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Komos papa vėl 
smerkia Meksikos 

valdžia

Stalinas reikalauja 
daugiau visko 

užauginti
Smerkia kam ji varžanti kata

likų bažnyčią. Bet karo Mek
sikai jau nebeskelbia

žeNebenori dauginti dirbamą 
mę, bet geriau ją apdirbti, 
kad daugiau užaugtų

Vatikano miestas, rūgs. 29.— 
Papa Pius XI rytoj paskeilbs 
naują encikliką, kurioj jis pa
smerks tariamus naujus Meksi
kos valdžios persekiojimus ka
tamų bažnyčios.

Papa jaučiasi, kad tapęs pa
siektas naujas krizis tarp baž
nyčios ir valdžios Meksikoje, 
nes valdžia sulaužiusi 1929 m. 
modus vivendi.

Enciklikoje bus pareikšta, 
kad bažnyčios teisės tapo su
siaurintos ir kad Meksikos val
džia kliudė žmonių religinėms 
apeigoms ir atlikimui religinių 
pareigų.

Enciklika bus ypačiai atkreip
ta į Meksikos kunigus ir vys
kupus ir duos jiems įsakymų 
bei nurodymų kaip jie turi elg
tis šiais sunkiais laikais. Bus 
prisiminta ir apie pirmesniąją 
to paties papos išleistą encikli
ka 1926 m. *
; Rytdienos enciklika turbut 
bus trumpiausia šio papos pa
skelbta, nes turės tik apie 4,- 
000 žodžių.

(Sulig sutarties tarp bažny
čios ir Meksikos ^valdžios, pa
skeltos birželio ?2 d., 1929 m., 
valdžia leidžia vyskupams nu
skirti registruotus kunigus; ka
dangi religinių painokų mokyk
lose neleidžiama, tai jos ga’.i 
būti duodamos bažnyčioje; 
Meksikos kunigai gali prašyti 
pakeisti šalies konstituciją, kaip 
kad gali pakeitimo prašytit 
kiekvienas kitas pilietis.)
Papa liepia Meksikos kunigams 

pildyti įstatymus

Rymas, rūgs. 30. — Papa 
šiandie paskelbtoj enciklikoj 
apie Meksiką nusiskundžia, kad 
Meksikos valdžia nepildanti trys 
metai atgal pasirašytos sutar
ties, bet ir toliau vis labiau 
varžanti bažnyčios teises ir re
mianti tuos, kurie veda agita
ciją prieš bažnyčią. ■, Yypač 
skaudus yra’ Vera Cruz vals
tijos aprybavimas skaičiaus ku
nigų—po vieną kunigą ant 
100,000 gyventojų.

Papa bando šią padėtį lyginti 
su padėtim Rusijoje. Jis liepia 
vyskupams, kunigams ir pa’rapi- 
jinams priešintis tiems įstaty
mams, bet kartu /liepia ir juos 

 

pildyti, net jeiį/tatymai ir yra 
blogi. Taipgi unigams liepia 
eiti savo parūgas, kad ir su 

 

varžytomis 'sąlygomis, prisi
imant mažesnį blogumą, kad 
neprileisti didesnio

Papa ypač susirūpinęs dėl 
“persekiotojų” skleidžiamų ži
nių apie kunigų nekunigiškus 
darbus ir įvairius kunigiškus 
skandalus.

Maskva, rūgs. 30. — Rusijos 
diktatorius Juozas Stalinas iš
leido dekretą, kuriame pareiš 
kia, kad jau atėjo laikas vie
ton didinti dirbamos žemės kie
kį, didinti Rusijos ūkių našu
mą.

Dekrete tvirtinama, kad dir
bamos žemės kiekis Rusijoje ta
po padidintas 30,000,000 hekta
rų, palyginus su prieškariniais 
laikais. Todėl pirmas laipsnis 
jau atsiektas. Todėl jau atėjo 
laika'S^nebesistengti didinti dir
bamos žemės plotą, bet didinti 
žemės našumą. Nuo 80 iki 90 
nuoš. žemės žemdirbystės dis> 
triktuose perėjo i kclektyvius 
ukius. Tiems gi ūkiams tapo 
išdalinta net 100,000 traktorių.

Išimtis daroma grūdams. Pa
vasariniais javais turi būti už
sėta' 1,000,000 hektarų daugiau, 
negu kad buvo užsėta ši pava
sarį, Viso turi būti užsėta 97,- 
500,000 hektarų.

(Dirbamos žemės plotai labai 
padidėjo. Ūkiai kolektyvizuoti, 
duota jiems 100,000 traktorių 
ir tuo pačiu laiku visoje Rusi
joje yra jaučiamas didžiausias 
maisto ir grudų trukumas!)
Maisto ir grudų pristatymas la- 

, r , bai atsilikęs^ „
Maskva, rūgs. 30. (Iš Walter 

Duranty telegramos).— Grudų 
mobilizacija yra atsilikusi 25 
nuoš., palyginus su pereitais 
metais. Mėsos, net imant to
mis mažomis porcijomis, kurios 
įvestos pradžios gegužės mėn., 
pristatymas siekia tiktai 31.7 
nuoš. reikiamo kiekio. Ekono- 
mičeskaja žizn rašo, kad varto
jamų daiktų gamyba atsilikusi 
15 iki 40 nuoš. nuo programa. 
Išdalinimas irgi kuoprasčiau- 
sias. Kad iš Maskvos fabriko 
pristatyti prekes į miestelį už 
50 mylių ima net 71 dieną!

Graikija priskaito jau 
apie 500 žuvusių

Biznis Jungi. Valsti 
jose einąs geryn

Sako prekybos sekretorius. Bet 
bedarbe didėja, tvirtina Dar
bo Federacijos prez. Green

Boston, Mass., rug.s 30. — 
Prekybos sekretorius Roy D- 
Chapin kalbėdamas bovelnos 
fabrikantų asociacijai pareiškė, 
kad per pastaruosius du mėne
sius jaučiamas žymus pagerėji 
mas biznio ir industriniame 
pasaulyje.

“Reikia' tik apsidairyti aplin
kui ir tuojaus pamatysime aiš
kius įrodyipus, kad ateina pa
gerėjimas“, 
retorius.

sake prekybos sek-

fAcme-P. & A. Photoj

Archibald Sinclair, liberalas, 
Škotijos reikalų ministeįis, re
zignavęs iš kabineto protestui 
prieš Ottawa ekonominės kon
ferencijos nutarimus.

Bedarbių

Hooveris pasisako už | fa- Fordas kapos ai 
trumpinimą darbo 

valandų gas darbininkams

Ame-

Pritaria painaikinimui vaikų 
darbo, kaipo priemonės paša
linimui bedarbes

Įvedama žema $1 pagrindinė 
alga

Fašistas sudarė Ven
grijos kabinetą

Budapest, rūgs. 30. —Veng
ri jose regentas Horthy pavedė 
Julius Geemboes sudaryti naują 
Vengrijos kabinetą. Geemboes 
yra šiurkštšus, bet veiklus žmo
gus, labai didelių fašistinių pa
linkimu ir nesivaržantis dėl 
priemonių. Pirmesniame kabi
nete j’s buvo karo ministeriS’. 
Tą vietą jis pasilaikys ir savo 
kabinete.

Jis jau buk sudaręs ministe
riją, kuri busianti “nepartinė”, 
bet remiama Bethleno dvari 
ninku partijos, kuri parlamen
te turi absoliutę didžiumą bal
sų.

Brazilijos suiklėliai pra 
šo musių paliaubos

Rio de Janeiro, rūgs. 30. — 
Prezidentas Vargas sutiko iš
prašyti prašymą taikos Brazili
jos civiliniame kare ir paskyrė 
gen. Monteiro nustatyti suki
lėliams mūšių paliaubos sąlygas.

Sukilėliai paprašė mūšių pa
liaubos, “kad išvengti tolimes
nio gyvasčių aukojimo“.

Washington, rūgs. 30. —Pre
zidentas Hooveris kalbėdamas 
iš Baltojo Namo per radio pa
sisakė už darbo valandų trum
pinimą ir panaikinimą vaikų 
darbo kaipo geriausius budus 
pašalinti bedarbę, pasidariusių 
dėl mokslo išradimų ir atsiradi
mo darbus taupinančių maši
nų.

1,032 sulaikyti Ellis 
Island -

Detroit, Mieli., rūgs. 30. 
Ford Motor Co. vakar paskel
bė, kad algos visų jos darbinin
kų bus žymiai nukapotos, pra
dedant nuo paprasčiausio dar
bininko iki augščiausio viršinin 
ko.

Pagrindinė minimum alga^pa- 
prastam darbininkui bus 50c į 
valandą, arba $4 j dieną. To
kios žemos algos Fordo dirbtu
vėse nebuvo per virš 20 metų. 
Kiek prasilavinusiems darbi 
n inkams bus mokama 62Į/a c. i 
vai. Tokių busią daugiausia. 
Gerai išsilavinę amatninkai gaus 
75 c. į vai.

Fordo dirbtuvės dirba 8 vai. 
į dieną. Bet Dearborn dirbtuvės 
dirba ne pilną laiką—po 3, 4 ar 
5 dienas savaitėje.

[Acme-P. ® A. Photo]
Herbert Samuel, liberalas, 

Anglijos vidaus reikalų minis- 
teris, kuris rezignavo iš kabi
neto protestui prieš Ottawa 
ekonominės konferencijos nu
tarimus.

įkaičius piadidėjo 
100,000

Washingtqn, rūgs. 30.
rikos Darbo/ Federacijos prezi
dentas Williąin Green išleido il
gą pareiškinią, kuriame sako
ma, kad samdymas unistų dar
bininkų kieki padidėjo rugpiu- 
čio ir pradžioj rugsėjo mėn. 
Galbūt tai ir reiškia industri-. 
jos gerėjimų, nes. nors ir pa
prastai į rudenį darbai kiek pa
gerėdavo, bet nuo 1929 m. to
kio pagerėjimo nebuvę.

Tečiaus bendras bedarbių 
skaičius, sako Green, rugpiučio 
mėn. padidėjo 100,000 ir dabar 
visoje šalyje yra 11,400,000 be
darbių. Tas padidėjimas be
darbių paeina dėl datbininkų 
atleidinėjimų iš mažesniųjų 
dirbtuvių ir dąr delėi to, kad 
daugely vietų> užsibaigė laukų 
darbai ir Jaukų darbininkai at
sidūrė bedarbių eilėse.

Green pastebi, kad nors val
džia skelbia, kad didžiosios 
industrijos ir pradeda kiek dau
giau samdytis darbininkus, bet 
samdosi labai mažais skaičiais 
ir tai nereiškia' abelną pagerėji
mą.

» Skelbia darbų gerėjimą
Iš įvairių vietų ateina žinių, 

kad tai vienur, tai kitur nie- 
kurios dirbtuvės pradeda pri
iminėti darbininkus, kad ir ne
dideliais skaičiais.

štai kelios.tų žinių:
Greenvillėį Pat, Bessemer &. 

Lake geležinkelis, priklausąs 
United' Steel Corp., pašaukė i 
darbą 885 darbininkus.

Ehvood, Ind., nuo pirmadie
nio pradės dirbti Am. Sheet & 
Tin Plate Co., priklausanti 
United Steel Corp., ir priims 
1,000 darbininkų.

Billcrica, Mass., Boston & 
Maine vagonų dirbtuvės pa
skelbė, kad 700 darbininkų pra
dės dirbti pilną laiką.

Chicagoj irgi nekurtos dirb
tuvės pradeda geriau dirbti. 
Taipgi jaučiamas biznio page
rėjimas ir sankrovos samdosi 
daugiau darbininkų.

Anglai vėl ėmė spau 
sti indusus

Bombay, r. 30. — Delei 
sirodžiusių teroristų, kurie 
sinosi nušauti anglą redaktorių, 
valdžia stvėrėsi represijų. Pasi
matymas su Gandhi tapo ap
sunkintas, daug jo šalininkų pa 
sodinta i kalėjimus, tarp jų ir 
jo moteris, Tokiomis represi
jomis valdžia tikisi sustabdyti 
terorą, . .

pa- 
kė-

Porto Rico uragane žu 
yo 300 žmonių

San Juan, rūgs. 30. — Gub 
James R. Beverly paskelbė, kad 
pereito antradienio uragane 
Porto Rico saloj žuvo apie 300 
žmonių, 2,500 žmonių liko su
žeisti, ir 245,000 žmonių liko be 
pastogės. Nuostoliai siekia iki 
$50,000,000.

Statys Šiauliu-BiržiĮ 
geležinkelį

New York, rūgs 28. —Imi
gracijos valdininkai paskelbė, 
kad vakar Ellis Island saloj 
buvo 1,032 sulaikyti žmonės. 
Tai yra didžiausias vienos die
nos skaičius nuo 1924 m.

Iš- tų sulaikytųjų yra tik 55
atvykstantys ateiviai, avie hu .
rių įsileidimų valdžia dar tebė- ▼ OKietljOJ • V1S<Į ItlCIlCSĮ 
ra nenusisprendusi. Visi gi kiti nebuvo politinių UŽ- 
suteiktieji yra deportuojami, mUŠėjyŠČilĮ
kurie Jaukia laivų, ar galutino . -----------
jų bylos išsprendimo. Vien va- Berlinas, rūgs. 30.— Laikraš- 
<ar atvežta deportavimui iš va čiai šiandie džiaugsmingai pa
tarimų valstijų 394 ateiviai, skelbė, kad rugsėjo mėnuo yra 
Dar šiandie bus susodinti į lai pirmas šiemet mėnuo, kuriame 
vus deportavimui apie 400 žmo- Vokietijoj nebuvo politinių už- 
nių. mušėjyščių. Liepos mėnesy už-

Tarp skirtų deportavimui yra Į mušta net 86 žmonės, 
ir 300 liuosu noru depnituoja 
mų. Tokio, r. 30. — Korėjietis Li 

Ho Sho, kuris metė bombą į 
$65,221^523 - pelno karaliaus Hirohito ve-
svaiginačiųjų gėrimų zim^ įapo nuteistas mirčiai.

Quebec, Kanadoj, rūgs. 30.— |PILIEČIAI,RE-
Quebec svaiginamųjų gėrimų 
komisija paskelbė, kad per 11 
metų, nuo įvedimo valdžios kon
trolės ir monopolių . svaiga
lams, tos komisijos įsteigtos 
svaigalų sankrovos, davė gry
no pelno $56,221.523. Čia dar 
nepriskaitytas pelnas iš kote
lių, kliubų ir restoranų laisnių, 
kas bendrai sudarys apie $75,- 
000,000 pelno.

GISTRUOKITĖS 
ŠIANDIE

Washington, r. 29. — Iždo, 
sekretorius paskelbė, kad Vo
kietija nesumokės $7,800,000, 
kuriuos ji privalo sumokėti 
Jung. Valstijoms rugsėjo 30 d. 
Vokietija jau pirmiau pranešu
si, kad ji tų pinigų sumokėti 
nepajėgia.

visiems, nežiūrint 
pirmiau registravo-

Susisiekimo ministerija pa
ruošė projektą ir sąmatą Šiau- 
lių-Biržų siaurąjį geležinkelį 
perdirbti į platųjį. Komisija ty
rinėja geležinkelio pra vedimo 
galimumus. Tam geležinkeliui 
išlaidos, apie 5 mil. lt., 
neštos į 1933 m. susis, 
terijos sąmatų.

paskutine regisra-

Šiandie visame Cook paviete 
yra registracijos diena. Visi pi
liečiai privalo regisruotis iŠ- 
naujo, nes senosios registraci
jos knygos sunaikintos. Kas 
neužsiregistruos šiandie, tas ne
galės balsuoti ateinančiuose pre
zidento rinkimuose. Registruo
tis reikia 
kiek kartų 
si.

