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Politinė Vokietijos Padėtis 
Rinkimams Besiartinant

Vokietijoje prasidėjo 
rinkimų kampanija

Prasidėjo fašistų išardymu sa
vo buvusių draugų, naciona 
listų, susirinkimo

_ Berh’nas, spalio 2. — Vokie
tijoje prasidėjo šiemet jau ket
virta nacionalistų rinkimų kam 
panija. Prasidėjo tuo. kad Hit
lerio fašistai Breslau mieste už
puolė ir išardė politinį susirin
kimą savo buvusių talkininkų— 
nacionalistų. Bet visur kitur 
rinkimų kampanijos pradžia 
praėjo ramiai.

Visa Vokietija juokiasi kaip 
pešasi du didžiausi reakcionie
riai—Hitleris ir von Papen.

Vokietija dar niekad nematė 
tokių rinkimų, kaip ateinantie
ji. Visur rinkimai yra daromi 
tam, kad išrinkti parlamentą, 
kuris leistų Įstatymus ir a'bel- 
nai valdytų šalį, čia gi žino
ma, kad valdžioje pasiliks pre
zidentas von Hindenburgąs su 
junkeriais von Papenu ir gen. 
von Sehleicher, nežiūrint kokie 
bus rinkimų daviniai. Ir čia 
rinkimai daromi ne parlamen
tui išrinkti, bet kad valdžia ga
lėtų Įrodyti, jog reichstagas ne. 
gali leisti Įstatymų, kadangi jis 
negali sudaryti pastovios di
džiumos.

Pirmesniame reichstage galė
jo susidaryti katalikų ir fašis
tų koalicija, kuri butu turėjusi 
reichstage didžiumą. Bet val
džia prie tokios koalicijos ne
prileido pati paleisdama reich
stagą. šiuose rinkimuose jun
kerių valdžia tikisi ,kad daug 
balsuotojų atsimes nuo fašistų, 
taip kad jie ir su katalikais 
susidėję nebegalės sudaryti di
džiumos.

■ Tod°! atstovai arba turės pa
siduot. von Papeno diktavimui, 

. arba reichstagas vėl bus pa
leistas ir bus skelbiami nauji 
rinkimai pavasary.

Von Papeno valdžią ateinan
čiuose rikimuose remia vien tik 
nacionalistai, kurie kursto von 
Papeno paskelbti atvirą dikta
tūrą, nepaisant valstybės konsti
tucijos.

Fašistai, kurie pirmiau buvo 
dideli parlamentarizmo prieši
ninką: ir grąsino smurtu pasi
griebti valdžią į savo rankas, 
dabar dedasi dideliais reichsta 
go ir visos parlamentarinės 
tvarkos gynėjais.

Didžiuma buržuazijos ir mies
čionijos yra apatiška' ir nusimi
nusi. Daugelis gi žydų remia 
von Papeną, kaipo apsaugą nuo 
Hitlerio fašistų. Išėmus social
demokratus, visoje Vokietijoje 
nebeliko jokios tikrai demokra 
tinęs grupes.

Darbininkai gi deda visas sa
vo pajėgas ne apgynimui kon
stitucinių laisvių, bet kad ne
prileisti algų kapojimo. Visa 
eilė mažų streikų labai trukdo

ORR
Chicagai ir apylinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę ir vė
siau po piet.

von Papeno ekonominės rekon
strukcijos pieną. Bedarbiai 
karštai pritaria streikieriams ir 
streiklaužiauti neina.

Fašistai gi, nežiūrint, kad 
jie stveriasi ir tekių priemo 
nių, kaip išleistas partijos ūka
nas, kuris Įsako nariams skai
tyti vien tiktai fašistų laikraš
čius, - sparčiai silpnėja. Dauge 
lis žmonių jau apsivylė fašis
tais, ypač po jų nepasisekimo 
pasiimti valdžią pereitame rei
chstago Juos apleidžia ir deda
si prie*kitų partijų.

Hindenburgas šiandie švenčia 
85 metų sukaktuves. Jo popu
liarumas yra žymiai sumažėjęs. 
Susidėjęs su junkeriais ir pa
tapęs jų Įnagiu jis paliovė būti 
Vokietijos žmonėms “konstitu
cijos sargu”, kuriuo jis dėjosi 
per daugelį metų.

Streikų banga Vo
kietijoje

Valdžia galbūt paskelbs strei
kus nelegaliais ir policijos 
pagelba juos laužys

Bėdinas, spalio 2. — Strei
kai keliuose Vokietijos mies
tuose gręsia sutrukdyti visą ša
lies industriją ir neleisiti įsikū
nyti kanclerio von Papeno “vie
nų metų ekonominiam pienui”, 
kuris jau pradėjo veikti.

Sulig tuo pienu, dirbtuvėms 
leidžiama kapoti darbininkų al
gas ir jos tuo leidimu bando 
pasinaudoti. Darbininkai gi į 
tai atsako streikais.

Hamburge visas susisiekimas 
ir prekių pristatymas sutruk
dytas, pristatytojams ir kro
vėjams streikuojant prieš 5 
nuoš. algos nukapojimą.

Berline keli tūkstančiai ra
kandų kraustytoji! sulaikė visą 
kra'ustymąsi. Prie streikierių 
užuojautai rengiasi prisidėti iv 
kiti trekų darbininkai. Yra 
žinių, ’kišiol dar nepatvirtintų, 
kad valdžia rengiasi uždrausti 
visokius streikus, paskelbti 
juos nelegaliais ir Įsakyti poli
cijai ginkluotomis jėgomis strei
kų neprileisti.

Von Papeno ekonominis pie
nas gali turėti ii' rimtų tarp
tautinių pasėkų. Jis siekia nu
kapoti darbininkų algas iki že
miausio laipsnio, kad sumažin
ti gamybos kaštus. Kartu val
džia prižada sumažinti industri
jų taksus 1,500,000,000 markių 
į metus. Bus teikiami ir ne
maži tonusai toms dirbtuvėms, 
kurios samdys daugiau darbi
ninkų.

Hamburgo transportacijos dar
bininkų streikas

Hamburg, Vokietijoj, sp. 2.— 
2,000,000 Hamburgo gyventojų 
nubudę rado, kad jie yra likę 
be jokių transportacijos įmo
nių, nes elevatorių, požeminių 
kelių, gatvekarių, busų ir kel
tuvų darbininkai yra sustrei
kavę. Visi buvo priversti eiti 
į darbą pėsti. 8,0000 transporto 
darbininkai sustreikavo protes
tui prieš algų nukapojimą. Į 
streiką įsimaišė federalė susi
siekimo ministerija ir įsake 
abiems pusėms pradėti dery
bas. • , . .

- [Acme-P. A. Photol

Ekspliozijos sugriautas namas teisėjo Webster Thayer iš Worcester, Mass., kuris prieš kelis 
metus nuteisė mirčiai italus anarchistus Sacco ir Vanzetti..

Fulton paviete už
draudė pikietuoti 

kasyklas
Canton, III., sp. 2. — Vals 

t i jos prokuroras Senift po pa
sitarimo su šerifu ir valstijos 
policija paskelbė, kad pikieta- 
vimas anglių kasyklų Fulton 
paviete bus sustabdytas.

Valstijos milicijos nebus šau 
kiama, bet bus pasamdyta' apie 
100 šerifo pagelbininkų, kad ne
prileisti pikietuoti ir trukdyti 
darbą kasyklose.

Paskelbimas įvyko po rusirė 
mimo tarp pikifetudtojų ir dir 
bančiųjų angliakasių, kuriame 
6 žmonės liko lengvai sužeisti

Knox paviete ,ties Galesburg, 
vyrų pikietuotojų vietas užėmė 
moterys ir jos buvo sekmin 
gesnes, nes joms pasisekė su-1 
paraližuoti darbą Knoxvillo kar
šykloj. Kasykla bus uždaryta. 
Policija irgi neišdryso pulti mo
teris.

Rezignavo Čili pre
zidentas

Gen. Elanche pasitraukė spau
džiamas sudaryti civilę val
džią

Santiago, Chili, sp. 2.—Gen. 
Bartolme Blanche, laikinis čili 
prezidentas, rezignavo delei 
spaudimo, kad butų sudaryta 
civilė valdžia, kuri pravestų 
naujus rinkimus spalio 30 d. 
Judėjimas už civilę valdžią ir 
kad! karininkai nesikištų į val
džios reikalus, tiek išsiplėtė, 
kad karininkams pasidarė pa 
vojingn pasirodyti gatvėse. Ati
darant teatrą, laike vaidinimo, 
vienas žmogus pakvietė civilius 
apleisti teatrą. 2,000 žmonių 
tuoj aus išėjo ir paliko teatre 
vienus karininkus ir diploma
tus. Buvo ir riaušių.

Čili turi 40,000 kareiviu ii 
300,000 karabinierių, taipgi ne
mažą laivyną, žmonės*' mano, 
kad jie neturi ką veikti, tai ir 
rengia visokius maištus.

Nusižudė dėl stenografės klaidų

New York, sp. 2. — Rudolph 
C. Bach, 45 m., redaktorius ir 
leidėjas Stamp Collectors Ma
gazine, vakar nusišovė užpykęs, 
kad stenografė padarė jo dik
tuojamam laiške keletą klaidų.

Havana, Cuba', sp, 2. — 500 
studentų pakėlė riaušes, užpuo
lė viešąsias mokyklas, išvaikė 
mokytojas ir mokinius ir pri
vertė mokyklas užsidaryti.

Meksika smerkia pa- 
pos encikliką

Mexico City, sp. 2. — Visa 
Meksika smerkia paskiausią ją 
Rymo papos encikliką, kurioje 
papa puola Meksikos valdžią dėl 
jos tariamo persekiojimo kata 
likų bažnyčios.

Oficialis valdančiosios parti
jos organas EI Nacional vadi
na tą encikliką pavojingu ir 
kenksmingu dalyku ir skaito, 
kad tai yra Vatikano nepado
rus maišymasis Į vidurinius 
Meksikos reikalus.

' ' ' ■ • ■ ' : “ . į ' .

Rusija perkasi svies
tą Latvijoje

r"- - _ - - - " i—a—n— " i ii

Bet savo gi sviestą eksportuoja 
į kitas šalis

Ryga, ep. 2. —•_ Keturi tavo
riniai vagonai su 68 tonais Lat
vijos sviesto vakar liko išvežti 
Į Maskvą. Pardavimas Latvijos 
sviesto Rusijai labai stebina 
Rygos pirklius, kadangi pati 
Rusija pardavinėja savo svies 
tą Anglijoje ir Vokietijoje, kur 
už jį gauna daug žemesnes kai
nas, negu mokama už Latvijos 
sviestą, kuris yra aUgštesnės 
rųšies, negu Rusijos sviestas. 
Be to Latvijoj nėra pinigų in
fliacijos, itai ypač nepelninga 
darosi Rusijai pirkti sviestą 
Latvijoje, o savąjį eksportuoti 
į kitas šalis.

Latvijos valdžia taipgi leido 
vienai Rygos konservų kompa
nijai didelį konservuotų žuvų 
kiekį išmainyti su ■ Rusija ant 
Krymo vynuogių.

Pasuk sovietų valdininkų, di
džiuma užsieny perkamo mais
to yra pardavinėjama tiktai 
valstybės torgsin sankrovose, 
kuriose gali pirkti tiktai sve
timšaliai ir tiktai už kitų ša
lių valiutą, auksą ir brangme- 
nis.

Paryžiuje nusižudė du ameri
kiečiai rašytojai

Paryžius, sp. 2. •— Du ame
rikiečiai rašytojai, George Lo- 
uis de Nevers, 43 m. iš Chi- 
cago ir John Hofne Mą.tthe*ws, 
41 m., iš Nėwark, N. J., savo 
studijoj susėdę vienas priešais 
kitą, persipiovė rankų gyslas 
ir padavę vienas kitam ranką, 
mirė. Jų kunus surasta tik už 
10 dienų. Priežastis saužudys- 
tes finansinė,—pritruko pinigų.

(George de Nevers, kaipo ra
šytojas, Chicagoje yra nežinot 
ma’s). ! . , . , 'r . i1.. i . i i . . . •

Brazilija atsisako 
taikintis su 

sukilėliais
Rio de Janeiro, sp. 2. —Val

džios kariuomenės komanduo
to jas gen. Goes Monterio atme
tė Sao Paulo sukilėlių vado 
gen. Bantoldo Klinger taikos 
pasiūlymą ir įsakė savo kariuo
menei žygiuoti Į Seo Paulo mies
tą.

Kanada užėmė pirmą 
vietą kviečių eksporte
Ottowa, sp. 2. — Kanada, jos 

kviečių ir miltų eksportui veik 
trigubai padidėjus, užėmė pir
mą vietą, kaipo didžiausia' kvie
čių eksportuotoja pasaulyje.

Apnuodijo buvusį Man
žurijos gubernatorių
Tokio, spalio 2. — Iš Peiping 

pranešama, kad maršalas Chang 
Hsueh-liang, pašalinta sis Man
žurijos gubernatorius, tapo ap
nuodytas ir miršta. Ji mirtis 
gali turėti labai rimtų pasekmių 
Chinijos-Japonijos santikiuose.

