėjų grupes ir cho
ras atliks tautinius lietuvių šo
kius—suktinį, klumpakojį ir ki
tus, o dainininkai išpildys ke
lias dainas.

Parodoje bus rodomi Lietuvos 
vaizdai fotografijose ir filmuo
se, pramonės centrai, Rankdar
biai, juostos, audiniai ir t.t. .ir 
garsaus Lietuvos gintaro iš
dirbiniai.—J. R.

“Vilnies” lyderių by
la kriminaliam Cook 

apskr. teisme
Andriulis, Krakaitis ir Milleris 

pašaukti prieš teisėjų Fein- 
berg; byla atidėta iki lapkri
čio 15 d.

Vak‘ir krirninaliaŲie Cook ap
skričio teisme prieš teisėją Mi- 
chael Feinberg turėjo būti 
svarstyta' komunistų laikraščio 
“Vilnies” redaktorių, V. J. An
driulio, J. P. Millerio ir P. Kra- 
kaičio byla. Jie buvo patraukti 
atsakomybėn už, kaip teismo re
korduose nurodyta, “Making 
statements derogatory to Build- 
ing and Loan Association.”

Prieš teisėją pasirodė trys 
aukščiaus išvardyti asmenys su 
advokatu D. J. Bentall. Del te
chnikinių priežasčių byla atidė
ta iki lapkričio 15 dienos.

Prieš “Vilnį”—Millerį, And
riulį ir Jušką užvesta antra, ci-j 
vile byla. '

Priminimas radio 
klausytojams

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare (Standard laikui, iš sto
ties WGES., 1860 kilocycles, per 
radio vėl girdėsis lietuvių dai
nos ir muzika. Teko nugirsti, 
kad programe dalyvaus žymus 
dainininkai, kaip tai J. Roma 
nas, p. E. Bartush, A. Čiapas, 
“PeopJes radio’ kvartetas ir due
tas. i

Šį sykį mėginama padaryti 
klausytojams tikrų surprizų. 
Padainuoti daug naujų ir gra
žių dainelių; o tarp dainų bus 
gražios muzikos ir įdomių kai 
bų. Dr. Kavarskis M. D. kal
bės apie sveikatos užlaikymą.

Šiuos programos kas ‘antra
dienio vakarą leidžia ir finan 
suoja Peoples Furniture Co. 
erautuvės ir jie visi yra įdomus 
pasiklausyti, 
kime

TodęŲ,, nepamirš- 
ir šį vakarą.—XXX.

Cicero
Juozapo Lalo laidotuvės

šeštadienį, rugsėjo 24 d., apie 
2 vai. pietų palaidotas cicerietis 
Juozapas Lalas. Prieš laidotu
ves atlankė jj didelis būrys 
draugų ir pažįstamų ir skait
linga minia palydėjo jį j Lie
tuvių Tautiškas Kapines.

Juozapas neturėjo daug drau 
gų. Dabartinių sunkių gyveni
mo sąlygų priverstas, daug lai
ko praleido ūkiuose, kur ieškojo 
duonos kąsnio. Bet buvo ra
maus budo, malonus žmogus, 
niekuomet nieko nėužgaud'aVo. 
Todėl ir susirinko toks didelis 
būrys jį palydėti j paskutinę 
atilsio vietą.

Juozapas Lalas mirė rugsėjo 
21 d. sulaukęs vos 28 metų. Su
kniubo betaisydamas savo kas
dieninius čeverykus. Negalėda
mas prisišaukti pagalbos 
migo amžinai.

už

P. Sudziak atidarė naujį biznį 
—^Cicero Supplies, 1405 So. 

52nd Avė.

P. Sudziak užlaiko {vairiausios 
rųšies plumbingo prietaisų, kaip 
tai, kranų, sinkų, lavatorijos 
{rengimų, pečių, dūdų, apdarų 
ir daugybę kitokių reikmenų 
šaltkalviams.*

Taigi dabar ciceriečiams ne
bus reikalo sugaišti daug laiko 
kad gavus reikalingas dalis. P. 
Sudziak žada patarnauti kuo 
geriausiai ir kainas už prekės 
palaikyti kuo žemiausias.