Antra ir
ei jos diena bus spalio 11 d.

Visi Jungt Valstijų piliečiai 
į turi išnaujo registruotis prezi
dentiniams rinkimams. Tik re
gistracija ne visur vieną ir tų 
pačią dieną įvyksta. Todėl tė- 
mykite savo miesto registraci- 

| jos dieną ir registruokitės, kad 
galėtumėt .balsuoti ateinančiuo
se rinkimuose.

Athenal, Graikijoj, rūgs. 30. 
—Skaičius žuvusių žemės dre
bėjime Chalcidici pasiausaly sie
kia jau arti 500 žmonių, dau
geliui sužeistųjų mirus ir na
mų griuvėsiuose suradus daug 
lavonų

Daugelis geologų prisibijo, 
kad pusiausalis dėl laipsniško 
slinkimo, su laiku gali pasida
ryti sala. Viena sala gi pa
skendo su 200 žmonių.

žetfnės drebėjimo apielinkėj 
atsirado labai gilus plyšys, 16 
mylių ilgio, kuris nuolatos di
dėja.

Laidoti žuvusius yra veik ne
galima, nes drebėjimas vis dar 
tęsiasi ir tankiai žeme išmetą 
palaidotuosius žmones.

Nukentėjusiems žmonėms 
maistą ir vaistus dalina, 
tų, ir anglų jurininkai.

Mirė išbuvęs kalėjime
56 metus bus į- 

minis
Wald, Ala'., r. $0. — Keturi 

geležinkeliečiai liko užmušti 
Crescent Limited pasaŽieriniam 
traukiniui susidūrus su tavori- 
niu traukiniu.

Bridgewater, Mass., rūgs. 30. 
—šiandie valstijos farmoj pasi
mirė nuo širdies ligos Jesse 
Pomeroy, 70 metų, garsusis 
Mass. kalinys, kuris kalėjime 
išbuvo 56 metus.

Pateko jis k'a’lėjiman būda
mas tiktai 14 metų amžiaus. 
Pateko už kankinimą mažesnių 
vaikų. Išbuvęs pataisos na
muose apie pusantrų metų, jis 
tapo paliuosuotas, bet 6 mėne
siais vėliau jis brutaliai nužu
dė 4 vaikus, Po to tapo nuteis
tas kalėjiman visam amžiui ir 
iš kalėjimo daugiau nebeišėjo. 
Tik keturi metai atgal jis iš 
kalėjimo tapo perkeltas į vals
tijos fariną, kur yra švelnesnė 
disciplina. Bet prieš tai jis 
griežtai protestavo, nes turėjo 
skirtis su viso amžiaus kalėji
mo draugais.

Holland, Mich., r. 30.

be ki-

ant

nč

—Ta- 
Į1ŽŠO-

Argentina gryšta Tau 
Tų Sąjungon

Gaisras Vyžuonyse

ORHhs
Chicagai ir apylinkei tedera- 

lis oro biuras Šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra ir šilčiau. Vidutinis, 
dauginusia pietvakarių vėjas.

Sekmadieny apsinisfukę, gal
būt lietus.

Saulė teka 5:46, R'Iriasi 5:-

34 žmonės žuvo 
laivo

Buenos Aires, rūgs. 30. — 
Atstovų butas priėmė bilių, ku
ris įgalioja yaldžią prisidėti 
prie Tautų Sąjungos, iš kurios 
Argentina pasitraukė keli me
tai atgal. Prisidėjimo sąlyga 
statoma, kad Sąjunga nepripa
žintų Monroe doktrinos, kaipo 
kokios apygardinės sutarties.

Seattle, Wash., r. 30. 
voriniam laivui Nevada 
kus ant uolų ir susidaužius, žu
vo 34 žmonės įgulos. Tik trys 
Žmonės teišsigelbėjo, bet ir tat 
kada juos paėmė kitas laivas, 
tai jie buvo taip silpni, kad 
kalbėti nebegalėjo.

Va
kar šeši plėšikai užpuolė čia 
First State Bank ir pastvėrę 
$12,000 bandė pabėgti. Įvyko 
persišaldymas, kuriame du žmo
nės liko pašauti. Plėšikai pabė
go.

Dinamito eksplozijoj 2 užmušti 
4 sužeisti

Scranton, Pa., rūgs, 30. —Du 
žmonės (liko užmušti ir ;4 su
žeisti sprogus dinamitui/ kurie 
jį vežėsi savo automobily. Visi 
jie yrą italai. 

...

fe $

Vyžuoniai.—Rugsėjo 11 d. ry
te Vyžuonų klebono pieninėj iš 
dūmtraukio kilo gaisras, kuris 
greitai apėmė pieninės šiaudinį 
stogą. Nesant gesinimo prie
monių, vyžuonišktoms visgi pa
sisekę, apginti sienas ir maši
nų skyrius.
gaisrininkai, radę gaisrą likvi
duotą, grįžo namo.

Laike pamaldų gaisras kilo 
Gafunkščio klojime (kuris jau 
laike pieninės gaįsro buvo užsi
degęs, bet pasisekė “užgesin
ti“), Nuo jo greitai užsidegė 
Juškos 3 triobos. Antru kartu 
atvykę Utėnos gaisrininkai ra 
do tik nuodėgulius.

Nuostoliai siekia 4400 litų.

Nusižudė

Amerikos Lietuviai
Atvykę Utenos •'r*

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 išsiunčiame ant pareikalavimo

Anykščių žydų OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.

Anykščiai
“rienzuikas” Abr. Kalmanovb 
čius dėl šeimyninių priežasčių 
nusižudė.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street



Lietuvon Vikingų Keliais
r?/

tteMkisa

' NAUJIENOS, Chicago, UI.
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.Šeštadienis, spalių 1, 1932

Rašo Dr. C. Kasputis

virš 
bet esu 

rezervistas ir

FREDERIK VIII.
Prie laivo didžiausia minia. 

Sunku prieiti ir praeiti. At
likus reikalingus formalumus, 
užlipau. Keisti jausmai. Pri
simena man seni brikai. Kitų 
syk gyvenau ant laivo 
motų. Tikėkit, ar ne, 
britų laivyno
turiu garbingų iš Amerikos 
kariuomenės
Jei abejojate, tai prašau užei
ti mano ofisą n ir persitikrinti. 
Tai matote, kokis kitų syk bu
vau vagabondas. Už keletos 
minučių aš ir visas mano ba
gažas jau kajutoje. Kojota 
gera, didelė ir labai geroje 
vietoje. Vidury laivo, taip va
dinamame “Salon Deck”. 
persirengiau. Išeinu į 
Laivo orkestras groja 
nebrog” danų himną, 
didžiuma pasažierių 
Minioje didžiausias
mas. Ant denio ir ant laivo Į 
žmonės mosuoja Dani jos ir Į 
Amerikos vėliaviikėmis. Atsi
stoju prie perono prie kokios 
tai ponios, kuri visa beveik 
viena isterija. Visų laikų ji
nai daniškai kų tai ir kam tai 
šaukia. Koks tai simpatingos

paliuosaviiną.

“Dnn- 
Mat, 

danai, 
entuziaz-

taitės. Staiga laivas sudreba. 
Mašinos lengvai pradeda kru
tėti. Dabar tai jau tikrai va
žiuojame. Palydovų minia pa
sidaro jau neaiški. Vos vos 
matosi tiktai baltos skepetai
tės ir tos galų gale pranyksta. 
Mašinos pradeda judėti smar
kiau ir ritnriškiau. Pasirodo 
New Yorko dangorėžių linija. 
Privažiuojant Chicagų nuo 
ežero la linija yra gražesne. 
Matosi milžiniška Liuosybės 
stovyla ir Kilis Island namai. 
Namai, kur pralieta tiek 
ru. Vieniems lemta buvo 

C

t i per juos laimę, kitiems 
tai vargų ir kančios.

Mašinos eina jau pilna eiga. 
Laivas gražiai pi auna jurų, 
palikdamas šonuose ir užpa
kalyje putojančias baltas juo
stas. Einu apsižiūrėti su laivu 
arba geriau su savo nauju 
miestu, kur man priseis gy
venti apie dešimts dienų. Tos 
kompanijos laivus pažinau 
dar būdamas vaiku Rygoje. 
Tai yra didžiausia Danijos 
laivų kompanija, turinti apie 
šimtą dvidešimt garlaivių,

Del Universa! State 
Banko vedėjo pasi

teisinimo

aša
ra 0- 
tik-

kurie kursuoja visame pasau
lyje.
didžiausias laivas. Už valan
dos jau žinau, kad laivo įgu-

Frederik VIII yra jos

i mane keletą!1*1 susideda iš trijų šimtų ir
sykių rėkia “jaj elske daj”.

Užsikrėčiau ir aš kokiu tai 
veršio entuziazmu --- 
iš šio ir ne iš to rėkiu taip 
pat “jaj elske daj”. I 
kitos apie mane pradeda juo
ktis. Pasirodo, kad “jaj elske! 
daj” danų kalboj reiškia “Aš! 
tave myliu”. Pradedu mylėti 
ne tik tų ponių, bet ir visus 
danus ir danietes. Iš visų 
skandinavų danai tai beveik 
kulturingiausi ir linksmiausi 
žmonės.

Staiga 
ku ir storu bosu tris kartus, ^ju 
užbaubia. Orkestras groja*^- 
merikos himnų. Keletas mažų 
laivukų pradeda traukti musų 
milžinų. Girdisi trumpos ir 
riškios oficierių kamandos. 
Minia dar balsiau šūkauja. 
Kiekvienas taria gal paskuti
nius žodžius savo draugams, 
mylimiems ir pažįstamiems. 
Pasirodo visur baltos skepc-

penkiolikos žmonių, o pasa- 
žierių keliauja lik šeši šimtai 
ir keturios dešimtys. Didžiu- 

Yra po truputį 
švedų, amerikonų, 

apie šimtas lietuvių 
j treciojoj klasėj.

Girdisi skardus korneto sig-

_11e* ’r 110 moj danai.
.*i norvegų. 

Ponia ir] ienkų įr 
I*/I«> 1114« V •

Frederik” milžiniš- 14

DR. B. STEVENS
MARSHALL FTELD ANNEX

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

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Vjricose Veins Hcmoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

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

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

Nedčliomis pagal sutarimą.

Rudeninis Sezonas
Prasideda Dabar
Drmti) Dczalnltihnas ir 
Sfcrybfliij Padarymai

Mes teikiame ekspertų In
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žentu kalnu.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $*45 iki $50 savaitei. 
Ant ji) yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
ki.) skrybėlaitę dar besi
mokinant.
siastkb DRKflsnntiiiNG 

(OI.LKGE
330 S. Wabash Avenne
kampas Van Buren St.
Rašykite dėl knyirutes 

Gausite js» PYKAI.

NEMTYOIIKOI 
KLAIPĖDĄ

LINIJA

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 
Išplaukimai ii Neu> Yorko:

M. L. “KUNGShOLM” Spalių 13
M. L. “GRIPSHOLM” lapkričio 3
S.S. DROTTN1NGHOLM’ gruod. 2
M. L. “GRIPSHOLM” gruod. 8

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
liotis su žemlapiu lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentas arba 
rastinėje:

Swedish American Line
181 N. Mlehlgan Avė. Chicage.IH.

OH

Girdisi
natas. Reiškia, šaukiama pie
tauti. Einame. į valgomąjį. 
Nežinau, ar kas taip valgo,

įvairiai. Pavalgius skanius ir 
sočius pietus Jie dar eina su 
lėkšte prie didelio stalo, kur 

vairių šaltų užkan- 
visokių rųšių mėsos,

žuvų, vėžių, omarų, ungurių, 
konservų iš kurio jie dar 
prisirenka sau pilnų lėkštę. 
Kava arba arbata duodama 
saliom* arba bufete — bare. 
Baras tapo atidarytas tuojaus 
po pietų. Maniau, kad žmo-

šę. Apsirikau. Temijau, kad' 
beveik visi danai užsakė prie 
kavos po stiklų “Benediktino” 
arba kitų tam panašių like- 

! rių. Beveik visos danietės ru- 
|ko. Daugelis jų ruko plonus 
cigarus. Labai keistai atrodo, 
matant moteriškę bei merginų 
rūkančių cigarų. Vėliau pri
pratau prie tokių reginių ir 
tas man atrodė visai paprastu 
ir normaliu dalyku bei pa
pročiu.

Ne pro šalį butų čia paduo
ti alkoholinių gėrimų kainas 
ant laivo. Didelis stiklas la
bai gero alaus — septyni cen
tai. Gera “vvhisky”, francuzii 
konjakai, arba visokie kiti 
gėrimai po dešimt centų dide
lis stiklas, 
centus, Kų 
trošk tįsieji 
čiai? Visi

o mažesnis po šešils 
manote apie tai iš- 

Anierikoje tautie- 
žinomi amerikoniš

ki cigaretai po dvylikų centų
dėžulė. Girdėjau, kad trečioj 
klasėj dar pigiau. Prie kavos 
pradėjau daryti pažintį. Teko 
susipažinti su kultūringais 
danais abiejų lyčių ir taipogi 
su tikrais anglais, kurių kurių 
draugijoje smagiai praleidau 
laiką ne tik ant laivo, bet net 
ir Lietuvoje apie kų dasižind- 
site veilau. Tai taip maž ddug 
prasidėjo mano Lietuvon ke
lionė. IŠ pirmos dienos tuojau 
taip sakant, išmečiau visus 
savo kasdieninius rūpesčius 
už borto į jurą, o Ameriką ir 
Cliicagos Bridgeportų iširi1 
niau iš savo minties ir sma-

kad per dešimt
mane rūpinsis laivo kapitonas 
ir jo įgula, todėl visas atsieta* 
viau savo naujiems draugams 
ir draugėms ir neapsirikau* 
nes apturėjau daug smagumu 
ir pasitenkjnimę).

(Bus daugiau)

Čia noriu paliesti trumpųis 
bruožais ar ŪniVeršai State 
Banko vedėjų yra rimti pasi
teisinimo argumcntrtk

23 d. šio mėnesio “Naujie
nose” tilpęs p. Elijoštaus at
sakymas į adv. Šlakio kalbų, 
pasakyta depozitbrių susirin- 
kiiric, atrodo visai neįtikinan
tis. Pirmiausia, p. ElijoŠius 
mėgina teisintis, kad jis nesi
rengęs prie banko tižsiitafy- 
nio prieš metus Iriikft ir taur 
patiekia toki argumentų: 
“banko rekordai ir knygos ro
do, jog 1930 metais iŠ paties 
adv. Šlakio pirkau 12 šėrų.
1931 m. keliais atvėjnis pir
kau šėrų (bet nepasako kiek).
1932 m. sausio mėnesį dbt 15 
šėrų”. Atrodo, kad per pas
kutinius metus p. Alijošius 
nupirko vos tik keletą šėių. 
Tuo tarpu, užsidarius bankui, 
jis turėjo 976 Šerus, Reiškia, 
tie šėrai buvo įsigyti daug 
anksčiau. Pirkti šėrai iš adv. 
Šlakio lyg butų įtartinas daly
kas. Gal padaryta tas politi
niais sumetimais, kad nu
kreipti dėmesį to žmogaus, 
kuris gerai žino to banko rei
kalus. Todėl užbonsavimas 
prieš melus laiko Elijošiaus 
nejudomo turto verčia manyti, 
kad p. Elias ruošėsi prie ban
ko užsidarymo. O tie keli 
nupirkti šėrai nėra užtenka
mu įrodymu, kad jis nemanė 
apie to banko katastrofą.

