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Manoma,

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimoDu

Reikalinga, kelti algas, sako 
Am Darbo Federacija

Venizelos pravedė 100 atstovų, 
bet abejojama ar išsilaikys 
valdžioje

apsistojo rugpiučio mžn ir ne 
kurie bizniai ėmė atsigriebti, te- 
čiaus vistiek šiuo laiku Jungt. 
Valstijose yra' apie 11,400,000 
bedarbių.

Chicago, III., Trečiadienis, Rugsčjis-Septcniber ?8 d., 1932 
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Tiest, Italijoj, r. 27 
žmonės liko užmušti ir 4 su
žeisti pašto pasažieriniam< aero
planui apvirtus nusileidžiant 
Goado saloj.
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HZ 4;Per 3 valančias siautė uraganas

keli

pras-

Rytoj

teka 5:43, leidžiasi 5:-

Daugiau kaip 250 žmonių su
žaista; 3,000 barnų sugriauta

Poliuosuotieji senosios unijos 
virš’nnkai apleido Springfieldą

kal- 
pri-

Milwaukee pasitiko socialistų 
kandidatą dideliu paradu

Nuostoliai siekia $85,000,000, 
sako vėliausios žinios

Policija uždarė jos raštinę ir 
areštavo partijos vadovus.

Ateityje priklausymas 
partijai bus labai aštriai 
džiamas.

Asuncion, Paraguay, r. 26.— 
Paraguajaus valdžia paskelbė, 
kad ji suįnka priimti mūšių 
paliaubas su Bolivija ginčija
mo j Gran Chaco teritorijoj.

- ----- -...
u Waukegan, III.—Dr. John Lol- 
lis, 50 m., nusišovė 1$ ntisiml- 
nimo dėl menkos sveikatos ir 
finansinių Bųgfcto|iųxaiin»'

ta

Chica^ai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.
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Lenkai Uždarė Ukrainiečių 
Valstiečių Partiją

Partijos vadovai areštuoti. Priklausymas 
jai bus aštriai baudžiamas

šiai
bau-

Pašalinsianti iš dirbtuvių 
tesnius darbininkus

Varsava, rūgs. 27 
vakar uždarė kairiųjų radikalų 
Ukrainiečių Valstiečių partiją. 
Partija uždaryta neva delei jos 
išdavikiško ir komunistinio vei
kimo.

Senoji unija nebe 
bandys atidaryti 

111. kasyklų

Springfield, III., rūgs. 27. — 
United Mine Workers of Ame
rica viršininkai paskelbė, kad 
jokių bandymų atidaryti anglių 
kasyklas Springfioldo apielinkėj 
nebebus daroma “iki persimai
nys padėtis”.

25 nariai senosios angliakasių 
unijos, daugiausia viršininkai ii 
organizatoriai, kuiie buvo areš
tuoti už sukėlimą muštynių ir 
sukursi y mą riaušių pereitą sek
madienį, laike kuriu vienas po- 
licistas liko pu^aąfhs ir daug 
žmonių sužeista, tapo paliuosuo- 

» ti užstačius už kiekvieną jų po 
$1,000 kaucijos. Kauciją už
statė pinigais, priaustais iš uni
jos centro, Ir.diar^polis.

Kadangi prie kalėjimo susi
rinko didelė streikuojančių an
gliakasių minia, tai paliuosuo- 
tieji buvo išvesti per užpakali
nes kalėjimo duris, susodinti j 
taksikabus ir išvežti iš paties 
Springfieldo.

Buvęs valstijos senatorius 
Wm, J. Sneed iš Herrin, Ilk, 
asmeninis John L. Lewis at
stovas, vėliau paskelbė ,kad ne 
bebus daroma jokių pastangų 
šaukti susirinkimus ir organi
zuoti angliakasius gryšti j dar
bą iki nepersimainys padėtis. 
Jam Lewis buvo pavedęs reor
ganizuoti tuos unijos lokalus, 
kur nors dalis narių sutinka pa 
silikti senojoj unijoj ir gryšti į 
darbą tos unijos padaryta su 
kasyklų savininkais sutartim, 
kuri priima algų nukapojimą ir 
kuriai griežtai pasipiešino di
delė angliakasių didžiuma ir at
sisakė į kasyklas gryšti naujo
mis sąlygomis. Delei to ir pa
sidarė unijoje skilimas ir susi
kūrė nauja unija— Progressive 
Minerr, of America.

Anglijos audėjų strei 
kas užsibaigė

Manchester, Anglijoj, rūgs. 
27.— Ilgai tęsęsis Lancashire 
audėjų streikas užsibaigė šian
die, samdytojams ir darbininkų 
atstovams pasirašius sutartį. 
Dirbtuvės atsidarysiančios ry
toj.

Norman Thomas 
bankų ir industrijos 

nacionalizacija

Milvvaukee, Wis., rūgs. 27.— 
Vakar į Milwaukee atvyko so
cialistu partijos kandidatas į 
prezidentus, Norman Thomas. 
Jį milvvaukiečiai pasitiko dideliu 
paradu, kuriame dalyvavo 
tūkstančiai žmonių.

Vakč’ e Norman Thomas 
bėjo kimštinai klausytojų 
sikimšusioj didelėj Eagle svetai
nėj.

Šavo kalboj Norman Thomas 
pasisakė už bankų ir industri
jos socializaciją, ar konfiskavi
mo keliu, jei savininkai perdaug 
griežtai pasipriešintų, arba iš
pirkimo ir taksavimo keliu. G<e- 
riauisas būdas butų išpirkimas, 
kadangi tai butų taikiausias bū
das pereiti iš privatinės į so- 
cializuotą industriją. Smarki 
revoliucija gi kartais gali kai
nuoti daugiau, negu teisinga 
išpirkimo kaina. Tečiaus išpir
kimas ar konfiskavimas dau
giau priklausytų nuo aplinky
bių.

Norman Thomas kritikavo de 
mokratų ir republikonų partijas 
ir ypač jų partijų kandidatus, 
Roosevctlą ir Hooverj, kaipo ne
turinčius aiškaus nusistatymo 
ir dagi nė nebandančius ginti 
savo poziciją.

Bet ypač aštriai juos kritika
vo Norman Thomas s*aVo kal
boj per radio, pasakytoj sekma
dieny iš Madison, Wis.

Jis pareiškė, kad šios abi par
tijos yra vienodos stiklinės bonj 
kos, tik su skirtingais užra
šais, ir tai abi tuščios bonkos, 
kuriose nėra vaistų pagydymui 
dabartinių laikų visuomeninei 
ligai.

Ko demokratai nori, nėra' aiš
ku. Vienas tik yra aišku: jie 
nori pateikti valdžion. Todėl 
jie kontesto keliu pasirinko ir 
obalsį: “Hee haw. mes gryšta- 
me!” “Įsivaizduokite partiją, ku
ri šioj tra'gediškoj valandoj pa
sirenka tokį obalsį!” pridūrė 
Thomas.

Republikonai su Hooveriu 
vien rūpinasi teikimu pašelpos 
bizniui. Išėmus Rusiją, niekas 
nėra tiek daug valdžią įklam
pinęs į biznį, kaip Hooveris. Ir 
visą laiką jis betgi kalba apie 
individualizmą ir Amerikos pla
ną. Valdžia gi padeda bizniui 
todėl, kad bizniui iškilus, ji ti
kisi, jog keli trupiniai nukris ir 
fermeriams su darbininkais.

Stockholm, rūgs. 27. — Iš 
Jamtland pranešama, kad šiau
rinėje Švedijoje tapo surasta 
trys aukso gyslos, kurių viena 
yra 1,000 pėdų ilgio. Jose taip
jau yra yario ir Švino,

Porto Rico uragane 
žuvo 215 žmonių, 

1,000 sužeista

San Juan.—Vėliausios - žinios 
apskaito, kad laike urągano 
Porto Rico saloj žuvo 215 žmo
nių ir 1,000 žmonių liko sužeis
ti. Vaisių ir kavos plantacijos 
beveik visai sunaikintos. Nuo
stoliai siekia $85,000,000.

■ - * s « ■■

St. Thomas.—15 žmonių žu
vo uragane Virgin salose. Nuoj 
stoliai siekia $200,000.

San Juan, Porto Rico, rūgs. 
27.—Pereitą nakti. tuoj po vi
durnakčio, per tris valandas vi
soj Porto Rico saloj siautė 
smarkus uraganas, kuris prida
rė nuostolių už milionus dole 
rių. Taipjau žuvo tąrp 30 ii 
50 žmonių? Uraganaš po to nu
ėjo linkui San Domingo salos.

Manoma', kad visas salos cit
rinų derlius, bertas $7,000,000, 
tapo sunaikintas. Galbūt sunai
kintas ir kavos derlius. Taipgi 
daug namų apgriauta, šimtai 
žmonių sužeista ir tūkstančiai 
liko be pastogės.

Visi žuvusieji yra vietiniai 
gyventojai. Iš amerikiečių, kiek 
žinoma, niekas nėra' žuvęs, nors 
jie nemažai nukentėjo materią 
liai. Daugiausia žjponįiį žuvo 
mažesniuose, miesteliuose. San 
Juan mieste mažai žuvo, neš: 
čia' policija surinko šimtus mo
terų ir vaikų ir nugabeno juos 
į stipresnes bažnyčių ir mokyk
lų triobas.

Rusija pasuksianti į 
dešinę

Maskva, rūgs. 27.
Maskvoj prasideda' Rusijos .ko
munistų partijos cemtralinio ko 
miteto posėdžiai. Todėl daroma 
įvairių spėjimų kokių reformų 
jis padarys Rusijos tvarkoje.

Jau dabar darosi aišku, kad 
bus pasukta į dešinę. Spėjama, 
kad dešiniosios opozicijos vadas 
Aleksei Rykov, buvęs premie- 
ras, taps paskirtas didžiųjų in
dustrijų komisaru.

Taipgi numatoma permainų 
ir industrijų tvarkime. Komu
nistų rateliuose. jau kalbama 
apie sukūrimą bedarbių klesos. 
Dirbtuvėse ir raštinėse dabai 
yra perdaug darbininkų, bet jie 
menkai apmokami ir menkai 
maitinami, nedaug ir gali dar
bo atlikti. Todėl manoma ne
reikalinguosius darbininkus ąt- 
leisti, o likusiems geriau mo
kėti ir geriau juos maitinti. 
Numatoma, kad geriau maitina, 
mas ir disciplinuotas darbinin
kas gali daugiau darbo atlikti, 
negu 3 ar 4 menkai maitinami 
darbininkai, kuriems be to ne- 
gręsia' nedarbo pavojus. Pasi
liekant tik geruosius darbinin
kus, iš dirbtuvių esą busianti 
pašalinta dabartinė betvarkė 
ir neproduktingumas.

Čili deportavo 20 komu 
nistų

Santjago, Čili, rūgs. 27. —• 
Komunistų keliamas triukšmas 
privedė prie to, kad 20 komu
nistų liko deportuota į nežino* 
mą vietą. Tarp deportuotų yra 
Elias Laferete if. Chamudez, 
žymiausi Čili komunistų vadai.

[Acme-P. *8 A. Photo]
Mrs. Sarah Jane Garner, motina atstovų buto pirmininko 
demokratų kandidato į vice-prezidentus John N. Garner, šio

mis dienomis pasimirusi Detroit, Texas.

127 žmonės žuvo ze 
mes drebėjime 

Graikijoj

Athenai, rūgs. 27. — Ma
žiausia 127 žmones liko užmuš
ti ir 250 žmoriių sužeista žemės 
drebėjime, kuris palietė Chalci- 
dice apygardą., ' !

Strftonikion miestelis pavers
tas j griuvėsius ir manoma, kad 

• vien tik šiame i, miestelyj e .žųyp. 
50 žmonių ir 100 žmonių liko 
sužeista'. Kitame artimame 
miestelyje irgi žuvo 50 žmonių.

Daug kitų miestelių ir kaimų 
irgi nukentėjo. Abelnaii ap
skaitoma, kad> mažiausia 3,000 
namų liko sugriauta ir kad 
skaičius žuvusių padidės, gavus 
tikresnėms žinioms. Į nelaimes 
vietą skubiai pasiųsta pagelba.

4 užmušti Kuboje po 
litiniame terore

Havana, Cuba, rūgs. 27. — 
Kuboje ėmė siausti politinės 
žmogžudystės ir teroristai nu
kovė jaU keturis žmones.

Nušautas senato prezidentas 
ir stiprios liberalų partijos va
dovas elemente Vaząuez Bello5 
Trys kiti nukautieji yra iš opo
zicijos partijos: atstovas Gon- 
zalos Freyre de Andra'de ir jo 
du broliai, advokatas Guillermo 
ir inžinierius Lopoldo.

Ketvirtasis opozicininkas, Mi- 
guel Angel Agular; kuris per
nai vadovavo nesėkmingam su
kilimui, liko pašautas keturiais 
šūviais ir gal mirtinai sužeis
tas.

Paraguajus priima mu 
šių paliaubų

Rio de Janeiro, Brazilijoj, r. 
26.—Trys avantiūristai pastvė-, 
re aerodromo sargą, pasivogė 
komercinį aeroplapą įr turbut 
norėjo skristi pas maištininkus 
į Sao Paulo. Bet matyt netu
rėjo patyrimo ir nukrito že
mėn, netoli Rio de Janeiro. Visi 
keturi užsimušė.

Didelis monarchistų 
sustiprėjimas 

Graikijoje

Athenai, rūgs. 27.—Premiero 
Venizelos liberalų partija, kuri 
parlamente turėjo 183 atstovus, 
pereito sekmadienio rinkimuose 
pravedė galbūt tik virš 100 at
stovų. Nors. monarchistai pasi-. 
liko mažumoj, tečiaus jie p£ro- 
de didelį sustiprėjimą, nes vie
ton 18 atstovų, šiuose rinki
muose pravedė jų virš 90. Dar 
liko apie 60 , vietų, kurios bus 
užpildytos mažesnių partijų. 
Komunistai, kurie pirmiau nie
ko nelaimėdavo, šį kartą pra
vedė apie 10 ar 15 atstovų.

Senate didelę didžiumą vie
tų turi Venizelos liberalai.

Nors Veniželistai turi daugu
mą vietų, bet abejojama, ar 
Venizelos įstengs išsilaikyti val
džioje. Bėt jis 'ėsąs “patenkin 
tas” rinkimų daviniais, kad 
žmonės balsavo už palaikymą 
respublikos. Jis pasiliksiąs val
džioje iki spalio 24 d., kada 
susirinks naujasis parlamen
tas. J13 tada pareikalausiąs, kad 
monarchistai pripažintų respub
liką. Jei jis naujame parla
mente •pralaimėsiąs, tai jį pa
leisiąs ir paskelbsiąs naujus 
rinkimus gruodžio mėnesy.