Amerikietis pašovė dvikovoj du 
franeuzus

Paryžius, sp. 2. — Vienas 
laikraštis skelbia, kad rūgs. 29 
d. “dėl moters garbės” vienas 
amerikietis dviguboj dvikovoj 
pašovė, du franeuzus ir pats li
ko sužeistas. Vienas pašautų
jų, atsistatydinęs generolas, yra 
arti mirties. Jų vardų neskel 
biama, kadangi jiems gręsia 
areštas.

Skers gyvulių, kad pakelti 
kainas

Copenhageir; sp. 2. — Dani
jos ukninkai, kurie kenčia nuo 
žemų mėsos kainų, nutarė su
mažinti gyvulių perviršį, juos 
išskerdžiant. Per Ateinančias 6 
savaites bus papiauta 14,000 gy
vulių, kad pakelti kainas likusių 
galvijų.

Skelbia pieno streiką

Adams Genter, N. Y., sp. 2. 
—600 šios apielinkės farmerių 
nutarė nuo pirmadienio paskelb
ti pieno streiką. Streikas skau
džiai palies New Yorką, nes jie 
pienu aprūpindavo visą miestą.

Baton Rouge, La'., sp. 2. — 
Mississippi upėj apvirto Stan
dard Oil Co. valtis. Manoma, kad 
penki įgulos žmonės yra žuvę.

Gal 40 žmonių žuvo 
potvinyj Californijoj
Smarkus lietus pa tvindė tarp- 

kaln|. Keli miestai apsemti, 
du traukiniai sudaužyti

Bakersficld, Cal., spalio 2. — 
Mažiausia 40 žmonių žuvo po- 
tviny Tehachapi tarpkalny. Po- 
tvinys pasidarė debesiui pratru
kus. Vanduo užliejo visą klo
nį, patvino upeliai, nunešė til
tus ir užliejo kelis miestelius. 
Du tavoriniai traukiniai liko 
sudaužyti ir nusirito į vandenį. 
Sudaužytuose vagonuose jau 
rasta 12 lavonų. Tai bedarbiai, 
kurie slapta važiavo traukiniu. 
Manoma, kad jų buvo ir dau
giau ir kad mažiausia 30 tokių 
bedarbių yra žuvę. Kiti gal te
bėra dar 
nuošė, o 
nešė.

neapžiurėtuose vago- 
kitus gal vanduo nu-

skaičius žyvusių yraTikras 
nežinomas, nes susisiekimas su 
kloniu yra nutrauktas. O juk 
yra žuvusių ir užlietuose mies
teliuose.

Belgradas, Jugo Slavijoj, sp. 
2.—Vienas civilis žmogus liko 
užmuštas sprogus pakely atneš
tai bombai karininkų kliube. 
Užmuštasis yra' pasiuntinys at
nešęs pakelį su bomba, kurį 
jam įdavė nepažystamas žmo
gus.

Nušovė politini emi 
grantą

KaiihAš.—Į Suvalkų Kalvari
jos valsčiaus Raguvos kaim. 
buvo atvykęs politinis emigran
tas Vincas Cibulskis, kilęs iš 
Gilučių km. Punsko valsč. Sei
nų apskr. 1928 m. gruodžio 
men. jis pabėgo į okup. Lietu
vą. Lietuvos pasienio policija 
apie jo atvykimą žinojo. Naktį 
apie pusę antros vai. policija 
Cibulskj norėjo sulaikyti, bet 
jis bėgo. Policija paleido į bė
gantį kelis šuvius, kurių vienas 
pataikė. Cibulskis nukautas vie
toje. i

43 klm. naujų griovių 
Kaune

savi
Vili-
kilo-

Kaunas •—ir Kauno miesto 
valdybės lėšomis šiemet 
jampolėj bus iškasta 28 
metai griovių, o kitose miesto 
dalyse jau yra' iškasta per 15 
kilm. griovių. Griovius kasa ir 
apskritai žemės darbus dirba 
daugiausia seni, nestiprus ir 
šiaip kitur negalintieji gauti 
darbo vyrai.

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

<

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
■ . •

NAUJIENOS
1739 So. Halated Street.

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Paskelbė raportą dėl 
Japonijos žygių 

Manžurijoj
Sąjungos komisija paTautų

taria japonams pasitraukti į
Manžurijos geležinkelio sritį

Geneva, sp. 2. — Pagalio.; 
Tautų Sąjungos komisija, kuri 
tyrinėjo Chinijos ir Japonijos 
ginčą, paskelbė savo raportą 
Manžurijos klausimu. Raportas 
buvo laikomas paslaptyje iki jis 
tapo įteiktas Tautų Sąjungos 
tarybai, kuri perduos jį Tautų 
Sąjungos plenumui, su savo 
rekomendacijomis ar ir be jų.

Nemanoma, kad raportas iš
lygins nesutikimus tarp Chini
jos ir Japonijos ir išspręs Man
žurijos klausimą.

Raporte rekomenduojama, kad 
Japonija savo kariuomenę Man 
žurijoj ištrauktų į Manžurijos 
geležinkelio srytį .Tokia reko
mendacija nėra priimtina nė 
Chinijai, nė Japonijai.

Rekonmenduojamas ir sutei
kimas autonomijos Manžurijos, 
bet ta rekomendacija neturi 
svarbos, kadangi Manžurija jau 
yra paskelbusi “nepriklausomy
bę”. Komisija pasmerkia Ja
ponijos pripažinimą Manžurijos 
•tuo laiku, kai komisijos rapor
tas jau buvo prirengtas ir jo 
paskelbimas buvo atidėtas tik
tai prašant pačiai Japonijai.
Japonija nemainys savo nusi-

- statyme
Tokio, sp. 2. — Japonijos val

džia dabar svarsto Tautų Są
jungos komisijos raportą Man 
žurijos klausime. Komisija re
komenduoja Japonijos kariuo
menę ištraukti į Manžurijos ge
ležinkelio srytį. Tečiaus val
džios rateliuose duodama su
prasti, kad į raportą rimtos 
domės nebus kreipiama ir Ja
ponijos politika Tolimuose Ry
tuose nebus keičiama.
Rusija atsisako gelbėti japonus

Shanghai, sp. 2. — Rusijos 
sovietų valdžia griežtai atmetė 
Japonijos prašymą pasiųsti Ru
sijos kariuomenę į Manžuriją ir 
išgelbėti japonų valdininkus ir 
civilius gyventojus, kurie yra 
rankose Manžurijos sukilėlių 
Manchuli mieste, sako žinia 
iš Peiping. Rusijos konsulatai 
sutikę priglausti japonus, bet 
atsisakė siųsti kariuomenę pa
dėti malšinti Manžurijos suki
lėlius, kurie sukilo prieš “savo 
valstybę” ir iškėlė Chinijos na- 
cionalę vėliavą .
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ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalą

BE OPERACIJŲ# 
(Ruptura)

Hemoroidai (Pilės) 

sėkmingu meto 
odos ir augini 

liaukų ligos gy

1) Turi būti tuojaus nuini 
ta pabauda nuo restorano ve

Intcr-Occan, kurios pasie
kia tolimus kraštus, gra
žaus balso, pasiekia Kana
dos, Mexikos, Pietinės A- 
merikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victorf Mojęs-* 
lic ir Spartom Pamatykite 
šiuos naujus 1933 Radios 
Budriko krautuvėje, o jus 
nusistebėsite jų tobulumu 
ir gerumu.

Grybu ir vėl
Iš visko 

šiais nie
kas

apie aikštės
statymui arba
namo pirkimą

Linkėdamas
jūsų darbe, su pagarba, 

—Jonas Jodakis.
K. B. K. Ą. Centro Sekretorius, 

Kupiškis.
Rugsėjo 12, 1932.

buvo 
Pagalios 

susižinojo su 
mums, kad 

\ Juočkus ir ;
keliu v n us

I1/2 Joj.; Lietuvoj metams — 2 dol 
1 dol., ketvirčiui — 1/2 do|.

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Drimbj Dezulninimai Ir
Skrybflhi Padarymai

Mea toiklath* ftkupcrtu tn- 
atrukcijaa Dienomis ir Va* 
karaia, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $60 savai toj. 
Ant iu J ra didelis parei
kalavimas.
liaimokink papuošti. nu* 
velti ir padaryti ««u pui
kią skrybėlaite dar besi
mokinant.

MAffTKR nRKSSMAKINO 
COLLKOK

330 0. WabH»h Aventte 
kampas Van Buron St.
Raitykite dėl knygutes 

Gausite Ja DYKĄJ.

2) Turi būti tuojau reslora 
no laisnis grąžintas.

3) Turi būti tuojau policijoj 
vadas Draperis 
vietos.

4) Turi būti 
žytas policijos 
ir t. t.

Toronto komunistai jau 
verčia Kanados vyriausybę. 
Lauksime, kokios bus pasek
mes. — AX.

Kaip sekantį sykį pavargsite ir busite iš
troškęs, pasivaišinkite didoku, šaltu gėry
nių—B()WMAN‘S Pienu. Jo maistingu
mas greit priduoda naujos energijos, o 
besirandanti jame vitaminai ir mineralai 
yra tikriausi sveikatos palaikytojai. Ir 
koks skanus gėrymąs yra tas B0WMAN’S 
Pienas — Sppciale jo ant kiekvieno žings
nio priežiūrą padaro jį ytin geru. Savo 
skonių rasite jį nepamainomu.

Pranešimas Kupis 
kčnų B. K. A. Na

riams

būtent, jog prie da 
nieko ge 
tikėtis.

Visit and Invtsiigate

14E ASTMONROE STREET

Apie darbus šiuo laiku ne- 
užsimoka nei rašyti, kadangi 
jų nėra. Gal bus arti teisybės 
pasakius, jog tik 25 nuošim
čiai darbininkų dirba, ir tai 
toli gražu nepilną laiką. Dau
gelis bedarbių jau tiesiog nu
stoti pradedu ir vilties, kad 
jiems kada nors pasiseks dar
bas gauti. Nors ir labai sunku 
bedarbiams verstis, bet ką pa
darysi. Vienas dalykas dabar 
pradeda visiems darytis aiš
kus 
bart i nes santvarkos

Gerbiamas pirmininke J. J 
Kulis
Jau rodosi 
mane išleidote 
B. K. A. reikalu 
mitetą iš draugijų 
tverti naują drai 
valdytų Liaudies Namą ir rū
pintųsi šiuo kultūrinių darbų 
Bet laikas bėga 
lu greit viskas 
daryti.

Kad geriau 
draugijos 
valdybomis, 
monę kaip 
Lietuvoje, buvau sustojęs pas 
K. B. K. A. kuopas Clevelan- 
de, O., Pittsburgh, Pa., Brook- 
lyn, N. Y„ Newark, N. J. ir 
Watcrbury, Conn. Pasitariau 
su kuopų valdybomis ir atski
rais nariais, žinodamas centro 
ir kuopų nuomonę ir atvažia
vęs Lietuvon veikiau pagal jų 
patarimą. Pasitarus su senais 
veikėjais šaukėme draugijų ir 
pavienių susirinkimą ir pagal 
daugumos nutarimą iš drau
gijų ir pavienių ypatų sutve
rei))

Dabar aplaikėme mažų Baby Grand Radio, kuriuos 
specialiai parduodame trumpam laikui po 9.85

Clyjnan aprašė 
nuo pasau- 
paduodama 
‘darbininkų 
Stalinas ją

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

kitokių patarnavimų.
Su visais reikalais kreipkitės prie MORTGAGE 

AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T, RYPKEVICUUS,
1739 So, Halsted Street.

[Ącm«-P* U A. Photo]

Porto Rico miestas San Juan, kuris labai nukentėjo la:ke uragano. Miestas visai nesenai atsistatė 
siautusio uragano, kaip jį užklupo nauja nelaime. Paveiksle matyt (1) Columbia monumentas Colon aikštėj 
palis teatras, (3) Casino, (4) geležinkelio stotis, (5) mokykla. Porto Rico uragane žuvo apie 200 žmonių ir 1,800 žm. sužeista

■ 11   -i.   —■■■■    
laiko sugaišino ginčydamies
už vadovavimo garbę, kaip 
ir Amerikoj daro kąi kurie 
K.B.K.A kuopų nariai.

Į trumpą laiką gausite nuo
rašą draugijų įr pąvįenjy ypa
tų, kurie prie šios sąjungos 
priklauso jūsų užtvirtini
mui. Tą syk pradėsime kalbėti

Toronto komunistų štabas 
jau antras mėnuo ruošiasi 
prie išleidimo laikraščio

je revoliucijos laiku, 1905 me
tais ir nereikia pasilikti užpa
kalyje, ateityje.

Kaip visuomet, taip ir šis 
darbas nebuvo be. kliūčių, 
nors ir ne priešingos bet tos 
pat nuomonės draugai daug

susipažinti su 
nariais ir kuopų 

ir*gauti jų nup- 
ir su kuo veikti

Rugsėjo 18 d. buvo laikytas 
Simų Dukterų Pašalpos drau
gijos susirinkimas.