Į antrą užmetimą dėl pasi
skolintų 14,500 dolerių ,p. Eli- 
jošius prisipažįsta ir prikiša 
j). Sliakiui, kad tai padaręs ne 
prieš mėnesį laiko, bet kovo 
mėnesy. Bet adv? Slakiš aiš
kiai pabrėžė susirfnkime, kad 
tų sumų ištraukta p .Elijo
šiaus kovo mėnesy. E. teisin
damasis pasisako, kad dar 
prie p. Šlakio mėginęs tų pas
kolų paimti, tik žymiai dides- 
nę$ būtent, 18,200 dolerius. 
Likimui lemiant, kaip atrodo, 
tik Šiais metais kovo nienesį 
p. Elijošiaus pasiskolinta 14,- 
500 dbl., kaip p. šlakio senai 
nebėsaina banke (tų kiaušinių 
užvakar plačiau aiškino “Nauu 
jienose” p. šlakis. — li^d.). 
Bet šio užmetimo esme yra ta, 
kad vedėjams iš savo banko 
nevalia skolintis pinigų. Į tai 
p. Elias* nieko neatsako. (Įsta1- 
timai to, rodos griežtai ne
draudžia, bet tai yra laikom 
negera bankininkavimo poli* 
tika. — lied.).

Į užmetimų, kad prieš pat 
uždarymų banko p. Elijošius 
išėmė savo dukters 1,000 do
lerių, atsakoma, kad žentui 
reikėję pinigų, nes iš vieno 
buto kraustėsi į kitų. Čia ga
na “rimtas” argumentas. Bet 
p. šlakis nurodė, kad prieš 
pat uždarymą banko p. Elias 
pats išėmęs ir savo parašų pa
dėjęs . Ar taip darė p. Elijd- 
šius nieko nepasako.

O kad direktoriams išsko- 
linęs po 10,000 ir 15,000 dole
rių, p, Elias tų pripažįstu, 
bet tą kaltę primeta ir ady. 
Šlakiui, buk prie jo buvę tai

daroma. t Bet jik iicpa#rtko, ar 
įstatymai leido p. Ėlijošiui 
taip daryti.

Pabaigoj p. E. apgailestau
ja ,kodėl jam iškelia tokius 
priekaištus. .tlštii pražudęs 
dėliai banko užsidarymo 200,- 
00b dbi^riųį fedritib^ tiegftii- 
siųs nė cenf'6, w visas jo vi- 
subiticmiids dbrhaš nueina vė
jais n* atrodo’, kad visuoinepė 
turėtų1 jo pasigailėti *ir atleisti 
jam už visus ja nėtobuhimus.

Tai taiįl atrodo 
šiauš pasitetsinimo 
tai.

Taip* pat* visOf
Universal SMte Banko direk
torių pofeiškbndsi tilpęs 
“Naujienoje” 26 dk šio mėne- 
sioi čia jie pažymi, kad ilgą 
laiką jie pašventę svarstymui 
planų apie perorganizavimą 
šio banko ir rezultate, po ilgų 
studijiį — nnliš (O). Kiek 
galima numanyti iš dčpozitb- 
tių komiteto pranešimų ir iš 
pačių direktorių veikimo, tai 
banko direktoriai 
letargo miegu, 
pirmas j jų balsas 
spaudoje. Šis 
dienrašty ir bus

Gaspadinė: Aš prisiekiau sa
vo vyrui daugiau tavęs nema
tyti.

argumen'*

netikefihas

še uždaryti bankų. Jei jiems 
butu rūpėję perorganizuoti 
bankų, jie nebuity jo atidavę 
į tesyverio rankas. Tųcta, ma
tyti, jiems depozitorių reika
lai' nerūpėjo. Drąsini galima 
pasakyti, kad čia “uoliųjų” 
direktorių Šauksmas yra tuš
čias muilo burbulas.

Iš viso to, kas mano čia pa
minėtai, išdavoje prieiname 
prie trr, kad4 banko vedimas 
buvo labai silpnas. Ant tiek 
“štržgubyf&s” tas vargšas ban-
ftdfeį matyt iš ta, kad vos 
8,000 dblerfų cašh bebuvo pa
likę. Kaltinti' vien aplinkybes, 
ckortOniinį krizį butų netiks
lu, nes gero finansininko akis 
turi viską numatyti, o kur 
tenka daryti riziką, tai pats 
jis yra atsakomihgas. Prak
tikoje ritatame, kad vieni ban
kai subirėjo, ar jie dideli, ar 
mėži, 0 kiti tvirti, kaip uola. 
fctfdėH Todėl, kad jų vedė
jų sritegenys geri; Dar pridė
jus jty sąžinės grynunią ir bus 
kas padaro banką nepajudi
namą 
uola.

tvirtesnį, negu pati 
— Z Savtči lutas.

Juokai

Pajutau ir supratau, 
dienų apiė

Mokyklojn
MokytOjaš. — Žiūrėkit, vai

kučiai, kai atšalsite ausis ar 
nosisį imkite ir patrinkite 
sniegu.

Mokinys.
jau, o kaip padaryti, jei aš at
šalčiau nosį liepos mėnesį.

Gaspadine (meilužiui): Jo
nai, užgesyk liainpą.

Jonas: Kodėl?

MOTINOS
Nedarykit Bandymų m Jūsų 

Kūdikio Maistu

Jūsų kūdikis užsitarnauja geriausio. 
Jeigu jus pati negalite maitinti savo 
kūdikio, pasirinkite maistą, kuris 
butų tiek pat maistingas ir tiek pat 
lengvai suvhrlkirfamas kaip ir jūsų 
pačių piertav. Duokite jttsų kūdikiui 
Eaglc Brand, geeiausį maistą dėl kū
dikių, kurį per septynios dešimt pen
kis metus vartoja mifronai motinų 
visame pasaulyje.

Baglė Brand yfa puikiausias, tyras 
ūkiu pienas ii puikiausių pieningų
jų Amerikos dalių, sumaišytas su 
reikiamu daugiau cukraus. Jis pa
sieks jus tyras ir sveikas.

Pastebėtina Kūdikių 
Knygelei

Jeigu jfasų kūdikis neina svaru man, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoja ipiė Eaglc Brand. Rsiriųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Na a ji 
laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ič maitinimą.

B randmiegojo 
Berods, dar 

tepasigirdo 
pareiškimas 
greičiausiai

visa perorganizavimo banko 
direktorių studija.

Netikėti į direktorių pareiš
kimų duoda pamato šis fak
tas, kad patys direktoriai pra-.Kur gauti sniego?

Ponai mokyto-

THE BORDEN ČOMPANY. Dept.PL-7 
350 Matlison Avė., Ne^r Yortt, N. Y.

Meldžiu priniųRti man dykai kopija nau
jos '‘Baby’a Wclfare.’’ 
Vardas___ ._________
Adresas_____________
Miestas

C3JNDENSĖD

Valst. Mi/fc

CHICAGO I SCHOOL
OUTSTANDlfaS

FACULTY AW
=> / B (ACCREDlTED)

Unioue Single Text System. One subject at a 
tlm6—coy^rėd rapldly and thoroughly. • v

Cdnveni^nTlocation. Spacious guarters. Gym- 
nasium for students.

IN OUR 
|vlEW 

HOME

Visti and Ihirėitiyate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

g ■■■! Iiiilii>.ie..l.^iitl,il 'iiiMiiiMHiinn. I I ,t„, ii.........................................................  ,ę
PATAISYK tą PEČIV 
Furnace ar Boilerį 

TUOJAUS DABAR
Mes dalis, kurios Jarifš gal tait reikalingos.
Fašaukltė‘ 4Vparašykite savo vard^ ir parftiokifė reika- 

laūjamos d&ii# Vardą,
ši pasauly Žinciiiirai kompanija už Ikbai mažų kainą Už 

sviztrą parduds jutas reikalingas dalis.
T^up^k Šihiftią4 Taupyk pinigų! Jauskit smagiai šią žie-

NortMent Stove Repair Co
(truputi l> Rytlis ftiiiJ Halsted Si.)

. SKYftTAl:
ifečČ Avė. '
P st>

. q.l , J' ‘MaeaNMmgMtM^
*—I. ■. .nKrfiĮii'liIį■ IIIII.■!'I i'.. m

NAUJAS RADI01933
-

Inter-Ocean, kurios pasie- 1 
kia tolimus . kraštus, gra
žaus balso, pasiekia Kana- 
dos, Mexikos, Pietines A- 
merikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Majes- 
tic ir Spartom Pamatykite 
šiuos nattjTtš 1933 Radios 
Budriko' krautuvėje, o jus ( 
nusistebėsite jų tobulumu 
ii* gerumu.

Kainos žemos trumpam 
laikui. Jūsų senų radio i- 
maine mainais.

Dabar aplaikčme mažų Daby Grand Radio, kuriuos 
specialiai parduodame trumpam laikui po O E

JosT.Budrik’B
3417-21 So. Halsted Street

t Tel. BOULEVARD 8167—4 705

h"i 'r n n.   i u—ii iml*

dortgage and Bond 
Holders Protective 

Committee

NUGA-TONE
Tns vardas buvo duotas vieno gydytojaus 

Toni ko receptui, kuris dabar purdiivln5jk- 
inas visose didesmlsę vaistynyČlosę. NIJOA-- 
JONE yra tunikas. — gencrrtlls tonikas. J3* 
sat atgaivinu, susllrlrina mųa, Ne t vartote 
stĮinulanlui kurio niaiki vplandBlei tik sa> 
stiprina, o paskui pet* keletu valandų nų« 
std'a veikę, ir nu(» slegia, Vaftok NUPA- 
TONE, gsrantubtf) toniką. VlcrfUs dblbrte 
kainuos už nifinčalo treatmentą* ■

.............. i,. ..........I ,11. ■'* I III ^lll..l ui Hlf, 11*1 I

20% PIGIAU
Kam ntoket brangiai ii' inSiurirt, ? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant autumdbitity krautuvių 
•Šswr ,.t- Mrt-hSolh,
šies insiunnus ant turto ir žmonių., 
Insišiurink k savo šei
myną. Pifrfla fl^gu tfrtsi bite kokį 
inšiuriną. pHiiltCh'auk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome narnos, lotus, biznius ir far- 
nias. Mes htiiduųi įhiatfis mbrgi-

namus, lotus, biznius ir far- 
M^s rriirham 
r kitokiais secundės.i čltts k kitokiai secunnėi, Mes 

me biznyje vtri 20 ntetų.’ :
J; SINKUS flrtd m 
1039 West 69th SL

Tel. Normai 4400

.. , ....

A OLSŽĖVSfclS
„o . , ;.Xz įvl ,,‘į J .

Kuris'jicr .26 metus (1892—11918) sėkmingai .vedė 0rivatta|; ban
ką varJh OLSZEWSKI BANK Ir leido laikraštj “Lietuvą”.

KtRIAIHE DAbAU LHSl'UV^I gMD

'orderi tMtthtišfai pWgį.
Daryrit, vis^kibs riotorialiui doKuMenfay;

DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMU 
MORTGEČ1V SAVININKAMS

Kaip iiicotektubfi užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti navininkus “Split morgečianls”.
Kaip atgytai pihlgįs įf “Default” inorgečius.
Kaip daigiausia gauti už sumažėjusios vertės ir nuo- 

k šimčių nebemokančius Gold Bonus.

Jus, tapgus • it to 
; valdŽtuš bbrtdsas 
asi irtBft tikau. Tai 

___ a valdžia , ji* šiuos 
btfrtdMš '^(Ska' 4 įr 5 ptoc.j ir už Šituos bondsus gilt* gaitfti tfivo

v ■■■■ V W

.morgičlus uždariusiuose -bankuose. • tai apsižiūrėkite 
tir rafite virtis reikalingus cTdRUfnėhtdii Jei nė&tc tikri: at
sineškite inOrgįčių |>as Ols^w$kį, o Jis pafHtriiiiI* ir už pitlkrini- 

> mą nieko mms peronuos.

3^1 f ST. pijais Utiiversal Banką
1 * ' Md bl’ rytu įkt 5 M 8 tttfelta.

’N: e: >uWts M IriHurancė
i Otyrirtamento.

.... ... .. ... IRTU. Iiiiiin imi--

NAMU SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius morgeČus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo fdrelosavimo.
Kaip surasti savininkus iMalinto morglčiaus ir įvairių 

kifbkit| phtahiavtmų.
Siv visais reikalais iiteipkitSs Jjrie MORTGAGE 

AND BOND PROTKCTIVE COAMITTEE sfekretorius

RYPKĖVIČIAUS,
• . 173!) So. Halsted Štreet.

.. . >____________________________ ,
—- ■" ............. .  . ..................... .............—   ■" ■■>■■■■■■■«>■         ■ '.-ir    

į. ■ ■ f ’ **
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Iš Politikos Lauko
Chicagos Lietuvių 

Baleto Mokykla

Darbininkai ir prezi 
dento rinkimai

šiandie jau bus trečia iš eilės 
pamoka, Mark White Sųuare 
Parko Auditorijoj, 29th ir S. 
Halsted 
pietų

versitetą ir studijuos hebrajų 
kalbą ir palyginamąja teologi
ją. Baigęs Lietuvos univerąU 
tetą atvyko į J. V. ir per rtte- 
tus laiko studijavo Bostono 
universitete. P. Grybe planuo
ja Chicagoje praleisti apie me
tus laiko, o vėliau įstoti į Yale 
universitetą, kur tęs studijas.

knowledge and belief as to the čir- 
cunvstances and conditions under 
which stockholders and security hoL 
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

4. That the everage number if co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 37,246.

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this September 30, 1932.
Michael J. Tananevicz, Notary Public 

(My commission expires Jan. 15, 
1935).

Kode! Dabar Yra Geriausis Laikas
Apsirūpinti Anglimis?

gatvių, 2 vai. po

primename gerbia-

andlaiko po šitų jo

Radio Valanda

BAHGENAI
— ANT-

kuri teikia lietu-

23.50ŠILDOMI PEČIAI

nfo

skaičius

$2*48

Rusiška ir Turkiška Pirtis

Baigęs 
lankė 
dabar

Lietuvos universitetą: 
Bostono universitetą j 
studijuos Chicagoj

da- 
sau-

gyvenanti netoli Went- 
ir 47 gatvių kampo.

Maišytų vilnų
blanketai, verti $4.75, po

už
kė
lė-

So. 
for

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pooi.