A. A. Petrą Kučinską
< palaidojus

Rugsėjo 22 d. 6 vai. ryto 
beširdė mirtis ‘netikėtai ir štai- t
giai išplėšė iŠ gyvųjų tarpo 
Petrą Kučinską, kurio biogra
fiją čia trumpai paduodu.

Velionis Petras gimė 1894 
m. Geidžiūnų kaime, Biržų ap
skrity. Pradžios mokslą baigė 
Biržuose, o aukštesnį mokslą 
įgijo būdamas rubsiuviu Rygoj 
ir tarnaudamas rusų kariuome
nėj carienės gvardijos pulke, 
Petrapily j. Petras pergyveno 
visas baisiąsias pasaulinio ka
ro ir Rusų revoliucijos audras. 
Dalyvavo žymiausiuose mūšiuo
se ir daugelį kartų jam mirtis 
žiurėjo j akis. Tačiau dar jam 
buvo lemta sugrįžti į tėviškę 
1922 m. ir darbuotis jos labui.

Velionis buvo veiklus daly
vis Jaunimo'kultūriniam gyve
nime. Priklausė prie Lietuvos 
šaulių Sąjungos ir buvo vienas 
iš pirmųjų Geidžiūnų pieno 
perdirbimo bendrovės iniciato
rių. Jo pastangomis ir brolių 
parama tapo įsteigtas garinis 
malūnas, lentpiuvė ir plytų 
dirbtuvė. /

I ■ 1

Velionis Petras buvo vedęs 
Oną Meškėnaitę, pradžios mo
kyklos mokytoją. Gražiai jie
du sugyveno. Petras neoapras- 
tai gailėjo ir ilgėjosi žmoną iš
leidęs į Lietuvą, tačiau šird
gėlą slėpė giliai savo širdy. Jis 
buvo labai jautrus žmogus ir 
tas, be abejo, paveikė į jo šir
dį, kuri urnai sustojo plakusi, 
kuomet jis ėjo tsavo darbo pa
reigas. ,

Šeštadienį po piet, rugsėjo 
mėn. 24 d. didelis žmonių bū
rys ilga automobilių eile pa
lydėjo Petrą į .paskutinę atilsio 
vietą, kur jis atsigulė šalę sa
vo sesutės. Gražią kalbą pasa
kė p. Valančius, o jo biogra
fiją trumpai pabrėžė H. P. 
Liūdnas atsisveikinimo dainas 
dainavo dainininkas St. Rimkus, 
kuriam pritarę švelni muzika. 
Paskutinį kartąatvožus gra
bą ir giminėms, tarus sudiev, 
skaisti -rUdbns sąųliįtę dąr kar
tą pažvelgė į I?£,įro šaltą vęi- 
dą, o liūdnas trinųto balsas ta
rytum kartojo šiuos žodžius, 
nešdamas aidą 
denyno: 
Kuomet mums 
Nebelemta bus
Ateik tuomet pas mane. 
Padėk akis užmerkt.

; Tebūna tau, Petrai, lengva 
^Žemelė. —H. P.

'I 
. J ...................... .........—■—

Balsas iš Oak Forest 
prieglaudos

Onutei už van-

reiks atsiskirti, 
gyvent.

Prieglaudos įnamio žodis apie 
Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos rengiamas pietus

Mes lietuviai, gyveną šioje 
prieglaudoje, patėmijome “Nau
jienose” žinią, kąd musų bran
gios tautietės, Lietuvių Mote
rų Draugijos “Apšvieta” narės 
darbuojasi musų labui ir sten
giasi suruošti mums, vargšams, 
pietus,

Tai yra labai sunki užduotis 
draugijos narėms išpildyti ypa
tingai šiais sunkiais bedarbės 
laikais. Dabartiniu laiku prie
glaudoje yra nemažas skaičius 
lietuvių. Jų galima priskaityti 
apie šimtą, šia įroga mes krei
piamės prie Chicagos lietuvių 
visuomenės prašydami tų, ku
rie dar išgali, ateiti į pagalbą 
musų garbingoms apšvietie- 
tėms, padėti joms pasiryžimą 
kuo geriausiai įvykinti ir tuo- 
mi nelaiminguosius raišus ir 
senelius nors kartą j metus pa
linksminti ir sušelpti. Labai 
skaudžiai ir mes atjaučiame 
šiuos sunkius laikus r niekas 
neatvažiuoja, nieko iš niekur ne 
gauname. Todėl, prašome drau. 
gijų, biznierių ir kliubų paau
kuoti nors kiek ir palengvinti 
aįšvieHetėms atlikti jų darbą. 
Iš anksto tariame širdingą ačiū.