Apie visą susirinkimo eigą 
nerašysiu, nes neįdomu skai
tytojams. Tik štai ką noriu 
pažymėti: Toronte randasi
finų koperatyvas, kuris užlai
ko duonos kepyklą ir - vieną 
restoraną. Tas jų koperaty
vas yra grynai komunistinis 
ir restorano vedėjas yra ko
munistas, kuris leidžia komu* 
nistams laikyti susirinkimus 
restorano patalpos kambary. 
Už tai miesto policijos vadas 
Draperis atėmė restorano lais- 
nį ir nubaudė vedėją 25. dol. '

S. D. pašalpos

“Darbininkų Žodis”, bet vis 
dar jo nesimato. Matyt, viru- 
ciams nesiseka tas darbas, o 
gal Bimba su Andruliu nepa- 
velino, be jų peržiūrėjimo iš
leisti, kad nebūtų pruseikinis.

Jau “sampelis” atspausdin
tas senai. Bet, matomai, Ame
rikos komunistų partijos va
dai rado netinkamu, kad ne
leidžia jiems spausdinti dau
giau.

Redaktorius J. Įla 
kažkodėl nusiminęs, 
dakciniai straipsniai 
gino vargšą...

kas kovoja prieš juodu
SKAITO

PUTINĄ IR 
REMIA

Taigi man rodosi, kad jie 
yra tinkami vadovauti 
šiai Kupiškėnų kultūrinei įs
taigai Liaudės Namui, bei 
Knygynui ir varyti toliau ap
švietus darbą. Pažangieji ku
piškėnai stovėjo pirmoje eilė-

Rugsėjo 18 d. iš Rusijos pra
šalino Toronto laikraščių 
“The Telegram’s” ir “London 
Daily Ex press” koresponden
tę Miss Clyman. Miss Clyman 
buvo pasiųsta į Rusiją nuo 
aukščiau minėtų laikraščių 
rinkti žinias iš Rusijos prole
tariato gyvenimo ir vygdomo- 
jo penkmečio plano. Kada 
korespondentė rašydavo ži
nias apdailintas, paslėdama 
teisybę, tai Rusijos tavorš- 
čiams buvo gerai ir ją laikė 
su virš keturis melus. Bet 
kada ji nuvažiavo į žiemių 
Rusijos miškus apžiūrėti, kaip 
ten darbininkai gyvena, tai 
pamate baisų darbininkų iš
naudojimą.

Tą viską 
nieko neslėpdaimi 
lio darbininkų, 
tikrą vaizdą iš 
tėvynes”. Už tai 
apkaltino ir įsakė per 18 vai. 
apleisti Rusiją, kaipo šmeiži
kei jo valdomo krašto. Da
bar Toronto “The Telegram’s“ 
Spa usd i na 'korespondentės
Clyman straipsnius apie Ru
sijos padėtį, jau neapdailin- 
tus. Korespondentė Clyman 
rašo atvirai, ką ji patyrė per 
keturis metus ten gyvendama. 
“Laisvė” ir “Vilnis” dar tyli, 
nieko apie tai neatsiliepia, — 
matysim kas toliaus bus.

Jos.F.Budrik,!>rc
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Dabar prasidėjo 
grybavimo sezonas, 
žinoma ,ir piaujame grybams 
kojas. Prieš keletą dienų su
manėme važiuoti grybų pasi
rinkti. “Pekeris” didelis ir 
greitas, tai nutarėme ir dau
giau paimti į savo mašiną, 
nes trims lyg neparanku va
žiuoti. Sustojome pas savo 
giminaičius ponus šumantus. 
Bet štai p. Sumantas mus lyg 
šaltu vandeniu apliejo: girdi, 
jeigu jus rasite grybų, tai aš 
už kiekvieną mokėsiu po dole
rį. Važiuoti jis griežtai atsisa
kė, tačiau nesipriešino, kad 
važiuotų p-nia šumantienė.

Paspaudėme ant geso, kad 
net ausyse ėmė vėjas švilp
ti. Kaip bematant atsidūrėme 
ponų Vaišnių kieme. Tai du 
broliukai ūkininkai ir abu 
siu 
me namuose, 
laukus dirbti 
roferis 
pranešė 
tvarkoje 
nutraukėme 
bu rinkti.

Gerokai pavaikščiojęs, i 
užtikau kelmą, apaugusi, gj’ 
bais. Pasitiesiau popierių 
pradėjau skaičiuoti, kiek 
man dolerių teks gauti i 
sumauto. Bet kaip tik 
laiku priėjo buliukas ii 
siėmė mano popierių si 
sais rokundais. Grįžau be 
kumentų. Bet kaip ten nebūtų, 
laiką smagiai praleidome ir 
grybų daug prisirinkome. 
Ant rytojaus ir vėl važiavome 
grvbauti net trvs automobi
liai. Važiavome pusėtinai toli, 
— atrodė ,kad neužilgo Chica- 
gą pasieksime 
daug prisirinkome 
matyti, kad grybų 
tais galės visi prisirinkti, 
lik uores.

—• J. P. Snnkaraitis

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavąitinį laikraštį.
Kaina melarm X pusei molų 1 dol.

Aijrcsfl# ■leidRams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, SchlieseCach 80

Į

OUTSTANDING - 
FAčUlrY

R

Pažangių jų Kupiškėnų 
Sąjungą, 

sudarėme įstatus ir išsiuntėme 
juos užregistruoti valdžios įs
taigoje. * .

Pažangiųjų Kupiškėnų Są
junga sudaro pažangiosios 
Kupiškėnų draugijos ir žmo
nės, kurie daug metų pri^š 
ir 1905 m. dirbo žmonių ge
rovei ir Lietuvos laisvei ir be 
atilsio, per visą laiką, dirbo 
kultūros apšvietus darbą. Atė
jus laikui^ kaip rodėsi, kad 
buvo geriausia proga atgauti 
Lietuvai laisvę, kariavo už ją 
kas kokiu bud u galėjo. Trum
pai sakant* Kupiškėnai inteli
gentui ir šiaip laisvų tautinių 

draugijos, pažiūrų capsišvietę žmonės.

Telefonas SUPerior 6800K Jr jį ’M TTJDlJ
D AIRY COMPANY

.M ILKDR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė.. 
Suite 1 134-1 136 Tel. Central 3588 

Aš specializuoju©^ sekamose ligose

> - Goit/risHernia (
Varicose Veins
Kataraktas (Aktų)

Aš vartoju nauj.) 
gydymui galvos 

mui plaukų.
VISOS kraujo ir 

domos naujais sėkmingais metodai 
Valandos: JO iki 12 d. ir 3 jki 6 <

Nedaliomis pagal sutarimu.

B-' d i
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:t System. One jiubjeęt at a
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Pirmadienis, spalių 8, 1932

LIETUVOS ŽINIOS
ne-

kata-

.y.-ai>wwe*:

vasa-
leng-

■
: *■/

>' i?*

M
fe
O®

Pereitos vasaros 
laimės

Daug skendimų. Aulo 
strofos sumažėjo 

c ___________

Perbėgdami šių metų 
ros laikraščių kronikas,
vai galime pastebėti, kad jose 
yra užregistruotų įvairiausių 
nelaimingų atsitikimų .kurie 
vienaip ar kitaip yra mus pa
lietę, vieną kitą žmogų iš mu
sų tarpo pasiėmę. Vieni ne
laimingi atsitikimai buvo 
skaudesni, kiti paprastesni, su 
jais įneš jau susigyvenę.

Vanduo ir šiemet, kaip ir 
kitais metais, yra pareikala
vęs apstaus aukų skaičiaus. 
Vien tik per karščiausius me
nesius — birželio, liepos ir 
rugpiučio — kronikininkai su
rinko žinių ,kad Lietuvoj nu
skendo 37 žmonės, iš kurių 
19 moterų, 14 vyrų ir t vai
kai.

Iš šito skaičiaus Nemunas 
pasiėmė 26 aukas. Palanga 
dvi, o devynios aukos teko (li

tas, ir busią Vitkauskui py
rago” pasiuntę.

Bet pažymėtina, kad Vit
kauskas lyg tą viską nujaus
damas, vengė siuntinio: nesi
skubino iš pašto išsiimti, pas
kui išsiėmęs nežiūrėjo, nesi
domėjo, pagaliau vežėsi trau
kiniu ir tik vargais, negalais 
prisivertė pažiūrėti, kas jam 
siunčiama. Kol kas piktada
riai nesusekti, bet kriminale 
policija atsidėjusi jų ieško.

pitonas artileristas, kaip eks
pertas.

Tuojau pradėta tirti nuo ko 
įvyko sprogimas.

Eksperto nuomone, nebuvę 
nei pragaro mašinos, nei bom
bos. Tai buvusi sutaisyta 
sprogstamoji medžiaga, bet 
sutaisyta specialisto. Sutaisy
ta primityvinių būdu.

Kokiais sumetimais Vitkaus
kas nužudytas?

Toliau įvykį aiškinant svar
bu buvo nustatyti kokiais su
metimais Vitkauskas nužudy
tas. Politinių motyvų neran
dama, nes Vitkauskas politi- 
kon visai ncsikišdavęs. Prieita 
išvados, kad Vitkauskas, grei
čiausia, busiąs nužudytas ker
što sumetimais, jĄntai, prieš 
porą metų Vitkauskas tar
naudamas nesugyvenęs su ki
tais geležinkeliečiais: vieni 
kitus šmeiždavę, bylinėjęsis, 
buvę daug intrigų. Pagaliau 
pernai Vitkauskas geležinke
lių valdybos buvęs ir iš tarny
bos atleistas; vėliau priimtas 
Kaune.

Manoma, kad tie jo asmeni
ški priešai, suvesdami sąskai-

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

LIETUVAITĖS
Turime Naują

Valgią Gaminimo
KNYGĄ

ji kainuoja tik

$1.00
Pasiskubinkite ją nusi

pirkti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

LAIVAKORTES

šame

Viso

TTTniiiiiniiiiiiininiiiiiiniiiinHmiTnĮrTT

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
TAIP

UTARNINKAIS

NEDELIOMIS
M. Sueik

Nedčlioj, Spalių 9,1932
• •* • ; į ■.

pirmiaus buvęs Chica

Įžanga tik 35cPradžia 7 vai. vakare,laikys bile kautą

Extra!

iš W.C.F.L. 970 kil 
tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

pa m 
nesu

PROGRAMAS BUS DIDĖLIS IR ĮVAIRUS. DALYVAUS 
VISA EILE KALBĖTOJŲ, CHORAI, ORKESTRAS, DAI- 
NININKAI-SOLISTAI IR ŠOKĖJAI.

DU SYK Į SAVAITĘ 
IŠ DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

desnėms Lietuvos 
ežerams.

Tai vis aukos,
vyko išgelbėti,

Didelis sprogimas e 
nančiame traukinyje

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.

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 daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. O

KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ DALYVAUTI 
Komisija:

J. Mickevičius,
Mrs. Kemešienė,

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

mat 
biznius ir far 
mainais morgi 

Mes esą

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

patarnavimą.
KELIONĖS IŠLAIDOS III KLESA
Laivakortė (minimum) ....... $84.50
Valdžios taksos .................... 5.00
Gelžkelis iš Chicagos

1 į New Yorką (minimum)
$113.00

Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 
iki 8 valandos vakaro.

Vitkauskas buvo visas sudras
kytas: nutraukta dešine koja, 
abi rankos, išplėštas pilvas, 
akys... Be to vagonas užsidegė.

Traukinys tuojau buvo su
stabdytas. Degąs vagonas bu
vo atkabintas ir gaisras likvi
duotas. Atkabintas vagonas su 
mirštančiu Vitkausku buvo 
nugabentas į Vilkaviškį. Vit
kauskas, pakelėj, vakonc mi
rė. ■ >#■•.nū

dieną 
, kad 
t rauk i- 
ir esą 
korė-

Speciališkas!
kiek- 
viena

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS ....... ...... ...

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

3133 SO. HALSTED ST., CHICAŲO, ILL

Tai buvo trečiadienį apie 10 
vai. ryto.

Apie įvykį tuojau buvo, duo
ta žinia į Kauną ir išvyko į 
Vilkaviškį, krimin. polic. VII 
rajono viršininkas p. Vilniš
kis, Kauno gelež. policijos vir
šininkas Katašiunas, Marijam
polės krim. polic. punkto ve
dėjas Šneideris, Vilkaviškio 
teismo tardytojas Skrinskis ir 
vienas Vilkaviškio įgulos ka-

• [Acme-P. » A. Photo]

Gazo ekspliozijos suardytas vidus Jawel Tea Co. dirbtuvės, ties Barrington, Ilk, arti Chicagos. Ekspliozijoj trys darbininkai 
liko sužeisti, nuostoliai siekia $25,000. Dirbtuvėj tuo laiku dirbo 200 darbininkų.

rūgs. 7 d. ryto siuntinį iš paš
to išsiėmė. Išsiėmė siuntinį 
bet jo nepiešė, o žadėjo trau
kiny pažiūrėti kas čia ką siun
čia.