Eksplozija sugriovė Sa 
co-Vanzetti teisėjo 

namą

Worcester, Mass., rūgs. 27. 
Smarki eksplozija pereitą naktį 
sugriovė namą teisėjo Webster 
Thayęr. kuris 1927 m. nuteisė 
mirčiai anarchistus- • Sacco ir 
Vanzetti. Bet pats teisėjas ir 
jo žmona išliko nesužeisti. Po
licija mano, kad namą sugrio
vė bomba.

Policija tuoj pastatė sargybą 
prie namų *visų tų žmonių, kū
rei kokiu nors budu buvo su
rišti su Sacco-Vanzetti byla.

Dęnver ,Colo., r. 27. —- Qr- 
ville Johnson, 14 nh, High 
School mokinys, gal mirtinai 
persišovė negalėdamas 
lotinų kalbos.

išmokti

Trukumai Mažeikių 
z i/banke

Mažeikiai.— Mažeikių smul
kaus kredito banke susekta’ 83,- 
523 litų trukumas, kuris pasi
darė dėl buvusio vedėjo Arnol 
do Šteinbergo malversacijų. Vi
sa senoji valdyba ir taryba ta
po pašalinta’. Ji turės ir tru
kumą, padengti.

11,400,000 bedarbių 
Amerikoje

W,ashington, rūgs. 27. —Ame
rikos Darbo Federacija mėne
sinėje biznio apžvalgoje ragina 
kelti algas, kad padidinti dar
bininkų perkamąją jėgą ir tuo 
pakelti ir sumažinti bedarbę.

Pasitikėjimas padidėjęs, bet 
negalima tikėtis pagerėjimo iki 
padidės pirkimas. Algų kapo 
j imas sumažino darbininkų pa
jamas ir todėl sumažino jų per 
karną ją jėgą. Laikas pradėti 
algas kelti, kad pastūmėti in
dustrijos atsigavmiąl Taipgi 
reikia trumpinti darbo valan
das. Bet jei valandų trumpini 
mas reikš ir algų kapojimą, tai 
jis nebus konstruktyvis.

Am. Darbo Federacija, sako,

Schmeling č kumštynėse 
nugalėjo Walkerj

New York, rūgs. (27. — Bu
vęs pasaulinis čempionas Max 
Schmeling iš Vokietijos vakar 
technišku nokautu nugalėjo 
Mickey Walker iš Rumson, N. 
J. Po aštuonių raundų kumš
tynių, arenon išėjo Walkerio 
manažeris Jack Kearns ir su
stabdė kumštynes.

Kumštynių pažiūrėti buvo'at
silankę 50,000 žmonių.

Varšava, r. 27.
kad laimėjęs tarptautines lenk
tynes, kurios prasidėjo Šveica
rijoj, Amerikos laivyno baliu- 
nas nusileido Vasiunuose, Šven
čionių apskr., ant Lietuvos-Len
kijos sienos.

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 —

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Rugsėjo 2—3 d. Vilniaus Apy
gardos teisme buvo nagrinėta 
Švenčionių apskrities kelių lie
tuvių byla, kurioj jie buvo kal
tinami šnipinėję Lietuvos nau
dai. Byla buvo nagrinėta už 
durų.

Pagal paskelbtą sprendimą, 
Edvardas Meidunas ir Petras 
Morkūnas nuteisti sunkiųjų 
darbų kalėjimo 10 m., Jonas Si
pavičius — šešeriems metams. 
Kazimieras Gaigalas, Augusti
nas Lapėnas, Juozas Duksa ir 
kiti—išteisinti.

Be to. rugsėjo 2 d. dar buvo 
nagrinėta tos pačios rųšies ki
lusių iš Nepr. Lietuvos Jukne
vičiaus • ir Šalkausko byla; abu 
nubausti sunkiųjų darbų kalė
jimu.

Darbininkui mašina nu
traukė koja

šlepščių km., Biržų ap. rug
sėjį mėn. 3 d. apie 17 vai. at
sitiko nelaimingas įvykis—beku- 
•liant javus, darbininkui Vens- 
lavui Adolfui mašina pagavo 
koją ir ją nutraukė. Nelaimin
gasis tuojau buvo atvežtas į 
Biržų ligoninę, kur jam tuojau . 
buvo suteikta pagalba. Bet ši 
pagalba nieko jam nebepadėjo 
ir Venslavas po valandos mirė.

.J

Radviliškis.—Vietos gyvento
jas p. Pekarskis, čia turįs ne
mažą mechaninę dirbtuvę, šio
mis dienomis ♦galutinai baigė 
pats savo jėgomis gaminti dvi 
kuliamąsias mašinas.

Mašinos, anot žinovų žodžių, 
busią daug patogesnės negu 
kad užsienio, ir bę4o jų kainos 
žemesnės iki 50%. Veikimas ir 
jų konstrukcija nieko nesiski
ria nuo mašinų Ruston ir ki
tų.

Vilniaus gimnazijos
Vilniuje dabar yra keturios 

valstybinės ir dvylika privatiš- 
kų gimnazijų/ šiemet 1932— 
1933 mokslo metams keturios 
privatiškos gimnazijos gavo vi
sas valstybinių gimnazijų teises, 
o aštuonios—ne visas, jų tarpe 
lietuvių Vytauto Didžiojo Gim
nazija ir Gudų Tėvų Komiteto 
Gimnazija.

Be šių gimnazijų, Vilniuje 
leista visa eilė vakarinių kursų, 
kur rengiami mokiniai J visas 
gimnazijų klases.
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AINED MINOS

pralenkė. Rci- 
labiau sukrusti.

prie Yiominavimo 
valstijos gubernato- 
, valstijos sekreto- 

t. t. 'Paskui pra- 
socialistų 

tęsėsi 
Pusčti- 
ir apie 

varyti va-

ir juos įkalinęs, 
karininkų išėmė 
Žtttutitfe: Mtš.

bariui 
kitų Seiinų

..TURISTINĖJ.. KLESOJ 
antroj klęsoj). U mod«ni- i . Bikini /.c. .............

balsų užtvirtinant Seimui pre
zidento kaftdidaturą?

Atsakymas aiškus, — polili- 
kaviihas, ir dar biaurus. Apie 
jį viši jau Skaitjdbjai įkerai 
žino ir pakartoti nėra reikalo. 
Bot tas kaip tik ateičiai yra 
pamoka. baugumą jau kuo
pose narių dabar kalba, kad 
kada Seiman 
siunčiahii, tai jie iš 
instriiktdoti 
nusistatymas bus 
gavimams praėjus

reikėjd p. Gėgtižiui 
kad jis jriii didžiu- 

opagbidutijamaš. čia 
iiteligeii tiško

Building, i 
turėjo įvyl 
J. čižauskf 
policisto 
Bei kun. 
nepasirof

sies inšiurintM ant turto ir žmoni 
Įnsišiutink'itt 
niynį. Pirįįa 
inšiuriri^i p&l 

Mes taipgi
nąine i 
tha§; h

. p 
me

Edi this fine 
cneese rood

Charles Poivell, Mrs. Richard 
Jonės, Mrs. John- Sedden ir 
Mrs. JbSšie McClughan. Suim
tiems nustatyta $30,000 kauci
ja, po $7,500 kiekvienam.

“Naujienų” skaitytojas.

Tolinti, tamsta, Gegilži, sa
vam sieksniniaiiie straipsnyje 
išsireiškiai, kad atiduosi tai, 
ką gali Susivienijimo gerovei. 
Mes Pėhnsylbanijds hatidi 
žinome Tamstos atidavimų. 
Kuomęt 1931 metais buvai 
Rocky Glen parke, apskrities 
šuteitįętaifiė išvažiavime (tų 
pat dienų iš namų atvažiuoda
mas ir sitgrįždamas), tai dr 
nepridavei už tris dienas savo 
hotelio sąskaitas, kad Tamstai 
Susivienijimas išmokėtų*? 
Akivaizdoje tų faktų, argi ne 

reklamuotis, 
Susivienijimo 

savo kolektavi- 
pahaudosi, bet

i. narių daugumų, čia 
nurodysime į tąutįninkų 

tavo'

Norėdami važiuoti Lietuvon. arba 
ti S'ftVb gi minos, kreipkite^ į 1
Čia gausite visas informacijas ir teisingą

patarnavimą;. /
' f ».ij< ....>- ! •■į'"* ‘ . ir '

KfiUONfiS IšLAmOŠ IIIHL68A
Laivakortė M&Ot - ■ Z

suteikia 
barzdSsklltyklos 
— IčoHif&FU 
S aktitifhos

namie

-■ StAiujalMta.
' VolĮitfitt 

populi 
Mm 

Sur-Mer. Puikiausi 
tarnavjmas,UT.URI&r

Laikas daug relikte 
prie patentų. Neriai* 
kuole t vilkindami du

tikėtų, jęigu : GęgųžiS, vietoj 
juodo rųšaįov raudonu vartotų 
ir sakytų, kad taiį/ąayų krau
ju jis rųšp.[ KiidęJ? Jodei, kad 
kiekvienam , (ųęįiųiH 
yra aišku, kad

7. Priimta 
reikalaujamu 
o taip pat, 
žmonių nebūtų atimam

Viso buvo įsiregisti 
delegatų, tačiau

CLARENČĖ A. O’BRIEN 
ReglsteHd Paient Attorney 

43-A Secertty 3»vU>C«4 Cornm«rcl*l 
Bank Balldlng

(Dlrečtly aeross r.trect from Paient Offlee) 
6. C.

Labai Svclfiua ... • <Ua-
nūs miiinya parink tini o allė- 
jaus. Švelnaus uksuso. rinkli- 
nių kaiuMnlų, retų prieskonių. 
Sumaifiytas mažomis krūvi lė- 
mis dcl cerosnio skonio.

Pristatoma* 6V1E2IAS ernser- 
ninkama kak kelios dieno*.

Pabandykit JJ!

Visi ŠLA. d 
dabartinio (os 
prezidento “’il'ėyynėjč” il
giausius straipsnius .ųpjp 37^tp 
Seimo eigų it Jo ųtlik ttiš duo
bus tos orgaiiizacijos gerovei. 
Klausimas, kam tas yra rašo
mų? ■ ■

musų valstijoj 
sparčiai pra- 

visoj valsti- 
tik sep- 

ocialistų lokalai. šiandien

^į^(iLWėS2itioMlr 
tepataria UeMbanW

ras
ne fraternaiizmp
daugttmbš žpibįdįf. Jaila, kai
lio pdgtindįd, dnt ktirių liko 
šdiiudav’otas (labdrtihiš SLA.

og so- 
veikimas tarp lietu- 
gana silpnas. Kitos 

jau mus 
mums 

'Einama 
kandidatų: 
maus vietai 
riauš vietai ir 
sidejo diskusijos dėl 
platformos. DiJkusi jos 
ni'ie ketvertą valandų, 
na i ilgai buvo kalbama 
l ’ mus, kaip geriau

geda Tamstai 
kad “dirbsiu 
gėrovai.” Gal 
mo gabumus 
ne kų kita.

to niekad Gegužiui nerėikėjd 
prakaituojant rašyti, kad nie
kados kuopos nepfotestavd 
(išskiriant komuhištus), kad 
spauda buvo tuščia tais reika
lais, kuriais dabar 
Argi p. Gegužis 
Visi mes tai 
žinome, tik, 
jokiu bildu

ttdiau, licžindlt kodėl spau
doj nebuvo nurodyta Gegu
žiui, kad jis ir daugumai 
Seimo delegatų , buvo nepa
geidaujamas, nekalbant jiui 
apie 
mes 
kotiferėiičijų 
118 iiarių b’0 phždhgiųjų, ku 
rie sudarė virš 90. Iš 118 Ge 
gužlš gavo tik 7(). Pažangioj 
ttitėjo šitvii kaiididdfų, tai įiH 
dėjūš 42 btič 9'2 jdU. yra did 
žitmui ir 
šu]ii’ašti, 
niai 
įdii jdlh IrtikO 
šUpTUtiiiio. Raių gi pUškUi p. 
Gegužis gali sakytiį kad tai 
vėd šmeižtas arba tietiešd. ka-

rezoliucija 
numažinti taksas, 
kad už taksas iš 

i namai, 
avę 150 

į konvencijų 
įvairių prie

žasčių 40 negalėjo atvykti. 
Konvencijoj buvo pranešta apie 
tai, jog į musų miestą atva- 
žiuoj.a Norman Thomas su pra
kalbomis.

Kai konvencija pasibaigė 
8:30 vai. vakaro, tai visi dele
gatai su muzika nutraukė į 
kįtų svetainę, kur įvyko so
cialistų prakalbos, žmonių sve
tainėj jau*tiek buvo susirinkę, 
kad delegatams teko stovėti, 
prakalbos užsibaigė 10:15 vai. 
vakaro.

Prie konvencijos ir prakalbų 
surengimo daugiausiai pasidar
bavo Tarnas Aleksynas ir Wal- 
ter Marcinkevičius. žinoma, 
prisidėjo ir anglų lokalus.

įdomu pastebėti tai, kad mu
sų mieste jau ir mokiniai pra
deda kalbėti apie Norman Tho
mas ir jo kandidatūra į Jung
tinių Valstijų prezidentus. At
rodo, kad jis surinks daug bal-

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Natijū Metodu

Be operacijos ar jčiržldmų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas trydyinasfs namie, leid
žia f ims atlikti savd reikalus kaip papras, 

kirne. Emerulil Oil veikta taip greitai. Kad 
Užgydyti jusi} ttajų Žaizdas, sumažititi sutl. 
nltuųs ir pagalinti visus skausmus, kad jus 
i truinpil laiką galėsite rttšikclU. Tiktai lai. 
kykitčs lengvu nurodymu Ir jums pkrą! njp 
gelbės. Jiisu aptlckliiinkas nepasitaikyk jusij 
pinigų, jeigu nenorėsite.

3. Plačiai buvo diskusuoja- 
ma rezoliucija dėl Iowa far- 
merių nusistatymo. Išreikšta 
ta 'mintis; jog fermerių rfe'ika- 
lavlifiAi yra telšitigi;

4. Po ilgokų diskusijų pri
imta rezoliucija, kad Jungtinės 
Valstijos pripažintų Sovietų 
Rusiją.

5. Rezoliucija, kad butų įs
teigtas tflm tikras bittrnš Čen- 
zurriVimtti šocifllistų spaudos, 
liko ritmėsta.

6. Tapo priinita i’ezctiučijd, 
kuria reikalaujariia įvesti šip- 
dtaudii nuo nedarbo ir 
jas tiems darbininkams, 
susilaukė 60

KUw. AMd to&epNMft ebiiftstš 
14 EAST MONROE STREET

. . 4 Totephon* Roglstrar, Stato 4141
(Eil Fft. t llri)

—INCORPORATED — 

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

delegatai bus 
aliio bus 

iidpošj ktirloš 
aiškus bal- 

a Tada tię.
kurie norės iŠ Sėiinb delegatų 
padaryti tdin titras klikas, 
kurios pašidUbtų taip leng
vam perkalbėjimui; gaus pa
sak Strimaičio, “nykštį tarp 
dviejų pirštų.”