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

šiomis dienomis iš Bostono 
Chicagon atvyko studentas Gry
be, kuris lankys Chicagos uni-

Garsinkitės “N-nose”

TŪBAS — Mes duosime 
radio tūbas, sulig laiku ar 

į PHILCO BA-

NAUJI
1933

PHILCO
DABAR PARODO

MI. TIKTAI PO

darbininkams 
ir gerovę visiems

JUS DABAR GALITE NUSIPIRKTI 
PAS MUS GERUS. SKAITYMUI 

AKINIUS UŽ

SENAS 
išdevėtas , ___
ant visiškai naujų

ir planus išdėstys susirinku
siems kongresmonas A. J. Sa- 
bath, nacionalių grupių sky
riaus pirmininkas.

Senasis prezidentas apvylė 
darbininkus

$1.69
dubeltavi

JOS.

Iš republikono pa 
virto demokratuKada Herbert Hooveris 

ėmė prezidento vietą, jis 
tino duoti 
rus laikus 
žmonėms.

Už metų
prižadų, Amerikoj buvo 2,500,- 
(XX) bedarbių ir užsidarė 287 
bankai.

Prezidentas Hooveris to vi
sai nepastebėjo ir spalių 25 d. 
1929 metais pareiškė “Ameri
kos biznis rodo pastovų žydė
jimą — prosperity“.

O vienok kaip tik tuo laiku 
užsidarė 344 bankai.

Gegužės mėnesyj 1930 m. 
Hooveris pasakė:

“Blogiausias laikas jau pra
ėjo. Depresija buvo tik lai
kina”.

Vienok 1930 metais bedarbių 
skaičius Amerikoje pasiekė 
4,500,000.

Amerikos Darbo Federacija 
atkartotinai prašė prezidento 

x Hooverio rasti pagelbą bedar
biams . Kongrese buvo įneš
tas Wagnerio bilius, kurs bu
tų davęs darbo bedarbiams. 
Bet Hooveris visomis pajjėgo
mis priešinosi tam biliui ir vi
sokiems kitokiems sumany
mams duoti tiesioginę pagelbą 
ar pašalpą alkaniems žmo
nėms, moterims ir vaikams.

Gruodžio mėnesyj 1930 m. 
prezidentas Hooveris vėl pa
sakė :

“Mes galime džiaugtis. Mes 
jau pergyvenome blogiausį 
audros laiką”.

Nežiūrint šito jo pareiški- 
nyo„ gruodžio mėhteSyj, teka
mais 193P metais Amerikoj 
f>uvo 8,300,000 žmonių be jo
kio darbo ir 7,000,000 žmonių, 
kurie dirbo tik dvi-tris dienas 
savaitėje. Darbininkai nustojo 
tais metais $12,000,000,000 al
gos. Prie šitų nuostolių dar 
reikia pridėti įvairių biznių 
nuostolius. 1931 metais su- 
bankrutijo 65,000 biznių su 
nuostoliais $911,000,000.

Šiais 1932 metais bedar- 
bių skaičius Amerikoje pasie
kė 11,000,000. Tai žmones, ku
rie visai neturi jokio darbo 
nei įplaukų ir su jų šeimyno
mis tokių žmonių 
siekia 35,000,000.

Tai prie ko privedė Hoove
rio administracija. Tai kaip 
Hooveris išpildė savo pažadus 
palaikyti Amerikoje “Prospe-

Republikonų partija ir po
nas Hooveris vėl tikisi, kad 
jie dar syke galės privilioti 
žmones tuščiais pasigyrimais 
ir prižadais, kurių, jie niekad 
nepildė.

Bet ar begalės bent vienas 
žmogus, kuriam teko nuken
tėti nuo Hooverio “prospe- 
rity”, paduoti savo balsą už 
poną Hooverį?

Visi Amerikos žmonės, iš
skyrus tuos turtuolius, kurie 
palaiko Hooverį ir kuriems 
Hooveris yra geras, trokšta at
mainos, trokšta pasiliuosavi- 
mo nuo Hooverio administra
cijos. - J.

Lietuvių vajus už 
Rooseveltą prasidės 

sekamą savaitę
Roosevelt for president lietu

vių skyriaus vedėjas K. Jurge
lionis, (134 No. La Šalie Si., 
Chicago, Illinois, telefonas 
Franklin 4763) sako, kad lie
tuvių vajus, už Franklin D. 
Rooseveltą j*prezidentus prasi
dės įžymesnių Chicagos lietu
vių demokratų susirinkimu prie 
užkandžio (lunch) sekamą sa
vaitę. kur kampanijos užduotis

Daugelis senų ir jaunų lie
tuvių republikonų šiais metais 
virsta į demokratus ir ketina 
balsuoti už F. D. Booseveltą. 
Vienas pirmutinių, tai advoka
tas A. Olis. Jis ketina atversti 
Roosevelto pusėn nemažą skai
čių kitų užkietėjusių republi
konų.

šiuomi
miems tėvams, kurie mano leis
ti savo vaikus į šią mokyklą, 
kad pasiskubintų. Svarbu, kad 
visi jaunuoliai sykiu mokytųsi 
ir sykiu baigtų mokyklą. Baigę 
mokyklą, gaus liūdimus. Sąly
gos geros—$8.t)0 už 24 lekci
jas. >

Atsiveskite savo vaikus šian
die į Chicagos Lietuvių Baleto 
Mokyklą.—Valdyba.

J. J. Hertmanavičius 
perkėlė ofisą į naują 

vieta
P-as J. J. 'Hertmanavičius 

perklė savo biznį į naują vie
tą. Jo ofiso naujas adresas da
bar yra—3241-43 So. Halsted 
st .(viršuj Juciaus restorano— 
ten, kur turi savo ofisą p. J. P. 
Varkala).

P-as Hertmanavičius parūpi
na įvairios rųšies apdraudą; pa
daro pirkimo-pardavimo-pasko- 
lų kontraktus, įgaliojimus, tes
tamentus ir visus kitus nota- 
rialius raštus.

Visi, kuriems reikalingas tos 
rųšies patarnavimas, kreipkitės 
j p. Hertmanavičių aukščiau nu
rodytu adresu.

Už anglių beskutę—- 
15-ką dienų kalėjimo
Town of Lake bedarbis M. Ei- 

senavičius įmestas į kalėjimą; 
serganti žmona šaukiasi pa^ 
geibo?
Mykolas Eisenavičius, 1909 

W. 47fh St., įmestas į kalėjimą 
15 dienų už tai, kad nuėjo prie 
geležinkelio bėgių pasįrinkti an
glių. Nedirba jau per ilgą lai
ką, o namuose guli serganti 
žmona. Antradienį, rugsėjo 27 
d. nuėjo prie gelžkelio su bes- 
ke ir buvo sugautas. Sekančią 
dieną buvo pašauktas į teismą 
ir pasiųstas į Brideville kalėji
mą.

Jo žmona, kuri negali visiš
kai vaikščioti šaukiasi prie gi
minių pagalbos. Turi pusseserę 
vardu W. Šileikis, bet nežino ad
reso. Ji buk užlaikanti krautu
vę ir 
worth

Atsišaukite
žemiau išvardyti asmenys 

gavo dovanas paskutiniame 
“Pirmyn” piknike. Jie yra ra
ginami atsišaukti pas choro 
sekretorę, p. Mildą Baroniutę, 
Beverly 6389:

B. Kukolis, 1829 W. 47th St., 
—Ga'vo paveikslą.

John Loringe, 2849 S. Hard- 
ing Avė., gavo laikrodėlį. Ir,

H. Butėnas, 6840 S. Maple- 
wood Avė., gavo paduškaitę.

Nepamirškite atsišaukti!
I __ A. K.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jeigu jus kenčiate 

nuo reumatizmo, jus da
bar galite rauti Rose 
Rheuma Tabs, Įrodytą 
Ir išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 Dienų Bandy
mui. ši paprasta na
mų gyduole jau pagel
bėjo Šimtams. Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa
vo vardą ir adresą ant 
žemiau esančio kupono.

Dykai Del Skaitytojų 
libandyklte Šią gyduolę 
patys pagelba NEMO
KAMO BANDYMO. II- 
pildykite kuponą ir prl- 
slųskite ji greitai, pirm 
ilslbaigs Us duosnus pa
siūlymas.

Rože Rheuma Tab Co.. (Dept. X-l) 
3516 N. Irviną Avė., Chicago, UI.

Meldžiu primušti man pilną Pakelt 
ROM Rheuma Taba. apmokstu persiunti
mu. Ai vartosiu jas 7 dienas ir tada 
pats nusispresiu ar ai noriu jų daugiau.
Vardas
Adresas
Miestas Vali

Ii y; ii
J i ižu ■r>'' V «i

Kadangi ryt įvyksta baseball 
čempionato lošimas, “world 
series”, kuris bus transliuoja
ma per radio, lietuvių progra
mas iŠ stoties W. C. F. L. bus 
pakeistas. Prasidės apie 5 vai. 
Programas bus įdomus ir gra
žus, todėl kiekvienam bus ma
lonu jo pasiklausyti. Išgirsite 
naujų dainų ir muzikos, šią 
Lietuvių valandą finansuoja ir 
leidžia Jos. F. Budriko radio 
ir rakandų krautuvė, 3417 S. 
Halsted st
viškus radio programas pervirš 
keturius metus.—Z.

Chicagon atvyko 
studentas Grybe

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT. CJRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily at 1739 
Halsted St., Chicago, Illinois 
October Ist, 1932. 
State of Illinois į o_ 
County of Cook f 8 *

Before me, a Notary Public in
for thę State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
who, having been dūly sworn , ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date showing 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals? 
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the owners are: Lithuanian
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K.- Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius,' J. Jasulevičius, V. 
Rushinskas and P. Galskis, all of 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. ’ .*

3. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, cęntain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any othei 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full

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

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

DIDI

Pečių, Springsų, 
Matrasų, Kaldrų 

ir Blanketų

lUi

AKINIŲ“

Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui

IR AUGŠČIAU ' ’ 

Pasinaųdokit Šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St.
kamp. Halsted St. Tel. YARDS 1829

MUSU 4-TAŠ METINIS

RADIO IŠPARDAVIMAS!
TĘSIS PER VISĄ SPALIŲ MĖNESĮ 

Per Musų Metinį Išpardavimą Jus Sutaupinsite nuo 10 iki 50% ant plačiai 
žinomų RADIOS.

JŪSŲ SENAS RADIO PRIIMAMAS KAIPO ĮMOKĖJIMAS.

NAUJI
Midget

RADIOS
Pilnai $4|
su tūbom ■ 1

'Auto Radio
Pilnai su tūbom ir 

įrengimu 
Įdėsime už

S39.M
Lengvi Hmokėjimai

MAINYK SAVO (( JB už jūsų senas
išdirbyste, mainant 

^^^LANCED TŪBŲ, 

niTnciMP Htestinam, išanalizuojam ir pritdikbm tūbas DYKAI 
MAINANT su mu8lI "ACREMETRO”—mokslišku tūbų testeriu.

Pilnai Su Tūbomis 
Lengvil šmokėjirpai

LIPSKY'S RADIO STORE
THE HOUSE OF SERVICE

Tel. Cicero 13291
CICERO, ILL. I

4916 West 14th St.
ATDARA VAKARAIS IR NEDfiLIOS RYTAIS.

Grant Works Coal Yard
ADAM BARNADISIUS, Sav.

16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 311

LAIVAKORTES
Norėdami važiuoti Lietuvon arba atsikvies
ti savo gimines, kreipkitės į Naujienas. 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą 

patarnavimą.
KELIONES IŠLAIDOS III KLESA

»

Laivakortė (minimum) ......... $84.50
Valdžios taksos .................... 5.00
Gelžkelis iš Chicagos 
j New Yorką (minimum)

Naujos mados, pilnai par
celiuoti dėl visokio kuro.

Verti $30.00 dabar už

^16>95
Labai platus pasirinkimas 

visokių išdirbysčių.

Gvarantuoti Coil LOVŲ 
springsai verti $10.00, po

$4.95
45 svarų baltos vatos mat

rosai verti $7.50, po

$3.80

Naujos tvirtos ir gražios 
vatinės kaldros vertos $3,

PEOPLES 
FURNITURECO
4177-83 Archer Avė,

Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 84U0 

Chicago, III.

Viso ........................... $113.00
Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

iki 8 valandos vakaro,

1739 So. Halsted Street
Tel. Roosevelt 8500

_______________________________ _____________________________
........... — "" . ....... ......--..... .................... .. ............ ............... ..... ... .......— .... —...... . ... ............. . ........................ ...

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.

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

F. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

-• » T*

M
M 
M
M
N
M

M
*
H
M

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame k;

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO 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, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 . 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.* kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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NAUJIENOS
The LHMaalan Daily News

1739 South Kalstai Streetr 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P< GRIGAITIS

Subscription Ratea:

00 per year in Chicage 
per copy___________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act ofi 
March. 8rd; I879<

UMaakymo kaina t
Chicagofe —. paltu;

Metama, .. .............................
Pusei metų „
Trims m&aesiama
Dviem mėnesiam ----------
Vienam mėnesiui 

Chicagoj par iineiiotojust
Viena kopija ............... .....
Savaitei ________________
Mėnesiui ..............................

17,00
i mttų •

; mduosi&ms, e^m*^** 
_mėneaiam* 
Vienam! mėnesiui

Uatuvon ir Wtw uifcnfaam 
CA-pigmta)

Metama .............
BuML matų*

sausėtų

Naujienos eina kasdien, išskiriant, 
sekmadienius. Laidžia Naujienų. Ben
drovė, 1789. S. Raistai Si* Chicago,, 
III* Teleibnas RooaeveR 8500.

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.

18.00

8c 
18c 
750

1.25 
« .76

, 18,00 
4.00

Jungtinių Valstijų prekybos rūmų (Chamber of 
Commerce). valdyba pasisakė už 40 valandų darbo sa
vaitę pramonėje. Ji siūlo įvesti 5 darbo dienas savai
tėje po 8 valandas kasdien*

Bet kaip įvesti tokį darbo laiko sutrumpinimą, kuo
met eina kompeticija tarpe atskirų kapitalistiškų kom
panijų? Plieno liejyklose, pa v. daugelyje vietų dar šian
die tebėra 10 valandų, o kai kur net ir 12 valandų dar
bo diena.

Įvesti penkių dienų darbo savaitę visoje pramonė
je butų galima tiktai įstatymų keliu.

REIKALAUJA TARPTAUTINIO KOOPERAVIMO

Columbia universiteto prezidentas, Dr. Murray 
Butler, nupeikė abudu didžiųjų kapitalistiškų partijų 
kandidatu, kad jie savo prakalbose ir pareiškimuose 
vengia svarbiųjų pasaulio klausimų. Dr. Butler sako, 
kad nei Hooveris, nei Rooseveltas neturi drąsos viešai 
išdėstyti savo pažvalgas į klausimą muitų, kurie dabar 
paraližiuoja pasaulio prekybą, į tarptautines karo sko
las ir kitas tos rųšies problemas, nuo kurių išsprendi
mo priklauso šios šalies, taip pat kaip ir kitų šalių ge
rovė.

Columbia universiteto galva mano, kad pasaulis 
tiktai tuomet nugalės ekonominį krizį, kai prasidės 
tarpe atskirų valstybių glaudus kooperavimas, nes da
bartinės depresijos priežastys nėra kurios nors vienos 
šalies sąlygose.

