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Šiandie Atsidaro Lietuviu “Sveikatos Savaitė
Nepaprastas Daktarų Draugijos 20 

Mėty Sukakties Paminėjimas
Per Keturias Dienas Chicagos Lietuvių Au 

ditorijoj bus Paskaitos su Paveikslas 
Apie Sveikatą

Mokinkimės branginti ir sau
goti savo sveikatą!

Pažinkime, iš ko kyla ligos 
ir kaip su jomis kovoti!

Susipažinkime arčiaus su mu
sų gydytojaiscdaktarais, kurie 
teikia mums page’bą ligoje ir 
padeda mums išlaikyti savo 
sveikatą ir prailginti savo am
žių!

šį vakarą Chicagos Lietuvių 
Audite rijoje prasideda “Sveika 
tos Savaitė”, kurią rengia Lie
tuvių Daktarų Draugija, pažy
mėdama savo 20 metų sukak
tuves. Kiekvienas lietuvis Chi- 
eagoje ir apielinkės? turėtų 
bent vieną vakarą šią savaitę 
atsilankyti į tą nepaprastą pa
rodą, nes tenai per valandą-ki 
tą žmogus galės patirti apie 
dalykus, liečiančius jo sveika
tą, daugiau ,negu skaitydamas 
straipsnius ir knygas. Kiekvie
nas vyras ir moteris, senas ir 
jaunas, turėtų šiąja proga pa
sinaudoti.

Musų daktarai—gydytojai ii 
dentistai—saVo daugumoje yra 
ne tik tam tikros rųšies amat- 
ninkai, kurie iš savo profesijos

valgo duoną. Jie yra taip pat 
žmonių švietėjai ir mokytojai. 
Išėję iš neturtingos liaudies, jie 
žino, kaip svarbu yra žmonėms 
turėti daugiau žinių apie save 
ir visuomenę, kurioje jie gyve
na, kaip naudingas daiktas žmo
nėms yra apšvieta. Todėl jie 
uoliai bendradarbiauja laikraš 
čiams. sako prakalbas ir daly
vauja Įvairiuose visuomeniniuo
se judėjimuose. Musų daktarai, 
be jokios abejonės, yra darbš 
čiauška 
biausia 
grupė.

ir liaudies gerovei la- 
atsidavusi visuomenės

savo profesinės organi 
jubiliejų jie sugalvojozacijos 

švęsti tokiu budu. kad kartu 
su jais galėtų dalyvauti plačioji 
visuomenė, lankydama “Sveika
tos Savaitės” vakarus viešoje 
svetainėje, 
nių dėmesį 
sumanymą, 
na Daktarų
metų sukaktuvėmis ir linki jai 
ilgiausių metų!

(Smulkesnių žinių apie “Svei
katos Savaitės” programą žiur. 
6-am pusi.)

Atkreipdamos žmo- 
j šį gražų daktarų 
“Naujienos” sveiki 
Draugiją su jos 20

Meksikos preziden
tas grūmoja uždaryti 
katalikų bažnyčias

Jeigu katalikų bažnyčia nepa
keis savo nusistatymo, kurį 
pareiškė papa savo enciklikoj

Mex’co City, spalio 3. — Mek
sikos prezidentas Abelardo L. 
Rodriguez delei paskiausios pa- 
pos enciklikos Meksikos kuni
gams išleido pareiškimą, kuria
me jis prigrumoja uždaryti vi
sas katalikų bažnyčias Meksi
koje, jei katalikų bažnyčia ii 
toliau laikysis tokio pat nusi
statymo, kokis tapo parodytas 
pereitą penktadienį paskelbto.] 
papos enciklikoj.

Prezidento pareiškime tarp 
kitko sakoma:

“Nenumatytu ir absurdišku 
budu tapo paskelbta enciklika 
Acerba Ami, kurios tonas mus 
nestebina, nes pilni melo prieš 
šią šąli metodai yra charakte
ringi popiežijai.

“Ji atvirai kursto Meksikos 
kunigiją prie nepaklusnumo 
esantiems jstatymams ir provo
kuoja sočiai j pajrimą amžina
me darbe kunigijos, kuri nega'- 
li nurimti delei praradimo vieš
patavimo ant sielų ir valdymo 
turtų, su kurių pagelba ji lai
kė pilname letarge proletariato 
klesą, kuri buvo nedievobai
mingai išnaudojama.

*
“Meksika dabar įžengė į pil

ną pastovios valdžios, progreso 
ir atsiekimo periodą ir ji ne
prikiš grįžimo į šalies reikalus 
dalyko, kuris nėra pripažintas 
musų įstatymų, kurie nustatė 
pilną bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės.

“Dabartinė valdžia, kuri yra 
kilusi iš revoilucijos, paremtos 
ant principų pilno dvasinio pa- 
siliuosavimo ir dcfanatizacijos 
žmonių, turi pilną pasitikėjimą 
šalies masių, kurios nepakęs 
diktavimų svetimos jėgos.

“Atsakymui į atvirą kunigi
jos kurstymą iššaukti agitaci
ją, aš pareiškiu, kad prie ma
žiausio pasirodymo betvarkės, 
valdžia su pilna energija' eis 
prie išrišimo problemos, kuri 
kainavo šiai šaliai tiek daug 
kraujo ir aukų.

“Aš pilnai gerbiu šalies kon
stitucijos nustatyta tikėjimo 
laisvę, bet aš negaliu toleruoti 
tų, kurie nežino kaip pagerbti 
savo paties religiją ir naudoja
si šalies nuosavybėmis, kad 
sukurstyti priešingą kampaniją 
prieš valdžią.