— Jonas Rusteika, 
‘ . Įnąt. Ward 52.

i . . r. i ... I .. . .

Teisybė apie žalią 
tabaką

Jau taip (didelis susidomėjimas primi- 
tiviškumu dar labiau padidėjo ir iš prie
žasties to, pastaruoju laiku, vis dau
giau ir daugiau galima girdėti ir pasi
skaityti apie gamtą savo žalumoj. La
bai gyvi perstatymai Gamtos savo Žalu
moj buvo duota, pastarais mėnesiais, to
kiuose judžiuose .kaip “Bting ’em Back 
Alive", ir kitose panašiose temose, ku
rios sužavėjo paveikslų lankytojus, kur 
tiktai jie buvo rodomi

Be abejo, visi tie, kurie matė šiuos 
judomus paveikslus, visais atvejais su
tiks su Lucky Strike išdirbėjais pasaky
me, jog Gamta savo Žalumoj retai švelni 
ir lengva. Kadangi Lucky Strike ga
mintojai pripažįsta šią teisybę, jie nu
rodė, jog žalias tabakas neturi vietos 
cigaretuose.

Tik puikiausias tabakas yra varto
jamas išdirbime Lucky Strike. Šis ta
bakas yra išrinktas žinovų pirklių su 
didžiu rupestingumu ir kaina už jį už-’ 
mokėta yra daug aukštesnė, negu vidu
tinė kaina, kuri yra mokama už taba
ką . Bet šis dar neišaiškina, kodėl žmo
nės laiko Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu.

Lucky Strike išdirbėjai žino, kad ža
lias tabakas neturi vietos cigaretuose, 
kadangi Gamta savo Žalumoj retai švel
ni ir lengva. Todėl, kaip puikus ta
bakas vartojamas Luckiuose yra tinka
mai pasendintas ir išnokintas, jis yra 
perleidžiamas per pagerinnatį spragini- 
mo procesą, panaudojant ir ultra-viole- 
tinius spindulius. Šis garsus valymo 
procesas buvo išrastas dėl Lucky Strike 
ir jokie kiti cigaretai pasaulyje po ne
turi.

štai kodėl rūkytojai- ir rūkytojos vi
suose Jungtinių Valstijų dalyse ir ki
tose šalyse pripažįsta Lucky Strike leng
viausiu cigaretu. 
loniu lengvumu, 
teikia Luckiams .. ____
jokiuose kituose cigaretuose.
jog Gamta savo Žalumoj retai švelni ir 
lengva.

Jie yra patenkinti ma- 
kurį spraginimas su- 

ir kurio nėra randama 
Jie žino,

(Advertisement).

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

TIKRAI PA
LENGVINS GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ

GALVOS SKAUDĖJIMAS. Kaip 
mažai svarbos męs jam priduodamo, 
užmiršdami, kad labai tankiai, jisai yra 
persergėjimo signalu kokios nors rim
tos • ligos išsivysiančios mus organizme.

Pamėgink šį naują metodą būtent 
nugarkaulio atitaisymą ir tuo budu pra
šalinsi priežastį nuo kurio paeina GAL
VOS SKAUDĖJIMAS.

DUOS DAUG f GREITESNES pasek
mes. negu byle koks kitas metodas (gy
dymas). Jisai lengva priimti ir jus jau
site momentalį palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—Šiandie.

S. M. Berneli, D. C
CHIROPRAKTAS

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik i Namus. 