Socialistų Partijos konvenci
ja įvyko rugsėjo 17 d. Atsida
rė 10 vai. ryto sR muz'kališkti 
prbgraibtl. fotigHrriįį Išdidi 
jaunieji socialistai. Turiu pa
sakyti, jog pas mus tai gal 
buvo pirma tokia gyva kon
vencija. Kalbėjo Michigan val
stijos moterų socialistų parti
jos organizatoriai, kurie pabrė
žė tą faktą, jog tarp moterų 
eina didelis bruzdėjimas.

Valstijos socialistų pattijbš 
organizatorius Taylor pasakė 
labai įspūdingą ir jausmingą 
kalbą, nurodydamas, jog da
bartiniu laiku socialistai ne tik 
MteMgan valstijoj, bet ir vi
sur kfttir, turi di^iėlĮ yašišeki- 
mą. Kai buvo suminėta, jbg 
socialistų kandidatas i prezideti- 
tus yra Norman ThoVna 
ce-pręzidentu 
tai delegatai 
sias ovacijas 
gana ilgoką laiką.

Seka rezoliucijų komisijos 
rinkimas. Išrenkama 20 dele
gatų, kuriems pavedama para
šyti rezoliucijas įvairiais klau
simais. Michigan valstijos so
cialistų partijos sekretorius iš
duoda gana platoką raportą, 
kuris tęsiasi apie 20 minučių. 
Pasirodo, jog 
socialistai tikrai 
deda augti. Pernai 
joj tebuvo priskaitom 
tyni 
jų jau yra 70.

čia tenka pažymėti 
ei: listinis 
vių yra 
tautos

tw
NATURALIY OO FOftWA 
Demand forMM .and M 
investigAte OilR. UNI< Ono subjėct at J tifilk I 
fdtmėd nlna tlfrtėš d Y&aL štari Šųidyfng 
|nąęradh« M any Tirtie. EflTER NOtf. lt 
ih Threi Yaars. Day and Evertlng ClMfes.

Šie dalykai hc lik inųhiiš, 
vjęliiiiaihš ndriamš, yra žilio-* 
mi, bet ir dauguma apie tai 
žino ir todėl yta neramumų. 
Reiškia, kivirčų kaltininku 
esi pats ir prie to prisideda 
tavo ilgiausi straipsniai, dėt 
kurių negalima nutylėti.

— Kaimynas.

Tuo tarpu buvo pagamintos 
ir rezoliucijos. Rezoliuc’jos bu
vo sekamos:

1. Vienbalsiai priimta rezo- 
’iucija, kuria reikalaujama, 
kad Tom Mooney butų paleis
ta:-. iš kalėjimo.

2. Priimta rezoliucija, kuria

tą Springfielde 
, kad 2 vai. po 

of America uni- 
pri taroj ai iu- 

Knights of 
ir pridurta, 
atidarys ka- 
W. of A. na- 

Minėtu laiku prie K. of 
susirinko Progressive 

i of America unijos na- 
žiurėti kas susirinkime 

;. Suprantama, J. J. 
prisiuntė smarkiausius 

M. of A. na- 
r patraukti 

pusę. Lewis “gen- 
iš Linden Hotel į 

vietą, susibutę 
ją garsiai aprėkė, 

padarė jiems grįž- 
susirinkimo. šiuo kartu 

neprielankumo iš- 
jiems labai nepatiko

suzei
lengviau. Laikė 
sužeistas ir vie- 

kiiris vėliau

toue|, kad Gegužis, kai- 
p rėži deri t a s%; pusi r i i šy d a- 

'Štraipsriiaiš 
kad ' .. Susi vienj-

jihio nariljš Ji’ iižjnii'gs tarpe 
tų iiariiį ^išpkitt¥;ėrriiyderiuš? 
Ne L N<'s k i (>k vienas ’ Sciiiic bu
vęs delegatas, jjeigu jam rū
pėjo objektyvus‘t()< Reinio dar- 
bdš, žiribjb JiS šikndibri žirib,

o vi-
James Maurbt, 
sukelia didžiau- 

kuries tęsiasi

liūlųojjdl o <»no« 
.VotveMn • • •

S^>T<^tyk ut

is » 
HuvIrSklnu 

nlinuia. Vžglr-

UiuHvntlnlta Stanflię./

Kit<*»8r tįsi 
rut«a »How to Ob* 
taln n Patent” Ir “Rrcord of Ib- 
fMlflrfh" formon. Nieko nritnam

Sekmadienį r.y 
buvo pagarsinta 
piet U. M. W. 
jos viršininkai 
rėš susirinkimą 
Cohimhus name 
kad kompanijos 
sykius su U. M. 
riais 
C. namo 
Minei 
riai 
dalyvaus 
Lewis 
agitatorius, kad 1 

suklaidinti 
i savo 
einant 

susirinkimo 
angliakasiai 
Panašiai 
tant i 
angliakasių 
reiškimas 
ir Lenda fcfengė phtdČJo šaudy
ti j susirinkusią trtiriių. Vienas 
italas sunkiai siižetštaį>, e6 .keli 
kiti — kiel 
stisišaudymo 
n«s policininkas, 
ligoninėje pasimitė

Dabar mes gerai matome 
kas per vieni U. W. of Ą; 
viršininkai yra. įdomu ką pA- 
šaRys Illinois valstijos gpbejr- 
nAtbrhtš, kuomet Vienas jų nu
šovė policininką? Ir dar kAi 
ŪiITie tnegina ^VMketį, LėwisU 
ir panašius užtarti ir raginti 
angliakasius grįžti dirbti.

■ ;> **■ ♦. —o— ■ t.

Charles Meacham, Taylorville 
ndcidnalės gvardijos of.cieridė 
kaltinamas pagrobęs keturius 
Progressive Miners of Anąeriča 
viršininkus 
Skundą prieš 
areštuotųjų

22 d., Municipal 
>as teisėją Scalen 
kti “traginga” kun. 
>, V. Bukantaiies ir 
Ed. Pddolskio byla, 
čižauskas kaž kodėl ilias po iiiis s'^ 
e ir jo advokatas mano 
ijo iki rugsėjo 29 d.

Matyti kunigužis mėgins bylą, 
nugramzdinti kut nors į pra
garą. Jis yrat ne|abai mėgsta
mas ir mažiausiai užuojautos 
rastų bene šv. Jurgio . draugi-, 
jos nariuose,, kurie ant dvasiš
kojo tėvo įniršę už atkaklų 
lindimą prie draugijos, kad iš
gauti iš jos be jokių dokti- 
mentų, tik su križ kokiu vys
kupo pasirašytu popiergaliu 
at laišku, $3,00(1.

Netrukus po to reikalavimo 
iškilo aikštėn reikalas su ku- 
nigužio buvusia drauge soda- 
lijietė V.. Rtikahtaite ir*E. Po
dolskui. čižauskas buk 0ti- 
ža dėjęs pas tarą j am sumokėti 
$10,000 į tam tikrą laiką už 
Bukanlaites vedimą.
( Šv. Jurgio draugijos nariai, 
patyrę apie šį dalyką, labai 
pasipiktino ir griežčiausiais 
žodžiais šriiorkia kunigėlio

&ur Pfttalčfoiits, habšžį Uwy«r«* tRi 
" !D. TK<m«al ,

vhltfc L6&I t^Alhg. 
UE SINGIE T<xt SY3TIM.

Oasses 
id Earn-

pigiau

įsam moUt 4)ritnglaiį už'? inšibrin|i 
Mes jumi ,'8utau^ysIht /dAug pinigi 
inšiurinant automobilių,, krautuVii 
langus ir Visokios rų

W;,b»le koki 
-M«s..

arduotlame ir mal-

,'$ęurįd«sj: Mes csm- 
SftVŠ ŽeCO.

Pirmą sekmadienį po* šio į- 
vykio, čiŽaukšas buvo atšivl- 
liojęš bažnyčion ir keletą db- 
Ibktytų, kad daiginti iiiib 
galimo įnittiišių jiariipijoritį 
iižrfUbliirib.

Tolšipi) diedų salė buvo 
kiiilšfb prikimšta libtiivių it 
lenkų, kurie tikėjosi Tšgiršfi 
nebritų Oril^ktj ktitiiįu- 
žid ir jo drdtįgėš Blikamditėš 
rėikdltlš; Bet’ jibfflš 'tbfed ąpsi- 
vilti. bdliUK Jjši iibkdntHdi 
laukia rugsėjo 29 d.

^Kuių^ųžio stithiiikihias.
h I___ i' .. . ;

Liėtuvis Jack Šharkey (Juozas 
Žukauskas) laiko pasaulio bok
so čempionato diržą, kurį jis 
laimėjo bifžėlio mėnesyj, štt- 
mušdamaš čempionų Max 
Seh’irielingą.

Vakar įvyko 
rdngtypės,'*— 
Schmeiing sumtišę l\4ickey Wal- 
kerį, o Chicagoj Max Baer 
skaudžiai supliekė Tufty Grit- 
fiths. Manoma, kad vienas jų 
— Max Schmeiing. arba Mdx 
Baer — ateinančią vasarą rukfe- 
sis SU Sharkey už t pasaulio 
čempionatą. .. t ... .

Šj Jack Sharkey pAveikšlą pridavė “^Aujfeitdfts” p. Z. Lakas iŠ Barrington, 111.
~■ ■ ' ■ • - ■ *»-—■—*    — ..; ' ;'. ■■'. •--r—-

ŽMONĖS MANO

(PROBAK BLADC-)

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

AIW^YS 
Kitchen-freih!

■ ■■ ,y V :■ ■<’

KRAFT 
Mayonnaise

. ’ i ; -
TV*/'

.fe

‘ A

da visi tai gerai žino.
Dabar tik lieka klausimas. rnoBAK-



Brighton Park
Kas buvo, yra ir bus

Gen.

N

$2.83

t

75c

20c

50c

75c

50c

50c

$1.00
.. 50c
...50c

Inžinierius
CJiicago

O1OS

) Goiteris,
Hemoroidai (Pilės)

sėkmingą meto- 
odos ir augini-

liaukų ligos gy-

protokolas iš 
priimtas 
praneši- 
padary- 
per pir-

kad kol kas kliubas 
šie- 
del-
su-

vieno mėne- 
išmušė du kartu 

Jangą. Dabar St. 
ištiko kita nelaimė,

M

a•m

Trečiadiėms, rūgs, 28, 1932

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jau buvau rašęs “Naujieno
se”, kad p. p. Tverionų, 4014 
S. Western avė 
šio bėgyj 
krautuves 
Tverioną
būtent, praeitą šeštadienį, rug
sėjo 17 d., apie 11 vai. prieš 
pietus, jam grįžtant iš darbo 
Vaii Buren gatvekariu ir pri
važiavus prie Paulina st., be
lipant lauk kišenvagiai iškrau
stė kišenius. Jis neteko $12.00 
vertės kuponų, kuriuos buvo 
gavęs dirbdamas kaipo kriau- 
čius Hart Schaffner & Marx 
dirbtuvėj. Nors ir nelaimė, bet 
dar -St. Tveriono laimė, kad 
kišenvagiai nesurado mažam 
kelnių kišeniuje paslėptų jo 
apie $50.00 grynų pinigų. Kiek 
S^i^rverionas prisimena, tai 
btrifo taip: prieš išlipsiant iš 
gatvekario susigrūdime vienam 
vyrui neva nukrito laikraštis 
ant grindų,, ir jis, besilenkda
mas laikraštį pasiimti, užpaka
liu prispaudė ten esančius, prie 
durų žmones, žinoma, kiti jo 
sėbrai tuo tarpu nepastebėti 
žvejojo po kišenius. Tie kupo
nai kišenvagiams netinka ir jų 
negalės paversti į pinigus. Jie 
geri tik savininkui, kuris toj 
dirbtuvėj tam tikrą darbą at
lieka.

St. Tverionas žadėjo sekamą 
pirmadienį dėl savo nelaimės 
pasiskųsti darbdaviams, nors 
jis nesitiki gauti atlyginimą, 
kadangi kompanija nėra atsa- 
kominga už pražudytus kupo
nus. Pasak St. Tveriono, da
bar, kuomet dirbama tik po 
valandą kitą per dieną, tie $12 
daug ką reiškia.

American Lithuaniai Citi- 
zens Club susirinkimas įvyko 
praeitą sekmadienį, rugsėjo 18 
dieną, K. G ra man to svetainėj, 
1535 S. Rockwell St. Kaip vi
suomet, susirinkimą atidarė 
pirmininkas St, Tverionas ir, 
pagal dienotvarkj, iš ė’lės bu
vo priėmimas naujų narių. Bet 
šį kartą nė vieno nesirado, 
nors ir yra jau nuo pirmiau 
keli asmenys išpildę Įstojimo 
aplikacijas.

Raštininko
praeito susirinkimo 
vienbalsiai. Valdybos 
muose nieko ypatingo, 
ta tik bendra pastaba 
mininką,
gyvuoja neprasčiausia, nes 
met mirčių dar nebuvo ir 
to kliubas turėjo progos 
stiprėti finansiškai.

'Narių apsaugojimo komisija, 
kuri kooperuoja su vietine po
licija, raporto neturėjo, nes 
šiuo laiku nesiranda tokių na
rių, kurie turėtų bent koki 
trubeip
, Iš politikos lauko komisijos 
importas priimtas. Be to, ko- 
inisija pareiškė, kad Politiškų 
Kliubų Centras, kuriam ir mu
sų kliubas priklauso, reikalin
gas finansiškos paramos. Po 
trumpų diskusijų nutarta iš 
iždo paaukoti $5. Taipgi cent
ras per komisiją reikalavo iš 
kliubo pagaminti ir prisiųsti 
protestą prieš hipimą aukštų 
kainų už gesą, elektrą ir tele
foną. Tuo reikalu Kliubų Cent
ras darbuojasi. Tokį centro rei
kalavimą nutarta išpildyti. Da
bartinė centro buveinė yra p. 
B. Pietkievicz, realestatininko, 
adresu 2608 W. 47th St.

Šiuo tarpu kliube randasi du 
sergantys nariai, — kliubo vi- 
ce-pirmininkas W. Eringis ir 
A. Vielavičius. Abudu randasi 
vienoj Little Co. of Mary ligo
ninėj prie Califomia avė. ir 95 

viename War-St. ir patalpinti 
de No. 202.

Naujuose sumanymuose nu
tarta trumpoj ateityj surengti 
vakarą. Tuo reikalu išrinkta 
komisija iš trijų storų ypatų, 
ir visas rengimo darbas atiduo
ta jų valiai. Ta komisija nu
žiūri paimti vietos bažnytinę 
svetainę prie 44th St. ir Fair- 
field avė.