“Jeigu tas akyplėšiškas, su 
niekuo nesiskaitąs nusistaty
mas, parodytas dabartinėj en
ciklikoj ir toliau tęsis, aš esu 
pasiryžęs, kad visos bažnyčios 
butų paverstos į mokyklas ir 
dirbtuves, naudai šalies 
tariate”.

prole-

sp.- 3.North Haven, Conn 
—Trys jauni vyrai ir viena jau
na moteris liko užmušti nukri
tus aeroplanui, kuriuo jie skrai
džiojo. t

ORH
Chicagai ir apylinkei federa 

ils oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietaus ryte; šalčiau. 
Satilė

29.
teka 5:49, leidžiasi 5

Japonijos armija ir 
laivynas reikalauja 

daugiau pinigų
Nori, kad butų paskirta dar 

$96.000,000 “delei keblios in
ternacionalinės padėties

Tokio, sp. 3. — Armija ir 
laivynas padavė apskaičiavi • 
mus savo biudžeto. Jie reika
lauja paskirti dar $96,000,000 
naujoms išlaidoms.

Laivynas reikalauja sau 
$120,000,000, arba $66,480,000 
daugiau, nė buvo pirmiau ski
riama'. Naujos išlaidos eitų 
naujų laivų statybai ir plėti 
mui laivyno aviacijos.

Armija reikalauja $24,000,- 
000 naujiems ginklams ir amu
nicijai. $36,000,000 operacijoms 
Maližurijoje ir $45,000,000 abel- 
nems išlaidoms.

Nors pareikalavimai naujų 
paskirimų būna žymiai apkarpo
mi, bet militaristai spirsis, kad 
butų skiriama kiek reikalauja
ma, d?lei keblios internaciona
linės padėties.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Chicago. — Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Dr. A. L. Davidonis, Dr. A. Graičunas, garbės raštininkai, 
Dr. P. Zalatorius — pirmininkas, Dr. S. Šlakis, Dr. J. I. Bložis, raštininkas, Dr. C. Z. Vezelis, Dr. Atkočiūnas.; 
Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Dr. Ig. E. Makaras, Dr. M. Strikolis, vice-pirmininkas, Dr. S. Biežis, Dr. J. 
Kovarskas, Dr. T. Dundulis, Dr. D. V. Milas, Dr. A. W. Jacobs, Dr. A. Juozaitis. Trečioj eilėj i§ kairės į dešinę: • 
Dr. J. Simonaitis, Dr. I. Paukštis, Dr. Kiela, Dr .A. Lauraitis, Dr. A. Yuška, Dr. V. Šimkus, Dr. K. Draugelis. 
Dr. C. K. Kliauga ir Dr. Kulis.

Naujosios angliaka
sių unijos konvencija

Japonija grūmoja 
pasitraukimu iš 
Tautų Sąjungos

Jeigu Tautų Sąjungos susirinki
mas priims komisijos raportą 
Manžurijos klausimu

Tokio, spalio 3.— Japonijos 
karo ministerija išleido pareiš 
kimą, kad jei Tautų Sąjungos 
pilnas susirinkimas priims ra
portą komisijos, kuri tyrinėjo 
Chinijos-Japonijos nesutikimus 
ir Manžurijos klausimą ir veiks 
sulig komisijos patarimais, tai 
Japonijai nieko kito neliksią 
kaip pasitraukti iš Tautų Są
jungos ir visomis jėgomis griež
tai pasipriešinti Sąjungos vei
kimui.

Bet kitų ministerių pareiški
mais, Japonija kol kas nieko 
nedarysianti ir pirmiausia lauk
sianti Tautų Sąjungos nuo
sprendžio.

Laikraščiai irgi labai 
puola raportą ir jame 
mas rekomendacijas.

Komisija smerkia Japoniją, pa
sisako už Manžurijos auto

nomiją
Geneva, sp. 3. — Tautų Są

jungos komisija, kuriai vadąvo- 
vo apglas Lyton, savo ilgame 
raporte Tautų Sąjungos tary
bai Manžurijos klausimu, aiš
kiai pasmerkia Japonijos oku
pavimą Manžurijos ir paskui jo
je sukūrimą “nepriklausomos” 
Manchukuo valstybės.

Komisija saVo raporte duoda 
visą eilę sumanymų kaip page
rinti Chinijos ir Japonijos sen
tikius. Ji nepataria gryšti prie 
buvusių 
kaip to

piktai 
duoda-

santikių Manžurijoj, 
reikalauja Chinija,bet

pripažysta' ir . Japonijos intere
sus Manžurijoj ir buvusius 
Manžurijos valdžios netikslu
mus. Ji todėl rekomenduoja 
palikti Manžuriją Chinijos ži 
nioje, bet kartu suteikti Man 
žurijai. pilną autonomiją. Išdir- 
bime autonomijos statuto turi 
dalyvauti ir Japonija', o Tautų 
Sąjungos atstovai veiktų kaipo 
arbitratoriai. Japonija gi turi 
savo kariuomenę iš Manžurijos 
ištraukti ir palikti tiktai žan
darmeriją geležinkeliams sau 
goti. Taipgi reikalinga naujų 
sutarčių tarp Chinijos ir Ja
ponijos ir šių dviejų šalių di 
dėsnio ekonominio susiartinimo.

Japonijai prašant, šio rapor
to svarstymas Tautų Sąjungoj 
tapo atidėtas šešioms savaitėms.

Chiniečiai užgiriu raportą
Shanghai, sp. 3 — Chinijos 

valdžia' išleido ilgą sutrauką 
Lytton raporto, bet savo nusj- 
statymo neparodė. Bet visi val
dininkai nors ir nepritardami 
visoms raporto vietoms, sutin
ka su komisijos rekonmendaci 
jomis Manžurijos klausimo iš
sprendimui.

Prezidentas Hooveris 
šiandie bus DesMoines

Prezi-Washington, Sp. 3.
demta's Herbert Hoover specia
liu traukiniu šiandie išvyko į 
Dės Moines, Iowa, kur rytoj 
vakare laikys prakalbą, tuo 
atidarydamas savo rinkimų 
kampaniją. Savo prakalboj jis 
paliesiąs daug su rinkimais su
rištų svarbių klausimų ir pa- 
reikšiąs jais savo nusistatymą.

-————-
Londonas, sp. 3. —- Oficialiai 

paskelbta, kad rezignąvo Airi 
jos gubernatorius James, Mc- 
Neill. Kakalius jo rezignaciją
priėmė.