KAIP LENINAS APGAVO RUSIJOS ŽMONES

“demokratija” bolševikai vartoja, kaipo paniekos žodį, valstybės (Vokietijos),, o kai-
1 Kitoje savo laiško, vietoje Leninas tašė:

“Ir Steigiamojo Susirinkimo negalima Tauktf... 
Tiktai musų partija, paėmus valdžią, gal užtikrint 
Steigiamoji Susirinkimo sušaukimą ir, paėmus 
valdžią, ji apkaltins kitas partijas dėl atidėliojimo 
ir prirodys kaltinimą.”

( Šituo bolševikų, obalsiu, kad jie neatidėlios Steigia
mojo Seimo sušaukimo, patikėjo daugelis žmonių. Bet 
ką* bolševikai padarė su Steigiamuoju Seimu? Pasigro
bę valdžią, jie apie du mėnesiu atidėliojo seimo sušau
kimą; o kai, galų gale, seimas sausio mėnesį 1916 me
tais susirinko ir pasirodė, kad didelė dauguma atstovų 
yra' bolševikams priešingi, tai Leninas pasiuntė gink
luotus matrosus seimą išvaikyti.

Išvaikydamas Steigiamąjį Seimą, Leninas išleido 
manifestą, žadėdamas' paskelbti naujus rinkimus, kai 
tik Rusijos darbininkai ir valstiečiai geriau “susipras’* 
ir išmoks atskirti bolševikus nuo kitų partijų. Bet ji
sai ir numirė, o to prižado neišpildė. Po Lenino dikta
toriaus sostas teko Stalinui, kuris apie Steig. Seimo 
šaukimą nė neužsimena.^,

Įsitikinę, kad dauguma žmonių bolševizmo kratosi, 
kaip maro, Rusijos diktatoriai pasiskolino iš Francijos 
aštuoniolikto šimtmečio buržuazinių revoliucionierių 
(“jakobiniečių”) teoriją, kad “revoliucinė mažuma?’ pri
valo žmones valdyti su teroro pagelba, ir įsteigė Ru
sijoje kruviną despotizmą, užvardintą, darbininkų akių 
apdumimui, “proletariato diktatūra”.

Er štai jau beveik 15 metų, kai ta žiauri valdžią 
smaugia ir plėšia nelaimingą Rusijos liaudį. Šiandie 
tas bolševikų teriojamas kraštas priėjo prie to, kad 
žmonės tenai gyvena, kaip vergai: nors dirba sunkiai; 
bet dažnai* neturi net ką valgyti. Tik komisarai, žval
gybininkai ir armijos karininkai yra gerai šeriami, ir 
naudojasi visokiais gyvenimo smagumais.

Yra labai pravartu šiandie atsiminti, ką Leninas 
1917 mietais žmonėms žadėjo ir ką jisai jiems davė; 
kuomet smurtu: pasigrobė valdžią.

, ,, nyr ................................... ...................i ■■■■■«» y-nRm- T„

mas — prie kitos (Lietuvos), šitame atsitikime tautines teises apsaugoti reikia kitokių priemonių, negu atsiskyrimas nuo vienos valstybes arba pri-. sidėjlnias prie kitos. Čia tą tikslą gali tinkamiausia atlikr ti krašto autonomija ir išvystymas vietinių savivaldybių.Klaipėdos kraštas kaip tik tą ir turi.Jeigu Kapsukas didelis demokratihio apsisprendimo gynėjas, tai jit- sai turėtų gerinus pasirūpinti tomis tautomiaj kurias ginkluota jėga užkariavo ir pavergė Rusijos bolševikai. Kodėl Stalinas neduoda teisės apsit spręstij (iPuzijaii kuri jau bur vo nepriklausoma respublika Lenkija*

yra toks tautų

ir buvo pripažinta, Maskvos, bet bolševikų raudonoji armija įsilaužė į. jų ir, kaip koki plėšikai, užgrobė visų- šalį. Kodėl tai nelaimingai tautai bolševikai negrąžina laisvės?Kodėl sovietų valdžia neleidžia Ukrainai spręsti savo lir kimų, atsiskiriant nuo Rusir jos? Kodėl bolševikai yra- pavergę Armėniją ir įvairias kiltas tautas 7'Tai ve kur turėtų bufc nekreiptos Kapsuko akys, jeigu jam tikrai rupi- tautų laisvė.Klaipėdos kraštų atskyrė nuo Vokietijos ne Lietuvai bet Santarvės valstybės* laimėjur siOs Pasaulio karą, Jeigu jisai nebūtų- buvęs prijungtas prie Lietuvos, tai jį butų paėmusi

jis taip pa-Nebūk vai- neatiduoda- tame, kad 2-erimti,

Apžvalga
PROTESTUOJA.

W. Reymonfr. Vertė K. A.

Kadangi artinasi 15 metų sukaktuvės nuo tos die- j 
nos, kai Rusijoje įvyko bolševikiškas perversmas, tai 
Maskva užsuko visus savo gramofonus, kad jie rengtų 
publikos nuotaiką tų sukaktuvių paminėjimui. Taigi 
jau ir lietuvių komunistų spaudoje ėmė rodytis atatin
kamo turinio raštai. “Laisvė” paduoda ištraukų iš Le
nino laiško, rašyto bolševikų partijos komitetams 1917 
m. rugsėjo mėn. pabaigoje, t. y. už pusantro mėnesio 
prieš perversmą. Tenai yra įdomių vietų.

Leninas savo laiške įrodinėja, kad bolševikai be 
atidėliojimo turį pasigrobti j savo rankas valdžią, nes,, 
jo nuomone, busią pervėlu tą žygį daryti, jeigu Laiki
noji Revoliucinė Vyriausybė (Kerenskio valdžia.) par
sitrauksianti iš Petrogrado ir atiduosianti jį vokie
čiams. Bolševikų vadas siūlė savo sekėjams daryti sur- 
kilimą šitokiais ©balsiais: demokratiška taika,, žemgr 
valstiečiams, laisvės ir demokratinių Įstaigų atetaigimas 
ir Steigiamojo Seimo sušaukimas. Jisai sakė, kad, ši
tuos obalsius skelbdami miniose, bolševikai, lengvai pa
kreips savo pusėn daugumą žmonių ir prieš juos nega
lės niekas atsilaikyti. Į

Štai viena ištrauka :
“Nes, siūlydami tuojaus demokratišką taiką,, 

atiduodami tuojaus žemę valstiečiams, atstatydamii 
(atsteigdami) demokratines įstaigas ir laisves, Ke
renskio sutremptas ir sukultas, bolševikai, sudarys 
tokią vyriausybę, kurios niekas nenuvers.”
Vadinasi, bolševikai, norėdami pritraukti prie sar 

vęs minias, žadėjo tuojaus padaryti demokratišką tai* 
ką. Vietoje demokratiškos taikos, jiems paskui teka* 
pasirašyti Brest Litovske tokią taikos sutartį su V0- 
kiečiais, kuri buvo aršesnė, negu Versalės sutartis. Tik 
kai Vokietija pralaimėjo karą, tai Rusija tapo nuo to& 
sutarties paliuosuota.

Bolševikai siūlė žemę valstiečiams. Pradžioje Ru^ 
sijos valstiečiai buvo gavę dvarų žemes, bet dabar ne
tik buvusią dvarų, bet ir ūkininkų žemę sovietų valdžias 
atima iš valstiečių ir daro iš jos “kolchozus”, ir “sow 
chozus” (valdžios dvarus), o valstiečiui paverčia ku* 
mečiais. ’ ’

Leninas žadėjo atsteigti “Kerenskio sutremtas ity 
sukultas” demokratines įstaigai ir laisves, Bet kur Šiaib* 
die yra tos įstaigos ir tos laisvės Rusijoj^? Jų: sentoii 
nebėra. Jas bolševikai prarijo,, kaip šuo muilą* ŽCK 
džio laisvės, nei spaudos laisvės, nėr susirinkimų* nei

Pagrįžęs iš Lietuvos, pralor tas Krušas sustojo pakeliui į Chicagą Detroite ir laikė prar kalbą šv. Jurgio parapijos svetainėje. Šavo dalboje jisai aštriai, smerkė Lietuvos vyriausybę už neleidimą atida- ryti katalikų universitetą. Po Krušo kalbos, kaip “Draugas” praneša, buvo priimta protės- to rezoliucija ir nutarta pasiųr sti ją Smetonai. Panašius protesto mitingus rengė prąl. Krušni ir kai kurios parapijos rytinėse valstijose.Reikia čia pastebėti, kad po gruodžio 1926 metų perversmo bai kad vos

Socialdemokratai Vokietijoje iškovojo, valstybinę apdr.au- dą nuo nedarbo, senatvės ir susižeidimų. Nežiūrint į tai, kad dėl pramones krizio mili- onai Vokietijos darbininkų šiandie neturi darbo, bet jie gauna užlaikymą iš valstybės. O Amerikoje, kurios turtai yra. nepalyginti didesni, už Vokietijos, netekęs uždarbio darbininkas gali mirti badu, jęigUi jįjąo’ heausimyli< koki nors. labdariai/■ Sakyti, kad visi šitie darbo žmonių; laimėjimai Vokietijoje nieko, nereiškia*. gali tiktai paskutinis tamsuolis.
■ * lt
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tas Ghicagos kunigas la- karštai gyrė tautininkus, jie nuvertė teisėtų Lietu*- valdžių,
NES1ZINO KĄ RAŠĄS.Brooklyno tautininkų laikraštis pasakoja:“...Socialistai* savo rankose turėjo Vokietijos valdžią, bet nepajėgė to savo socializmo rojaus įvykdyti, ir pasirodė bejėgiais by kokias Vokietijoj reformas pravesti*”Vokietijos socialistai, žinoma, jokio, “rojaus“' nežadėję. Kiekvienas henti kiek apsiskaitęs žmogus žino, kad so-- cialdemokr a tai V okieti j o j ędar niekuomet neturėjo, daugumos parlamente, o kadangi; jie yra priešingi jėgos vartojimui prieš daugumą, tai ištisą s^vo programą vykinti jįo negalėjo. Bet kada “Vien.” redaktorius sako, kad jie neti nepravedę jokių. reformų; Vokietijoj; tai jisai pasirodo visiškas ignorantas.Socialdemokratai pašalino kaimišką; monarchiją m davė! Vokietijai respubliką. Jie teigė įmonių tarybas, į kuriai visų dinhturiųi darbininkai r^nką savo atstovus; hioa atstovus darbininkai i ne tik gintis uuę/> darbe, bet ir prižiūrėti, kcį^

KAPSUKO PLEPALAS.“Komuniste” Vincas Kapsukas rašo; apie rinkimus f Klaipėdos krašto seimelį* Pažymėjęs, kad juos laimėjo vokiškas elementas, jisa|: daro, išvadą, jogui “tik prievartos keliu, tik ginkluota jėga’t.ėsąs laikomas ■Klaipėdos kraštas prie Lietu- Vos. Bet Stalino peniukšliai esą tam priešingi. Girdi:“Visos Lietuvos buržuazines partijos, pradedant įvairių, rūšių fašistais, baigiant socialfašistaisi pritaria- tam (kad Klaipėdos kraštas butų laikomas prie Lietuvos ginkluota? jėga. “N.” Red,), nes, Klaipėdos krašta&^-tai esą; Lietuvosgyvybės Rra& tas; be Klaipėdos krašto Lietuva esą negalinti gyventi. Skirtumas tarp jų yra tik tame, kaip geriau pririšti prie Lietuvos Klaipėdos- kraštą, kaip lengviau; jį sur- lietuviu ii*., tylusų partini nieku budu. negali, tumi prit tart. Mes tik kovoti prk& tnlgalim — už laisto#
do& krašto gyveątefam* dfr- 
sispfendim o \ ir atidskynimp 

Lietuvos teis.# (paties “M”

(Tąsa) 
v ’—Nieko?... O mano ramybę, mano garbę, mano širdį? —skundėsi j ii balsu, kuris hm vo kupinas meilės ir baimės, ~r-Labaii gerai; — nežinoti* ar tai; flirtas, ar meile! A! Aš tiesiog staugiu, nuo kančių* tyliu, riju tūkstančius karčių pilių* ir dar privalau banališr kai šypsotis tada, kai. norėčiau žudyti. Labai malonios tos desperacijos ir pavydo dienos, kada nežinai, ar tar ve nepamainė kas kitas, kuris pajėgė suteikti tau ' naujų įspūdžių* — Elia, dovanok man! Buk mano!—Paimk, aš prispaudžiau savo lupas prie tavo, aš tavo, — šnibždėjo ji* užmerkm si akis, ir, bandydama nugar lėti baimę, spaudėsi prie jp. —Mano meile bus lygia tavąr jai.—Meile! Neišmatuojamas sielos pasigerėjimas! Nieko nežinoti, ppąpyktį kartu su mylimąja dausose! Būti ne kuo nors apibrėžtu, o> tik meilės jautimu. Tegul tai tęsiasi amžius, arba tik afcimojį, bile tik neišbusti!Jis kalbėjo tyliai, lyg nyk- damas; erdvėj ir virsdamas j bekūnį jautimą, o jinai klaur sėsi su džiaugsmu, į kurį įsir pynė nežinoma baimė, ir pas ją pradėjo- gimti noras.—Ar toli? — paklausė ji., —Ne, arti.Ėjo tylėdamu. Ji paslapčia žiurėjo į jo veidą, kuriame reiškėsi linksmas susimąstymas. Kartais ji net nustodavo kvėpuoti, kuomet ją pagaudavo neišaiškinamas- šiurpis. Ji stengėsi nustelbti baimę, kuri nuolat didėjo ir gadino laimę. Ji nuolaidžiai glaudėsi prie savo sankeleivioi: jo ramut mas, šilima jo kūno gimdė joj. lepumą ir žadino; aistrą* Kantais jąs pagaudavo neįmar nomai; saldus j jausmas, ir jįtada žiurė jų* įi jįj glamonėj am čiais žvilgsniais, pasinerdama į kokį tai sunkų mieguistumą; jausdama nesulaikomą noną apkabinti jo kaklą rankomįš Įįn bučiuoti. Bet baimė, pasit ąl&pusi; kur tai giliai, išplaukt- /klhyO) į viršų ir įsikūnydama jji pilk^ Mėlįi šliaužė tarp Jų idvifejųi. Ttida, jį- sustingdavo jih, Haity automatas, su išplSs- komjk nuo baimės akimis, sw išlmlUaih veidu, eim kai kurįi