Kaip senesni gyventojai pa
sakoja, tai prieš 20 metų šioj 
apylinkėj buvo pustynės tarp 
39th pi. iki Kedzie avc. Prie 
Archer avė. ganęsi karvės, ož
kos, o žemesnėse vietose tyk- 
šojo vanduo-balos, kuriose 
plaukiojo klegėdamos antys bei 
žąsys, ir tik kur-ne-kur matė
si bakūže samanota.

Dabar tai jau kas kita. Ant 
tos pustynės tuščių vietų ir 
balų žemės paviršiaus šiandie 
stovi moderniškos architektūros 
gražus muro namai, daugybė 
įvairių krautuvių, garažų, ga
zolino stočių. Lygios, kaip sta
las, gatvės kaip kur ir medžiais 
apsodintos. Nemažai ofisų, ku
riuose užsibarikadavę daktarai, 
advokatai, real estatininkai, 
agentai, batsiuviai ir kiti lau
kia kostumorių. Turime didelį 
“Brighton” teatrą, kur vaka
rais ypatingai jaunos porelės 
žiuri į meiliškus paveikslus ir 
tarpusavyj romansuoja, džiau
giasi. Džiaugiasi užtai, kad jie 
nemato tikro reališko šiandie
ninio gyvenimo atvaizdų, kur 
bedarbiai nuo stubos prie stu- 
bos, iš krautuvės į krautuvę 
vaikšto, kad gauti duonos sau 
ir savo šeimynoms; kur bedar
biai susirenka nakvynei i pa
tiltes; kur vaikai slepiami nuo 
mokyklos tik dėlto, kad jų tė
vai neturi nė paprasčiausių 
skarmalų juos apdengti ir 1.1.

Taigi, kaip matote, mes šioj 
naujoj apylinkėj jau turime 
visko pakankamai. —A. J. S.

Šerno mirties sukak 
tuvių paminėjimo 

komiteto pade- 
kos žodis

šerno komiteto vardu tariu 
širdingą ačiū Peoples Fųrni- 
ture (’ompany už skelbimą per 
radio jo mirties sukaktuvių 
iškilmes ir už garsiakalbio įve
dimą kapinėse. Taip pat, už 
skelbimą per radio apie pami
nėjimą — ačiū p. J. Budrikui 
ir A. Vanagaičiui. Be to, pa
dėkos žodis priklauso progra- 
ino dalyviams: “Pirmyn” cho
rui ir p. Steponavičiui; p. Sta
siui Rimkui, p. L. Grušui ir 
Aldonai Grušaitei, p. Petrai
čiui ir visiems kalbėtojams, 
Naujienų redaktoriui P. Gri
gaičiui, SLA. iždininkui adv. 
K. Gugių i, Dr. L. A, Graičiu- 
nui ir p. Semaškai; kapinių 
valdybai už suteikimą platfor
mos kalbėtojams; fotografui 
p. Konradui; P. K. Kazanaus- 

nikus, kurie taip gražiai pa
puose šerno kapą; visoms 
moterims — aukų rinkėjoms— 
Apšvietus draugijos ir Jauno
sios Birutes narėms, visiems 
aukavusiems ir, šerno komite
to narei p. J. Baranauskienei, 
kuri taip daug dirbo prie šio 
paminėjimo realizavimo. Tuo 
pačiu laiku noriu išreikšti pa
dėką “Naujienoms” ir pasaky

ti ačiū visiems atsilankiu
siems.

Auką atskaita
Sofija Puniškiutė surinko 

$4.78 smulkių aukų.
Nuo p. Andziulienės gauta: 

P. Andziulienė — $1.00, smul
kių aukų — $1.01.

Milda Bernotaitė surinko 
o

$1.06 smulkiomis aukomis, o 
F. Kinderienė ir Aldona Gul- 
biniutė — $4.81.

M. Bernotaitė ir 
Ugenskaitė:

B. Janulis ..... .
E. Pūkis ...............H...
K. Kazanauskas .......
S. Aleksas .....
A. Janulis ........... .

$1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 50c 
.. 50c 
.5.12 
Jure-

Smulkių aukų ......
E. Platkauskaitė vir 

vičiutė surinko:
Kazys Vichus .......
P. Johnson ..........
Frank Vaičkus ..... ’
Smulkių aukų
Sopija Poniškienė:
Smulkios aukos .....
M. Ugenskis ir G. Zalatorius 

surinko:
Juozas Ercucs $1.00
M. Bitinas ....................... 50c
P. Šileika ..................... 50c
G. Zalatorius .............. 50c
Smulkių aukų ............ 1.62
J. Baranauskienė ir pi

Ugenskienė: ;
P. Grigaitis .............   $1.00
A. žymontas ..... 1’00
J .Banavičius .......... ...; 1.00
J. Rudas .........................l;00
P. Jurevičius ......... . 1.00
S. Petrauskas .............. 1.00
Pakaltienė ..................... 50c
Smulkių aukų .......... 12.37
Semaška ir K. Čepukas:
V. Rekašius, F. Vaitekaitis, 

Al. Balčiūnienė, J. J. Bagdo-r 
nas V. Račkauskas — po 50c 
Smulkių aukų ............. . $5.13

P. Razmiutė ir VespentAite:

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI 
Patariu, ktj daryti, kada Jusi] radio 

NEVEIKIA
1— PERZIURftK ar jūsų Radio yra gerai 

sukonektuotas | elektros autletų.
2— PĘRŽIURflK ar • visos i tūbos dega,
3— PERZIURfiK antenų—išlaukinius Ra
dio. . dratus-4-ar nCn» atsilluosave. iJelgn 
negalite surasti priežasties, tai pašaukite 
mus. Už Vienų Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mos taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysčių už žemiausias kalnas 
Chicagoje. •

General Radio Store
radio Service laboratory 

M. SHILLS, Vedšjas 
Eiectro-technikas—Radio

3856 Archer Avė.,
Tel. LAFAYETTE

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Drąsių Dezalnlniman ' Ir ' 

Skrybėlių Padarymas
Mes teikiamo eksportu in
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žema kaina. - -
SkrybSlii) dirbSjos uždirba 
nuo‘ $25 iki $50 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir • padaryti sau pui
kių skrybėlaite dar besi
mokinant.
MASTER DRESSMAKING 

COLLEGE
330 S. VVabash Avenue

Rašykite dėl' knygutes 
Gausite jų DYKAI.

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS 

Hernia (Ruptura) 
Varičose Veins T“ 
Kataraktas (Akių) 

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

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

Nedėliomis pagal sutarimą.

SiiiųlkiOš aukos ......... ./b $2.2#
P. Buchinskienė ir P .Gul

binienė:
V. Katkevičius
A. Buchinskas
S. Viršilas ......
M. Ugenskienė
Janulis ..........  

$1.00 
“1.00
1.00 

. 50c . 
. 50c 
. 9.24 

Alf. Semaškiutė ir J. Balan
da: smulkių aukų .... ... $9.55

Viso aukų surinkta $100.62 
šerno komitetas jau baigia

ne
ne-

Akių Egzaminacija
DYKAI

4 ■- ■ 'J ■' • ■

Jei manote, kad jūsų akims h 
nieko nnstokuoja, vienok bu-

> kitę atsargoje, atsilankykite į 
musų ofifių, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums 
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir 
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažiausį akių 
dafeklių.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

! f OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 Wešt 35th St., Tel. Yards 1829
! , Kampas Halsted Street

—■■M............. ■ !■■■■'■ IMI —
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. F. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS !

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kari

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ......
118 pusi.

; Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ..............  .....
* 170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pūsi.

Moralybės Išsivystymas ....... ...................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ...............;..... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

NAUJIEMOS
1739 SO. HALSTED ST, 

Chicago, III

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

■■■f1'11

HOTtCET

įjĮĮganii • ■

1

mokėti skolą už paminklą. Li
ko dar pora šimtų, bet tiki
mės, kad visuomenė,dar prisi
dės su ’pagelba.

Surinkti pinigai greitu laiku 
bus įteikti paminklo statyto
jui. Prašome draugijų ir kuo
pų, kurios nėra aukavusios, 
nors mažą dalelę prisidėti, 
kad komitetas galėtų greitai 
visą skolą užmokėti.

S. K. Gricius.
.................................    H.......... .... i. ■ «

Garsinkites Naujienose

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
DU SYK Į SAVAITĘ 

IŠ DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

UTARNINKAIS 
iš W.G.E.S. 1360 kil. 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare. 

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

NĘDELIOMIS
! ■ ' iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

M 
M 
M 
M

M

M 
M 
M 
N 
M
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$4hatm4 pĄNĮįfff
Šionu^ .dįeęoj^is įvyko du labai .dideles sv^rljos ^a- 

saulio istorijoje jd^kai — vieną? Europoje, ąnįrąs

W teise sąvo pjtmdncijai Katalonijąi jr pereita Stetolją- 
diepj pąš^ję$ ąįtą savo laimėjiiną švente

: ” ’7
' Bąt buvo’ dar jspvtdųigesuią >y^.; ūdi

jęs “šventas (Įąudįi pertraukė mirties Ijądū-
vjmį? k;VW?At atėjo ž^ia’iš Londono, ^nglijcs val- 
džįą priėmė indėnų. sutartį apie rinkimus j Indijos le- 
gislaturas. Tai didžiausia pergalė Indijos vadę gyve
name.

* Gandhi pereitą savaitę paskelbė badavimą, protes
tuodamas prieš rinkimų sistemą, sulig kurią Įndijoą 
beteisių žmonių klasė yra išskiriama rinkimuose iš ki
tų gyventojų jr negauna atitinkančios jos skaitlingu- 
mą atstovybės įstatymų Įeięiiijao įstaigose. Gandhi bu
vę įsitikinęs, kad, gyvuojant šitokiai sistemai, negalės 
būt pašalintą bedugnė tarpe Indijos kąstų viepęje pu
sėje ir “neliečiamųjų” antroje ir ši paniekintoji žmoniy 
dalis niekuomet negalės iškovoti sau pilietinių teisių.

Tą rinkimų siątįeipą buvo paskelbusi Anglijos val
džia po to, Kai Indijos gyventojai nesugebėjo patys 
tarp savęs susitaikyti. Savo badavimu Qandhi ryžosi, 
viena, priversti Indijos kastų atstovus pripažinti be-, 
teisei klasei lygias balsavimo teises su kitais gyvento
jais, antra, prispirti Anglijos valdžią pakeisti savo dek
retą apie rinkimus. Abu šituodu tikslu jisai pasiekė. 
Užvakar MacDonaldo kabinetas praąešė į Jervados ka
lėjimą, kur yra laikomas Mahatma, kad Anglijos val
džia tik-ką padarytą indėnų sutartį priima. Į?ą sutar-i 
tį Gandhi jau puvo patvirtinęs, todąl jisai paliovė tęsti" 
badavimą.

Nevartodamas ginklo jėgos, nepraliedamas r ė vie-į 
no lašo kraujo, vien tik grasinimu numarinti save ba
du, Gandhi privertė didžiausios pasaulyje imperijos 
valdžią ir vjėšpataujancias klases tautos, susidedančios; 
iš'350 miJĮionų žmonių, išpūdyti jo valią. Vakarų civi
lizacijos žmogui yrą sunku net ir supranti, kodėl tas 
pusnuogis Indijos senelis turi tokią milžinišką įtaką 
savo krąšte ir kodėl jisai savo pasyvaus pasipriešinimo 
taktjka pasiekia to, ko iki šiol negalėjo padaryti nei; 
ginklas, nei diplomatija. ;

Gandhi taikiu budu iškovojo svarbiausią piliečio 
Jįeąięms deąimtįms nulięnų Indijos žpiomų, 

ąepriklausė nė vienai iš ketupių didžiųjų kastų ir ^u- 
įrie todėl iki šiol neturėjo jokių teisių. Jisai sųląužė 
ąieną, kuri per šimtmečius skyrė tuos beteisius, panie
kintus žmones nuo viąųoąiene^. Jo pergalė atvers nau
ją lapą Indijos istorijoje.

^AJJTŲ ISPANIJOJE

■ Nors šiandie yra labai .prasiplatinusi nuomone, jca<^ 
^ejnokr^tiįą jau yrą atgyvėpuąi savo amžių, ,bąt .dąmo- 
fcrątįįps .i4ėją'vistiek našaują Žengus; f>rį^.'^įo-: 
met priešingos jėgos užkerta kelią vienoje srityje, tai 
ji laimi pergales kitose srityse. Lygių balsavimo teisių; 
suteikimas MjįOS “nejįečiamiegiems” yrą didelis de-; 
mokratijos laimėjin;as. , į

; .Svartū jįąmpkrątijos pergalė yrą taip pat Katalopi',, 
jos autonomijos paskelbimas.

•Kataloniją buvo seniai Jėgą prijungę Ispanijos ką-> 
raliai prie savo žejpių. Per šiįątus'kataloiųe^i; 
buvo Ispanijos karalių skaudžiami ir įšnaųdojąipi. Nors 
jiį -kalba yra įutokia, negu ispanų, l^et mokyklose, yal-. 
dzios jgtai^dpe ir Jt>ą|nyciose jie girdėjo tik ispąąų kal
ba ir buvę ,verčiami kalbėti ispaniškai.

Kol Ispanijoje gyyąyo ‘*katąliki^kiąusįa” mon^r-’

b#

cįiija, jęąįą,piečiai .tos prjįeąpajtdoą i 
dabar Ispaniją ’y^jdo jau pe 

tyraus, te Žmonių išpiri$ atątąy.ąi, 
ko geniųjų grąžinti katfd^efiams -ląiš^ę, suteikdama
jū gyvęnapiąm

m^os respublika bus sutvarkytai laisvų tautų fecleraci- 

pąsąųlio j>rogreąo, šiandie Ima viršų tąutų jai^vės irj 
susitarimo idėją.
ifW«.»O->ią>»#•* »*,«»• » a«»>,*• r, t J
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VENERINES
Kašo f)r. A. Mcmtyjcias : 

yęnęrjpiy «ha lytiSRy ligy! 
SWW ?Wa- £alte: 
«a R”!0■
tėra Wo <81 .>Wsto>
^Irą^ip Jįr ^igy jęokiįiip.
kelįK?- W
WU Iik«
instinktus patenki pa bite kur 
ir su bile kuo. švarumo įr pa- 
sisąugojimo pradedą stokuęti; 
visur. Kada įbuvo pinigų, paą 
daktarą bėgdavo kiekvienas, 
kuris vos ,tik abejojo .apsikrę- 
tęs. Dabar ęįną, įk^|a ligą jąu 
pilnai išsivysčiusi. Daugelis vi
sai nesigydo ir vis naujus žmo
nes ąpkrečia.

Aš nežinau, kaip didelis skai
čius gydosi nemokamose įstai
gose ir kokie bus sveikatos de
partamento raportai, bet reikia 
manyti, skaitlinės nustebins vi
sus. Apįe 'tuksfančiuš, ,kųrjč 
niekur nesigydo ir niekas apie 
juos nepraneša, niekas jr rt$įi- 
noę‘ ^iūrie gydosi ,pas .priva- 
tiškus daktarus, ;tų skaitlių 
Sveikatos Departamentas irgi 
nežino, nes tik retas daktaras 
Nepraneša.