Anglijos darbiečiai 
smerkia Ottawos 

sutarti
Leicester, Anglijoj, spalio
— Atidarant Darbo partijos3. 

konvenciją visa eilė kalbėtojų 
griežtai pasmerkė Anglijos im
perijos Ottawa ekonominės kon- 
feerncijos nutarimus ir Angli
jos finansinę politiką ir visi 
reikalavo platesnių socialių re
formų.

Partijos vadas Arthur Ilen- 
derson pareiškė, kad *jau lai
kas eiti prie įkūnijimo socia
lizmo. Pasmerkdama valdžios 
finansinę politiką jis pareiškė, 
kad dabartiniai įvykiai pilnai 
parodė, kad Darbo partija ne
klydo metai atgal atsimesda
ma nuo nacionalės valdžios. Jis 
taipgi paskelbė, jog partijos 
valdyba yra nutarusi, kad jei 
bėgyje ateinančių dvylikos mė
nesių įvyktų nauji rinkimai 
ir darbiečiai liktų pakviesti su
daryti valdžią, tai jie neis val
džion iki nebus sušaukta visos 
Darbo partijos konvencija, ku
ri ir spręs eiti ar neiti darbie- 
čia'ms valdžion.

New Y)ork, sp. 3. —Senato
riaus James J. Davis byla dėl 
rengimo vienos jo vadovauja
mos organizacijos lioterijų, ta 
po federailnio teisėjo Coleman 
nutraukta. Byla ja*u ėjo prie 
pabaigos, kai ji tapo urnai nu
traukta dėl netikslumų tarpe 
jury narių.

Havana, Cuba, sp. 8. —Vai* 
džia Šiandie išnaujo suėinė 108 
politinius kalinius, kuriuos pre
zidentas buvo paliuosaves 
tą dienų

kele-

Brazilijoje sukilimas 
užsibaigė

Sukilimas susmuko suėmus 
kilėlių vadą

su

Rio de Janeiro, sp. 3. — Bra
zilijos trijų mėnesių civilis ka
ras užsibaigė suėmus Sao Pau
lo sukilėlių vadą gen. Berthol 
do Klinger. Respublikos gvar
dijos komanduoto jas, pulk.
Carva'lho liko paskirtas val
džios atstovu derybose su su
kilėlių likučiais apie jų pasida- 
vima valdžiai. *

Susisiekimas su Sao Paulo 
miestu jau atnaujintas.

Gillespie, III. ,sp. 3. —šian- 
die^čia prie uždarytų durų pra
sidėjo konvencija naujosios an
gliakasių unijos, Progressive 
Miners of America. Konvenci
joj dalyvauja apie 300 dele
gatų.

Konvencija' turės priimti nau- 
jąjai unijai konstituciją ir nu 
statyti sąlygas, kuriomis bus 
taikomąsi su anglių kasyklo
mis, vięLpn^senpsįos unijos su
tartie^) kurią angliakasiai yra 
atmetę. Taipgi konvencija tu
rės paskirti laiką rinkimui re
ferendumu unijos viršininkų, 
vieton dabartinių laikinių virši
ninkų. Konvencija tęsis 4 ar 5 
dienas.

Trečiadieny gi Edwardsville 
prasidės derybos su nekurto
mis kasyklomis dėl pasirašymo 
sutarties su naująja unija.

Vaikas nepametė kramtyti ta
baką, -tėvas j j nušovė

Kenosha, Wis., sp. 2. — Lau
kuose netoli Burlington rasta 
nušauva's žmogus, manoma, 
Chicagos gengsteris.

Welch, W. Va., sp. 3. —Ka
dangi Donato Bailini, 16 m., 
nepaklausė tėvo jsakymo pa
mesti kramtyti tabaką, tai vė- 
vas ji nušovė. Tėvas suimtas.

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

NEI ADRESO RA

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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



KORESPONDENCIJOS
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Norman Thomas atsilankymas
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NAUJIENOSE 
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turi far- 
nepapra- 
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Radio, kuriuos 
po AF

Jo nėra Luckies 
. lengviausiam# cigarete 

kokį kada nors rakete

ragino 
suvi- 

depiO- 
nėra jo-

Copr.. 1932.
The Americ«n 
Tobacco Co,

iLtatuviai- neimi savo1 žiny 
čio# ų, 
tepaiso

Kainos žemos trumpam 
lidkuii Jūsų senų radio i* 
įname mainais.

Lietuviai tarp savęs

Kaip iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
Kaip surasti savininkus “Split- morgečiams”.
Kaip atgauti pinigu# už- “DęfauR” morgečius.
Kaip daugiausia gauti ui sumajžėjusios vertės 

šilučių nebemokančius GokL Bonus.

dakterak ad? 
mokytojak biznieriai*

Dabar aplaikėme mažų Baiby Grand 
specialiai parduodame trumpam laikui

GERB; Naujienų skaityta-* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves^ kurios skelbiasi 
Naujienose.

DUOS TEISINGA PATARNAVIMĄ 
MORTGEčIŲ SAVININKAMS

Mort
Holders Protective

Committee

Brazi!
MetiuS ptenvtuejratą S. Amcri&oji w

i^fES perkame pi*ikiaijwi^ patį 
puikiausių tabakųvisapa mtaagr 

ly j e, bet* t’aą dar neišaiškina kodėl1 
žmones Visur skaito Lųefey Strike 
lengviausiu’ cigaretu. Mykąs tame, 
kad mes niekuomet neužųmštama 
t’rifcybEs,-jog “Gamta.saMO'ŽnlunWM 
Retai Švelni ir Lengvi ** todėl sjsf

kušini’ atsakinėjo į jų klausi
mus.