Kautai su kailiu apda 
ra i s. Naujoviško materi 
jolo, naujų spalvų! Kiek 
vienas kautas šiltu painu 
šąlu tarpeliuose.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir šešt. vakarais iki 8:30 vak.

Dr. Graičunas,
A. Žymontas,

K, Č e pūkas

et daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių
SO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tek Crawford 5573

Trečiadienį rugsėjo 7 
Kaune pasklido gandai 
esą kažkur provincijoj 
ny Įvykęs sprogimas 
auk u. “Lietuvos Žinių’ 
spondentas pradėjęs Įvyki tir
ti atatinkamose įstaigose su
žinojo, kad iš tikrųjų sprogi
mo butą, butą ir aukų.

> istorija tokia: 
vyriausias kon- 

Jonas Vitkauskas 
L gavo kvietimą iš-

Geležinkelib
duktorius
rugsėjo 2
siimti B
stoties siuntinį. Vitkauskas
vis neturėjo laiko išsiimti, bet

Kartu su skendimais 
mus žymią vietą užimdavo 
įvairus nelaimingi atsilikimai 
su autobusais, automobiliais 
ir ypač motociklais. Staiga 
įsigalėjęs Lietuvoj automobi
lizmas negalėjo pasilikti be 
katastrofų. Pirmais savo gy
vavimo metais autobusai bu
vo tikra “koronė” provincijos 
gyventojams ir jų gyvuliams, 
nepratusiems tokių “antikris
tu” savo keliuose matyti. Ta
čiau ilgainiui lengvai buvo 
pastebimas tų nelaimių mažė
jimas. O jau šiais metais žy
mesnių autobusų katastrofų, 
pareikalavusių aukų ,visai ne
buvo. Taip pat žymiai su
mažėjo ir motociklių katas
trofos. Dar pereitais metais 
motociklių katastrofose užsi
mušė gana didokas motociklių 
skaičius. Savo laiku motocik
lų katastoros buvo lyg kažko
kia baisi epidemija. Tada 
beveik kasdien būdavo moto
ciklų katastrofų. Tai dėjosi 
pačiais motociklų įsigalėjimo 
metais (1930—1931). Tik šie
met tų katastrofų skaičius 
nukrito. Tebuvo vienas kitas 
skaudesnis atsitikimas.

(L. A.)

kurių nepa- 
skenduoliai, 

kurie tokio likimo sulaukė ar 
tai per neatsargumą ar nesu
valdomą norą rungtyniauti su 
vandeniu.

Smarkiausiai buvo skęsta
mą liepos mėnesio pradžioj. 
Tada kaip tik buvo pilnai iš- 
siplečiąs maudymosi sezonas 
ir daugelis žmonių tom die
nom tik pirmą kartą m irk i no 
save vandeny. Vien tik lie
pos mėnesio antrą dieną 
Kaune pliažuose nuskendo 
keturi žmones ,o penkis vos 
vos pavyko išgelbėti. Vė
liau, pavyzdžius prieš akis tu
rėdami, drąsuoliai atlyžo ir 
skendimai šiek tiek sumažėjo. 
Pagal amžių, daugiausia pri- 
gprė jaunų žmonių nuo 16 iki 

metų. JauniąusijĮ x auka 
buvo trijų metų mergaitė 
Švelnytė, o seniausias, rodos, 
bus provincijoj paskendęs 
vienuolis. Iš žymesnių asme
nų nuskendo du: kalbininkas 
Kastas Meškauskas ir agrono
mas Ragaišis. Pirmas Palan
goj, antras Nemune ties Ka
čergine.

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų« 
lies inŠiurinus ant turto ir žmonių. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirma negu imsi bile kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus. 

Mes taipgi parduodame 
nome namus, lotus, 
mas. Mes priimam 
čius ir kitokias steurities 
me biznyje virš 20 metų

J. SINKUS and CO 
1039 West 69lh St. 

Tel. Normai 4400

•f Vilnonių ir
iUUU Silkinių

Dresių

Konduktorius užmuštas meto 
je. Vagonas užsideg 

traukinyje kilo 
Kaltininkai dar

Tą piktą siuntinį Vitkaus
kas pasiėmė su savim į tarny
binį vagoną. Vitkauskas lydė
jo Klaipėdos Virbalio trauki
ni. Iki Vilkaviškio Vitkaus
kas vis tikrino keleivių bilie
tus, siuntinio nežiūrėjo. Pra
dėjus traukiniui eiti iš Vilka
viškio stoties Vitkauskas nu
tarė pažiūrėti siuntinį. Siun
tinys buvo įpakuotas į batų 
kartoninėmis sienelėmis dė
žutę, aprietas virvelėmis.

Ka i p t,.y i (kafiskas ,pradė
jo siuntinį išlii'ti, tuojau siun
tinys sprogo.

Sprogimas buvo gana stip
rus: vagono langų stiklų nu
mušti per 100 metrų / tolyn, 
suolai suvartyti į šipulius, o

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Kokia nepaprasta laimė dėl jus! Didelis 
nepaprastas kautų išpardavimas dėl musų 
kostumierių ir draugų! Pasiskubink! Pa
siskubink! Įsigikic sau kautą DABAR, 
pigiau negu, kad mokėsite po Kalėdų!

Didžiausias pinigų sutaupimfi kautų jšpąj- 
dayimas kada nors 
goję.

Nauji šio sezono 
šiol kainomis!

Mažas depositas WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Tel. Roosevelt 8500

Iškilmingas Vilniaus 
Užgrobimo Paminėjimas

ĮVYK S

roga
DEL TŪKSTANČIŲ MOTERŲ IR MERGINŲ 

TAI TEISYBĖ!

CHICACO M Al L ORDER CO.
.HARRISON 6 PAULINA STS.... marshfiei.d l
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NAUJIENOS
The Lithvaalen Daily Newa 

Fnblished Daily Except Sunday by 
lae Lithuanran Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
18.00 per year in Canada
$7.00 per yoar outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

18.00 
4.00 
E.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Vatikano šeimininkas pareiškė, kad jisai dar vis 
neatsisako nuo savo pirmesnės nuomonės apie “netei
singumą” Meksikos valdžios žygių prieš katalikų baž
nyčią. Bet jisai pripažįsta, kad kunigams Meksikoje 
nėra kitokios išeities, kaip tik pasiduoti j statymais ir 
klausyti valdžios.

W. Reymont Verte K. A.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefoną* Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ..—.—
Pusei metų ------------- -
Trims mSnesiama -^,.1__
Dviem mėnesiam ----------

. Vienam mėnesiui
Chicagoj per iineiiotojuai

Viena kopija _ _ _
Savaitei . .............................
Mlneaiui ................ ........ ....

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metami ... ..... .................. $7.00
Pusei metų —v—_ ____ ____ 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam menesiui .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _______ ____ ___  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia dusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠVEDUOS PARLAMENTO 
SĄSTATAS

KAIP FARMERIAI “MYLI” HOOVERį

jau žinoma, paskuti- 
rinkimUose į Švedijos 
butą didelį laimėjimą 
socialdemokratų parti- 

balsų skaičius padidėjo

■... ■i*—■■■■*

Republikonų partijos bosų raginamas, prezidentas 
Hooveris nutarė važiuoti į Iowa valstiją pasakyti far- 
meriams prakalbą. Bet Washingtonas yra nemažai su
sirūpinęs, kas iš to žygio gali išeiti. Pranešama, kad 
Iowa ir aplinkinių valstijų farmeriai rengiasi pasitikti 
Hooverį didele protesto demonstracija. Laukiama da 
ir blogesnių dalykų. Chicagos “Tribūne” koresponden
tas sako, kad republikonų partijos viršūnėse gauta ži
nių, jogei farmeriai ketina “apsiginkluoti” užperėtais 
kiaušiniais, kai jie eis klausytis prezidento prakalbos.

Iowoje dabar eina farmerių streikas prieš pigias 
farmų produktų kainas. Anot aukščiaus paminėto ko
respondento, artimi Hooveriui asmens gavę pranešimą 
iš Iowos, kad farnierių streiko vadai “patarė savo ša
lininkams atsinešti į miestą (kur kalbės republikonų 
kandidatas) po pustuzinį kiaušinių ir nelabai paisyti, 
jeigu tie kiaušiniai bus nevisai švieži.”

Bet prieš ketverius metus tie patys farmeriai su 
entuziazmu stojo už Hooveri ir republikonus. Jie už jį 
balsavo, o dabar jie ant jo pyksta. Pykdami ant Hoove- 
rio, jie balsuos už Rooseveltą, bet ar Rooseveltas bus 
geresnis?

Kaip 
niuose 
atstovų 
turėjo 
ja. Jos
150,000, o atstovų skaičius pa
didėjo 14. Švedijos socialdemo
kratai dabar turi 104 atstovus 
parlamente, susidedančiam iš 
230 narių. Socialdemokratams 
trūksta tik 12 atstovų iki ab
soliučios daugumos.

Sekanti stipriausiu po social
demokratų 
servatoriai. 
prakišo 15 
turi tik 58

siunas pasiuntė ultimatumą 
APLA 2-ai kuopai, kad ji per 
80 dienų suvaldytų tuos savo 
narius, kurie, eina prieš bimbi- 
ninkų politiką, o jei ne, tai 
kuopa busianti suspenduota. 
Ultimatume sakoma:

“Neišpiklžius šias sąlygas 
į 30 dienų nuo aplaikymo 
šio Centro P. Komiteto nu
tarimo, APLA. 2 kuopa tUo- 
jaus ir pati savaimi susi- 
spenduoja iki sekamam Sei
mui nuo visų konstitucinių 
teisių ir privilegijų.”
Įdomu, koks yra tas “pats 

savaimi susispendavimas” ? Tai 
primena tą unter-oficier.’o naš
lę (iogolio komedijoje, kuri 
“pati save nuplakė”.

• •

IŠTIKIMI MASKVAI

Sovietų valdžia pereitą antradienį iškėlė bankietą 
trims Amerikoj kapitalistinių laikraščių koresponden
tams už jų tarnavimą per 10 metų Maskvoje. Vienas 
tų korespondentų tai — konservatyviskiausio Ameri
kos laikraščio “New York Times” atstovas, Walter Du
ranty; Kitu du yra Louis Fisher nuo Baltimorės “Sun” 
ir : William H. Chamberlain nuo Bostono “Chyistian 
Science Monitor”.

Tai yra charakteringa bolševikų politikai. Spaudos 
laisvės Rusijoje nėra. Sovietų diktatoriai sako, kad jie 
panaikino spaudos laisvę, idant negalėtų ja naudotis 
kapitalistų ir imperialistų agentai, kurie daro sąmoks
lus prieš “proletariato tėvynę”. Bet atžagareiviškiau- 
sių kapitalistiškos Amerikos laikraščių įgaliotiniai sė
di Maskvoje ir siuntinėja iš tenai tokias prielankias 
bolševikams žinias, kad bolševikai net bankietus jiems 
kelia už jų gerą “tarnavimą”.

Bet ar sovietų valdžia pakenčia bent vieną darbi
ninkiškos spaudos atstovą? Ne. Prieš keletą metų ban
dė pasiųsti savo korespondentą į Rusiją Vokietijos so
cialdemokratų centralinis organas “Vorwaerts”. Bol
ševikai jo neįsileido. Kodėl? Aišku, kodėl: jie bijojo, 
kad tas korespondentas teiks užsieniams teisingas ži
nias apie Rusijos darbininkų padėtį. Tuomet butų bu
vus nuplėšta kaukė bolševizmui.

Kapitalistų spauda nesmerkia Rusijos valdovų už 
, tai, kad jie spaudžia ir išnaudoja darbo žmones. Prie

šingai, ji tuo yra labai patenkinta. Ji bolševikus peikia 
tik už tai, kad jie švaistosi “anti-kapitalistiškais” obal- 
siais. Daugelis kapitalistiškų laikraščių nesupranta, 
kad tie Stalino ir jo bendradarbių obalsiai yra grynas 
humbugas, ir jie mano, kad bolševikai, iš tiesų, yra 
toki revoliucionieriai, kokiais jie dedasi. Bet Walter 
Duranty yra gudresnis. Jisai seniai pamatė; kad 
“striošnos” bolševikų frazės apie “pasaulio revoliuciją” 
ir “mirtiną kovą su kapitalizmu” tai — tik “kamufla- 
žas” Jisai žiuri į jų darbus, o ne į jų žodžius. O savo 
darbais bolševikai duoda pavyzdį viso pasaulio reakci
jai*

Niekur nėra taip žiauriai trempiamos žmonių tei
sės, niekur nėra taip begailestingai išnaudojami darbi
ninkai, niekur nėra taip begėdiškai plėšiami ūkininkai, 
kaip sovietų Rusijoje. Jeigu visa tatai yra daroma “re
voliucinio proletariato” vardu ir neva dėl “socializmo0, 
tai, kapitalistų akimis žiūrint, dar geriau, nes tuo yra 
socializmas ir darbininkų judėjimas diskredituojami! 
štai dėlko reakcinio New Yorko “Times’o” korespon
dentas Duranty per dešimtį metų su pasigėrėjimu ra
šė apie sovietų “rojų” ir susilaukė bolševikų pagyrimo.

partija' yra kon- 
Rinkimuose jie 

atstovų ir dabar 
vietas parlamente.