Net gerais laikais, kada 
stambi didžiuma gydėsi pas 
privatiškus' daktarus, Sveika
tos Departamento skaitlinės 
buvo nemažos, 
raportuota:

1926
1927 
1928 
1929 
1930 
Sifilio 

.Chicagos 
mentui:

1926
1927 
1928 
1929 
X930
Jeigu čia da pridėti tuos,

metais

L------------
> . . >. »

Gonorėjos jam

M

M

16,905 ligoniai
17,705
16,581
15,108
14,551

rąportuota tąm pąčiam
Sveikatos Depąrta-

8,908 ligoniai
9,514
8,584
8,128
8,0.13

m.
99

M

99

I

metais
99.

99

26,505 
28,066 

25,931 
23,885 
23,208 

daktarai aporta-i

sėtkais ir šimtais žmonių, ku
riuos prohibicija nepalygina
mai skaudžiau palietė, negu 
srdiunai. Tie Žmonas, dėl mun-’ 
šaino praradę sVelkatą, krei
piasi į gydytoją ir dąžnai pa-i 
pasakoja sąvo gyvėjimu istori
ją. Tokiu budu'medžiagos sliši-i

' »,„RI ..... . ....  .„y.........

■ foečiądienjs, rūgs. 28, 1932
, «... į 1 . . Ji ■» h u " •• ' -J ' .r 'i'. 1.I1. 1.

renka labai daug. Ijr (tai iš tik-, 
to žmonių gyvenimo.

Visą tą surinktą medžiagą 
Dr. Margeris. sumanė sunau-; 
dotr apysakai ‘Trdiibicija”J 
Tėmykitė ^‘Naujienas”. Ne.užil-' 
,go ta apysaką pradės eiti Jaik-' 
raštyj.

■F

j Vef// 4. Kart opas.

tyt, negelbsti. Reikia griebtis 
kitokiųff pfiemonfį' ^Reikia ’ mo-^ 
kipti žmopę^, k.W ąp-ftikre^ia-' 
mą venerinėmis ligomis, kąip

h ir P?3is^’ 
goti, koktus pavojus 30$ nešą 
syeikątai ir gyvybei, kaip gą- 
vusįęji jų ga^tų pusikratyįi. 
Ir miestai turi rūpintis, kaip 
išgydžius sergančiuosius ir su
stabdžius ligų plėtimąsi. '

' Ne tik pavieniai, O i r “že - 
nočiąi” ąpšiki’eČia. Sveikatos 
Departamentaš užreg’širayb 
ženočių su venerinėmis ligomis:

1926
1927
W
192?
1930
Tai toli grąžu ne visi, 

tik menka dalelė.
Moterų su yęnerjnėmiĮs 

mis užregistruota Chicagoi;
1926 metais' $,133 
1927

metais 8,70$ 
8,687 

.7,iii 
.7,104 
6,969.

99

99

7,950

7,573 
j,391

Tai 
l .

Įigo-

1929
?9Į?
jTąi įi;gi tik nąęnka dalis, ąęs 

Jos, kurios nežilo Ji^ą turin
čios ir kurios gy^oąf pas prį-; 
vatiškus daktarus, j |įįąs skait
lines neįeina. ' '

Vaiky,' ‘ .mto’
amžiaus, aerM|$y ^lĮ^jyiėaB 
ligomis
.te iregist^tą (.^cągpj

1926 metais O ’ ■ ,f
1927 "Mk "
1928
1929
1930
Jaunuolių tarp.*tįj> ir 2įl me^yį 

amžiaus: **
1926 m.
1927 ”
1928 ”
J929 ’ ”
1930 ”
Kuomet

M

551
552
614
Ą -

AUKSINS W KAMUOS
. a a. a. a. a. a. » <*■ -* -*■ ■»__<*■■<*■ ♦ ■»■__ ^S. i A. a a. .. 2 —. _

1 «. •< 4

m 1

ku-* 
rie gavo ąbi ligas ir šankeroi-? 
du apsirgusius, ,tai Sveikatos 
j)ep. skaitlinės ypdo, kąd .vene
riniu ligų jau buvo raportuota 

1926 
1927 
1928 
1929 
1’930
Privatiški 

yo tik:
1?26 metais 
1927 
1928 
1029 
1930.
žmonės paprastai gydosi pas 

privatiškus daktarus, kurių 
yra kęh tūkstančiai Chicaąoj. 
IjJors jiems ir įsakyta yra pra-: 
ąješti apie venerinėmis ligomis 
sergančius ligonis, bet. mato- 
Tįiai, jie užtyli. Jei^ii jie prą-į 
jįeštų, skaitlinės taptų pasibai
sėtinos. Sveikatos jDepą,rtąmen-\ 

{tąs gauna pranešimus ,tjk Jš. 
kalėjimų, iš ,.Cook tGounty Hps-. 
,p1U1; 'EuBc'
ir panašių įstaigų ii' pats kiek 
.nors surenka. Apie kiek- nors, 
pasiturinčius ligonius jąm ne-s 
lengva sužinoti. , -■ 'H'z T 

14 ’ iŠTe ' kelios ’ dešimtys, o 
šimtai tiįjk^|ė|į‘ Chicą^os ^y-' 
ventoj ų4 .sojTgą 'venerineis U-“ 
gomis. KitįUose’ miestuose ne
geriau, tūluose da prašiau. Ir 

aorininkaį mano, ^ąd apie 

Diė.vo įpat^Įit^’o jjerįt Vadinai, pu

5,761 ligonį
5,974 ” '
5,096 ”
4,416
3,,169

žmonės paprastai gydosi

99

99

n

pas

ja savo
.. . . ™.. . lws

teikta ir kitoms Ispanijos tautybėms* ir kad visa Ispa-

Tada vaikas nusišypsojo jam 
ir, ąt&ĮkęJęs, nubėgo žemyn. 
Glūkas žiurėjo j bėgantį vai
ką, kol tas paliko žvaigždės 
mažumo. ,Glūkas atsisukęs vėl 
pradėjo lipti aukštyn, Tada 
tėn jau jjpvo visokių gražių 
gėlų, augančių uolose, aiškiai 
žalių samanų su šviesiai ruža- 
vomis žvaigždėtomis gėlėmis, 
ir minkštų^ skambučių gentijo- 
nai, melynesni už mėlyniausį 
dangų, Ir grynai baltos per
matomos lelijos. Rausvos ir 
purpurines plaštakės skrajojo 
į visas puses, o dangus siuntė 
tokią gryną šviesą, kad Glu- 
$kasnčbuvo buvęs toks links
mas savo gyvenime.

Vjs-gi, kai jis palipo dar va
landą, jis nebegalėjo pakęsti 
troškulio'; bet pažiūrėjęs į bu- 
-lęjį jis matė, kad ten tebuvo 
likę penki ar šeši lašai, ku- 
Xiuo^ jis nedrįso gerti. J r, kai 
jis vėj Jk^bino butelį prie juos
ius, paniatė mažą šunytį gu
lintį ant uolų ir žiopčiojantį 
ikvapo — ,taip kaip Hansas bu- 
,yo mplęs jam belipant. Glu- 
;Į<ąs sustojo ir pažiurėjo į šu
nytį, tada į Auksinę upę esan
čią nędąugiau penkių šimtų 
^ędy yjršųi. Ir jis atsiminė 
nykštuko žodžius, ‘‘niekam 
jienusiseks kitaip, kaip pirmu 
bąi^ymu/’ jis norėjo praęiti 
įnnyy, ,į>ct šis labai gailiai 
§ftįįįpe, tąi ^įukas ir yijl susto- 
K -«-vv‘W*Ais’” l«rC 
pinkas, Jis bus padvėsęs man 
begrį^ant at^al,’ jei aš nepa- 

>geppesiu.’’ Ir jis arčiau ir ar- 
čiap tenpio šunytį, kurio akys 
atrodė taip gailesčio pilnos, 
&ad jis nebegalėjo pakęsti. 
*‘Po plynių su tuo karalium ir 
jo auksu’*, pasakė Glūkas ir, 
atkipišęs butelį, supylė visą 
vapdęnį' į šunyčio nasrus.
< i jį .■ ■ ' 1 • j ’■

jaunylis lupiau pašoko ir 
ątsistojo užpakalinėm jcojoiii. 
Jo uodegą prapuolė. Jo ausys 
darėsi ilgos, ilgesnės, šilkinės, 
ąuksįnės; jo nosis labai pa
raudo, jo akys pradėjo smąr- 
liiai ^lindėti; per tris sekun
das šunytis prapuolė, ir prieš 
Glūką stovėjo jo senas pažįs
tamas, karalius Auksinės 
upęs. x

(Bus daugiau)

rausmus .debesis į šmojediųs 
Ir i^gąjnio,damas juos tolyn, 
Įai\iąumop. Kai Švarcas stov.e- 
j<? aid Aukąinės upės, 
joa vilnys įniyp jųpdos. MPi 
^rįaųs^tinio debesys, bet jos 
^9? £ąip ugnis. Užį- 
Was .WMle.ns ąpąčjoje (r 

iš viršaus ausjlįejo 
i tRjH?’ kai &8 jnetč i 
W Jai kąrant, ^ąį- 
Įias ąųspmdčję jo akyse, o že- 

paąidąvė iš po jo įcojų įr 
yamleny? apsupo jo šą^smą. 
Ir uj)ės yaiktojįipas, nuožmiai 
Jajo pajktįeą ta^is^mpp, kai 

^er !
Du Juodu Akpieniii.

Ką i jąu dąbąr ^ vą^cąs Ž4»o- ' 
jo, kad Hansas h.uyo p.ąsiyo- 
įgęs švęsto vandejis, jis ,uxįsli- 
jo sau, kad Joks Mąielgirnas 
gali pasirodyti ^eyisąi tėjsė- 
,tas Auksinės upes kūtąjiui, 
tai jis nusprOhdė sutvąrkyti 
dalykus gerjau. Jis .pasiėmė 
daugiau Glūko pinigų ;ir puėjo 
pas netikusį kunigą, kuris 
tuojau davė jąpi švęsto Van-. 
dens už pinigus. Tądd kvar
cas Jbuvo tikras, kad viskas 
buvo teisėtai. Švarcas pabudo 
anksti rytą prieš saulės Jekėji- 
pią, įsidėjo duoąps it’ vyno 
pintynėn, susipylė švęstą yąų- 
įdeitį į kutelį, ,įr išėjo į kająus.: 
Jis, taip kaip jo bruk*, Jąbai 

,nusistebėjo, pamatęs Jedy'ną, 
ir turėjo daug vąrgo, ikol ,pc- 
jjėjo, um\s ir numetę^ pintinę 
su maistų ir vynu. JJįcną buvo 
be debesų, bei ne giedri; bu
vo tiršta .purpurinę danguje 
miglą, pro kurią kajnąi puvo 
i^eąi^lajs jr rodėsi ^epii. Ir 
taip kvarcas' lipę s.tįįtiį uolų 
ttefta, tfdSkūlys^gaybSį taip 
pąį, kaip jo brolį ąnksįciąu, ir 
w M 'H^i- ’fy'*“ 
jis panuitė gražų kūdikį, gu- 
Jiu.ti AWlų M> jo, Kurjs 
š£ąuj<č ,ir vaįtojo prašy,d{\mas 
vandens. “A, vandens,” tarė 
Švarcas; “aš neturiu nei pu
sės įkiek man reikią?’ įr pųejp 
sąu. ijęeipanf jąni rodėsį, ka^ 

^Pjn^ųįiąi plepio; iy 
it .Fa.jv p.ąkrą^čms Jąmsąus 
juodo debesio, kylančio iš va
karų; ir kai jis palipo dar vie- 
ną valąpdą, troškulys pergalė
jo jį, ir jis hutų jąu gėręs. 
Tada jis pamatė senį gulintį: 
PXį.eš jį ątit kelio, jr .išgirdo fįj 
.šaukiant vandens. “Taip, van-! 
dens,” tarė Švarcas, pat^j 
.neturiu nei pusės tipįt 
pian reikią?’ ir atrauki ’^is ^aą 
įtolyri.

Ir vėl šviesą rodėsi ^eibątąn-; 
iV ,i? > j.p akte- > 
.auještyp, \ir štai, Tyki^‘jęrayjp 
spalvos užėjo prieš sąiuę, p 
kraštas juodo, aebesi9^ėf‘ibuJĮ 
yo pakilęs labai aukštai1 ijr 
pakrąščiąj įblaskėsi, puldinėjo,’ 
Mp y'W rusfes juros. Ir 
įtie ^ftJjęsys ^Ętė ilgūs .šešėli 
tlius ant Švarco kelio.

- t! v, ■ I*y f. ,.U '..si- .

Tada Švarcas lipo dar vie-i 
{ną’ yalaiįdą Įr vėĮ * ‘(fdMcAlyą, 
.sugrįžo,; ir’ kai jis* kėfc ^uteU! 
jPhe jlųpų, ji.s .|ii:vie, kad pa« 
ąiiatęs savo brolį Hansą apaP 
jpušį ir ^jiĮiĄtį ^tf 5k,cĮib jBefc 
Ssave, ir, kai jis žiuijėjo, šis pą?l 
vidalas ištiesė rąnjtaš (p.rie* ijo 
jaukdamas yaųdens, “A,' a f”, 
p udkėsi • ’ *švarčaš, “jr jtąį 
ten? Atsimink kulūimm gro-

,1WTai tu AUgnai, ,k^ US Rešiau 
Vandenį taip aukštai' tau ?** 
Jis -.l^^gė J^al, : bet, 
te »eteąĮt w

S

F, w

Švarcus;
O U

5,071
4,65^ ‘
4,2^6
3,86<
venerines ligos pla-

vedusiu ir pavienių ir tokiomis
didelėmis skaitlinėmis, kurii| 
tik dąlį Sveikatoj Pepartamep?

Lnęgalima. W 
nėrinėmis Jįgomiji serga didės-?r 
nis Skaitlius ir limeriko  j ir ki-?

tas sužino, tylėtįf

ttiose kimštuose, 
ligomis.

A

negu kitomis!