jiemdviem: bu

šalia savęs, dasakant žvilgsniu tai, ko. lupos nedrįso dar ištarti. Ji, jautė kokį tai malonų sunkumą.—Ąr tu- pavargai, Elia? — paklausė jis, matydamas paraudusį jos veidą, ir sunkų kvėpavimą.? —Truputį. Gal, but^ pasilsėsi va?-Atsisėdo ant kažkokio atvir ro suolelio,,vo, reikalinga saulės šilima. Aplinkui buvo gili tyla. Toj parko dalyj nieko nesimatė. Šlamėjo tingiai medžių, lapai* Kantas nuo karto, vėjas nupūtė ant žolės žiedų lapel'us. Parkas buvę, žayčjantis ir paslapr tingas. Medžių šešėliai, chaotiškai, susipainioję, išmarginti saulės spinduliais, judėjo, kaip vaiduokliai. Karštas gamtos kvėpavimas dane juodu- bejėgiais; paukščių čiulbėjimas, kuris pripildė orą, aštrus gėlių kvapas — ir visas tas pavasario triukšmas liejo jiemdviem į kraują karštas, sroves ir stumte stūmė vienas antram į glėbį; jiemdviem rodėsi, kad baigia siisilieti su aplinkuma; kiekviena; gėlė, kiekvienas medis, kiekviena, žemės pėda, ab savo kokiu tai beprotišku meiles svaiguliu; Juodu, ir juste nepasijuto, kaip atsidūrė vienas antro glėbyji ir užmiršo .apie viską.Dar, dar! Ir lupo& ieško lu> pų,. rankos apkabina* Dnr^dar! Ir drebėdami, lyg; pamišėliai* jįedu glaudžiasi, skęsU vienas antrame, apmirštai Sustoja kvėpavę^, išplėstos akys nemato, susiliejusiosv lupos dainuoja* Kažkokia deginantis saulės spindulys,, kaip, kosmiška audl ra, praplaukia, pro juos ir išt blaško paskutinę sąmonę. Sėdi šalia išblyškę, vos galėdami kvėpuoti,, jų akys pilnos Žibėi jirno ir ašarų. Jiedu išgėrė iŠ savęs bučkiais pusę gyvenimo, atskirdama save nuo pasaulio kažkokiu ugniniu ratu. Ii- taip užmiršo, jog negirdėjo, kaip girgždėjo smėlys, nematė, kaip prie jų prisiartino tas pat senis, tas. pat šešėlis.. Jis lėtai ėjo, kaip Vaiduoklis, ir ilga* juodat Šalčio, juosta ėjo pirm jox. Baisiai truktelėjo abu, kada tas šešėlis užstojo šviesą.^Adhi! ~ išsigandusi sūri-*
m n m ■ i ■«, nW»CT". »■■■. . i;..................  ji ......i, ui...... ... į

ko ji ir pasitraukė. Baimė jai tiesiog atėmė jėgas.—Kas pasidarė? — paklausė jis.—Vėl jis, — šnibždėjo ji. — žiūrėk ten!.. Kodėl žiurėjo?—Nieko nėra*.. kas, — ramino jis, mas sau atskaitosir jis pats pradeda kad ir jis jaučia pavojų ir są-, žines graužimą; jis pats jautė .nejaukų šešėlio šaltį, jam rodėsi, kad jis mato paniurusį ir rustų žvilgsnį. Jis krūptelėjo, tarytum šešėlis buvo čia pat, šalia jo. Bet nieko nebuvo, įtemptai klausėsi medžių šlamėjimo ir nuolat dairėsi, bijodama prisiglausti vienas prie antro ir nesužiniai palikdamu .tarpą tam vaiduokliui.Akyse užgeso: visos kibirkštys,, aistros užžiebtos, širdyse įsigalėjo kažkoks šaltis ir nepaisymas vienas, antro.Saulė trumpam laikui pasislėpė už didelio rudo,- debesio, (parkaa pasidarė paniuręs, lyg butų giliai susimąstęs ir paskendęs melancholijoj. Pasidarė šiurpu, o nuo prūdų pradėjo pusti šaltas ir drėgnas vejąs, .tyliai: lenkdamas medžių, viršūnes* Ėmė slėgti kažkokia liūdnumas ir beviltingumas. Ir nom saulė vėl. pasirodė u paukščiai. pradėjo iš naujo čiulbėta, bet juodu1 jau nebegalėjo pasi- liuosuoti nua liūdnumo ir baimes* Jaute kažkokį sunkumą ir stengėsi eitį tik plačiomis ir apšviestomis alėjomis, vengiamu* tamsių takelių. Visas parkas pradėjo baidyti juodu, — buvo, neramu ir nejauku. Ir visą laiką rodėsi, kad šešėlis neateiMeka nuo jųdviejų* — jis tai sekė paskui* tai užbėgdavo už akių. Ir jiedu negalėjo atsikratyti nuo tų pilkų ir veriančių akių, kurios iš visur žiūrėję ramiai ir įkyriai. Tiek vienas, tiek kitas aiškiai' suprato, jog tas nelemtas šešėlis, iygf kokis *vampiras, baigia sd- naikinti fUtfvfe£f'A?iėn£ TWU truko drąsos pasakyti tai; ką jautė. (Bus daugiau)'
Šiandie atėjo KOVA 
No., 7. Galima, gauti ja 
Nauaienosft. Kaina 10c.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo;. pirmas numeris 

UWW pažangiųjų lietu
vių letttiiamast laikraštis. 
Galina gauti “Naujienose”. 
Kanu* tik & centai;

“Naujienose” galima gau
ti Utugnajans, Pietų Ame- 
rikob lietuvių! laikraščius:

“Naujoji Banga” (No* 5) 
“Tribūno* (No*4) 
Kaina 5c kiekvieno..

Reffiala&kfte “NAU
JIENAS* ant Dile kam* 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusu pato
gumo delel

nuoKapsuko pabraukta v 
RedĄ." '*Kapsukas čia stoja už vokiško nacionalizmo reikalavimą, tiK bando jį pridengti, demo^ kratiŠku ‘‘apsisprendimą” obatelu, kadi liųtųv apdmtęe akys jo skaitytojams.turi teiią Apsisptendinio obalsis yra! bainič nesulaikęmąi sltmudĮiiijtiiik^naė feutęlns. Klaipėdos tiek paa, v&ųą>tftfc pat fti, ktį<tiįkrašto gyveMtęjąi yra. mišraus fabrikai pildytų įstatymui sąstato tautybės atžvilgiu: so- apie hygieną* darbo įmigtJ.džĮuję (įauguma lietuvį* mįe-.mą ir t., t. Tokių, įstaigų dąttjpfe daugumai vokifcČų. Bet juk neturi nė vfefta Šalis VakahUi 

» .9 u.

dinhtuvi

dauguma- vokiečų. Bet juk
...I J • "H « • 'A 1 • .*«

W kava su vaidu, kųrid būvi- imi jis beveik tikėjo, varste jį- šalčiu, ledjniavę kraują. Jia kelis kartus paliete savo veidą, lyg bandydamas nutrinti] kažkokio drėgnai-šalto šešėlio palytėjimo pėdsakus. Ta-pas, viąąąi, tiek pas kitą, in beveik tuo pačiu, laiku, abui pajuto neaiškų notą atsiduodi Vibna^ antram išsiskirti* Pas, ją jau nebebuvo viduįįf- - . . .. ---- mįnėgaliina padaryti taip, kad* nio pasipriešinimo. Jai npV
aatek — ... -

v š
priridėtų* prio, vienom būva- gerai, taip- eitL te jau&U jį
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NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

LIKTUVfeKAS

ŽODYNAS
Apie 400 puslapių

$2.50. Su Persiuntimu
Labai patogūs ir būtinai triUlin- 
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengta^ piltas ięt aiškiai 
didėlėmis raidėmis atspausdintas. 
Jame ne< tik pažymėti- žodžiai, be* 
padubta- ir jjji ištarimas, Užsisar 
kykite sau vienį šiandie.

NAUJIENOS.
1739 So. Statote* St

CHICAGO, ILL,

' u------------------- -



šeštadienis, spalių 1, 1932
■MMto

CHICAGOS
ŽINIOS

cagos majoras Cermakas ir 
daugelis kitų žymių politikierių. 
Cermakas prakišęs $5,340.90.

Prie vaisių sandėlio 
sprogo bomba

Registruokitės šian
dien

Real Estete taksai
1931 metams ma

žesni 35%
Kauntės asesorius J. L. Ja- 

cobs šiandien paskelbė, kad 
Cook apskričio real estate mo
kesčių sąskaitos 1931 metams 
bus apie 35-40% mažesnės už 
1930 metų sąskaitas.

Insulto bendrovių in- 
vestigacija busianti 
atiduota ‘grand jury’
Į nusihankrutijusio elektros ma

gnato skymus įsivėlęs ir Cer- 
makas

Valstijos ‘ prokuroras Swan- 
son, kuris pradėjo investigaciją 
į Insulto bendrovių bankroto 
priežastis, pareiškė, kati inves 
tigacija greičiausiai busianti 
perduota “grand jury“ teismui. 
Paskutiniu momentu liudyti pa 
šauktas H. L. Stuart, Halsey, 
S»tuart & Co., brokerių bendro
vės narys. Swanson norįs pa
tirti ar Insullas mokėjęs divi 
dendus iš pelno ar kapitalo. 
Svarbiausias dienos radinys yra 
didelis, apie 300 asmenų ir ben
drovių sąrašas, kuriems buvo 
suteikta “pirmenybė’ ’pirkti da 
bar nusibankrutijusios Insulto 
bendrovės “Insull Utilities In- 
vestments, Ine.“ Šerai. Tarp 
kitų vardų yra* suminėti ir Chi

METINĖS SUKAKTUVĖS

KAZIMIERO RADZIAVIČIAUS

kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 
2 d. spalio (October), 1931 me-• 
tais. O dabar ilsisi ramiai Šven
to Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilęs.

Šventos Mišios atsibus • už jo 
sielą Švento Petro bažnyčioj pa- 
nedėly. spalio (October) 3 d. 
Nuoširdžiai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamų tą dieną at
siminti ir pasimelsti už jo sielą.

Ilsėkis ramiai mano brangus 
vyre šios šalies šaltoj žemelėj 
lauk mus pas tave ateinant.

ir

Liekame nuliūdę.

Moteris Uršulė ir 
Mano Vyras.

VINCENTAS ZEMECKIS

Pėrsiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugsėjo 30 dieną, 1 valandą nak
tį 1932 m., sulaukęs apie 49 
mc*.ų amžiaus, gimęs Pagramenčio 
parapijoj ir mieste. Tauragės ap
skrity.

Amerikoj išgyveno 30 mteų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Julijoną po tėvais SamoŠ- 
kaitė, 4 vaikelius, Antaną, Vin
centą. Aleksą ir Alfonsą. 2 pus
brolius. Vincentas Ir Jonas Že- 
meckiai. 4 Švogerius. Joną. An
taną, Vincentą Samaškai ir An
taną Bartkų ir jo moterį Mari
joną. o Lietuvoj brolį Joną ir 
seserį Uršulę ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3020 
W. 42 Place.

Laidotuvės įvyks panedėly, spa
lio 3 dieną, 9 vai. ryte iŠ namų 
į šv. Onos pąrapijos bažnyčią, 
38 Place ir California Avė., ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi- 
rfe.s

Visi a. a. Vincento Žemeckio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
fhictomvėse jr suteikti jam pasku- - 
rinį patarnavimą ir atsisveikini-

Nubudę liekame.
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
švoaeriai, švogetka ir 
Giminės,

La'iddtttvtse patarnauja grabo- 
rius L J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

už se-
savo

Jeigu norite balsuoti 
kant| J. V. prezidentą, 
valstijos gubernatorių ir kitus 
vuldininkus. Neužsiregistravę 
negalės balsuoti. Registracijos 
vietos atidarytos nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro.

Vakar rytą prie ZuHt-r vai
sių sandėlio; 115 S. Waltet 
St., sprogo bomba. Nucstolių 
padaryta apie $1,000. Policija 
primeta sprogimą darbininkų 
ginčui.

Mokytojai atmetė strei 
ko paskelbimo pasiū

lymą
High School Teachcrs’ Asso- 

cia'tion nariai susirinkime nu
tarė nenaudoti streikų ginklu 
kovoje už atsilikusias, nesumo
kėtas algas. Tuo pačiu laiku 
Carpenter mokyklos direktorius 
Chas MacCallum prisiuntė Cer- 
maku: ir Įeitiems miesto tėtu
šiams peticiją, kurioje reko
menduoja mokykla? laikinai už
daryti, kad “miesto gyventojai 
suprastų savo pareiga’’. Petici
ja pasirašė visi mokyklos mo
kytojai.

Susekta milžiniška 
$10,000,000 butlegerių 

organizacija
Federalė valdžia' susekė di

džiulį alkoholio sindikatą, ku
ris, kaip kalbama, per pasku
tinius penkius metus šioje J. V. 
dalyje padarė apie $10,000,000 
apyvartos. Atsakomybėn pa
traukti septyni sindikato vadai: 
Ferris Anthon, J. Bivens, iš Ba 
tavia, Homer Welch, Andy Con- 
don, Ray Anderson, George Bro- 
zeal ir Harry Shields. Į metus 
parduodavo 500,000 galionų al
koholio.

Bankai atsisakė suteik 
ti miestui pinigų 

algoms
Didieji miesto bankai pri

siuntė Cermakui pareiškimą, ku
riame atsisakė pirkti daugiau 
mietso mokesčių varantus ir ap- 

i rūpinti iždą pinigais užsilikti- 
Įsioms algoms atmokėti.

Vakar Chicagon atvyko 
Rooševeltas

Vakar devintų valandų vaka
re Chicagon atvyko demokratų 
partijos kandidatas j preziden
tus Franklin D. Poosevelt. Vie
tos demokratai ir miesto val
dininkai sutiko jį labai iškil
mingai.

Mirė Chicagos parodos 
atstovas užsienyje

Gauta žinios, kad Ispanijoje 
mirė Chicagos pasaulinės pa- 
rodos atstovas Sir Henry Colc. 
Jis buvo parodos Londono biu
ro vedėjas.

MARIJONA SKURDANIS 
po tėvais Shultz

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 29 dieną, 3 vaalndą po 
pitt 1932 m., sulaukus 48 me
tų amžiaus, gimus Alytaus — 
Lieutvoje.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame 

vyrą Antaną, .3 < 
Minnie ir Molly, 2 
William ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
W .Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks
lio 3 dieną, 9 vai. ryto iš namų j 
šv. Agnieškos parapijos bažnyčią, 
Pershing Rd. ir \Vashtenaw Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal- 
dbs už velionės sielą, o iš ten bus 
rtulvdėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Skurdą- 
nis giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja 'grabo- 
rius ,Wm. J. Adams, Telefonas 
Lafayette 0067.

nubudime 
dukteris Anna 

! sūnų John ir 

randasi 2663

panedėly. spa«

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wsetem Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

turtingas ir plačiai apimantis 
sveikatos dalykus.

Tas pats kortriieto na^ys pa
reiškė, kad Higiena (apsisaugo
jimas nuo ligų) bus aiškinama 
kuo nuodugniausiai. Bus rodo
mi krutami paveikslai iš higie
nos ir ligų Atsiradimo sričių, 
ši programos dalis bus savo 
rūšies naujienybė. Skirtingi 
krutami paveikslai bus rodomi 
kiekvieną vakarą.

Mes visi žinom, kad iš kru
tamu paveikslų gdli daug dau
giau pamatyti ir išmokti j va
landą laiko, negu skaitant di
delę knygą per ištisus metus, 
šią progą turėsime spalio 5, 6 
ir 7 d, vakarais. Tikiu, kad 
platesnes žinias apie savaitę 
per lietuviškus laikraščius su
teiks pats daktarų komitetas.

D.

giama “Sveikatos Savaitė” 1h- 
re^ nemažai istorines vertės; 
tai bus lietuvių sveikatos kon
gresas, kuriame draugijos na
riai daktarai atidfengs nemažai 
akyvų dalykų Sveikatos srity
je.