Prakalbos’ visiems palikot 
išėmus Maskvos davatkas.

puikus tabakas, jį tinkamai pa- 
sendinusi išnokinus, peitMdžiamas 
per pagerinamų Lucky Strike valy
mo prorcesą>, kuris žinoma* kaip -*■ 
“ft4 -Štai kodėVkiekvfeim’ 
ttliesto", miestelib ir sędybbs1 gyven
toj as sako, kad EiVcU iba J*ra* tok ie 
lengvi’’c i gaktai v

Rugsėjo 27 d. mes kenoshie- 
Čiai turėjome progos pamatyti 
ir išgirsti Norman Thomas, 
Socialistų Partijos kandidatų 
į prezidentus. Nors laikas 
buvo gana nepatogus (pra- 
kalbos prasidėjo 7 vai. vaka»- 
ro), vienok žmonių susirinko 
labai daug. Iš J. Martino, 
kuris buvo prakalbų rengimo 
komisijos narys, teko patirti, 
kati laikas nebuvo galima pa
keisti ,nes Thoma# tų patį va
karų turėjo dar kalbėti' Raci- 
ne.

Socialistų partija ragina 
LS{5į kuopų rengti prakal
bas. Kalbėtojus ji žada pa
rūpinti. Vertėtų pasinaudoti 
tuja proga ir surengti prakal
bas dar prieš rinkimus. Atro
do, kad pasekmės gali būti 
gana geros.

NAMU SAVININKAMS
Kaip atnaujinta išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti*- savo namų nuo forclosaviino.
Kaip surasti savininkus išdalinto' mofgičtaus ir 

kitokių* patarnavimų.
Sw visai# rfeikafois kreipkitės prie M0RTGAGE 

AND-1 BONE* PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T.RYPKEVIČ1AUS,
1739 $o. Halsted Sfceet.

Inter-Ocean, kurios pasius 
kia tolimus kraštus, gra
žaus balso, pasiekia Kana<- 
dos, Mcsikosj Pietinės A- 
merijos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Majos- 
tie ir Spartom Pamatykite 
šiuos naujus 1933 Radios 
Budrike krautuvėje, o jus 
nusistebėsite jų tobulumu 
ir gerumu.

įrankių ir gyvulių farmeriavi 
mas yra neįmanomas.

LIETUVAITES^
Turime Naujų

Valgių Gaminimo
KNYGA 

ji kainuoja tik

Pasiskubinkite jų nusi
pirkti.

NAUJIENOS
f73B! So. Halsted Si.

maimerys
Palaidotas 
doah, Pa.
pauskas paėjo iš Igliaukos pau 
rupijos, Klevinės kaimo.

Ilsėkis ramiai, senas drauge!

Kai nuėjau į Eagles svetai
nę, tai jau prieš 7 vali žmonių 
buvo pilna prisigrūdę. Ma
žiausiai galėjo būti 3,000. Ne 
tik svetainė buvo pilnu, bet ir 
apatiniai' kambariai. Kadan
gi yra įrengtas garsiakalbis, 
tai visur buvo galima gerai 
girdėti. Kurie negalėjo į vi

lai klausėsi pVakal- 
. Tokių buvo apie

Apleido Detroitu draugai Av 
BačŠnUs ir Albertas Bernotas. 
Alni’ išvyko į Cfticagų Ber
notas žada prisidėti prie “Pir
myn” choro. Tenka pasakyti, 
jog jis yra didelis meno mėgė
jas. Jis ne tik megsa dai
nuoti chore, bet ir lošti. Ir 
lošia jis labai gerai, — tai tik- 
•ras prigimtas artistas. Mums 
'labai gaila, kad netekome jo; 
Bet kų padarysi.

bulvių,
svaru.
melais
100 svarų agurotį:

Povilas Sedula savo daržo

Draugas Dermeitis 
muko, kur užaugino 
štai didelį agurotį, 
sveria 50 svarų ir jo skersainis 
yra 20 colių su viršum. Dfcr- 
meitis turi užauginęs ir tokių 

kurios sveria po dii 
Jis sako, jog1 kitais 
bandysiąs užauginti

mutbmaiį nelabai jos 
Tarp visų lietuvių 

yva> tik viena* šeima; kuri lan
ko lenkiškų bažnyčių. šiaip 
kiti lietuviai su lenkais nepa
taiko jok»h ryšiui-

Per darbo dienos šventę man 
teko dalyvauti ponų Senienų 
25melų sidabrinėse, vestuvė
se. Ponai* Semėnai yra pa
vyzdingi“ žmonės ir turi išau- 
Mėję gražių šeimą, — vienas 
sūnūs ir duktė jau yra vedę. 
Jie labui svetingi ir linksmi 
žmonės; Ne tik turėjome gar
džių užkandžiui bet ir rnuzi-

rr.ĮHi'iĮr.Tr

M17-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

Prabaščiaus byla vis 
liojama ir atidėliojama, 
nių paprastai prisirenka, la
bai daug, bet dvasiškis nepa
sirodo. Na, o tuo tarpu kai 
bų eina 
jas visas 
darytų didesnė knyga, 
mišauna.

klasę 
kalai 
tarp Hooverio 
nėra, nes 
siu tarnai

Tenka pasakyti, jog Keno- 
shoj socialistai turi didelį pa
sisekimo. Yra vitlies, kad 
jiems pasiseks pravesti savo 
žmones j 
mi’nacijose 
pusėtinai balsų 
consin valstijoj 
rinko 35,000 su

Yra 
pasiseks 

valdiškas vietas. No- 
socialistai surinko 

Visoj Wis- 
socialistai su
virtum balsų. 
Kenoshietis.

visokiausių. Jeigu 
surašytum^ tai' pasi- 

negu

užsukti pas vienų kitų lietuvį 
fannerį. Labinusiai* man pa
tiko p. Jono Diliaus fannai 
Tai tikras dvaras. Viskas 
įrengįta kuo moderniškiausiai. 
Tokius moderniškos ir pavyz
dingos fanuos reikia paieško
ti. pfc-as Dilius turi ir vasaro
tojams- vietos; F^rimv ran
dasi prie kelio No: 1* tarp Ea* 
port’e ta Miehigan City.

šiuo laiku’ eratig chicagiečių 
važiuoja grybauti. Mačiau, 
vienas buvo' atvažiavęs net su 
trokui Welh musų apylinkėj 
grybų yra* pusėtinai daug, — 
tad chieagiečiaL yra kviečiami 
atvažiuoti;
— Mažosios Lietuvos Pilietis.