Švedijos komunistai yra su
skilę į dvi frakcijas: j švediš
kus komunistus ir tarptauti
nius komunistus. Pirmieji pra
vedė 6 atstovus (pralaimėdami 
dvi vietas), antrieji pravedė 2 
atstovus, taip kad bendras ko
munistų atstovų skaičius pasi
liko koks buvo.

Naujo Švedijos parlamento 
(atstovų rūmu) sąstatas yra 
toks: 104 socialdemokratai, 20 
pažangiųjų liaudies partijos at
stovų, 6 švediški komunistai, 
2 tarptautiniai komunistai, 4 
liberalai, 36 ūkininkų sąjungos 
atstovai, 58 konservatoriai.

Valdžių sudaryti pavesta 
cialdemokratams.

Šiurpus Sovietu 
sijos gyvenimo 

vaizdai
Begalinis skurdas ir nuolati

nis badas kankina visus gy
veni o jus. Petiletka įstūmė

sovietus į naujas nelaimes. 
Pasakiškos kainos.

“Berliner Bersen — Kurier” 
deda savo korespondento <lr. 
Leo Geršuiio straipsnį apie 
prekymetį Rostove.

— Aikštėje prieš bažnyčią, 
— rašo Leo Geršunas, — ren
kasi tūkstančiai kaimiečių ir 
miestiečių. Mat, šiandien

(Tąsa)

Ir staiga jo akyse ji pasiro
dė visai kitoniška. Jos eisena 
atrodė jam sunki, gražiai su
dėtas kūnas negracioziSkas. Ne
įmanomai gražus ir klasiškas 
veidan darė kaukas įspūdį. Jis 
net .pradėjo jaustis taip, lyg 
ji butų jam kokią nors nuo
skaudą padariusi. Tuo pačiu 
laiku ir ji nerimo: prieš jos 
akis vaizdavosi vytas ir šeima.

—Tur būt,, jau gana vėlus 
laikas ?

—Pirma valanda dienos. — 
Jis nei pats nežinojo, kodėl pa
melavo, nes dar nebuvo nei 
dvylikos.

Pirma valandai Viešpatie! 
Man reikia skubėti hemo, ką 
ten pamanys, kuomet manęs 
nėra! — kalbėjo ji ir džiaugė
si, kad nors tuo gali pasitei
sinti prieš jį. Jis klausėsi, bet 
jo lupos reiškė panieką. Paskui> 
lyg susigriebęs, dėl visko tarė:

—Neeisi?

—Na, ligi rytojaus.
—Nežinau, ar galėsiu.
—Ateik, mieloji. Aš lauksiu... 

Jis paėmė ją už rankos ir ieš
kojo akimis jos žvilgsnio.

■—Gal būti, ateisiu...
—Elia, ar tu laiminga?
—Ach, Kbai, labai!
—Mylėk mane!.. AŠ taip 

lauksiu rytojaus.
—Ligi grabo tavo! Sudie, 

mielasai! Sudie!
Nuo tolo pažiurėjo vienas į 

antrą
šešėlis lyg sunyko tarp jų

dviejų ir nakties tamsa atsky
rė vieną nuo antro.

Jiedu išsiskyrė...
—Ligi pasimatymo! — skam

bėjo dar ore, lyg paskutinis 
atsisveikinimo akordas.

Ir tuo pačiu laiku tiek vie
nas, tiek kitas pasidarė rames
nis, ir jautė, joį, tur būt, jie
du niekuomet nebesusPiks.

(Galite)

paslapčia, baimingai.

so-

MIZERNAS “SEIMAS”

šv. Juozapo “darbininką 
junga laikė savo neva seimą 
Worcesteryje, Mas$.rIš paskelb
to “Darbininke” protokolo ma
tyt, kad jame dalyvavo trijų 
kuopų delegatai, skaičiuje 2’5. 
Iš tų delegatų 16 buvo iš vie
tinės kuopos — tur būt, kaipo 
“delegatai”, atėjo į šeinių visi 
kuopos nariai. “Delegatais” 
tapo pripažinti taip pat keli 
svečiai iš šv. Marijos kolegi
jos, iš Connecticut valstijos.

Du trečdaliu seimo sudarė 
moters ir kunigai, kurią buvo 
apie pustuzinis.

šis moterėliu ir kunigėlių su
važiavimas, pasivadinęs “dar-, 
bininkų seimu” nutarė, kad 
ateityje šv. Juozapo sąjungą 
privalo pilnai kontroliuoti kle
bonai ir kitokia “dvasiška vy
riausybe”. Seimo priimta rezo
liucija skamba:

“1. Kiekvienas

SQ-

klebonas 
arba jo nuskirtas pavaduoto
jas savaime yra ją parapi
joje gyvuojančią organizaci
ją dvasios vadas; .

“2. Kiekvienas Dvasios Va
das sprendžia jam pavestą 
organizaciją asmens dvasinę 
vertę;

“3. Iškilus nesusipratimui 
su Dvasios Vadu, organiza
cija neturi kompetencijos 
spręsti klausimo, kurio ga
lutinas išsprendimas priklau
so Aukštesnei 
riausybei;

“4. Dvasios 
dalyvauja su
balsu be mandato.” 
Taigi ta tariamoji darbinin

ką sąjunga dabar yra pavers
ta grynai parapijos draugyste.

Dvasinei Vy-

Vadai Seime 
sprendžiamu

[Acmc-P. B A. PhotOj

Vithalbai Patel, pirmas in- 
dtisas miets oBombay, Indijos 
lord mayoras, šiomis dienomis 
atvykęs į New Yorką.

POPIEŽIUS IR MEKSIKA
Kovoje tarpe Meksikos valdžios ir Romos papos 

pastarasis pralaimėjo. Šito fakto pripažinimas 
ką paskelbtos popiežiaus enciklikos prasmė.

yra

DIKTATŪRA AUKŠČIAUSIO
JE PRIEGLAUDOJE

Neseniai bolševikiška LDS«. 
centro valdyba be teismo m 
tyrinėjimo išmetė 120 kuopos 
valdybą. Dabar, kaip praneša 
“Laisvė”, tokia pat -diktatūrą 
yra vykinama ir prieš Augš- 
čiausios Prieglaudos 2 kuopą.

šios orgahižačijos pirminin
kas čelkis ir sekretorius: j. Ga-

Rostove laisvas prekymetis. 
Kolektyvai ir pavieniai ūki
ninkai gabena savo žemes 
ūkio produktus, kad čia gale- 
tų laisvai parduoti.

Čia Leo Geršun patiekia 
turgaus -skirtumą Vakarų Eu
ropoj, kur įkošta matyti “kal
nais maisto produktai ir ’ pra
monės gaminiaji” ir SSSR.

— Kaimiečiai ir kaimiečiai 
deda prekes tiesiog ant dul
kėto ir purvino gatvės grindi
nio. O tos prekes ne perdaug 
įvairios: maišai miltų, bulvių, 
pieno bonkos, rauginti ir žali 
agurkai, melionai, juodos duo
nos riekes, žuvys ir dar viena 
kita žemės ūkio prekė.

Turguje tiepaprasta tįjla
l’iit^čjai, darbininkai, kai

miečiai ir kaimietės visi vaik
što nepaprastai tylus, nešne
kus. Prieina, pasidėta dėl 
duonos riekes, agurko ar me
liono ir vėl eina sau tolyn. 
Maisto produktus kiekvienas 
liečia rankomis . Ir kol duo
nos riekė patenka į pitkėjo 
rankas, ji jau būna daugelio 
rankų apčiupinėta. Higienos 
čia jokios nesilaikoma.

Įdomu ir tas, kaip pastebi 
kotcspoiidentas ,kad čia duo
na pardavinėjama ne kepa
lais, o riekėmis.
Viena riekė kainuoja 1 rublis

— Kitokios, kaip juoda duo
na, nesimato. Bet ir ta pati 
juoda duona iškepta labai 
blogai, neskani, su visokio
mis priemaišomis.

Sovietų pramonėj 
darbininkas pčr dieną gauiia 
po du svarus juodos duouDSj 
Bet kitų maisto produktų jie 
gauna labai rfedidelį kiekį. 
Todėl darbininkai keičia duo
nos riekes į kiaušinius ar pie^ 
ną.

Kainos visoms prekėms 
Rostove labai aukštos. Pavyz
džiui, maisto (turkiškų kvie
čių) miltų pūdas kainuoja ‘©O 
rublių jpUse pudb 
liat KVietipią miltų pūdas 

i 130-11)0 rublių. (RdbUs W 
penki litai). Bet kvietiniu 
miltų į turgų labai mažai at
vežama.

Maža žuvelė kainuoja 1 tK, 
10 pamidorų (tomaeių) 3 rb. 

, 50 kap., 10 kiaušinių 2,50 rųb„ 
vienas agurkas 15 kap., lite-

ris pieno 2 rubliui, melionas

dirbąs

Sviesto ir mėsos už jokius pi
nigus net pamatyti negausi
Kitose vietose esą galima j 

gauti ir sviesto, bet už kilogra
mą reikia mokėti 25—30 rub., 
o paskutiniu , laiku kainos pa
kilusios net iki 48—50 rublių.(

Darbininkas, uždirbdamas 
mėnesiui 90—100 ar net 150; 
rublių, tokioms aukštoms kai
noms esant neką tegali nusi
pirkti. Todėl čia pradeda at
gyti mainą prekyba.

Geršunas pasakoja matęs 
prekymety vieną jauną darbi
ninką, kuris stengėsi megsti- 
nius marškinius iškeisti į mai
sto produktus.

Bet rūbai ir avalinė taip 
pat brangus. Pavyzdžiui, mo
teriški batukai 35 rub., vyriš
ki — 140 rub., senas kariškas 
apsiaustas 80 rub., vaikiška 
kepuraite 3,40 rub., vilnonė 
skarelė 55—75 rubliai.

Apie skanėstus Sovietų 
, ųkininkac ir pagalvoti negali. 
, VidtUs brailgtt Pavyzdžiui, 

nedidelis arbatos pakelis — 
2,00 rUb.

Trūnijai sUltiish^jęs Sovie
tų industrijos ydas, straipsnio 
autorius toliau rašo i

— Su nepaprastu haivuiiiu 
ir aiškiai pastebimu pasidi-; 
dži a vitaii ‘“širpotveb” kam- 
patiija giriasi, Atsiektais savo 
rcfeuiUtais. Charkove yta di
delis pavi||utt»S» kltriaiiie ro
doma įvairus medžio. ' Išdirbi
niai. 1

IšdirbinitW» ‘ kaip autorius 
pastebi, yra visai prasti.

— Antroji petilętka kraštui 
atnešė nepaprastai sunkius 
laikus, — baigia straipsnį au
torius, — bet ateinančiais me- 
tahrji pastatys liaudį į dar 
sunkesnę padėtį.

tą... — Ji gynėsi su kekių tai 
nusižeminimu. Tačiau tiek vie-i 
nas, tiek kitas gerai suprato, 
jog melais nori pridengti savo 
indiferentiškumą.

Jiemdviem darėsi gada, kad 
išsiskiria tokiu bud u, jautė, lyg 
užuojautą vienas link antro, 
tokią Užuojautą, kuri pasireiš
kė tada, kai praeina me:lė; jie
du draugiškai žiurėjo vienas į 
antrą, sunerdavo rankas, tarsi 
norėdama uždegti iš naujo 
meilę, kuri jau užgeso. Bet vos 
tik spėdavo susiglausti, kaip ir' 
vcl pašokdavo vienas nuo ant
ro, lyg skausmą jausdama. 
Jautė abu, kad šešėlis saugo 
juodu ir tuoj puls ir, tarsi 
pleištas įsibriaus tarp jųdvie
jų. .

Skausmo, baimes, šlytštumo, 
nuoskaudos jausmas skverbėsi 
į jųdviejų širdis.

Pagreitino žingsnius kad 
kaip galima greičiau išėjus iš 
parko. Kai atsidūrė gatvėj, 
abiem pasidarė lengviau.

Abu jautė reikalingumą pa
gražinti išsiskyrimą kokiu nors 
saldžiu melu, atsisveikinti, pa
sakyti kokius nors žodžius, si
muliuojančius meilę, ir tuo pa
čiu laiku bijojosi prisiartinti 
vienas prie atitro, jiemdviem 
buvo neįmanomai sunku nu
duoti.

—Reikia išsiskirti, nes kas 
nors gali pamatyti, — prabilo 
ji pirmoji, nežiūrėdama jam į 
akis.

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
yra naudingoji

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima* gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai ncsiklausdamas kelio.

Kaina A
Tik 03C .

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms. [
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkietiais.

1739 S. Halsted St
Chicago, III.

AMERIKOS
PILIETIS

35 rub-

‘‘NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose”.

“Naujienose* galima gau

Kibia 5c kiekvieno.