PROHIBICHJA
Neužilgo “Naujienos’’ pradėsi 

ąpausdįptą Algirdo Mąrgerįp; 
apysaką “Prokibicija0. Apysą-Į 
ko j ątįdąngiąma tos baisenybėj;, 
prie kurių privedė “kilnus pro- 
.hįhįęijos eksperimentas‘ j 

^iąijdien kiekvienas protaą- 
jąątis Žiogus žįno, )<ąd prohj-' 
bicija yyriąusiąiį'prisi^ėjp prję‘ 
gėngste^ižPpo > ■ i|sivysiymo, — | 

pradeda pro pirštus žiūrėti jį 
y įšok i us 'įstatymus. Jeigu ųf,’ 
prohibicija^ tąi mes nebutunje 
Turėję .Chicagdj Al Capone ir 
jo gengsterių, kūne desėtkųs ... A . . . . ' ♦ I ’i

1

prie to, kad Amerikos žmon|s^

nebūtume turėję ir pagarsėjus 
šių '‘Valentino skerdynių”,. Pro-i 
hibicija davė progos dar labiau4 
įsigalėti šukįicms ‘ polilikįe- 
/imąs.‘.’ko/upcipai ir pasitaisė-. 
#««$ Xr^ul;

o .Kg ,gerb prohibici,ia atne
šė'eiliniams piliečiams? Ąr j| 
įpUĮnažinė girtavimų? Nieko,

jas reikia tylėtinuduoti, buk
MįįVL xr ,/ , Ii ,rvflmas ei- 

ihą ir dfcteja, .betii anuokime,.

0 skirtumas ,i 
spykizių yra til 
r*- T'-s\ • Vv >4*
,nPo?ę buvo g? 
.ro£ $egtinęs, q 
mat .^PiMkizėse

Sakomieji pamokslą! ąier ąih- 
l’ius*ir' įvairus' gįŽiMninia'i; 'MA-4

m

jis maznirejo aigąu, net* jpavi- 
<14ė jau .neKuvd' *
> Ats^ųiidž^ baimė 
pągąvo Švarcą ir Jieztyiia ko-

9.
1 n

taras ir, kaipo iokis, jis tj®jo 
ir turi progos susidurt1 su de-

ke~ 
liįnčn į Auksutę lipę įc kaip 
jarp sekasi; ir pasajkojimąs 
^Į)ie

Kai jftlukąs pątyxė, kad 
j&yarcąs pefeegrįšta, jjs ląbąi 
gailėjosi ir Rainąją, {Jęą .dary
ki- flėtyMiP ipipjgų, itąil
JW vėj W ąųk-; 
sąkąivįo, ji fjpąu^ė p,rie 
(dąrhp, jbe) mpMjp fhbp.i ma-t 
>ąi. Už mėncąįo ar {dv.įejų 
Glukąi pusįbodo dirbti, lai 
jis nutarė eiti ir išbandyti 
savo laimę su Auksine upe. 
“Mažutis karalius atrodė labai

P? £>“•!
AS Ą?? -??JRavers

manė j ■ jdpdį akiiienj”. Tada1 
jis nuėjo' j«s ir kuni-į
gas tuojau davė jam švęsto1

M* s# j<-s pw’,4s-!
<W?n<P ' •»“*- 

iš^jo j 
Ofau? Wai ;

m* Y^gino jo.

j‘s? 
t$s |(vijįtąs iWi (įftkj

»™? PAN.G A” 
Ąw|o Pietus numeris 
Į$į»ąy Mėta-
ų leidžiamas jaibrastis.

Jji W\vu tfgPF1 
.te? k** 
iįis ir iP'įMtee S« <UW,“-' 

galėjo ilgę fptta apj 
j“u ta°

.. . MfiJj JPA&'į# JJKVguająus, Pietų Ame 
įftlk«- KW-i ” * >!1-— •-=•—='« -

Mlaryją, ?is įrnvo jau lg-i 
W -jf Mte. W; 
.teJR- J? A>S?l»ai, JIS 

?en ’ W
ru«s wle
„Ar ffiįį

» wošW 
TW 4R WW-‘ «fe";

Į i*?«ia- 
$S jį ^są^t pavalę ir $-

^dlyS W 'v^'> 1W^a“
tPW^ WPS- Met 8°-

«ffite <sen'

v

V

• . vy $

ų rodėsi,

jaih skubios kelionės, o Glū
kas’ vėl linksmas tęsė toliau. 
Jjfe lengvesnis jo
kojoms, ir pora trejetą žolės 
lapelių pasirodė ant jo kelio, 
ir keletas oželm pradėjo čirš- 
kėtF pakely. Glūkas manė, kad 
jw Wdęad nebuvo girdėjęs to- 
k|p lij^ksmaus ^čirškėjimo.
’bąr valandą jis t^sė kelio

nę, jkąi taip ištroško, kad jau 
n&arie ’ nedaląikysiąs negėręs. 
,Get kai jis pa&uė butelį gerti, 

pamatė; mažą kūdikį 
ykrito galintį ir alsuo- 
lįei gąileątingai prašantį 
sus. ®kbar Glūkas kovo- 
rvim, bet nutarė kęsti 

’jįlgiau; ir jis pridėjo 
vaikui prie lupų, kuris 

Jųdjauš’jišgėrė" visą vandenį, 
’palil<‘daniasA Tik keletą lašų.

Naujienose. Kainą lQc- 

•‘Naujienose” galima gau- 

r&ąj, U^uyių laikraščius: 
“Nąąjoji Ęąnga” (No. 5) 

(No. 4) 
Kgipa 5c JdeJcvieno.
'i. Į į -į - .•y.-A

Reikalaujate ‘‘NAU
JIENAS” ant bile kaųi- 
ta>, k,ur parduodami įai- 
krašciąi. Pardavėjas lai-

JjMns pątamŲift. Ji^ąi 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
gumo delei.ffffirv.. 'T~r~ 

ęil'.wyif

GAUJAS
> -M. A • ' »*

'W’! "tiii'i mijt. .........

Apie 400 pusbpiiM

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogiu ir būtinai rcikaljn- 

aimėhiUi. Tai ne 
žodypal iJsiet enciklopedija. Jisai

Jamk ne .tik pažymėti Žodžiai.* bet 
paduota dr jų ištarimas; Užsisa- 
kykite saji Vjeną šiandie.

%
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CHICAGOS
ŽINIOS

K. Jurgelionis demo 
kratų skyriaus 

vedėjas
KongrestiiOtnis Šabu t h ati

darė “Roosevelt for Presi- 
dent” national group division 
ofisą, 13-1 N. La Salio Street. 
Lietuvių škyriatis menadžė- 
rium tapo paskirtas Kleofas 
Jurgelionis . !

Banditų grobis iš 
Koch feąl estate 

ofi8(l“^49,950
Pdaijfeėjb, iad aštuoni ban

ditai, kurie įsi veržė į 2603 So. 
Halsted SL Koėh & Čo. ofisą, 
lirigf-obė $49,950 . .$23.132 bu
vo pinigaisl, $12,500 včrlybė- 
nlis ir $3,263 — brangenybė- 
riite. Plėšikai išdraskė 172 iš 
300 saugiųjų dėžučių.

Suėmė bombininkų 
ralių Belcastro

ka

bctėkįytrti suėmė grngslerį 
James Belcastro, populiariai 
vadinamų “bombininką kara
lių”, ryšV SU pasikęsiniinu 
prieš teisėją McGoorly ir bom
bos sušpfoginiiną prie jo na
mų. Belcastro suimtas krau

Sena moteriškė užpulta 
ir nužtidyta jos krau

tuvėje
Saldainių krautuvėje, 

Ptatt Boiilėviird, rilsta 
dyla savininke, (>0 metų 
ino itauleriškė, 
■vveth. Jos gerklė buvo
piauta dideliu mėsininkų 
dojamu peiliu.

ti uzu- 
senu- 

Mabol, (dieno-

nau-

Mokyklų valgyklos pa-
šiliks mokytojų rankose

Mokyklų tdryba nutarė pa
likti mokyklų valgomųjų kam
barių vedimą namų ruošos 
mokytojų rankose. Buvo ma- 
nbllia atiduoti juos i privati
nes raukas, bet taita pasiprie
šino tėvai.

Virš 500,000 lanko Chi 
caįrOS tribkyklaa

Mokyklų superintendentas 
Bogan paskelbė, kad Chicagos 
mokyklas latako 191,07$ moki
niai, 8,563 daugiau negu per
nai. Kadangi registracija 
dar nepasibaigė, ir bt to, į 
kakarines mokyklas prisitašė 
17,000 mokitaitj, tel vlSb Mo
kyklas Idhkys 511,00’0.

Šiurpj attto kataStfotf 
prie 15 ir Patiliim

Prie 15-tos ir Pdtaliiid grit- 
vių kaitajfb Į itatirinę sieliu įva
žiavo ntihfHlbbilitiš štl kate
riais .jaiiHdlš beriliukais. Vis
lias j u, Ftdiik libitablo, 14 iiib- 

Nėi 
dati-vienas betHitakdš nebiivo 

ginu 15 mėtų amžiaus.

Ciceto
gaujos Mok|tejtj Gerovės 
nacijos valdyta firisiegdinimas

aso-

PenKtadifeiij, fugsėjo 23 d., 
thirnham fttbRyidbje įvyko ban- 
kletąa, inauguruota
nauja CfcSte Mokytojų Gerovės 
dšdfeltftiijaa >Wyba. Bankiete 

valdyba, nau
jai ŪHftkil tektybos nariai ir 
(Ji-fekteHftl; kepėjo mokyklų 
faryW jjiirfriiiiliikas Petru, mo- 
kyklij SfclitVa-
lieL P. Htitašdėitfli- btty^š hso- 
dacijos pirmininkas ir naujoji 
p’rmlltlHkė, Mafion Shong.

[AcAi-P. & A. Photo]

Mnribn Strong, naujai išrink
ta Cicero Teachers’ Welfare 
Associaition pirmininke. Ji yra 
Woodrow AVilson mokyklos mo
kytoja.

---------- --------------- i---------------------

Norman Thomas ne
mato skirtumo tarp 

Insullo ir Caponės
Socialistų kandidatas į prezi

dentus, kalbėdamas į advoka
tų draugiją, apibudino kapita
lizmą. “raketų, baigiančiu sa
vo dienas”

Socialistų kandidatas i prezi
dentus Norrrian Thbmas, kal
bėdamas prieš Chicagos Bar 
Associatiori pareiškė, kad ka
pitalizmas yra tik raketas bai
giąs savo dienas. Naudodamas 
paskutinius ItaSullo bendrovių 
įvykius už pavyzdžius, Thomas 
priėjo išvados, kad Al Capbnės 
negalima kaltinti už jo biznį, 
raketą, nes Insultas ir dauge
lis kitų panašius dalykus varė.

Toliau Thomas užsipuolė ad 
vokatns, kurie pašventę profe
sinę etiką pelnui, ėjo pana
šiems gaivalams Į pagelbą ii 
mėgino nuslėpti Insullo ir kitų 
biznius po įstatymų skraiste. 
Vienintelis skirtumas tai’p In
sullo ir kai kurių kitų “rim
tų” bendrovių yra tas, kad In 
sulląs buvo susektas ir pasida
vė, kuomet kitas dar nesusek- 
tos, tebegyvuoja.

Chicagos Moterų orga
nizacijų federacijos su
sirinkimas Parodos pa- 

vilijone
Chicagos ir Cook / apskričio 

moterų organizacijų federacija 
šaukia organizacini susirinkimą, 
penktadienį, spalių 7 d., Pasau
linės Parodos Mokslo pavilijone. 
Susirinkime dalyvaus Pufus C. 
])awes, šimtmečio Progreso Pa
rodos pirmininkas ir kitos kal
bėtojos. Bus ir įdomus progra
mas. Visos moterys kviečiamos 
susirinkime dalyvauti. Įžatoga į 
parodos pavilijoną yra 10* cen
tų.

Juozapas 
hersiskyrė su 

rugsėjo 25 d., 7 
m., sulaukęs 39 
gimęs Lietuvoj. Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį. Johaną, 3 
dukteris, Antonettc, Josephine ir 
Helen. 3 švogeriui. Mikutis, Rup- 
šlaukis ir J. Gudauskas, seserį ir 
Ivogefj Adomis Stugis, brolį 
Stanislovą, Lietuvoj tėvą ir bro
lį. Kūnas pašarvotas randasi 6522 
S. Rockvvell St.

L,aid°t°ves įvyks ketverge, rug
sėjo 29 d., 8 vai. ryto ir namų 
į Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibos gedulingos pamaldos už 
veiiohlo sielą, o iš ten bus nu
lydėti į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stočkaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliude, liekame 
MdtkHlf, btikteris, Sesuo, 

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. J. Bagdonas, tel. Re- 
pųblic 310Q. |

STOČKUS
šiuo pasauliu 

vai. ryto 1932 
metų amžiaus; 

^męrįkoj išgyve- 
. Paliko didelis-

6 banditai užpuolė be
jėgį ūkininką; pa- 

gt-obė pitiig-ils
šėšy jauni bahdįjai užjiuolė 

61 metų ūkininką lUchard 
Vinke prie 161 h* Hdjsted šlf.i 
turis, kaip pasakojo kaimynai 
turėjo paslėpęs dattg piniįfj. 
(irąsindanii iikiųihkhi ii’ jo 
ttijoitaš šešėfrims banditai pa
grobė (lėk |)inigų, kiek galėjo 
rasti ir paspruko. Kiek pavo
gė, nežinia, neš Vinke atsiša-

Užtiko didžiulę munšai
no dirbtuvę sename 

elevatoriuje
1 121- 37 West 37111 SI., tuš- 

čiame, apleistame grudų ele-

tai užtiko didžiulę munšaino 
dirbtuvę, kuri galėjo pagamin
ti tūkstančius galionų skysti
mo i trumpą laikų, jtengimas

šias savdites, apyvdHos .dirb
tuvė darydavo $090,0(1(1. Areš
tuoti kėturi vtrdi •dirbtuvėje 
dirbę, j. Kbtk, J. Dumok, A. 
Sinith ir J; Cliešifey.

s Borelli Sutiko 
difenU alfos ««- 
kapojimu

Municipillio (eismo teisėjas 
Borolli prisiuntė Cėi’inakui 
pareiškimą, kuriame sako su
tinkąs atsisakyti nuo 18 diėiitj 
algos. Jis gauna, apie $10,- 
000 j metus.

insullo Stilius išdūmė Į 
Eutopų

šeštadienį, į Paryžių išdū
mė buvusio elektros magnato 
Samuel Instill sūnūs Sabinei 
fnsull, Jr. Žibios apie jo iš
vykimą pasklido tik vakar. 
Kelias dienas atgal federale

i Insullo bcndrdvid reikalus.

Buy glovės Mth what 
it šavss

W«r* reiki! 
daugiau. Ka 
košele. il4i 
didelis tub 
26c. Jt .esi 
tie. Bo l 
23, ui kuri 

X u p! ritina
Lambert PL „

LisrutiNi
TOOtH PAStE

miluiiBi pini

Kkip viena moteris i sa
vaitę ptąrado 10 švarij
Varfrijil 1lOu^chėfC1&
ąft notokau 10 avarų l, ,vl 
lin/ni kaip Jt ir ydKomthc__ .

mfcr isisj-
Gnuklto H paa bilo aptlekinlnka. Amerikoje. 
—'./Mk .dą(ltf,.ltrtiMcfjų. Ir iu» turite aAugoli 
aavp avoikątą. ’ . .
. ^lurfiklte. kad frau turtint. Rruuehen Balta 
Jolgrt Si pirma bunka neįtikina jus. kaa tai 
yra aAnfrinuBiaa būdas . nusikratyti riebumo 
— Pinigui grtjžitfitni.

pražtivėš 
btiii£eiis įpirihuja tejfadžlti 
dažnai ėsti sugadinama kd- 
kiu nors mažu iš pažiūros 
daikte.
IpAI yra piuk'u jeigu gali taip 

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

roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą j tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pdt už
metimas yra daromas ir jtfms.