Spalių 1 d: pas mus 
si Mihvaukce majoras 
Socialistai surengė janr prm 
kalbas. Svetainė buvo* kimš
te prikimšta- žmonių.- Piakab 
bu pasiklnuByti’ atvyko ne tik 
paprasti dnri»ininka<l bet ir 
profesioitalUii 
vokalai 
ir net tabėjan Mat, jiems 
buvo įdomu- išgirsti^ kaip ma* 
noma revoliucijų sukelta

lioan pasakė laitai įdomių 
kalbų, kuri' publikai patiko. 
Aplodismentams tiesiog ir gjo 
lo nebuvoi Tenka* pasakyti, 
jog Hoan yra* labai miklus 
žmogus ir getas oratorius. 
Laike prakalbų buvo parduo
ta apie 2,060 kopijų “America 
for Ali”. Butų buvę galima 
parduoti1 ir daugiau^ bet pri
truko, to laikraščio. Nemažai 
išleista ir kitos literatūros.

Prie svetainės komunistai ir 
aidobilistai dalino savo litera
tūrų. Jie taip* pat turėjo pro
gos statyti kalbėtojui Įvairius 
klausimus. Iš pradžių jie gan 
smarkavo; bet paskui pakabi
no nosis: Kalbėtojas luitai vy-

BRING ’EM BACK* ALIVE

dt^ais4ubjta atkaldlr* tnrp 
•rnaicgUo ir tiį>r^ r • Frante 
^ude*o jaudinančiame naveikaler

(Pdrga.
benk Juos Gyrwr>, filntuMhnte ifr 
ganitos Malajais tlžiUngletė.

Preilą penktadienį Fordo 
darbininkai susilaukė didelio 
siurprizo: tapo pranešta vi
siems darbininkams, jog jiems 
per dienų bebus mokama 
$3.60 ir $1.00; Visi darbinin
kai buvo sustatyti į eilę, o pa
skui trys bosai pranešė nuta
rimų sumažinti mokesnį.
Kiekvienas darbininkas turėjo 
kukliai atsakyti, jog sutinka
dirbti. Jei pas ktirį pastebė
jo nepasitenkinimų, tai tas 
turėjo atsisveikinti su savo
blekute ir tuo pačiu su darbu.

Susilaukė “prezenlo” ir 
Buick kompanijos darbinin
kai. Jiems tapo pranešta, kad 
dirbs tik penkias dienas per 
savaitę. Darbo diena susidės 
iš dfevynių valandų 
si darbo diena tapo pailginta, 
o darbo savaitė sutrumpinta.

Bedarbių skaičius pas mus 
ne tik nesimažina, bet fakti
niai didinasi. Miesto tėtušiai 
buvo sumanę bedarbius ap
gyvendinti fanuose, kurios ta
po atimtos už taksų nemokė
jimų. Bet atrodo, jog iš to 
sumanymo nieko neišeis. Mat, 
reikia pinigų gyvuliams ir 
įrankiams supirkti, o jų kaip 
tik nėra. Gi be reikalingų

Rugsėjo 26 d. pasimirė čia* 
Antanas Karpauskas. Paliko 
jis tris sūnūs, moterį ir sese
rį Raižienę, kuri gyvena Gary, 
Ibd. Karpauskas buvo senas 

Giradvillė, Pa; 
jis tapo Siienan- 
Iš Lietuvos Kar-

grctftajistais jurų laivais 
ptt s BREMENĄ-

BRKMSN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu suoisieki- 
rtias tf BRBM^RHAVEN į 

tlETUVĄ\
E>tl infbrmatijų kreipkitės: 

1'30- W.RandWph St;. CBkago. III 
H.MTH ftt.RAN 
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du įtilpli, 
bos lauke 
K00B.

Apie 7 
man 
rengimo 
Vietos an. 
teris juos visus 
atskirų kambarį, 
paveikslų. 
8 žmonių 
musu 
ris yi 
assvblimanus 
veikslo kliš 
“Naujienoms’

Normali Thomas 
tik vienų valandų, 
labai gerai. Publika jį labai 
entuziastiškai pasiliko 
lydėjo triukšmingais ai 
mentais. Kalbėtojas 
publikų, kad nesiduotų 
lioti republikonams 
kratams, tarp kurių 
kio skirtumo. Tiek vieni, tiek 
kiti atstovauja kapitalistų

Jiems darbininkų rci- 
nerupi. Pasirinkimo 

Roosevelto 
įbildu yra kapitali-

Is iiįuuršb} kampelio

Noriu aš “Nau,jĮonųr skaity
tojams praneš^ šį? t^‘ apie gra
žųjį Laporte miestelį ir jo apy
linkes. žinoma, ruduo jau 
prasidėjo, tad kaip ir visur 
kitur, taip ir pa& taus gamta 
maino savo išvaizdą, — die
nos nuolat1 eina tiTum^pynv o* 
naktys ilgyn: oras vis
dar tebėra' gana šiltas ir grau
žus. Bet1 atrodą jog itabeilįįai’ 
teks džiaugti# gbmtk)# gPaŽų- 
maiši — pauOtelhta tturie 
mus linksmino1 per vasarą, 
Jau pasišalino: ir besugrįš1 tik 
seitainų pavasarį

i Apie dbrbu# daug ko nėra 
rašyti*, — tie paltys vargaiv 
kaip ir visur kitur. Tik kur

ne — kur dirbamai Tod^l1 
darbo ieškantiems patartina 
pas mus nevažiuoti.

Pirmiau buvau rašęs, jog 
čia’ randasi- 16 lietuviškų šei
mynų. Tūriu* pataisyti : pri- 
skaitoma 24- Šeimynos ir 8; pa
vieniai 
tabai draugiškai1 sugyvena. Jie 
daugumoj? dirba- ritbsiuvyklo^ 
sė. R!andhsu ir SLA. 329' kuo.« 
pa; kuriai’ vadovauja p, Juo
zą# Žukauskai; Tai labai 
rimtas* vyras ir geras pairta*- 
‘tas. Kuopos reikalu# jSs; tiks 
rai pavyzdingai1 tvarko:

pasirodė Nor- 
rhomas su savo žmona ir 

komisijos nariais, 
glų laikraščio repor- 

pakviete j 
kad nuimti 

Grupė susidarė iš 
Jų tarpe buvo ir 

tautietis J. Martin, ku- 
i kandidatas i valstijos 

Kai gausiu pa
lai prisiųsiu

užauginęs 10 pėdų tamatas. 
Prieš kiek laiko jis? nusipirko 
farmų ir rengtasi’ Itaiktyntao- 
,tis su Dermeičta* Jta tvirtinau 
kad jis sųbyti n Siųs I^ermCitį*.