NAUJAS KttltaNM Ko. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti

Btetfaa k labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Sioi Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
Npie iioa ialies tvarką, 
apie jos viriininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo tgza- 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių P anghi kalbo
mis nuralyt*-

įimtu * iniiirniii.il

Šiandie atėjo KOVA ........3 fc 
Ute

Na. 7. Gelta 
Naujienose.
j........u..— i . ; in, ■■

po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas tai-

tenai stovi tto savo sma
gumui, bet Jnsų pato
gumo detel

LIETUVON
fcittaShtai IMl* P*L 

t ta it TsUgiatoto. Patar- 
nattjt^t Greitai, Pigiai 
it Sattfbi.
Parduodame'. Laivakortei 
ant visu Linijų.

naujienos
1739 SOUTH HALSTED ST. 

"CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 3:5j0 iki 

8 ^ralaodab i*katadUniaU nuo 
» ■ a i

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.
Siųskite mvflty orderi «b* krato* 

ženkleliui.

NAUJAS
ANGLIŠKAI- 

LIETL’VIŠKAS

ŽODYNAS

Apie 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
fLabai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žodynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiškiai 
didelėmis raidėmis atspausdintas, 
jame ne tik pažymėti žodžiai, bet 
paduota ir i ištarimas. Užkiša* 
kykite sau vieną liandie.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

iniiirniii.il


Pirmadienis, spalių 3, 1032

AlliniAAe G™»s‘cri.s SdMs.LlllullUUd Gena... tik sesius 
stiklelius į dieną

ZINOS Savo laiku garsus bullegeris 
P. J. Šaltis, kuris aprūpino už
draustu skystimu Town of 

T II i • i j Lake ir Southsidčs gyventojus, 
InSllll IldlKiOJO bend- supyko, kuomet laikraščiai pa

skelbė, kad jis grįžtųs į biznį. 
Nuėjęs į policijos nuovadų, 
pareiškė, kad yra priešingas 
gėrimui, dabar pavirtęs be
veik prohibicijonistu. Gėrius

pinigus asine-rovių pinigus asm< 
niškiems tikslams
Valstijas prokuroras Swan-

aon paskutiniu laiku patyrė, tik šešius stiklelius į ricinų gc- 
kad Samuel Insuli, nusiban- 
krutijęs elektros magnatas, 
ir jo brolis Martin sunaudojo 
$170,222 Miririle West Utilities 
pinigų savo 
spekuliacijos tikslams 
je.
Co., brokerių firmos, 
inų, 
Utility In ves line n t s, Ine., nebe
galėjo išsimokėti jau 1931 me
tų pabaigoje.

ros .tikrai amerikoniškos deg
tinės. Negertų ir to, bet jam 
daktaras liepęs.

asmeniškiems 
biržo- 

Be to ,iš Halscy, Stuart ir 
liudiji-

paaiškejo, kad Insuli

Depozitoriai gavo 
$22,177,000 iš užsida
riusių Illinois bankų

Valstijos auditorius Oscar 
Neisim išleido bendrų 336 už
sidariusių Illinois valstijos 
bankų balansų, iš kurių pasi
rodo, kad ikišiol depozitoriai 
atgavo $22,177,000 pinigų. Vi
sų bankų aktyvas (assets), 
siekius $190,283,653, arba

kai yra skolingi 
riams.

Pašalpa bedarbiams 
bus sumažinta 50%

Cook apskričio 
šelpimo komitetas 
kad spalių menesį 
125,(MM) bedarbių 
bus sumažinta 50% 
priacija apskričiui

debarbių 
paskelbė, 

pašalpa 
šeimynoms
, nes apro

bavo su
mažinta 25%; Komitetas rei
kalavęs $5,612,106, bet gavęs 
tik $4,121,985. Dabar jis ra
gina bedarbių šeimynas, mė
ginti kokiu nors bildu apsirū
pinti maistu ir kitais reikme
nimis!

Rooseveltas prižada 
tuojau panaikinti 

prohibiciją
Kalbėdamas į 3,000 

minių, bankiete, kuris 
Stevcns viešbutyje, demokra
tų kandidatas į prezidentus 
Rooscvelt. pareiškė (lesius vi
sas pastangas panaikinti pro- 
liibicijos įstatymų, nes jis ne
nusisekė ir dabartinę padėtį 
reikia pakeisti. Tarp kito ko, 
Rooseveltas smarkiai atakavo 
Hooverį už jo nusistatymų 
prohibicijos klausimu, kuris 
esąs neaiškus.

svečių 
įvyko

Namų pankoly bankas 
bus atidarytas spalių 

15 d.
Illinois ir Wisconsin valsti

jų namų paskolų banko sky
rius bus atidarytas spalių 15 
(L, Evanstone.

BM

Kauru bendrovė atšau
kė j darbą 900

Chicago O Įso n Rug bendro
vė skelbia, kad atšaukė į dar
bų 900 darbininkų, kurie dirbs 
pilnų laikų. Paskutiniu laiku 
padidėjęs kaurų pareikalavi
mas.

Mirė rašytoja pacifiste
Florence Holbrook

Trečiadienį naktį mirė žy 
m i rašytoja ir kovotoja nž tai 
kų, Florence Holbrook. 
50 metų ji mokytojavo 
cagos mokyklose.

Per

Nuo gengsterių kulkų 
puolė dvi aukos

šeštadienį už- 
pric 
kitų 

Pirmoje
Archer Ave. ir 124-tos, o
Niles miestelyje.
nušautas smuklės savininkas
Carlson, kitoje darbininkas 
Ehner Russell.

Užsiregistravo 761,238 
balsuotojai

Registracija šeštadienį buvo

K c-ravo 761,238 balsuotojai, 
turi metai atgal tų pačių die
nų užsiregistravo 886,682.

žaidžiu vaikai užtiko 
200 gabalų dinamito
Keturi maži berniukai, be- 

žaizdami tuščioje aikštėje prie 
3131 Carroll avė. užtiko 200 
gabalus dinamito. Manyda
mi, kad tai fejerverkai, buvo 
besirengiu dinamitų padegti, 
bet į aikštę laiku atvyko po
licija.

Clarence Darrow tebė
ra agnostikas

Garsus kriminalis advokatas 
Clarence Darrow šiandien už
ginčijo gandus, kad jis prisi
dėjęs prie unitarų bažnyčios. 
Dar tebėra agnostikas. Pareiš
kė, kad jo nusistatyme tiky
bos klausimais dar neįvyko jo
kios permainos.

Chicagos teatruose

sezono, nedavusio nieko gero 
nei scenoje, nei ekrane.

—Chicago -— rodomas ‘‘One 
Way Passage”—tragingas mei- 
ės filmas, Scenoje — Harry 
Richman, garsus scenos ir ra- 
dio komikas. Muzikos mėgėjams 
reikšmingas įvykis yra Joseph 
Jttau vadovavimas Chicagos 

(teatro orkestrui. J. Littau yra 
garsus vedėjas, savo laiku di
rigavęs New Yorko Roxy te 
atro simfoninj orchestrų.

Oriontal—“Blondc Venus” — 
vaizduojąs didelę motinos m?’- 
ję savo kūdikiui ir erškėčių 
<lotų kelių, kuriuo ji turėjo ei 
ti. Scenoje garsi, romantiška 
Operete “Desert Song”.

United Artistą—Harold Lloy- 
do komiškas paveikslas “Movie 
Crazy". Filmas esųs labai juo
kingas.

Tivoli—Misterija “The Night 
of Juno 13”, o scenoje Ted 
Weems su orchestrų ir. šokėjų, 
dainininkų grupe. Be to, Tiyo- 
h orchestra.

Uptcvvn—Keturi Marx broliai 
komedijoje—“Horse Fealhers”. 
Kai kuriems žiūrėtojams pa
veikslas patiks, o kai kurie ne
galės suprasti kodėl visus ke- 
turius brolius policija neužda
rė j beprotnamį. Scenoje “Ka- 
mennoi Ostrow”, akrobatai, ba
letas ir kiti numeriai.

McVickers—“Grand Hotel”

d,, 
P.
S. 
jb 
su

atsilankiusius

Chicagos k i nomatograf uose 
dabar rodoma eile gerų pavei
kslų, kuriuos galime tinkamai 
įvertinti po nuobodaus vasaros

Petras Cechas
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugsėjo 30 

1932 m., sulaukęs 44 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nnliudime moterį Oną, 

tą Pranciškų Venckų. 4 
Msetįs Oaą ir Antaniną, švogerius Juozapą 
Lietuvoj ž brolius Stanis’ovą ir Povilą, seserį Juzefą Kuizinicnę ir švo- 

ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 651 W. 51 st St.. kampas Union Ave.
Vaidotuvės įvyks antradienį, spalio 4 d. 8 vai. ryto iš namų j Švcnj 

(O KiyŽjaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
vėhonio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. .Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gecho giminės, draugai ir pažystami esat nuošir- 
džili hvMiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir, atabveikinimą.

Nuliūdę liekame-
Moteris, Duktė, Rentas, Sunai, Seserys, Svogenai ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja garborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203. ;

dieną, 7:30 valandą 
Šilalės parap., Balsių

vakare, 
kaimo,

dukterį Oną Venckienę, žen
sunu*. Petrą. Sunjslovą, Antaną ir Juozapą, 2» 

švogeritM Juozapą Rumšą ir Kostąntiną Jakai, o

suparaližuotas, netinkąs j oktetu 
darbui. Prašėsi atgal, bet 
žmona atsisakė jį priimti. Pa 
likus be motinos, vaikams be 
lieka vienas vaTgas.

Pullman Trust and Savings 
Bank, E. lllth St., ir South 
Park Avė. nupirko Burnside 
Trust and Savipgs Bank, kuris

DR. MARGĖMS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avenue

11........................ i' ■' ■iTiiTiiiiTi.iiiiiit.il.fC

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kas yra, buvo ir bus

Gerai neprisimenu kas man 
praeitų antradienį, rugsėjo 20 
d., papasakojo, kad, girdi, tik 
musų Brighton parkiečių sin- 
geliiikų skaičius vos vos vienu 
nariu pasidaugino. Esu, kandi
dato į singeliukus prisiega bu
vo kur tai išvažiavus ant “vi- 
keišino”,. Manau, bus man 
atleista už tai, kad nesuspėjau 
sužinoti kurioj stuboje taip at
sitiko.

Burnside

Ketvirtadienį, rugsėjo 22 
su reikalu užėjau pas našlį 
A. Radisevičių, adresu 4230 
Talman ave. čia atradau ir 
jaunų, bet jau vedusį sūnų 
savo prisiega 
svečiuose:

Kadangi našlio perdaug vief 
nodas bei nuobodus gyvenimas, 
tai p. A. Radipevičlus žadėjo buvo prie 9300 Cbttage Grovo 
progai pasitaikius susirasti sau Ave. Nors bankas buvo mažas, 
prisiegą, kuri prašalintu nuo- nepražuvo nei vienas depozito- 
bodulj. Good-luck, Andriau. «« centas. Bankui perėjus i

A. J. S. Pullman banko rankas, reika 
 liaujantiems tuojaus išmokama 

visi pinigai. Jeigu visi bankai 
butų buvę gerai tvarkomi, šian
dien nebūtų tiek daug nusku-

Mirė U. Aleksandravičienė; Pull- rusių žmonių, kurie neturi už 
man bankas nupirko Burn- kl} nlaisto nusipirkti.
side Trust & Savings Bankų; 
biznieriai bankrutuojasi .1
Rugsėjo 22 d. palaidota U. 

Aleksandravičiene, kuri, su
rukusi 46 metų amžiaus, mirė 
nuo pinučių uždegimo. Našiai 
čiais paliko sūnų Kazį, 20 me
tų, ir dukteris Eleną, 15 m,, 
Uršuleę, 12 m., ir Stanislayą, 7 
m. Keletu metų atgal velionė 
gyveno Harv.ey, III. Tuo laiku 
šeimynoje įvyko nesusipratimas 
ir ji persiskyrė sų vyru. Pasi
dalinę pinigais, vyras išvyko ki 
tu r apsigyventi, o velionė per
sikėlė j Burnside su vaikučiais 
ir mėgino tai vienų, tai kitą 
bizn|, kad kaip nors padaryti 
pragyvenimą.

Paskutiniu 
žų grosernę, 
laikais biznis
ir velionei teko labai vargingai 
gyventi. Be to, kur buvęs, kur 
nebuvęs, atsirado ir vyras, visas

laiku užlaikė ma 
bet kadangi šiais 
nelabai koks, t'ai

—o—
Ketvirtadienį, rugsėjo 22 d., 

apie 9:30 vai iš ryto, prie 
Kedzie ave ir 38th St., keturi 
ginkluoti piktadariai puolė Na
tional Ten Co. krautuvę. Par
davėjus suvarę į šaldytuvų, 
rogisteryje rado $40 ir nepa
stebėti automobiliu skubiai pra
sišalino. Pakol pašaukta polici
ja atvyko, piktadariai jau ka
žin kur atsidūrė ir, žinoma, li- 
ko nesugauti. Vietos biznieriai 
turėtų būti visuomet atsargus,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graboriųs ir 
Balzamuotojas 

Modcrriiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama 
8319 Auburii Avenue 

CHICAGO, ILL.
■ 1 ■ • * '/p"""1

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse jr kokiame rei
kale visuomet ęsti sąži
ningas ir hebrangUs to
dėl, kad neturime iš
laidų Užlaikymui sky
rių.