Literinė; dantų tenaląa, vijo 
dantis naūjū budu. Miksų cKe- 
anlkal miiaHėi luėkdo itiitaia 
kurs ištikto Šveičia nedrasky
damas dantU iunŪes — tks lun
kus uždavinio pigSllos tapo iš
rištas. .

Didelė fuba Listerine dąntū 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Raksite per. Savo ąptiekoriu, 
Lambėrl Pharmacal Co., Sami
Ltitsib, U. S. A.

doubk
ACTING

''15’
MILLIONS OF POUN DS USE D 

BY QU R, GO V E R N M E N T

Don’t 
neglect 
Colils

ilčiai Srutlnfije ar gerkfijė šąli

IMtfelba- MlUpnų, .vąrtolamąg per 
20 mėtų. Rekomenduojaniae dak- 
yąrų ir slaugių.

Seniausia ir Didžiausia
T T fa it ^7 t IT

GRAtiORią ĮSTAISA
aėuŪUoj&he liŽ ktvežiiną mirusio faftbįėiSblteM j taurtg 
(•taigą H bite kokibs miesto dkllte.

Žteikaiiii esant, initeų atdomobiliuii 
natnuair atveš | musų įstaigą, kur galWt

tarnavimą jums visai nieko nereiKes mm 
| tai, nr jus ką pirkaite, ar ne.. . .

EUDEIKI8 yra vieinMtlnl* Mivią 
teikia ambttlanca patamarimą pu ekj 
taMitdjtb ttHMą Ml 
Sermeną. Pa&ldtitt) EUDEIKI įirffi 4 
HtuE. r --

EUDEIIC
4605-07 South Hermitage Ayenūė

____ ______ į___
Peter Conrad

Fotoferafiibju jhsų na
muose arija stadijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Rėš. 730 W. 62nd Št. 
Tel. Engiėwbod 5840

Lietuviai Gydytojai

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
UfefUViŠ GftABOIiiUS 
^tafhaujA laibdtbvėsė khopigiauih. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu- busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:,

1439 S. Couri, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

-----7

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pelnytomis 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai, 
t)h vihėėftt C. Steėlė 

pentistas 
4180 Ai-chėf Avenue

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virei n ii 1829

Dlt. C. KASPUTIS
. * DENTISTAS * » .

Orįžo iš EaiopSs ir . vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. , ,,

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Šėkmadkniais ir ketvittadie- 

niais pagal .susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOŪLEVARD 9199

j. F. RADŽIUS
PIGIAUŠIAŠ LIEtUViŠ 
GRABORIUS CHICAGOJ 

LaidotuVčsc patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
ncgii kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystes
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 
Tel Vittory 4088

r^i.in mi— ■mr—— —w———ąi■ i, jt-

Ai MONTVID, M. D.
West Towfl State Bank įiaį.

240Q W. Madison St. , 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tėl. Sėėlėy 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tt|. Kenwood 5107
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryti;
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

deMtištas
4143 Archer Av., kampas Francisco Av.

Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Nedėldieniais pigai susitarimą 

CHICAGO; ILL.
A **

- , dvafruš Gydytojai „

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS ~

Gerai lietuviais žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas chirurgas it 
aktlšeriš.

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal «>«L—’ 
todus X-Ray ir kitokius elėkii 
iaisus.

Ofisas ir. Laboratorija:
1025 W. 18M St., vJztz1'- 3'\ 

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vikaro.

Tel. Canal 3110 
Rtzidencijos telėfotial

Hyde Patk 6755 ar Central ,7464

uosius me- 
ekiitfs priė-

5o r i ja:
i Morgan Si.

8į M.
.. , , .. J Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. kooscvelt 7532

Phonė Canal, 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22rid Street 

Valandos: 1— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonais Republic 7868

btl. CHARLĖS SEČŽAl
Praktikuoja. 20 metai • 

OFISAS
472^ South Aihlahd Avė., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyrišką ir Vaikų litą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

I. J. ZOLP
Graborius Chicdgoj

1646 W. 46th Št.ffpgi

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulcvjn 5913

Telefonai

Eidulcvdfd 5203

Boūlevard 841^ 

1327 So. 49th Ct

Telefonas
Cicero 3724

756 Wt 35th St.
Cor. of 35th W Halsted Sts) , 

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

Ofiso ir Rcz. Tel. Boūlevard 5914

+ėteta>riis Yards 0994

Df. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos;
Nilo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vak Neda nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Telefonas .Yards. 1138

Stanley Mažeika
Graborius ir

Balžattitibtoįiiš
Mddcfnišiia įtopiyČiA Dovanai 

v Ttitiu diltortiobilltlš višėkiėifiš tėika- 
tlamsį. Kaina prieinama

3319 Aiiburn Avenue
ČH1CAGO, ILL.

Phone Bhulėvdfd 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dotuvėšc ir kbkiatnc rei
kale visuomet' esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad netiitinic iš
laidų užlaikymui sky- 

3387 Adbiifft Ate. 
CHICAGO, ILL.

Akiij Gydytojai

t>Ri VAiTUSn/OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pąiengyins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi įfrlVos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, hcrvuoitlmo, skaiidam^ 
akiiĮ karštį, nuirta kataraktą, Atsitaiso 
trtiinpąfegVstę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akihidš. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė. atyda 
ifktėipiamfr į rtbkyklo'S vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pigai 
shtartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip blivė pirmiau.
Daugely atsitikimų akyš ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phohc Boulevajd 7589

DrXO£u«?filt 
optoMltrist

r Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ašhtdnd..Ave 
Tėi. Btiiilevard 6487

. ■ ■ . .. < •>. . - A •• ' . N.

S , AKIŲ SPECIALISTAS 
, Patyrimas 

Komplikuotuose 
AtsitlkiHiuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 33th St. 

kampa* - Halsted Si.
Valandos nuo 10—4, nup 6 iki 8 

Nedėliomis niįo 10 iki 12 ,

Lietuviai Gydytojai

DR, MARKERIS
VJUiidos: Mt> 10 *Vtb iii 2 0b pktų 

ir nuo < 6:30 iki 8:3 0 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

ione

756 W. 35th St
(Čor. of 35th 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nUo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1, iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
.Nedeįiomįs nuo 10..iki. 12. , .

3343 South Halsted Street 
Tel. Boūlevard 1401

Ofiso: Tel. Vičtbfy 6Š93
Rėz. Td, Drtiėt 9191

Jei,,neatsiliepia šaukite ^Central 7464

DJL A» A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
b f 1 s a s

8102 Sd. Hhlsted St<
kampas 31 st Strėėt

Vąl.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—2.

Advokatei

Dr. Šuzafla A. Šlakis
Moterų ir Vaikų Ilgų Specialistė .

4X45 Ai*chef AVe.
Ofiso1 Tel. LAPAYEtTE 7337 

Ofišo Vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus sežedomis). Taipgi 
niio 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvcrgais.

Rcz. Tel. HYDE PARK 3395

I >lt T. 1)1NIKUS 
gYdytojAs ik Chirurgas 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rėz. 6600 South Artesian Avėntie 
Phone. Prospect 6659

IM T že'ZALATORiš 
GYDYTbJAŠ ir chMOrgAš 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K., (i U GIS 
„f£wsfe.

127 N. Dėatb^tn St.^Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Vaiaifidbs: 6do 9 tytb iki 4 pb pietų 
Gyvėhimo vieta

3323 South Halsted Street • 
Tėl. boūlevard 1310 

Valandos: hbo 6 iki 8 vai. ktaKvRltį 
vakarą, išskyrus ketvertą 

Nedėiioj nuo 9 iki 12 ryto

Johft Kttehit|šk&š
Lietuvis Advokatas

2221 Wėst 22hd Stfrefet
Arti Lėivitt St.

, Telefopas Canal 2552, 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ii PJibyČioj niro 9 Iki 6

DR.M.T. STHiKOL’LS 
feYDYTdiAg tu fcintitfcbAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo. 2 iki 4 .. ir nuo 6 Iki 
8 vai. vak. NedlUodils pasai sutarti

Ofiso Tel.: Boūlevard 7820 
Narinę Tel.: Prbspcct 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

, nuo 9 iki 11 Valandai ryto 
nuo .6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV, Marquette Rd. 

kampas Ž7th ir Artesian Avė. 
Telefonas Gro’vebilį 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimu.

DIL A. J. GttSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Phdrie Cicero 1260

Hemlųęk 8|51 _
DR. V. S. NARĖS

GYDVTOJASa'VlRCkeHtRtlt<OXS
, 2420 Marquftte Road
Vallndbs: 9—12, 7—9. Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

■_J_--------------- ~ •

Phone Boūlevard 7042 , •

Petitistaš
Ą^hĮand Avė.
47th , Streetarti

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 tV, Wdshihgtoii St.
Room,905 Tel. Dearborn 7?66

Valandos: 9 ryto iki 4 pd pietų

Vakarais: Utam. ir Kttv —6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lalayetie 733/ 

__________ ■> r '>j
Namų Tel. Hyde Park 3395

JoliN fi. taoifbkN
Lietutis Advokatas 
(John BagdŽiunas .Bordep) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W..Adath8 St., Roomj 1642 ’ 
Tclcpkone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Teleplionė Roosevelt 9090 ’f.

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPli J. GRISlt
Lietuvis Advokatas

4631 Sųuti Ashland Avė.
Tel. Boūlevard 2800

Rez. 6515 So, Rocfuoell St. 
Tel. ftėįubHc 9723

j. t*. WAtT( HEŠ
. ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avi. 
Tėl. taollmšn 9950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Tek Lafąyette 6393 

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

CHAS. A. PEPPER
LifefOViš AdvdKAtAs 

10 N. CLARK ST. Robiu 
kx£ Central 6166 

VAKARAIS: 3117 So. Union 
- i i Tek Victory 2213 

Arf>a t 1800 W. 47th St. Laf. 
Pagal sutarimą.

WilIiaitl .C, Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street

1205

Avė.

34«l0

Nedėliomis pagal sutartį.

;.ia,
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. J. Elias paaiškini 
mas

dėjai, taip ir aš esu žmogus 
su jausmais, ir nemalonus ko
mentarai man yra taipjau 
skaudus, kaip ir kitiems.

Tai buvo mano tylėjimo 
priežastis.

Universal banko vedėjai 
matė reikalą pasiaiškinti dėl 
jo uždarymo. Tečiau jų su
pratimu tas pasiaiškinimas 
turėjo būti konkretis ir priža
dai paremti galimybe juos iš
pildyti.

Tur būt, opiausias klausi
mas kiekvienam depozitoriui 
ir kreditoriui buvo toks: Kiek 
vertes banko turtas turi ir 
kiek skolų? Atsakymą į šį 
klausimą lietuviškoji visuo
menė jau matė i Tesyvęrio iš
duotoj atskaitoj. Tai buvo 
konkretis paaiškinimas. Re
syveris tapo banko perdėtinis 
ir jo žodis banko reikaluose 
pasidarė svarbesnis, nei musų, 
buvusių jo vedėjų.

Gal kam rūpėjo . sužinoti 
banko skolininkų vardai? Ir šį 
norą patenkinti galimybė pa
teko resyverio nuožiūrai.

Buvusiems banko vedėjams 
pasiliko 
giama 
žuoli jį. 
rektorių
tyla perorganizavimo 
Bet reikalingo kapitalo 
ir galimybes išlaikyti 
jeigu ir pavyktų jis perorgani
zuoti — nenumatyta; nes kar
tą suklupęs bankas vargiai 
beatgaus pasitikėjimą.

Dar “Naujienos“ pastebi, 
kad Universal bankas buvo 
garsinamas esąs “tvirtas kaip 
uola“. Taip jis buvo tvirtas. 
Pirm jo užsidarė apie 100 ki
tų bankų. Ir kiekvienas pir
mesnis užsidarymas reiškė jo 
pamato ardymą, reiškė smūgį 
jam, kol pagalios ir jis suklu
po .

Antra vertus ,Universal ban
ko vedėjai negalėjo sakyti, 
kad bankas jaučiasi suspaus
tas. Toks pasakymas ir jo 
pasekmė — užpuolimas (run) 
butų uždaręs jį greičiau ir dar 
butų sulaikyta vietoj $800,000, 
gal pusantro ,o gal ir porą mi- 
lionų dolerių. Bekovodamas 
už savo būvį, Universal ban
kas likvidąvo. turtą,;. irr* 
kejo depozitoriams jų pini
gus daug taupiau, ne kad atsi
daręs resyverio rankose gali

Rašo p. J. J. Elias.
“Naujienos” (No. 225-me) 

suteikė vietos atsakymui į 
adv. A. šlakio kaltinimus pa
darytus man Universal State 
Banko depozitorių susirinki
me, įvykusiame rugsėjo 16 
d., š. m. Jos, tačiau, pačios da- 

i ro kaltinimų, ir dėl tų kaltini- 
į mų prašau dar kartą dienraš- 
' ty vietos atsiliepti.
■ "Naujienos“ klausia, kodėl 
f aš ir kiti Universal banko ve
dėjai iki šiol nematėme reika
lo pasiaiškinti, dėl kokių prie
žasčių bapkas suklupo ir kas 
manoma daryti, kad su bu
vusiais kostumeriais kiek ga
limą iitsiteišti.

Taip kiti banko vedėjai, 
kaip ir aš, matėme reikalą 
duoti paaiškinimų dėl banko 
užsidarymo. Bet ką butų rei
škę šie paaiškinimai palygin
ti su tuo faktu, kad bankas 
uisidarė?

Mes galėjome nurodyti, kad 
biznio depresija sulaužė daug 
galingesnius už mus finansiš
kai žmones. F 
duoti pavyzdžių, 
bloškė visoj šaly tūkstančius 
daug stambesnių, nei Univer
sal bankas, finansinių įstaigų. 
Mes galėjome 
tik Čikagoje, 
apie kitokias įstaigas, 
bankų užsidarė apie 150. Mes 
dar galėjome teisintis, kad, 
be Universal banko, užsidarė 
Peoples National Bankas, 
Noel Bankas, Central District 
Manufaeturing Bankas, Depo- 
sitors Bankas, 
lietuvių pinigų 
sudėtos ,ir kad 
viai nukentėjo 
dziau, ne kad 
banko užsidarymo.