į Gauta tikrų žinių, kad. svei
katos sąvaifės programas susi
dės ne vien iš pamokų1, bet ge
riau sakant, buš sveikatos pa
roda. Programe dalyvaus pa
čios draugijos nariai, patiekda
mi naujausių patyrimų 
dicinos ir chiturgijbs 
L. D. Dr. daugiausiai 
pagirti už tai* kad jų 
ma sveikatos savaitė 
jžangos; tai yra tikrai 
di dovana Chicagos ir 
kių lietuviams.

Vienas iš daktarų komiteto 
užklaustas, ar bus renkamos 
aukos svetainės lėšoms apmo
kėti arba kuriam nors tikslui, 
štai kaip atsake: “Ne. Musų 
parengimas ne finansinis klau
simas. Nežiūrint kaip didelės 
bus išlaidds, jas padengsime 
patys. Mes pasistengėm sureng
ti sveikatos savaitę lietuviams, 
kad supažindinti juos arčiau 
su medicinos progresu ir nu
rodyti kenksmingus gyvenimo 
žygius ir santiknis, kiirių ven
giantį galima nusikratyti ne
mažai sveikatai nuostolių, tai 
yra ligų.” Iš Šio pareiškimo 
aišku, kad jų programas bus

•r

Rytoj “Naujienų” at
stovas A. Žymontas 

kalbės per radio
Iš radio stoties WČFL., 970 

kilocycles, Budriko korporacijos 
radio valandoje, tarpe 5 
ir 6 vai. vakaro, kalbės “Nau
jienų” atstovas Antanas Žymon- 
tas. Kuomet ateis penkta Va
landa po pietų, užsukite savo 
radios ir pasiklausykite prane
šimo apie “Naujienas”.

Amerikos Lietuvių 
Daktarų D-jos “Svei

katos Savaitė”
Ruošia parengimų paminėti 20 

draugijos metų sukaktuves; 
nusitęs nuo spalių 4 iki 7 di

jos ko- 
utiduoti

Daktarų

ku- 
bet 
na- 
nuo

Me- 
Lie,- 
na- 
yra

Smagu girdėti, kad lietuviai 
daktarai rengia Sveikatas Sa
vaitę ir kad Chicagos ir apie- 
linkių lietuviai turės progos 
savaite pasinaudoti. Tokie pa
rengimai yra retenybė, ypatin
gai pas lietuvius.
Daktarų Draugijai ir 
mitetui už tai reikia 
kreditas.

Amerikos Lietuvių
Draugijos 20-ties metų gyva
vimas nepasiliko bergždžias; 
Per 20 metty1 'dVallgija augo ir 
brendo, kaip koks gyvas 
nas. Augo ne vien nariais, 
ir darbais. Draugija ir jos 
riai neatsiliko nei žingsnio
profesijos progreso. Tą apsi
reiškimų galima įrodyti tuo; 
kad Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugija yra Amerikos 
idikalcs Asociacijos šaka, o 
tuvių Daktarų Draugijos 
riai, sulig statuto, taipgi
Amerikos Medikales Asociaci
jos nariais. Norėdamas būti 
minėtos asociacijos nariu, gy
dytojas turi turėti profesijos 
laipsniškų kvalifikacijų ir j(os 
prisilaikyti ligonių gydyme. To
dėl nėra abejonės apie lietuvių 
gydytojų progresyviškumą. Tu
rint omenyje minėtų faktui, 
reikia pilnai tikėtis, kad ren-

iŠ me- 
srities. 
galima 
rengia- 
bus be 
nuošir- 
apielin-

DR. C. KASPUTIS
* DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Ofiso telefonas YARDS 0344
DR. VINCENT S. NORKUS 

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

■» ir nuo 7 iki 8:30 vak.
Nedalioj nuo 10:30 iki 12 vai;

756 Wėst 35 th St. Chicago, UI.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel; Lafayette 7031
. Rez. Virginia 1829Dr. V. E. Šietiiinski

DENTISTAS
4143 Archer Av., kampas Francisco Av.

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

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyųs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Petėr Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S, Halsted St.

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

Pfaone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
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. dieną. 

Phone Midway 2880

Graboriai

GrabOTiai
Telefonas Yardr 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autdmobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lachavidi ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. RERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuoriiet esti sąži
ningas ir ^nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUD AS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5 914

DR. NAIKELIS
T56 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

LJ.ZOLP
Graborius Chicagoj

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel/ Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31 st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.—

Advokatai

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tfe Gt.

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai

ir M. A. EZERSKI
GRABORIAI

Musų mandagiu ir< nuoširdžiu patarnavii- 
mu busite užganėdinti. 
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
6607 S. Mapteivbod Avė.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAI8A

BUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su ttU^giAto-
. . .______ i_____st___ i.xa_____

mirusio
|«taigą H blle kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų atitomobiMtui tfttatthiai | jusą 
namus ir atvefi | musų Įstaigą, kur gaUstte pamatyti 
džiausi pasirinkimą grabą ir kitų reikmenų ir ui tą pu* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, ncHuriitt 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. .

EUBBIKiS yra vienatinis lietuvių gmborius, kuris 
teikia ambulanęe patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškas Kopėčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pinti negu kreipsitės kur 
kitur. '

E? B BjJJL B H

tos# &RABORliSr ? yįO 1

4605-07 South Hermitege Avenue
Visi Triefonali YABDS 1741 te 1741
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Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K. fiUfilS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų-

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvertą „ 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonas Virginia 0036

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo; skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, zatsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis1 pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

> giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

, Phone Boulevajd 7589

Rez. 6000 South Artesian Avenue 
Phofte Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Duokite savo akis išegzaminuoti,

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland..Avė 
Tel. Boulevard 6487

.... .j.. ... .............. .

' Tel, Yardš.1829

DR* G SERNER 
tš akių specialistas 
llfeįį. Patyrimas

KomplikuotuoseMBF Atsitikimuose i
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

75Q West 35th St.
kampas Halsted St.

Va la neteis rhrt> 10—-4, riub 6 iki 
Nedėliotas nub 10 iki 12

. Lietuviai Gydytojai

LIET

8

DR. MARGERIS
Valandos: tfu© 10 ryto .iki. 2- po pietų 

ir nuo 6:50 iki 8:50i vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St. PBM. BoMMnr r«3
»

DR. M.T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISĄ S:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 3 iki 4 ir nuo SUki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal ratkrtl 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A.A/SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. V/dshington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 733f7

Namų Tel. Hydc Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. A. L. YUSKĄ
2422 W. Marųuette Rd.‘ 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehil! 1595 

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

nedėlloms pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 West I4th Street 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
• (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marqustte Road

Valandas: 9—12, 7—9, AntradienįValandas: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dantistas 

4645 So. AsHajid 
Arti 47tfa Street

Avė.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

52

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

E. 107th St.—prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 So. Wood Sts—-Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393, 

160 N. LaSalle St. —- pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205
Tel. Central 6166

VAKARAIS: 3117 So. Union Avė.
Te!. Victory 2213

Arba: 1800 W. 4>th St. Laf. 3490 
Pagal sutarimą.

William G Mitchell 
LIETUVIS- ADVOKATAS 

2656 West 69 Street !
Telepbone Hemlock 1£23 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis įagal sutartį.



šeštadienis, spalių 1, 1932

Vilniaus pavergimo 
dvyliktos sukaktuvės
Spalių 9 d. Lietuvių Auditorijoj yra rengia

mas įspūdingas Vilniaus užgro
bimo minėjimas

Nedčlioj, spalių 9 dieną, ly
giai 7 vai. vakare. Lietuvių 
Auditorijoj, jvyksta didelis 
Chicagos Lietuvių vakaras su 
gražiu koncertu ir šokiais. Tai 
bus minėjimas dvylikos metų 
sukaktuvių nuo užgrobimo Vil
niaus, kurį lenkai nuo Lietu
vos atplėšė, sulaužydami savo 
iškilmingus pažadus, duotus 
Suvalkuose spalių mėnesio de
rybose, 1920 metais.

Su Vilnium yra surišta visa 
lietuvių giminės istorija nuo 
senų senovės. Vilnius Lietuvos 
sostinė, Vilnius Lietuvos kul
tūros centras; Vilnius Lietu
vos valstybinės sąmones, jos 
augimo, išsivystymo centras 
per šimtus metų.

Vilnių brangina ir kitos Lie
tuvai artimos, sudėtinės ir 
kaimyninės tautos: žydai, balt- 
gudžiai, ukrainiečiai, pažan
gieji latviai ir tolimesnieji Pa- 
baltijos kaimynai.

Širdingų velijimų esame gir
dėję dėl Vilniaus užgrobimo 
iš čia suminėtų tautų atstovų 
daug sykių. Jie linki, kad lie
tuviai atgautų nuo lenkų Vil
nių, nes Vilnius priklauso lie
tuviams. —A. 2.

Liūdesio Diena
Netrukus ateis spabų 9 d. 

Tai priminimas Amerikos lie
tuviams, kad Lenkija atplėšė, 
smurtu užgrobė ir la ko ne
laisvėje trečdaE visos Lietuvos.

Trečdalis Lietuvos, su arti 
milijonu gyventojų, randasi 
Lenkijos vergijoje, Lenkijos 
erelio nasruose.

Musų brolius lietuvius varu 
ir priespauda lenkina; musų 
lietuviškas mokyklas uždarinė
ja, neleidžia lietuvių vaikams 
pažinti tėvų kalbos, mėgina 
priversti priaugantį jaunimą 
pamiršti, kad jis yra lietuvių 
kraujo — Lenkijos nelaisvėje.

Sekmadienį, spalių 9 d. at
sibus iškilmingas tos liūdesio 
dienos paminėjimas, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Pradžia 
7 vai. vakaro. Yra užkviesti 
kalbėtojai, dainininkai, solistai, 
choras ir tt.

Lietuvi-vė, ateik į Chicagos 
Lietuvių Auditoriją Liūdesio

TEMYKITE LIETUVIAI
• J' * • l •• ....-i

J. Namon Finansinė Kompa
nija Atlieka Daug Rųšių 

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

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

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

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

7. Parduoda chckius pasiųsti kam reikia užmokėti bilas, taksus, van
dens, elektros, gaso arba kitas bilas. '

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

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

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

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

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

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

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE 00.
REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

6755 So. Western Avė. Chicago, UI.
PHONB GROVEH1LL 1038

Dienoje, kad sykiu su kitais 
iškilmingai liūdną įvykį pami
nėti ir dar sykį pakelk protes
to balsą, kad Vilnius ir Vilni
jos kraštas neteisėtai paverg
tas. —D-ras A. L. Graičunas.

Iš “Birtuės” choro 
repeticijų

Nariuose apsireiškė pasiryžimas 
ir noras dirbti; antroje repe
ticijoje atsilankė 50 narių; 
keli nauji

“Birutės” choras laikinai va
dovaujamas muz. Bijansko, pra
deda rimtai darbuotis ir ruoš
tis ateinančiam žiemos sezonui. 
Antroji repeticija įvyko Gage 
Park salėje, šį ketvirtadienį ir 
pasižymėjo skaitlingu narių at
silankymu. Choran įstojo keli 
nauji nariai ir netrukus darbas 
prasidės visu tempu. Laike per
traukos, dirigentas p. Bijans- 
kas, p. Nora Gugienė ir choro 
valdyta pasakė trumpas kal
bas. Nariuose pasireiškęs ūpo 
pakilimas, noras dirbti ir reikia 
tikėtis, kad šią žiemą, kaip pra
eityje “Birutė” nuveiks nevieną 
didelį darbą.—X.

PRANEŠIMAI
Marquette Park. SLA. 260 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 2 dieną 
spalio, 2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko 
raštinėj, 6812 So. Western Avenue. 
Visi nariai ir narės esate kviečiami ne
atbūtinai atsilankyti, nes jau vasaros se
zonas pasibaigė ir turime rengtis prie 
žieminio sezono, taipgi yra ir šiaip 
daug svarbių reikalų, kuriuos neatbūtinai 
reikia aptarti, taipgi užvilktos mokes
tis reikėtų užsimokėti.

M. Pollock. sekr.

Draugijos ŠV. Petronėlės susirinkimai 
bus laikomi nedėldieniais per žiemą. To
dėl narės malonėkite susirinkti nedėlioję 
spalio 2 d., 1932, 1 vai. po pietų, 
šv. Jurgio .parapijos svet. .. ..\Yra. daug, 
svarbių reikalų dėl svarstimo.

- O. Kliučinskaitė, rast.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Draugystė Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
4 d. spalio 1932 m., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. 
Halsted St. Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, nes randas daug svarbių reikalų 
svarstyti draugijos labui. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
“SVEIKATO SAVAITĖ”. . Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai šiais metais 
sukanka dvidešimties metų jubiliejus, 
taigi švęsdami savo draugijos jubiliejų 
rengiame “Sveikatos Savaitę”, kuri tęsis 
keturias dienas, — Spalio-October — 4, 
'$, 6 ir 7 d. 4 antradienyj bus abel- 
nai vyrams ir moterims, 5 trečiadienį 
bus vien moterims, 6 ketvirtadienį bus 
vien vyrams, o 7 penktadienį bus vėl 
vyrams ir moterims — abelnai publikai. 
Tęsis nuo 6:30 iki 10 vai. kas vakarą 
prelekcijos — paskaitos — parodos ir 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St., įžanga vel
tui. Dr. G. J. Bložis, rast.

Brighton Park. Keistučio Kliubo 
narių žiniai. Lietuvių Keistučio Pašel- 
pinio Kliubo susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 2 d., pradžia lygiai 12 vai. 
pietų laiku, 4615 S. Mozart St. Na
riai prašomi patys atvykti ir kartu savo 
draugus atsikviesti dėl prisirašymo į 
kliubą, taipgi nariai prašomi daugiau 
atkreipti domesį į savo mokesčius, nes 
šiuo tarpu randasi tokių, kuriuos reikės 
suspenduoti nuo pašelpos, o apie kelis 
suvis išbraukti. Nors apgailėtina, bet 
tai turės būt padaryta išlaikymui kliube 
tvarkos . Suprantama, kad iš to bus di
delė nenauda tiems nariams, kurie pra
ras teises prie kliubo, atsižadant jau 
nemažai sumokėtų savo pinigų, tik vie
natinė proga beliko minėtiems ateinan
čiam susirinkime užliktus mokesčius už
simokėti ir pasilikti pilnais, bet ne iš
brauktais nariais. — A. J., S.

Simono Daukanto Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą sekmadienį, spalio 2 
dieną. 1932 m., 12 vai. dieną, Chica
gos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Nariai būtinai privalo 
pribūti, nes bus svarbus susirinkimas. 
Taipgi randasi naujų ir svarbių reikalų 
apsvarstyti. Valdyba.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausią 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 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos 'Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI
SPAGHETTI

B. W. KORSAK. Sav. . 
1516-18 WEST GRAND AVĖ.

arti Ashland

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

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

Chicago, Illinois.

J. MACKIEWICH 
l MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St
Tel. CANAL 1678-1679

Special Bargenai!
Dutcb Boy Lead $Q —100

svarų
Egyptian Ready $4
Mixed .................... I v Gal.
Popieriavimui 1 f) f*
popiera  ....................... I W Rolė
Grindims Apdangalas $Q /Į Q 
9x12 ....................................