3307 AubUrn Ave.
CHICAGO, ILL.

!. .>1 - -||. |

tiekVietos biznis pasidarė 
blogas, kad biznieriai, negalė
dami išsiversti, uždaro duris, 
bankrutuoja. Jau daugelis biz
nio vietų stovi tuščių. Darbai 
nei kiek negerėja. Darbininkai 
laukia diena iš dienos darbų pa- 
daugėjant, bet atrodo, kad tu
rėsime išgyventi dar vienus re- 
publikonišRos “prosperity” me
tus.—S.

DaininmkėA. Skamara- 
kienė apleidžia Chicago

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti WseternAv 

Phone Hemlock 7828 
Panedėiiais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS;
DENTISTAS

Grįžo iš 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 Brunswick 0597

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORATORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
į ‘ ju geriau ir pigiau 

negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

išdirbystčs
MM OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
S. Haląted St..3238

Tel. Vijttdry 4088
’i'i’ ' T ‘ 1 m1" ii ii r) t n . ■ ■
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Seniausia Ir Didžiausia
GRABORIU IŠTAIGA

KUDEIKI8 Ir v#l nustebino publiką «u uava iwpiaiat»- 
mb kainomis už aukšto* rųšieu palaidojimą. Mm nteko 
norokuojame už atvežimų mirusio žptogaui Mino ) 
|staig« U bile kokios miesto dalies.

Reikaluį esant* musų automobUiuu atvaMuM | jus? 
namus ir atveš | musų įstaigų* kur gaMaite pamatyti dk 

* džiausi pasirinkimų grabų ir kitų refonmi ir ųž tų p*- 
tarnavimų jums visai nieko nereikia mokBti, nežiurtai 
| tai, ar jus M pirkite* ar ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių gmborius* kuris 
teikia ambųlanęe patarnavimų pu ekspertu lietuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios DU 
demonų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEiKBS
!' ' - ? ■ < A' „ J-/''

■’ / ■■ M ‘ 1 >"''A

IRIU* , <■

46054)7 South Hermitage Avenue
Viri Triefonai: YARDS 1741 fe 1741

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

Šiandie Chicago apleidžia ir 
išvažiuoja Pcnnsylvanijoii ap
sigyventi žinoma katalikų ra
teliuose daininikė Antoncttė 
Feravičiutė - Skamarakicnė. 
Ji vyksta pas savo vyrų Pranų 
Skamarakų, kuris Pennsylva- 
nijoj apsigyveno prieš porų 
mėnesių.

Grraboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

■ S. M’^KUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Rodsėvelt 7532

I, J. ZOLP
Graboriųs Chicagoj

1646 W. 46th

Telefonai

Boulevard 5ŽO3

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DENTISTAS, t

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

Nedėldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DK. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Ave.
į arti 47th Street

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Rcpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs 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 IV. 18tb 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

Daktaras V. Ą. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonas Virginia 0036

4729

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Ave., 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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
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. Telephone Plaza 3200

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 veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vaju, 10—JI v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn 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 ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Jotui 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

DR. VAITUSH, OPT7
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi gąlvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
aktų karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
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. Nedėliomis 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 Ave.

Phone Boulevąrd 7589
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Duokite savo akis išegzaminuoti 
Dr. A. K. BLUMENTHAL

t OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m.
4649 5. Ashland..Ave 
Tel. Boulevard 6487

........ | iii.  f.|^ u..... , m . hn.1.,! 1.1

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė •

DR.MT. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Ave., 
Ofiso valandos nuo a iki 4 ir noo O Iki 

8 vai. vak. NodėUomia pagal sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

kampas Halstcd St.
Valandos nuo 10-v-4, nuo 6 iki 

y Nedėlįomis puo 10 iki 12
8

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

Tel, Lafayette ’ 4146 
VALANDOS:

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

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

kampas 67th, ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehįll 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: puo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutąrtj. 
4847 Mest 14tft Street 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
. (Naryąuckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 įiarquette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį
Ketvittądieuį v^karąh pagal susitarimą.

it

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

105 W. Adams Si., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Ropsevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Rcpublic 9600

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuoell St.
™ Rcpublic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Aye.
Tel. Pullman 5950—-6377

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak.
Ttl. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutąrtį

ffUIiam C. Mitchell
LIETUVIS APVOKATAS

2656 West 69 Street 1
Telcpbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
• Nedęjippiis pagal sutartį.



PRANEŠIMAIMarųuette ParkAtminkite, kad spaliu 9 yra CLASSIFIED ADS
Gazolinu apdegė rankas

Mt. Greenwood
o ne svetimųjų

For Rent

paskaitos parodos ir

Furnished Rooms

didelis

MADOS MADOS stogų

yrą

DABAR YRA LAIKAS GARSINUSjūsų

Jums Nereikia Atvažiuoti
tarų

Keršto darbas

ŠAUKITE

ROOSEVELT1739 So.

8500

(Adresą*)

Plėšikai įsiveržė Po
vilo Stogio aptiekon

Vagiliai apvogė A 
Norkaus valgyklą

H. SANDERS, 
536 So. Clark St

tarp 
kelio 
cash,

Įsigavo į vidų per oro ventilia 
toriaus trubas;grobis mažas

šiuo parengimu Amerikos lietu 
vių daktarai atžymi 20 drau 
gijos metų sukaktuves; sa
vaitė nusitęs keturias dienas.

KAM 
morgičių 
Halsted tS. Box 1494

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI nepaprastai pigiai le 
ve rykų taisymo dirbtuvė, priežastį patir 
site ant vietos. 941 W. 33 Place.

. vargais. 
Lietuvos 
Vilniaus. 
Lietuvoj, 
rokštame 
Ir spalių 

yra ženklas,

Klupsas, 3600 
bedarbis

bungalow arba restauranto
F. G. LUCAS 8 CO.

4108 Archer Avė.
Lafayette 5107

Educational 
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskolos

2911 
mus 
ma ir praktiška

Ryt prasideda Dak 
tarų Draugijos ‘Svei 

katos Savaitė’

tai netekimas 
broliai

Spalio 1 d., apie penktą va 
landą ryto, vagiliai apiplėšė A. 
Norkaus valgyklą, 750 W. 31st 
St. Vagiliai, užlipę ant stogo, 
nusileido J valgyklos virtuvę per 
oro valytojo triubas.

Kaip tik tuo laiku prie val
gyklos sustojo kepėjas, kuris 
atrakinęs pirmas pryšakines du
ris paliko tarpduryje pyragai
čius. Vagiliai nusigando paju
tę, kad viskas gali pasibaigti 
blogai ir kas nors kitas gali į 
valgyklos vidų įeiti.

Sprųsdami laukan pagriebė 
kelius gabalus mėsos, vištų, ke- 
nų, ir, išdaužę pryšakinių du-

Atėmė pinigus nuo naujo sve
tainės menadžeriaus Stuko, 
kuomet kolektavo nuomą nuo 
italų draugijos už šokius

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

■. Miškunas, žmona ir kudi 
kis užmušti ant kelio U. S 
30, tarp Chicago Heights ii 
Frankfort

Dutch Boy Lead

Kodėl Jonikas buvo 
pašalintas iš Univer- 

sal Banko dep. 
komiteto

SNIPERS
AMKINO 

Paveikslai

šeštadienį, anksti rytą,. į dai- 
nininko-birutiečio Povilo Stogio 
aptiekę, adresu 400 W. 72nd 
St., įsiveržė plėšikai. Nuostoliai 
esą palyginamai nedideli.

Norint gauti 
virSnurodytu pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume: 
mlerą ir aiškiai parai] 
dą, pavardę ir adresą, j

Banditas užpuolė 
Chicagos Lietuvių 

Auditoriją

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St- Chicago.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros ..... ................. per kratinę

North Side SLA. 226 kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą spalių 4 die- 

Association House, 2150 West 
Visi 

malonėkite susirinkti, nes 6-to ap-

Peter Conrad
Fotografuoju 

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

vieną ar daugiau
“ .. j- 

i arba pri- 
, pažymėti 
;i savo var- 
iekvieno pa-

__  ______ _____ Galima pri- 
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartų su užsakymų. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern 1 
Halsted St., Chicago

rų stiklus, pasileido bėgti su 
savo grobiu-

Norkaus valgykla Šįmet buvo 
apvogta antru kartu.

—Senas Petras.

Augusiai mpterei apie na- 
dėvėti suknelė. Le ngvai pasiuva 

Sukirptos mieros 36 
ir ____ t._

Sekmadienį, apie 4 vai. ryto 
ant vieškelio
Chicago Heights irFrankfort j- 
vyko baisi automobilio katas
trofa, kurioje žuvo lietuvis Pra
nas Miškunas ir greičiausiai jo 
žmona su mažu, kaip spėjama. 
2-3 metų kūdikiu.

Miškunas važiavo į vakarus 
ir prie užsisukimo susidūrė su 
priešingon pusėn važiuojančiu 
“Cadillac” išdirbystės automo
biliu. šis automobilis mėgino 
aplenkti kitą ir laiku nepaste
bėjo iš už užsisukimo pasiro
džiusio Miškuno su Buicku. Su
sidūrimas buvo labai smarkus 
ir Miškuno automobilio šonas 
gerokai nukentėjo. Matyt ap
svaigintas ar susinervavęs jis 
nebegalėjo automobilio suvaldyti 
ir pazigzavęs, nuvirto nuo ke
lio j griovį, kur mašina apsi
vertė.

Tik už kurio laiko atvykusi 
pa'gelba iš sutriuškinto automo
bilio likučių ištempė tris lavo
nus, vyriškio, moteriškės ir kū
dikio.

Visi buvo biauriai supiaustyti 
Stiklais ,apdraskyti ir pasriuvę 
kraujais. Be kitų žaizdų Miš
kuno krūtinė buvo įlaužta* o 
moteriškės galva subraižyta ir 
perskelta. Kūdikio negalima 
visai pažinti. Miškunas ir kū
dikis buvo negyvi, o moteriš
kė nėttukus irgi mirė. 1$ kur

Visa lietuvių šeima 
žuvo baisioj automo

bilio nelaimėj

Šeštadieni, spalių 1 d., apie 12- 
tą va’andą naktį, kuomet di
džiojoje salėje baigėsi italų or
ganizacijos vakaras ir naujas 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
menadžerius Stukis darė atskai
tą su rengėjais, prie jo prišo
ko aukštas, apsiginklavęs vyru
kas ir pastvėręs pinigus leido
si laukan. Paskui jį išbėgo ir 
italas, S tukini pinigus mokėjęs 
ir nei vienas negrįžo.

Nors plėšikus vijosi policinin
kas, jie paspruko nesuimti.

■Am* Karpus.

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su 
ant ilgesnio laiko.

MERGINOS IR AMBITISKO8 MOTERIS
Mokinasi paslm-ažlnlmo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai 
čiui dar Al mėnesi duosime $40.00 nuolat 
dos .Musų darbo suiefikojimo biuras patar- 
nauja dykai. Telefonuokite arba raftykte 
site DYKAI 29 puslapių knygą 
atsakomybės. Dieninės ir ’------
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM,.
National Schopl o f Cosnjeticlans. Ine., 

108 North State 8t., State 6057

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais.^Maža narystės mokes
tis. JBxpertq patarimai visais reikalais 
dykai.1 Atdara nedėliota 
LANDLORDS BURBAU of CHICAG

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Vilniaus užgrobimo 12-tos metinės 
sukaktuvės

North Avė. Pradžia 7:30 v 
nariai z_
skričio delegatai paruoš raportą iš šuva 
žievinio . Bus ir daugiau svarbių rei 
kalų apsvarstymui.

M. Šileikis, sekt.

Vien už tai, kad nebuvo banko 
depozitorius; atstovavo tūlą 
M. Mikulėną.

savo
Sveikatos Savaitę'

— Spalio-October —r 4,
4 antradienyj bus abel- 

ir moterims, 5 trečiadienį 
6 ketvirtadienį bus 

7 penktadienį bus vėl 
abelnai publikai.

k* Rolė

3 a 49
S. H. WIDMAN 

3405 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 3998

P. Kisieliaus svet., 4625 
St. Visi nariai butinei pri- 
yra daug svarbių reikalų 

Valdyba.

Piliečių Brolybės Kliubo

PARENDUOSIU 6 kambarių bungalov. 
porai kuri priims mane ant burdo. At
sišaukite greitu laiku. J. Kazlauskas, 
6255 Grace St.

Lithuanian Netvs Loan 8 Bldg. Ass’n. 
(Naujienų Spulkos) direktorių susirin
kimas įvyks trečiadienį spalio 5 d, 1932 
5:00 vai. vakare, Naujienų name. 