Atrodo, kad Dcrmeičiui ir 
Scdhlai ųėya jokios* dępVcsi-;

— ką tik nepasčja ,viskas 
luimim 

kiolies! — F. Lauinskas.

pasišokti. Pokylis užsitęsė li
gi vėlumos. P-as A. Jankau- 
ska# pasakė gražių Kalba, pri
taikinta’ iškilmėms.

■ Tikrai* buvo smagu1 matyti 
gražių porų, kuri per tiek 
daug; itaJtų pavyzdingai išgy- 

’Venm Ibvaugai apjuosė jubi- 
litantus gy vus gėlių
Nuo: savęs- linkiu1 ponams Se- 
mėnams susilaukta 56 metų 
vedybinio gyvenimo jubilie
jaus arba aulistaių vestuvių.

ĮHI- in r ■ , ,

Vasarų i .inan* tako- pasivaži
nėta po’ Itaporta apylinkes ir ‘I . ?
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Antradienis, spalių 4, 1932

Iš Politikos Lauko
Šiandien Chicagoje 
kalbės socialistų 
kandidatas i vice-pr.

šiandien, antradieni soči idio
tų partijos kandidatas i ,1. V. 
vice-prezidentus James II. Man 
rer Chicagoje pasakys dvi kal
bas. Vieną, Belmont Hali, 3200 
N. Clark St., 8 vai. vai are. Ant 
rą, Cb.icago C.omrrons, 955 VV. 
Grand Avė., 9:15 vakare.

■ Ryt J. Maureri.s irgi pasakys 
dvi k’dbas, pirmą S. AI. I’. J. 
svetainėje, prie 27-tos ir La\vn- 
dale Avė. ir antrą Lr.bor Ly- 
cetim, Kedzie ir Orden Avė. 
Laikas tas pats kaip ir antra
dieni.—X.

Ipirmyn)
SHARPS and FLATS

" f ■ ■—------------- -t— —- ----------

VVell, it’s all over \viHi. The 
crowd left the Auditorium at 
a n carly morning hour, and 
as each one passed thc door 
on going out he remarked 
what “a grand and gloriuos 
fecling” it was to attend Pir- 
myn’s first affair of the year.

[Acme-P. A. Photo]

r NAUJIENOS, Chicago, UI.
""----------------------------------------------....................... ■■■■................. ...................... ........................r.„.............. ............. .

jautėsi lyg praleidęs visą gy
venimą šioje gražioje grupėje. 
Visi buvo j maloniai priimti ir 
tarališkaj palinksminti. Darbš
tus komitetas prižiurėjo, kad 
viskas butų tvarkoj ir kad 
nei viena minutė nebūtų pril
eista veltui. Tam komitetui 
priguli didi garbė už sąžinin
gą darbą — bet pagaliau, ko
mitetai yra tam išrinkti, tai 
apie juos užtenka ir to. Bet 
turime patėmyti, kaci jų su
rengti “surprizai” buvo ir skait
lingi ir gražus; ypatingai jų

surengtas “pęlkų šokėjų kon- 
testas” sukėleypąsigerėjimą bei 
daug juokų žiūrinčioje publi
koje. . I

Ateinantis (Pirmyn choro pa
sirodymas" bus Lietuvių Audi
torijoje, spalių 9 dieną, tai yra, 
paminėjime dvylikos metų su
kaktuvių nuo Vilniaus užgro
bimo. Visi žino apie Vilnių ir 
apie vietą, kurią ji laiko kiek
vieno lietuvio širdyje. Pirmyn, 
kaipo lietuvių choras, uoliai 
rengiasi prisidėti prie šio pa
minėjimo. Jacųues Grandmesnil

KOKYBE PRIE AIOH PROGOS

•Išlošti

Max Schmeling iš Vokietijos stovi prie virvės, permušęs 
Mickey Walker jųdviejų kumštynėse rūgs.'26 d., New Yorke.

Po 8 roundų Walkeris pasidavė.

CHICAGO
OUTSTANDING

FACULTY

p SCHOOL

AW
BBHKHH (ACCREDITED)

UnIGUE Single Text System. One subject at a 

time—covered rapidly and thoroughly.
£<» •

Convenient location. Spacious ųuarters. Gym- 
nasium for students.

Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

From that we gather that 
everyone had a good time.

With the Sočiai Committee 
providing the materia! and 
Prank Pranulis acting as
toastmaster, courses of enter- 
tainment were scuttered
throughout the evening, thus 
making it more interesting
and varied. One young man
who rendered Severai accor- 
dion selections i n t rite a ma
estro style provcd to be ra- 
ther phenomenal. Altho he ne- 
ver took a music lesson in his 
life, h e i s capable of playing 
well several Instruments.

AVhat proved to be very 
atiusing to some of us was 
profitable to* othei'k. * Hernice 
Norville and her partner Stan
ley Syrus won first prize in 
the polka contest. \Vhat that 
first prize was, we will lot them 
tell you at a future date. (I 
hope they write). The crovvd 
decided that Milda Baronas 
and our president, Mr. Joku- 
bauskas was dešerving of 
second prize.

A NEW FAD

a better name. Already this 
association has provcd dis- 
astrous to several young ladies 
\vho once adored these two 
congenial gentlemen. Again, 
Saturday nite, for Johns’ sake, 
a John’s ciub was formed to 
which men whose narnės are 
John may join. Middle narnos 
don’t count.