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 3998

AMKINO 
PREZEN- 
TUO JA

Kaip viso pasaulio darbininkai 
užmušinėja vienas kitą.

“SNIPERS”
SOVIETU RUSIJOS NAUJA IR 

DIDŽIAUSIA FILMĄ 
Taipgi Rusų*“NEWS REEL” 

“PIRMOS GEGUŽES
PARADAS”

THEATRE CASTLE Mad1sonirSts.
25c Iki 1 vai. po piet.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I
■ . < t -

Educational
 Mokyklos - - -

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS % 
Mokinant nafllgražinlmo (Beauty Culture).

Trumpai) ir lengvos kursas. Tik mažam skai
čiui dar fil monesi duosimo $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suleSkoJimo biuras patar
nauja dykai. Telefohuokite arba raftykte rau
site DYKAI 20 puslapių knygą. Be Jąkios 
atsakomybčs. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

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

108 North State St., State 8057

Financial

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA 

1739 So. Halsted St.

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI
Atnaujinami ir finansuojami miesto 

arba apielinkių prapercių. Taipgi ūkių 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St.. 
Wentworth 0249

♦ Lr-.-„

LA SALLE VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų ,aš esu privers
tas paaukoti savo La-Salle De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal. Karas yra kuogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais, 
gražus baigimas, švarus išmušimas, sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą. Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
virš $3,100. Paaukosiu jį tiktai už 
$350. Atsišaukite riedėlioj. 2106 N. 
Humboldt Blvd., 2nd flat.

NEPAPRASTA PROGA
Hupmobile 8 1'931 modelio, sedanas. 

Banko užsidarymas verčia mane paau
koti šį gražiausi karą. Beveik neva
žinėtas — tiktai kelis šimtus mylių. Jis 
yra tikrai kaip naujas. Įrengtas su še
šiais dratiniais tairais ir šešiais visiškai 
naujais originaliais tairais. Kanavo man 
virš $1,900. Priimsiu $350. 949
North Hoyne Avė., 2rd Apt. Meldžia
me- atsišaukti nedėlioj.

HUDSON VĖLIAUSIO MODELIO 
SEDANAS

Karas yra absoliučiai kaip naujas ma
no išvažinėtas visai mažai ir rupsetin- 
gai. Reikalas pinigų verčia mane paau
koti jį. Neturi nęt įbrėžimo ir yra tiek 
pat geras kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. 
Paaukosiu jį už $250. Atsišaukite ne
dalioj bile laiku. ( 1309 North Cali- 
fornia Avė., 3rd Hat.

TIKRA PROGA
Graham vėliausio11 modelio De Luxe 

Sedanas. Mano 'vartotas Mažiau kaip 
aštuonius mėnesius., Turiu paaukoti, 
kad sukelti pinigų.’ Tai yra puikiau
sias karas, kokį kada esu turėjęs, yra 
tiek pat t geras, kaip naujas. Turi še- 
Šįusi drarintųs.. ratus .iri š&šiųsf >OriginMįus 
tairus kaip' naujus. ' Priimsiu < $25*0. 
3149 Lyndale, t., netoli Kędzie Avė., 
2nd flat. >

PARDUODU STUDEBAKER. Ge- 
rame stovyj. Nebrangiai.

4011 So. Cempbell Avė.

Furniture & Fixtures

MAYTAG SKALBIMUI MAŠINA 
kaip nauja tik $59.50. šaukite 

Tel. Englewood 2600•

PARSIDUODA pirmos rūšies saliuno 
barai, pigiai. Kreipkitės prie K. J. 
Phillips, 2254 W. 19th St.

.....— ■■ „y. ...............   i , i..—.

KA TURI pardavimui Restauracijos 
fixtures, pilnai visuą, malonėkite praneš
ti. Boulevard 9880;'

ATSIŠAUKITE tuojau,, didtlis 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $325.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas — $35, pasilsiu: kėdė $12, 
drėpsai, indai, Amerikoniškas orienta- 
liškas karpėtas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyrium, užmo
kėsiu už pergabenimą.

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

Business Service
_________Biznicj> Patynąyimą

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 apkaįnavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFINČ CO.
3218 So. Halsted St. t 

Tel. Victory 4965
A, 11 . .......................    MVMMMVMva

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na* 

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertq patarimai visais reikalais 

i dykai. Atdara nėdeliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

Incorporated 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

KRAUTUVNINKŲ — kriaučių aty- 
dai. Mes pasiuvame geras, rankomis siu
tas kelnes, pigiai dėl kriaučių.

Tel. Rockwell 5373

’ Patent Attorney

| PATENTŲ idVokatas kooperuos su 
išradėjais pateritavime finansavime ir su
radime r inkų praktiškiems išradi -

■ mams. ,>'■

H. SANDERS,
1 536 Sq. -ftlark gt.

< .r M ‘

Situation Wanted

PAIEŠKAU abelno namų darbo, esu 
patyrusi įvairiuose darbuose, farmos ar 
miesto. Rašykite į Naujienas. Box 1487 
1739 So. Halsted St.

—....... o----------

IEŠKAU darbo už janitoriaus pagel- 
bininką, esu jaunas ir patyru tame dar
be, unijistas, dirbsiu už mažą algą. 
Victory 9034. Klauskite Tony.

Personai

PAJIEŠKAŪ apsivedimui vyro apie 
40 metų amžiaus. Esu 40 metų naš
lė. Geistina, kad turėtų keletą centų.

Box 1488 
Naujienos 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, geistina, kad butų biskį susi
pažinus su kokiu nebūt bizniu. Aš 
esu bizniavas vyras, vidutinio amžiaus. 
Rašykite Box 1491, 1739 S. Halsted 
St., Chicago.

PAtEŠKAU apsivedimui draugės nuo 
40 iki 50 metų amžiaus. Geistina, 
kad prisiųstumet paveikslą. Duosiu at
sakymą. Rašykite J. P. K., Naujienos, 
Box 1492.

JIEŠKAU PAUL P. BALTUTIS 
Real Estateninkas, kuris gyvena 3327 S. 
Halsted St. Kas pirmas praneš kur jis 
randasi, gaus atlyginimą $25.00, kaip 
areštuos. Antanas Jucius, 927 W. 33rd 
Street.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų iki 40 metų am
žiaus — aš irgi 40 metų . Atsišau
kite laišku. Juokais nerašykite. W. 
T. 903 W. 35 St., Chicago, III.

Partners Wanted
RcWa - - -

PAIEŠKAU pusininko į bučernės biz
nį, pavienio vyro, patyrimas nereika
lingas. 1739 S. Halsted St. Box 1493.

REIKALINGAS pusininkas su ne
daug pinigų į grosernės biznį prie pa
vienės moters. Rašykit laišku. Knygy
nas, Box 48. 3210 So. Halsted St.

Radžos
NAUJAS 1932 Philco Radio ir Fo

nografas $24.95. Majestic Console 
Hi Boy $19.50, Migets $11.95, G. E. 
10 tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto 
Console $39.95.

2332 Madison St.

GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS
Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra

dio ir visur1. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atliekame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis. 

CAPITOL RADIO LABORATORY
1737 West 47tb St.
Tel. Lafayette 7867

RADIO PATARNAVIMAS — pa
taisau visų ^išdirbyščių^ radios. ' Patar
nausiu greitai ir gerai. Šaukite Tel. 
Grovchill 2092.

For Rent
RENDON 4-5 kambarių flatai, karš

tu vandeniu šildomi, janitoriaus patar
navimas. Labai prieinama kaina. Pa
matyk janitoriu, 73.1 W. 18th St. ,

Rendos Nupigintos Per 
Pusę

Nauji namai, puikus flatai, garu ir 
pečiais šildomi. Dabar rendos per pu
sę nupigintos negu buvo du metai at
gal. Atsišaukite į musų ofisą.

M. J. KIRAS
Real Estate and Home Builder 

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDUOSIU 6 kambarių bungalow 
porai kari priims mane ant burdo. At
sišaukite greitu laiku. J. Kazlauskas, 
6255 Grace St.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
su valgiu ar be valgio. 836 W. 34 PI. 
2ros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 
merginai bei vedusiai porai — kam
bariai “steam heat” apšildomi.

3312 So. Union Avė.

RENDON kambarys prie mažos šei
mynos ant aptįekos viršaus, 2 lubos. 

3301 S. Halsted St.

RENDAI kambarys merginai ar vai
kinui prię mažos šeimynos prieinama 
kaina, apšildomas. Telefonas Lafayette 
8157, 2605 W. 43th St.

PASIRENDUOJA garu šildomi kam
bariai vaikinui, merginai arba vedusiai 
porai, gali turėti savo rakandus, vietos 
yra, galite' vieni virtuvę vartoti.

2318 W. 17 St.

RENDAI gražus kambarys vyrams ar
ba merginoms. Klauskit krautuvėj. 

919 W. 33 St.

FORNIŠ1UOTAS kambarys dėl 
jaunos poros be vaikų arba jaunos mer
ginos, pigiai prie gerų žmonių. M. 
Sapawich, 2'419 W. 69th St.

KAMBARYS su valgiu už $30 į 
mėnesį prie mažos iš suaugusių šeimynos 
yra telefonas, J. G. 6614 S. Sacramento

PASIRENDUOJA kambarys, vande
niu šildomas vaikinui ar merginai arba 
vedusiai porah 6925 ©i Tąlmari ftnR

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą.

2751 W. 55 St.

$500 VERTĖS DELIGATESSEN 
FIKČERIAI, UŽ $200

Visi fikČeriai beveik nauji taipgi ga
lit renduoti štorą su 4 gražiais kam
bariais užpakalyj už $30 per mėnesį.

Atsišaukite
1039 W. 69 St. 
Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI grosernės biznis, ge
ras ir išdirbtas, prie storo 4 kambariai. 
Priežastis, savininkas apleidžia meistą..

3443 Auburn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
storas, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti arba priimsiu part
nerį su $400. Geriausia proga kokia 
gali pasitaikyti. 21.2 E. 16th St.

—O—

ATYDA KRIAUČIAMS
i ' f

Brighton Parke, randasi gera biznio 
vieta kur galima pagyvenimą padaryti. 
Štoras ir trys pagyvenimui kambariai. 
Visi kriaučiui reikalingi rakandai par
siduoda už labai mažą kainą arba ga
lima rendavoti . Renda už mašinas ir 
kambarius $25 į' menesį. Nepraleiskite 
šios geros progos. Pasimatykite su 
mumis.

PAUL M. SMITH
4425 So. Farfield A ve.

Lafayette 0455

PARDAVIMUI grosernė, gera vieta, 
parduosiu už pusę kainos $125.00. 

3210 $o. Halsted St.

DELICATESSEN parsiduoda labai 
pigiai, gera proga porai žmonių pada
ryti pinigų, lietuvių apielinkėj. Ren
dos $35, 4 pagyvenimui kambariai. 
2446 W. 71st St. Grovėhill 3269.

PARDAVIMUI krautuvė — groser
nė, ice cream, cigarų ir cigaretų, 
Auburn Park apielinkėj, keturių kam
barių pagyvenimas ir maudynė. 3210 
So. Halsted St. Box 46.

Farmg For Sale

PIENININKYSTĖS Farma, 100 
akerių, 20 mylių į South West. Par
duosiu labai žema kaina. Steve Nemeth 
No. 1, Lackport, III. 
—J------- ....... ...................................................—

AR PAVARGOTE JIEŠKODAMI 
DARBO? Padarykite save nepriklauso
mu ir pirkite, farmą Iowa Valst. už vie; 
ną trečdalį kainos nuo žinomos Ame
rikoj organizacijos. Mažas {mokėjimas, 
likusius ant lengvų išmokėjimų. Ra
šyk dėl informacijų arba ateik ypatiš- 
kai. \ Kambarys 737. v 208 So. LaSalle 
Street. \ I .

BUS NEPRIKLAUSOMAS. St. Pc- 
tersburg, Florida siūlo gerą žemę,, pigiai. 
Lengvais išmokėjimais. Geriausi cash 
marketai dėl farmos produktų, vaisių, 
daržovių, paukščių, kiaušinių ir pieno. 
Reikalauk literatūrą, dykai.

FLORIDA ESTATES
7 So. Dearborn St. 

Chicago, III.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

Jums Nereikia Atvažiuoti

i

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

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

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu 
pigintos ir dar sykį nupi- 

y gintos1

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

Fanus For Salę
 J Ūkiai Pardavimui

ANT RENDOS farma 80 akerių ir 
triobos. Taipgi kita 63 akerių ant 
kiek metų norės, 5 ar 10. $100 į
metus Scottville, Mich. Lietuvių ap
gyvento, netoli miesto, geri keliai. Jei
gu vien moteris nori gali gauti pusi
ninką, kuris turi gyvulius.

Box 1490 
Naujienos 
—0—

NĖRA GERESNIŲ, NĖRA PIGES
NIŲ FARMŲ 

Ant pardavimo ir mainų. 
80 akrų gera žemė, bud. $3000. 
160 akrų, prie upės, tinka dėl sum- 

mer rezorto. Mainys ant namo.
40 akrų, $1500,
Daug kitų fąrmų.

819 W. 35th St. 
Boulevard 9122

Exchange—Mainai
MAINUI 6 kambarių namas 

su trimis lotais ir sodnu Mar- 
ąuette .Park apielinkėj. Mainy
siu į didesnį ar mažesnį namą 
nepaisant vietos. Klauskit Alex 

7206 So. Mozart St.
Hemlock 0750.

Real Estate For Sale

PRIVERSTAS parduoti už bargeną 
štorą ir 3 flatus .lotas 50x125 ant 51 
gatvės, arti Racine Avė., tiktai $5000. 
Atsišaukite prieš piet dėl pilno paaiš
kinimo.

1543 W. 51 St. 
—O—

IŠSIMAINO bizniavas namas, štoras 
su 4 flatais; namas vertas $12,000, par
duosiu už $5,500, arba mainysiu ant 
lotų, bučernės, automobilio, didesnio na
mo, bungalow arba restauranto.

F. G. LUCAS « CO. 
4108 Archer Avė. 

Lafayette 5107
—O—

PARDAVIMUI kampinis lotas 72 
pėdos pločio ant Archer Avė., didelis 
automobilių pravažiavimas. Gera vie
ta gasolino stočiai. Kainavo $12,000. 
parsiduos už $5,500 su $500 {mokė
jimų, likusią dalį spulkos morgičius 
ant 11 metų išmokėjimais.

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė. Tel. Virginia 0757

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais, 
mašinerijoms. Žemė derlinga, netoli, di
delių miestų, Parsiduos pigiai arba mai
nys , ant namo.

6 kambarių muro bunga1ow, Mar- 
ųuette Parke, kaina $5,500, mainys ant 
lotų arba morgičių.

. CHAS. ŽEKAS 
3647 Archer Avė.

J DIDELIS BARGENAS
Savininkas parduoda gerą bizniavą na

mą už pusę kainos. Štoras, 6 kamba
riai užpakalyje, ir viršuje 2 po 4 kam
barius . Dviejų karų garadžius. Tin
kamas dėl grosernės ir delicatessen.

5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI arba mainysiu, na
mas 8 kambariai ir 3 akeriai žemės, visi 
įtaisymai dėl daržo. .

6425 So. Ashland Avė.