Bet atrodė, kad į tuos ir ki
tus musų pareiškimus banko 
kreditoriai pažiūrės tik su 
panieka, pažiūrės kaip į pasi- 
tyčioj;mą iš jų — nes faktas 
buvo, kad bankas užsidarė. 
Abejoju net, ar musų paaiški
nimai butų radę vietos spau
doj. Ne todėl, kad spaudos 
atstovai neieškotų teisybės, 

. bet dažnai ir jie negali išeiti 
prieš vyraujančią publikoj 
opiniją. Ir, manau, nesukly
siu pasakęs, kad bent tam 
tikroj lietuvių spaudos daly, 
butų pasirodę ilgiausi straips
niai neprielankių tiems pa-^ 
aiškinimams komentarų. Juk 
lengva yra suklupusį spirti. O 
tuo tarpu, kaip yra banko ve- davo pas mane,

klausdami, tai paramos ieško
dami, tai pagęlbos, kad galėtų 
iš bėdos išbristi. Ir niekuo
met, kada tik galėjau, neatsi
sakiau jiems suteikti jos. Taip, 
aš skaitau, kad aš lietuvių 
gerovei dirbau.

Pasilieka atsakyti dar į 
klausimą apie atsiteisimą 
“nors dalinai“. Banko turtas 
atsako. Bet jis šiandie yra re- 
syverio rankose. Resyveris, o 
ne buvusieji vedėjai, kontro
liuoja šiandie jį.

Ateity tikiuos plačiau paaiš
kinti apie Universal Statė 
Banko užsidarymą.
Juozapas J. Elijošius (Elias).

(Ryto tilps “Naujienose“ il
gas p. S. S. šlakio atsakymas 
į pirmesnį p. J. J. Elijošiaus 
pareiškimą. — Red.)

Iš SLA. 6-to Apskri 
čio suvažiavimo

Aukos Dr. Karaliaus 
paminklo, pastatymo

, Sekami asmens aukavo į Dr. 
Karaliaus Parhinklo Pastatymo 
Fondą per drg. J. J. Chepdnį:

I. Janušas i....L-........ $1.00
Mrs. Janušas .............. 1.00
J. Maskaliunas ......  5.00
John C. Mopsiuko ....... 1.00
J. Kazlauskas .......-...... 1.00
Dr. Karaliaus paveikslus ga

lima nusipirkti “Naujienose“, 
už 25e arba per paštą —30c.

Jus, kurie esate Dr. Karaliaus 
raštų mėgėjai, įturėtumėte būti
nai įsigyti jo paveikslą.

Kuo greičiau surinksime pi 
ni£us, tuo greičiau galėsime 
pastatyti papdriklą.

Jeigu kas nori aukauti į šį 
fondą, meldžiu atsiųsti pinigus 
Dr. Karaliaus Patnihklo Pasta
tymo Komitetui, 1739 S. Hal
sted St. '

—J. Zymontienė, sekretore.

MOKSLO LAIKUI
- PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir (nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos,, Lietuvių 
Mokykla 

. 3106 So. Halsted St

PRANEŠIMAI
JONAS JENELIUNAS,

EDADS

iš 
9

kuris turėjo čeverykų taisymo 
šapą adresu

3455 So. Wallace St., 
persikėlė ą naują vietą. Seni 
draugai ir kostumeriai prašo
mi atsilankyti į naują vietą 
adresu

758 W. 32nd St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Masu biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Ezpertą patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietą. 
LANDLORDS BUREAU ja/ CHICAGO

Incorporated%
1642 West Division St.

Tel. Armkage 2951 ir 2952.

Mjps galėjome 
, kad ji pri-

atžymėti, kad 
jau nekalbant 

vien

kur didesnės 
surpos buvo 
dėl to lietu- 

daug skaud- 
dėl Universal

viena, deja, neišven- 
užduotis: Perorgani- 
Tuo tikslu laikyta di- 

susirinkimai, svars- 
planai. 
(cash) 
banką,

Manau, kad ne vienas as
muo nusišypsojo perskaitęs 
“Naujienose“ pakartotą mano 
pasakymą, kad dirbau lietu
vių gerovei per keturiasdešim
tis metų. Aš betgi dirbau. 
Ir dirbau, kaip išmaniau. Tei
sybė, nepasižymėjau tokiu iš
kalbumu, kokiu pasižymi 
“Naujienų“ redaktorius arba 
adv. Bagočius. Bet daug ir 
labai daug žmonių atsilanky

tai patarimo

Mortgage and Bond 
Holders Protective

Committee
DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 

MORTGEČIŲ SAVININKAMS
Kaip iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti savininkus “Split morgečiams”.
Kaip atgauti pinigus už “Default” morgečius.
Kaip daugiausia gauti už sumažejtįsios vertės ir 

šiničių nebemokančius Gold Bonus.
nuo

NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo forclosavimo.
Kaip surasti savininkus išdalinto morgičiaus ir {vairių 

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

AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVIČIAUS,
1739 So. Halsted Street.

SLA. 6-tos Apskričio kuopų 
delegatų suvažiavimas įvyko 
rugsėjo 25 d.,’ Wicker Park 
Hali, Northsidės kolonijoje. Po
sėdis prasidėjo apie 2:30 vai. 
po pietų. Apskr. pirm. p. Za
latorius j mandatų komisiją pa
skyrė šiuos delegatus: p.p. K. 
Genį, L. Geležinį ir K. Deme- 
reckį; j spaudos komisiją: pp. 
K. Liutkų, F. Puleikį ir K. J. 
Semašką.

Laike mandatų tvarkymo, 
Apskr. pirmininkas pakvietė p. 
K. čepuką, 226-tos kuopos pir
mininką ir vietos veikią pra
tarti keletą žodžių. P-as Repu
kas nupasakojo istoriją, įsikū
rimo 6-to apskHčio ir kvietė 
jame darbuotis. Po1 to kalbėjo 
šie veikėjai, vieni trumpiau, ki
ti ilgiau: pp. Stungis, *a'dv. 
Grish, jjonia Miščiukaitienė, Dr. 
Graičiunas ir Semaška. Visi 
įrodinėjo kreipti svarbą į musų 
SLA. organizaciją, kad ji aug
tų nariais, ypatingai kad pri
traukus čiagimius jaunuolius.

Mandatų komisija rhportuoja, 
kad dalyvauja 'apie oO delegatų, 
neatvyko apie 50. Apskr. sek
retorius, p. čiliauskas perskaitė 
iš paskutinio suvažiavimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas.

Prie..6,-to,.apskričio .prisidėjo 
dvi naujos SLA. kuopos: 55-ta 
ir 357-ta. j

Apskričio valdyba išdavė raš
tišką raportą ir prie to pasiū
lė vajaus projektą. TrAnsporta- 
cijos ir išvažraVimo komisijų ra
portai priimti su aplodismentais. 
Dr. Montvidas, apskr. konsti
tucijos komisijos ■ pirmininkas 
pranešė, jog naūjoji konstitu
cija tilpo “Tėvynėje“, tad ši 
komis’j a pilnai atlikusi savo 
darbą—raportas priimtas.

Svarstoma ir ilgokai disku- 
suojama apskričio valdybos pro
jekte, apie paskelbimą ketu
riems mėnesiam vajų, 6-to ap
skričio ribose. Vajaus'projek
to nekurie tekniškumai patai
syta. Tas pataisyte projektas, 
laike 30 dienų turi būti išsiun 
tinėtas visoms 6-to apskričio 
kuopoms. Reikia priminti, jog 
šiame vajuje užsiregistravę or
ganizatoriai kontestuos ir gaus 
specialę dovaną iš apskričio už 
prirašymą naujų narių. ,

Nutara surengti gražų ir 
draugišką vakarėlį: komiai jon 
išrinkta Dr. Montvidas, p-lč Ė. 
Mikužiutė ir K. J. Semaška.

Sekamas, t. y. metinis apskri 
čio suvažiavimas įvyks Bridge- 
porto kolonijoje, pagal didžiu
mos delegatų nutarimą. Apskri 
čio suvažiavimo posėdis užsi
baigė 5:30 vai. po pietų.

Vietos 226-ta kuopa prirengė 
delegatams užkandžių ir gėri
mų, kur delegaitai-tės draugiš* 
kai turėjo progos pasišneku
čiuoti.

Spaudos Komisija:
K. Liutkus,
K. J. Semaška,
F. Puteikis,

Radio valanda
■ ' ■ » • '

Sekmadienį, rugsėjo 25, teko 
klausytis gražaus lietuvių .ra
dio programo iįį stoties WCFL, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Jį 
surengę Jos. F., Budriko radių 
ir rakandų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st., Programe dalyva
vo ponia Elena Rakauskienė, 
žmona Dr. A. Rakausko, iš Ke- 
nosha, Wis. Ji yra visų mėgia
ma dainininkė, jau daug kartų 
dainavusi per radio ir savo 
skambiu ir maloniu soprano 
ja'lsu linksminusi lietuvius. Ge
novaite Klevickiutė, irgi Keno- 
shietė, gražiai Sudainavo “Kur 
bakūžė samanota“, o Bronius 
Nekrašas, Clevelandietis, gerai 
sudainavo tris daineles ir duetą 
su ponia Rakauskiene. D-ras A. 
G. Rakauskas, .tetis dabar ap
sigyveno Kenoshoje, 5815 Sixth 
avė., pasakė kalbą apie žmonių 
sveikatą ir ligas;

Budriko radio’ trio visus pa- 
inksmino su 'gražia muzikė. 

Ketvergo vakarėlius kitas Sud
riko programas iš Stoties WHFC 
7:30 vakare.-^-Aš.

■į H H:
i Bridgeportas

-------IUĮm*

Senas “Naujienų” skaitytojas 
J. Jenąliunas, kuris užlaikė če 
veirykų taisymo šapą, adresu 
3455, So. Wallace' St., persikėlė 

naują vietą, 758 W. 32nd St. 
Visi p. J. Jenaliuno draugai pra
šomi neužmiršti atsiia’nkyti, nes 
drg. Jenaliunas yra gerai paty
ręs savo amate it visus ligotus 
čeverykus gerai pagydo už pri
einamą kainą, o darbą atlieka 
greitai ir gerai.—Senas Petras.

Marąuette Parjk
* *•

i' ' * »■ -.

Gimimo sukaktuvių minėjimais

Rugsėjo 24 d. Ęmma Pocius 
Songailienė, “Naujienų“ skai
tytoja, kuri užlaĮko sepdvičių, 
cigarų i? lėmonadb krautuvę, 
adresu 6425 So. Western ąve., 
surengė gimimo dienos ir vie
nų metų našlystės sukaktuvių 
parę—draugišką vakarienę.

Svečių suėjo giažus būrelis, 
apie 60 žmonių, i artimų Emmos 
draugų, svetimtaučių ir lietu
vių. Vakarienėje dalyvavo ir 
Drapiežnas Dzukėš-Bancevičius, 
pagarsėjęs Chicagoje ristikas. 
Be Bancevičiaus, dalyvavo pp. 
Varniai, Lenkai J' Aleliunai ir' 
kiti.
ryto ir visi svečiai linksmai pa
sišoko prie geros muzikos ir 
draugiškai pasikalbėjo .

P. Emma Poėius-Songailiėnė 
taria širdingą ačitl visiems va
karo dalyviams už jų atsilanky
mą.—-Senas Petras,

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Išrašo Uet^o$Ronėsir

B''.i

Pate anksto

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti } tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

GERI OFISAI su kambariais. ' Mirus 
3r, Karaliui liko tušti jo kambariai ir 

du ofisai 3147 So. Halsted tS. Visai 
nieinama renda, juos išrenduoja p. Pu
žauskas. Daktarai arba advokatai gali 
net du naudotis tą vietą, p. Papauskas 
turi ofisą 840 W. 33rd St. kartu su 
Ewaldu.

"Birutės" choro pamokos įvyks ket
verge vakaret lygiai 8 vai., Gage Patk 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
ir nauji norinti įstoti yra kviečiami at
silankyti. Valdyba.

Patent Attorney
Patentai

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

rinkų praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

For Bent

Bargenai!
1—100 

svarų

Gal.

CLASSIFIEDaDS/Į

19-ta IR MARSHALL BLVD.
Fornišiuoti ir nefornišraoti. naujai 

pastatyti, moderniški apartemntai $20 
ir augščiaui.

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

3001 W. 19th St.
Agentas ant vietos.

Educational
Mokyklos

Furnished Rooms

Special
Dutch Boy Lead $Q

Egyptian Rcady 5 4į;!“TC 
Mixed t ■ f w
Popieriavimui 1 Af*
popiera   ............ I W
Grindims Apdangalas z $*J
9x12 ............................................O.H-V

S. H. WIDMAN 
3405 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 3998
I ........................... I '.............

Role

MADOS MADOS

wJl

r £730
2790 — Augesnei moterei išėjimui 

suknelė. Jeigu pritaikinsite spalvas 
dviejų materijų tai suknelė bus labai 
graži ir elegantiška. Sukirptos mieros 
16. 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 
'colių per krūtinį.

Norint gauti, viepę ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierę ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu., Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St„ Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dwt
1789 S. Halsted St. Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No 

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Mokinami pasigražinimo (Beauty Culture). 

Trumpafl ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar 61 mčnesi duosime $40.00 nuolai
dos ,Mu«u suieškojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba raSykte gau
siu; DiaaI ‘M puslapių knygų. Be jokios 
atsakomybčs. Dieninčs ir vakarines moky- 
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM..
National School of Cosmeticians, Ine., 

108 North State St.. State 5057

RENDUOJ A kambarius geru apšil
doma su valgiu ar be, kambarys vienam 
arba dviem ypatoms. 535 W. Garfield 
Blvd.. 1 lubos.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Financial
Finansai-Paskolos

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

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St. *

PARDAVĖJAI turiu pirmos rūšies 
propoziciją vyrams, kurie ne bijo dar
bo. Duosiu pilną kooperaciją. Atsi
šaukite 8 valandą ryto.

3704 S. Western Avė.

Radios

Furniture &• Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

NAUJAS 1932 Philco 10 tūbų il
gųjų ir trumpųjų bangų $39.50. G. E. 
9 tūbų Console $35.00, Migets $11.95.

2332 Madison St.
- —O—

MAYTAG SKALBIMUI MAŠINA 
kaip nauja tik $59.50. Šaukite 

Tel. Englewood 2600

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

—O—
MES DEZAININAME, SUBUDA- 

VOJAME. PERBUDAVOJĄME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimai

CAPITOL RADIO LĄBORATORY 
1737 W. 47tb Street 

Tel. Yards 5809

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą. 

. 2751 W. 55 St.
NAUJAS RESTAURANTAS

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Real Estate For Sale
Pardayimųi j

MŪRINIS cottage. 5 dideli kamba
riai .karštu vandeniu šildomas extra di
delis lotas $3500. labai pigiai.

3361 So. Union Avė.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

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

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

PASISKELBKITE Į 
"NAUJIENAS”

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

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
zultatus

kokius gerus te
duoda Naujienos.

ŠAUKITE

< R00SEVELT

8500