THE DEPRESSION
Snooping Joe has ho.'ird ru- 

mors that the Pirmyn chorus 
is going to attend enmasse 
some depression affair. It seems 
that the Chicago Lithuanian 
Women’s Club is having a 
Uard 'Time Dance, bet. 22 at 
the Shoreland Ilotel. The catch 
to the vvhole thing is that the 
girls should be dressed in cali- 
co gowns not to cost over a 
dollar. We.sure would likę to 
see some of our girls dressed 
i n simple house dresses. That 
would be something no vėl.

B1TS ABOUT THEM
Some g f us go to schuol for

such a row. Just look a t those 
three sopranos that can reach 
all of the high notes... Sunday, 
we are appearing befere the 
public for the first time this 
season. The occasion is in mem- 
oriam of the, seizure of Vil
nius...

The day is drawing to a 
elose. And so is The Sharps 
and Flats. We wonkl greatly 
appreciate hcaring from you, 
espccially your unbiased opi- 
nion of. a Lithuanian version 
of this column. You might 
send your letters to 6406 S. 
Francisco Avė.

Au revoir till ncxt wg,ę.k.
The Singing Fodl.

PIRMYN AIDAI

“Ar aš tau sese (ir brolau) 
nesakiau?” Praėjo spalių 1 d. 
ir su ja Pirmyn Priėmimo šo
kiai — bet įspūdžiai — gražus 
įspūdžiai — pasilieka. Visas 
vakaras pasižymėjo draugišku, 
šeimynišku upu; kiekvienas at
silankęs į Lietuvių Auditoriją

There seems to have origi- 
nated i n our Pirmyn group a 
sudden eraze for clųbs. Friday 
evening, Jack and Bob got to- 
gether and formed a ciub 
which they called The Tooth- 
pick organization for want of

TIKRAI
PALENGVINS

VIDURIŲ LIGĄ
PraŠalinimui širdies supykinto, vė

mimo. gazų ir kitokių vidurių sui
rimų.

Pamėgink šį naują metodą, būtent 
nugarkausio atitaisymą ir tuo budu 
prašalinsi priežastį nuo kurio paeina 
vidurių ligos.

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

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—Šiandie.

S. M. Berneli, D. C.
CHIROPRAKTAS

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik į Namus.

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

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far-

Mes priimam mainais morgi- 
esa-

nuM* 
čius ir kitokias securities. Mes 
me biznyje virš 20 metų.

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

Tel. Normai 4400
I—M—II Ml IIMl II Hilu

years to conųuei’ the power of 
speėch so that we may get up 
i n front of a n assem bly and 
make. an address without any 
preparation. And yet, all of 
our girls have jin impromptu 
ųuality, an extemporaneous 
complexion. They make it up 
as they. go along... We wish 
to warn Mr. Stephens that if 
we should get into any trouble 
rehearsing the Lithuanian Na
tional Anthem i n the street 
car, he will have to bail us 
out... Then there is John Pe- 
ters who has suddenly deve- 
loped a certain popularity 
complex. Wonder why all of 
thc girls watch him when he 
sings... The Lithuanian Sym- 
phony orchestra i s once again 
fųnctioning. All those that play 
any sort of instrument are re- 
ųuested to see Mr. Stephens 
Wednesday evening at Gage 
Park, 55th and Western... 
There, has been a sudden in- 
flow of older members into 
our chorus. Lets hope that 
they stiek the entire year out... 
We wish that VVhitney \vould 
teach us some of those dance 
steps that we see him do eve- 
ry now and then... It looks as 
though Genevieve is tuming 
socially prominent again She 
had six husky eseorts to the 
dance Saturday nite... Did you 
notice that our shining star of 
the natatorial world, Estelle, 
is back with us once more... 
Every good.bąli ciub has a 
murderer’s row. Altho’ (Pirmyn 
is not a bąli ciub, it also has

Moterys, kurios kenčia nuo šios ligos 
turėtų tuojaus atsikreipti prie The 
Goitrenc Comp, 3 33 8 W. 63 gat. 
Chicago.

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

Ji pagydė daugelį sergančių šia li
ga. Į tolimesnius miestus pasiunčia- 
me paštu. 7

• THE GOITRENE COMPANY 
3338 W. O3r<l St.. CHICAGO, ILL.k------  7

Tel. Monroe 7359

A. SCULLY MONUMENT 
co., inc: 

Mausoleumai, Paminklai, Stovylos 
1301 W. Madison St.

<----- -- -------------------------------------------------------/

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Dreslų Dezalnlnlmnn Ir 
Skrybėlių Padarynuis

Mos teikiamo ekepertų in
strukcijas Dienomis ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $35 iki $50 savaitei, 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
ISsi mokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių skrybClaltę dar besi
mokinant.

MASTGR DRE88MAKING 
COLLEGE

889 S. Wabash Avenue 
kampas Van Buren St.
RaSyklte dėl knygutes 

Gausite jų DYKAI.

•
 arba Buick Sedanų ir $1,000 Cash A

Mch duodame daugiau negu $5000—100 pryza'.n naujame dideliame 
akelbiino plime miiHt) biznyje. Taipgi tukHtnnčIiiH dolerių Hpcelullii at
lyginimu. Men nereikalaujamo nei vieno cento juaų pinigu Altam iAlo- 
Almu! RaAykito mumu Aiandie ir mos jums prisiusime darodyinUH, kad 
pinigai Jau dabar yra padėti 1 tvirtų Ir dideli DĖS MOINES BANKĄ 
gatavi <161 lAmokė.llmo lAloAliisiems. šitoj kampanijoj kasnors lAloA $2,500. 
—KODĖL NE JUS?

AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS?
Žmonės važiavusieji kare, kur( matote čia virftui, iAlipo 1A jo. Jų 

veidai parodomi Maino-paveiksle visokiose, vietose. Kaikurlc veidai ap
versti, kiti žiuri Aonū, kiti tiesiog i jus. Paženklinkite veidus, kuriuos 
surasite. lAkirpkite paveikslų ir kartu su savo adresu prlslųskitc mums. 
Geros akys .greit suras. Ai- galite Ju«?