_____________ :_____________________
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Gal.

Rolė

LISTERINE
refleves

SORETHROAT
Listerine beveik riiome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina justj 
gerklę, kada bakterijos ją su 
skaudina. Ir Listerine yn 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo ,36 
trumpesnius ir U lengvesniu* 
už tuos, kurie nesiplovč 
Lambert Pharmacal Co., St 
Louis. Mo. <i •

Reduces COLDS

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PRANEŠIMAI
irSusivienijimas Lietuvių Draugijų 

Kliubų Bridgeporte turės Savo čvertmeti- 
nį susirinkimą utarninke 27 d. rugsėjo, 
1932 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 būtinai apsvarstyti. Valdyba.

GERI OFISAI su kambariais. Mirus 
Dr. Karaliui liko tušti jo kambariai ir 
du ofisai 3147 So. Halsted tS. Visai 
prieinama renda, juos išrenduoja p. Pu- 
pauskas. Daktarai arba advokatai gali 
net du naudotis tą vietą, p. Papauskas 
turi ofisą 840 W. 33rd St. kartu su 
Ewaldu.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MERGINOS IR AMB1TISKOS MOTERIS
Mokinasi pnsigražlnimo (Boauty Culture), 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar manosi duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieftkojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonunkito arba rafiykte gau
site* DYKAI 20 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybCs. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

MARINĖLIŲ SYSTEM,, 
National Scbool ot Cosmcticians. Ine..

108 North State St., State 5057

Financial
Finansai-Paskolos

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS
$3000 paskolos ant Imo 
$15,000 vertės namo.

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale ,nesusipratimų 
su tendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAUJAS RĘSTAURANTAS .
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

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

V

Jeigu turi kambarius ar
> garadžių iitenduoti. Jeigu > 

ieškai giminių ar apsiye- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į
“NAUJIENAS” |

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

> ■ f*/

Turite pamėginti, kad su- j 
žinojus 
zultatus

kokius gerus te
duoda Naujienos*

ŠAUKITE

ROOSEVELT

Patent Attorney 
Patentai

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

H. SANDERS,
536 So. Clark St.

For Rent
19-ta IR MARSHALL BLVD.

Fornišiuoti ir nefornišiuoti, naujai 
pastatyti, moderniški apartemntai $20 
ir augščiaus.

Priešais gražiausią Douglas Parko sek
ciją, 2, 3, 4, 5 kambariai.

3001 W. 19th St.
Agentas ant vietos.

BARGENAS dėl bile biznio. $75.00 
štoras — dabar $30.00 su 4 kambarių 
pagyvenimu ir maudyne, užpakaly. 
3750 So. Kedzie Avė., gera biznia- 
va vieta. Agentas J. Katzof, 3418 
Douglas Blvd., Rockwell 3389.

Furiushed Rooms
PASIRENDUOJA prie švarios šei

mynos šviesus apšildomas moderniškame 
name kambarys, tinkamas dėl viežlybos 
poras ar vaikino, 6504 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Hemlock 2323, 2 lubos. ’

PAIEŠKAU apšildytą kambarį prie 
teisingos, blaivos šeimynos. Geistina, 
kad valgį pagamintų. Rašykite Naujie
nos 1739 So. Halsted St. Box 1486.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS geras ir teisingas 
siuvėjas už partnerį. Darbas užtikrin
tas. 10302 So. Michigan Avė.

—IŠ

VYRĄS, nevedęs tarp 30 iki 40 
metų pagelbėti prie janitoriaus už valgį? 
turi būt blaivas. Rašykite laišką. Box 
1485. 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ patyrus prie namų dar
bo su rekomendacijomis. Turi būt ant 
vietos. Tel. Rockwell 3700, 1866 So. 
Central Park Avė.

Radios
NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 

Console $39.95, Sparton 10 tūbų 
Consok $29.50, Migets $11.95.

2332 Madison St.

RADIO PATARNAVIMAS — pa
taisau visų išdirbysčių radios. Patar
nausiu greitai ir gerai. šaukite Tel. 
Grovehill 2092.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą.

2751 W. 55 St.

Farms For Sale 
Ūkiai' Pardavimui

40 AKERIŲ $120.00, lengvais iš
mokėjimais. Dykai duosime knygą it 
mapą.

A. W. BLOM.
Menominec, Mich.

PEOPI.ES