7'. Kypkevičia, sekr.

miesto 
ūkių

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

Patent Attorney 
Patentai

Gal ne visai pa
broliams ir sese- 
Bet ir Amerikoj 

Sakytum, žmones 
Bet gerokai pakra-

Rugsėjo 22 d. Julius Valic- 
kas, 6725 So. Rockwell St., 
perkėlė tūlą žmogų į Manistee, 
Michigan. Ten į troką pylėsi 
gazolino iš lempos. Tuo tarpu 
ugnis pagavo gazoliną ir lieps
nos, apemusios Valickb ranką, 
skaudžiai ją apdegino. Valic- 
kas dar ir dabar randasi dak
taro priežiūroje.

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

Tel. Rockwell 5373

“Sveikatos Savaitė 
naujienybė lietuvių gyvenime. 
Apie naudą, kurią atneš lietu
vių visuomenei, negalima abe
joti. Sveikatos klausimas yra 
visuomet svarbus, nes nuo jo 
priklauso ne vieno žmogaus, ne 
vienos kurios atskiros grupės, 
bet visos žmonijos likimas. 
Sveikas žmogus -- yra naudin
gas žmonijai, ligotas, sergąs— 
apsunkinimas. Neturėdamas 
sveikatos, žmogus negali išpil
dyti tų pareigų, kurias kiekvie
nas privalo išpildyti šiame pa 
šaulyje.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija, sulaukusi 20-tų su
kaktuvių, negalėjo pasirinkti 
tinkamesnį būdą šį svarbų ju
biliejų atžymėti. Ateidami vi
suomenei į pagelbą, ir, perduo 
darni jai žinias ir patyrimus, į- 
gytus per ilgus praktikavimo 
metus, daktarai atlieka gražų, 
humanitarinį darbą, kuris viso
je to žodžio prasmėje išreiškia 
kilnius medikalės profesijos 
obalsius.—X.

reikalingi pinigai ant pirmų
Kreipkitės 1739 South

RENDON 4-5 kambarių flatai, karš 
tu vandeniu Šildomi, janitoriaus patar 
navimas. Labai prieinama kaina. Pa 
matyk janitoriu, 731 W. 18tb St.

Ryt, spalių 4 d. Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija, švęs
dama 20 metų sukaktuves, iš
kilmingai atidarys “Sveikatos 
Savaitę”, kuri nusitęs per ke
turias dienas, iki penktadienio. 
Kiekvieną vakarą bus rodomi 
krutamieji paveikslai, skaito
mos paskaitos iš kiekvienos me
dicinos ir anatomijos srities ir 
teikiamos žinios ir patarimai 
apie budus apsisaugoti nuo ligų 
ir kaip nuo jų atsikratyti, su
sirgus. Prie progos reikia pri
minti, kad kiekvieną vakarą, 
paveikslų ir paskaitų temos bus 
skirtingos. Dar vienas itin 
svarbus dalykas yra tas, kad 
trečiadienį paskaitos ir pavei
kslai bus pašvęsti išimtinai mo
terims, o ketvirtadienį — vy
rams. Antradienį ir penktadie
nį—mišriai publikai. Įžanga 
nebus imama nei vieną vakaru.

PATENTŲ advokatas kooperuos 
išradėjais patentavime finansavime 
radime 
mams.

Lowe 
Avė., bedarbis, nutarė nuta
pyti savo namus ir pataisyti 
duris ir langus. Jam pradėjus 
darbą, atėjo tūlas lietuvis ir 
pareikalavo, kad jis darbą ati
duotų tapytojui.

Kai Klupsas užbaigė darbą, 
už kelių dienų, naktį, nežinomi 
asmens pametė prie namų tam 
tikras chemiškas bombas, ku
rios aptaškė visas sienas. Jų 
negalima numazgoti, todėl rei
kės dažus nuimti ir vėl viską | 
išnaujo padaryti. i

Senas Petras.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

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

PASISKELBKITE Į 
••NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius getus re
zultatus duoda Naujiena*.

Šeštadienį, rugsėjo 24 d. 
Mažrimo svetainėje įvyko Mt. 
Greenwood lietuvių balius, su
rengtas pasveikinimui pn. Mik- 
šų, kurie grįžo iš Lietuvos. 
Balius • buvo gana didelis ir 
labai vykęs. Svečiai suvažiavo 
iš Chicagos ir visų artimų apy
linkės miestelių.

Mt. Greenwoodo lietuviai ap
dovanojo pp. Mikšus, šio įvy
kio atminimui, gražia dovana, 
o jie iš savo pusės suteikė šio 
vakaro rengėjams puikias do
vanas iš Lietuvos.

Vėjo žin.
P-as Miksas yra buvęs SLA 

178 kuopos iždininku. Mt. 
Greenwood turi daug draugų ir 
pažįstamų. Sutiktuvių vakarė
lyje p. Mikšą ir žmoną pasvei
kino minėtos kuopos pirminin
kas B. Walantinas. iPo trum
pos kalbos pakvietė p. Mikšą 
pasidalinti įspūdžiais iš Lietu
vos ir bendrai* kelionės. Jis 
važinėjo po Lietuvą, Vokietiją 
ir kitas šalis automobiliu, to
dėl turėjo progos artimai pa
žinti tų šalių gyvenimą,.

Senas draugas.

Egyptian Rcady $ 
Mixed .................
Popieriavimui 
popiera  .....................
Grindims Apdangalas 
9x12 .......  ....

Ir, kadangi, anot susirinki
me dalyvavusių advokatų opi
nijos, su įgaliojimu komitete 
gali dalyvauti tik draugijų at
stovai ir, be to, kad Jonikas 
negali būti komiteto nariu, nes 
jo atstovaujamas asmuo, Mi- 
kulėnas, randasi Chicagoje, di
džiuma komiteto narių balsų 
Jonikas buvo prašalintas. Be 
to, reikia pastebėti, kad pats 
Joniko įgaliojimas neatatiko 
legaliams reikalavimams ir to
dėl buvo bevertis. —Rep.

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

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

CHAS. ŽEKAS 
3647 Archer Avė.

: rau* 
j. Be jokiou 

vakarinės rnoky-Miškunas negalima buvo patir
ti, bet prie jo rasta kortelė, iš 
kurios sužinota vardas ir pa
vardė, o licence tag rodė, kad 
automobilis buvo iš Pietinės 
Dakotcs valstijos, Saint;Law- 
rence miesto. Moteriškės var
das nežinomas, bet spėjama, 
kad ji buvo Miškuno žmona. 
Kaip mano policija, Miškunas 
važinėjęs rytuose, po Pennsyl- 
vania, Virginia, ir kitas vals
tijas, nes viduje užtikta eilė 
tų valstijų .žemėlapių ir kelro
džių, ir prieš nelaimę važiavęs 
atgal į S. Dakotą.

Mt. Greenwoodiečių vakarėlis 
pagerbti pp. Mikšus

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI 
Atnaujinami ir finansuojami 

arba apielinkių praperčių. Taipgi 
morgičiai.

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

ATSIŠAUKITE tuojaus, 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $325.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas *— $35, pasilsiui 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

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, y^ač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystes, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visieihs suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, ‘prasidėjus mokąjo 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

Real Estate For Sale
Na mąi.žeinž Pardąvjinui_____

IŠSIMAINO bizniavas namas, storas 
su 4 flatais; namas vertas $12,000, par
duosiu už $5.500, arba mainysiu ant 
lotų, bučernės, automobilio, didesnio na
mo,

Paskutiniame Universal State 
Bank depozitorių komiteto su
sirinkime, kuris įvyko rugsėjo 
28 d., iš komiteto pašalintas 
narys L. Jonikas. PraŠalinimo 
priežastis buvo trumpai nuro
dyta “N.” penktadienio laido
je, bet kadangi komunistų dien
raštis skelbia, buk Joniką pa
šalino,, nes nebuvęs “košer” ki
tiems komiteto nariams ir ra
šęs Vilnyje apie komiteto dar
buotę, musų atstovas kreipėsi 
tuo reikalu j depozitorių ko
mitetą. Komiteto narys pareiš
kė, kad M. Jonikas buvo pa
šalintas iš komiteto vien už tai, 
kad neturėjo banke depozitų. 
Jis atstovavo tūlą M. Mikulė
ną, kuris užlaiko valgyklą 
Bridgeporte. Atsilankęs į ma
sinį depozitorių susirinkimą, 
misreprezentavo faktus ir bu
vo išrinktas i komitetą ne kai
po Mikulėno įgaliotinis, bet 
kaipo banko depozitorius.

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

atmoksimais arba

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA 

1739 So. Halsted St.

Lietuvių Moterų Draugijos Ašpvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks 4 d. spalio 
7:30 vai. vakare, Sandaros svetainėj, 
3227 S. Halsted St. Visos narės su
sirinkite laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Sekretorė.

Garsaus Vardo Lietuvių Draugijos su
sirinkimas įvyks pirmadienį, spalio 3 d. 
8 vai. vak., 
So. Paulina 
bukite, nes 
aptarimui.

Lietuvių
Amerikoj susirinkimas įvyks spalio 4 
d. 8 vai. vakare, Mark White Sųuare 
parko svetainėje ant 29 ir S. Halsted St. 
Malonėkite .visi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. A. Zalagėnas, rašt.

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, 
$, 6 ir 7 d. 
nai vyrams 
bus vien moterims, 
vien vyrams, 
vyrams ir moterims 
Tęsis nuo 6:30 iki 10 vai. kas vakarą 
prelekcijos 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito 
rijoj, 3133 So. Halsted St., įžanga vėl 
tui. Dr. G. J. Bložis, rašt.

Apie mus, Lietuvos išeivius, 
galima taip pasakyti: Lietuvoj 
gimę, į Lietuvą ir žiūrim.

Ir iuo ilgiau gyvename Ame
rikoje, tuo dažniau skriejame, 
bent mintimis, į Lietuvą. Gal 
būt todėl, kad šalis pasidarė 
nepriklausoma valstybė, kad 
nors vargsta jos žmonės, jie 
vargsta savo vargais ir džiau
giasi savais, 
džiaugsmais.

Ne mes vieni tokia “silpny
be” pasižymim. Dar pirmųjų 
lietuvių ateivių Amerikoje raš
tuose, kokie jų užsiliko, maty
tis gilus ilgėsis tos šalies, iš 
kurios jie čia atvyko... laimės 
ieškoti ar nuo persekiojimų pa
sislėpti.

Tokiu ilgėsiu sirgo kiekvie
nos tautos ateiviai. Juo tebe
serga ir šiandie ateiviai, jų tar
pe ir mes, lietuviai.

Mes, lietuviai, pasiliekame da
lis Lietuvos 
našus savo 
rims užjury 
neprigiję. 
be tėvynės.
tyti, pasirodysime visų pirmą 
lietuviai. Taip, lietuviai.

Ir nors gyvename Amerikoj, 
bet sergame Lietuvos 
O vienas didžiausių 
vargų

Kaip musų 
taip mes Amerikoj 
Vilniaus Lietuvai, 
mėnesio 9 diena 
yra simbolis to troškimo.

Tą patį vakarą, spalių devin
tą, Lietuvių Auditorijoj ,minint 
Vilnių, bus išpildytas puikus 
koncertas. Kai kam gal būt 
koncertas bus įdomesnis ir už 
pranešimus apie Vilnių. Lai 
bu»a ir taip. Spalių mėn. 9 d 
parengime Vilniui minėti, bus 
sujungti du dalykai: spiągjii- 
mas ir nauda. Smagumas — 
tai šaunusis koncertas. O nau
da— tai pranešimai apie Vil
nių.

Jau beliko savaitė laiko. Pasi
rūpinkime visi ten būti ir liūd
ną Lietuvių Tautai įvykį tinka
mai atšvęsti.

Special Bargenai!
’9 sn-100 
v«wU svarų
1 75
I ■ I v Gal.

Kalbanti
vieną darbininką, kuris 

z turėjo 

“UŽMUŠTF
Taipgi kitos atrakcijos 

“PIRMOS GEGUŽĖS 
PARADAS”

Pamatyk ir išgirsk Staliną, 
.Gorkį ir kitus lyderius.

Įžaagat'
nuo 9 ryto iki 1 vai.'po piet 25c 
nuo 1 iki 6:30 vakare ........ 35c 
po 6:30 vakare .........  50c

CASTLE
State ir Madison Sts,

Naujas Sovietų Rusijos 
Paveikslas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

MAYTAG SKALBIMUI MAŠINA 
kaip nauja tik $59.50. šaukite 

Tel. Englewood 2600

Farms For Sale

10 AKERIŲ VIŠTŲ IR DAR
ŽOVIŲ FARMOS

Kenosha ir Racine ant konkrete 
No. 41, $195.00 už akerį. 1/3 
likusius ant išmokėjimo.

C. W. SEIGNIOUS 8 SONS 
77 W. Wasbington St.

Help Wanted—Female 
Reikia

MERGINOS patyrusios prie drabu
žių opereitorkos. 1246 W. Roosevelt 
Rd. 2ros lubos. Tel. Haymarket 1793.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

3443 Aubum Avė.

__________Radios_________
NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 

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

2332 Madison St.

__