Prisiyskite Šiandie siuJ*11 savo 
atsakymų da

bar ir aktyviai prisidėsite, bukite tikri Jus gausi
te speciali cash atlyginimu. Jus galite iAloAti pas- 
kiaūsio modelio Buick 8 sedanų, kurį pristatys 
jūsų artimiausias dyleris ir $1,000. extra už pa- 
slskublnimi)—arba $2,500. jeigu Jus norite gauti 
cash. Jeigu bus lygus skaičius, duosimo dvigu- 
bus pryzus. Jeigu jus norite IAloAti pirmų pryzų 
$2,500 pinigais, prisiuskite atsakymų Aiandie dėl 
smulkmenų- Ar jus surandate (langiaus kaip 5 
veidus?

$1,000 EXTRA 
UŽ 

STROPUMĄ

Jeigu j.ųs busite štro- 
pus. mes duosime 
jums $1,000 extra. 
jeigu jus iAloAite pir
mų pryzų. Nesiųsk 
pinigų. Nė cento jū
sų pinigų nereikia, 
kad iAloAti.CXXXXXXXXXXXXXXZX SIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIE xxxxxxxxxxxxxxxx 

PARAMOUNT PRODUCTS CO., 6ept. 2110, Dės Moines, lotfa.
AA paženklinau penktus ar daugiau veidų. $2,500 pi;yzų paveiksle, kurj čia 

siunčiu, ir aš norėčiau išlošti pryzų, Prašau man pasakyti kpks yra mano stovis.
VARDAS ...

H ADRESAS ............      ................... ............................
«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi3aDOconnnrxxxxx

Iškilmingas Vilniaus 
Užgrobimo Paminėjimas

ĮVYKS

Nedėlioj, Spalių 9,1932
■ ' • ■ ' J

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

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga tik 35c

PROGRAMAS BUS DIDELIS IR'{VAIRUS. DALYVAUS > 
VISA EILE KALBĖTOJŲ, CHORAI, ORKESTRAS, DAI- 
NININKALSOLISTAI IR ŠOKĖJAI.

KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ DALYVAUTI.
; Komisija:

Dr. Graičunas, J. Mickevičius, e
A. Žymontas, Mts. KemeMenS,

K, Čepukas.

IN OUR
NEW 

HOME

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yr« Pulki žmogui Dovana 
Mnr<ne • Valo, Gydo, Atžvieii- 

ha Ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knyrvt« “Eye Care” arba Eye 
Resuly” Dykai

LAIVAKORTES
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
į New Yorką (minimum) .......23.50

Viso....................... .7 $113.00
Naujienų raštine atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

iki 8 valandos vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Tel. Roosevelt 8500

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 G3rd St.

NEDALIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

L tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS

JOS. F. BUDRIK KORPORACIJOS

MYISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS 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, gerkles 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. 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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Fnblished Daily Except Sunday by 
Ito Lithuanian News Pub. Co.» Ino.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3e per ccpy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro v«, 1789 S. Halsted St.» Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje —* paltus

Metams ...——-----—_|8.00
Pusei metų -----   4.00
Trims mėnesiams_______ 2.00
Dviem mėnesiam ----- 1.50
Vienam mėnesiui ------ . .75

Chicagoj per iineiiotojusi
Viena kopija -------------- 8c
Savaitei------____ ...___ —18c
Mėnesiui ................. 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metama $7.00 
Pusei metų __ ..........__  8.50
Trims mėnesiams___ ______  1.75
Dviem mėnesiams '______  1.25
Vienam mėnesiui —.________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -------- ------ -----------$8.00
Pusei metų----------------------- 4.00
Trims mėnesiams ____ ___ ... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

GALI UŽSIDARYTI CHICAGOS MOKYKLOS

Chicagos mokytojai ir mokytojos, ilgą laiką kentę, 
priėjo galų gale prie išvados, kad tik drastiškiausia 
priemonė gali priversti miestą užmokėti jų užvilktas 
algas. Tuo tikslu siūloma uždaryti mokyklas, idant 
miesto valdžia ir gyventojai pamatytų, jogei tokia pa
dėtis, kaip dabar, nebegali ilgiaus tęstis.

Tai butų, iš tiesų, nepaprasta situacija, jeigu pusė 
miliono vaikų Chicagoje turėtų mokslo metu apleisti 
mokyklas ir sėdėti namie arba bastytis gatvėse! Tokio 
dalyko dar, rodos, neteko pergyventi nė vienam Ame
rikos didmiesčiui.

RAD1KALIŠKI ŽODŽIAI

Kas yra Aukštybėse
Ir ko prof. Pikardas į tas au

kštybes buvo nuskridęs.

demokratų 
prezidentus, 
radikališkus

Gubernatorius Franklin D. Roosevelt, 
partijos kandidatas j Jungtinių Valstijų 
deda daug pastangų pakreipti savo pusėn 
balsuotojus. Jo prakalbų maršrutas vakarinėse valsti
jose, matyt, buvo daugiausia šitam tikslui pašvęstas, 
ir laikraščiai sako, kad jisai savo tikslą pasiekęs: radi
kalai ateinant} lapkričio mėnesį balsuosią už Roose- 
veltą.

Kuo jisai tą elementą savo pusėn patraukia? Dau
giausia nieku kitu, kaip tik “radikališkais” žodžiais. 
Štai, savo prakalboje Detroite demokratų kandidatas 
pasmerkė kapitalo konsentraciją nedidelio lobininkų 
skaičiaus rankose. Bet, kad jo kalbos nenusigąstų ban
kininką/, fabrikantai ir kiti turtingi žmonės, kurie 
kontroliuoja Roosevelto partiją, kandidatas nurodė, jo- 
gei tas mintis yra išreiškę protestoniškij bažnyčių va
dai. -

Toliaus Rooseveltas užsiminė apie bedarbius ir pa
reiškė, kad šitą klausimą anksčiaus ar vėliaus žmonija 
turės išspręsti. Kokiu budu? Kalbėtojas sako:

“Kai kurie vadai išmintingai stoja už bedar
bių apdraudos sistemą visoje musų plačioje šalyje, 
ir mes prie to prieisime.”
Čia demokratų kandidatas pagyrė net tokį radika- 

lišką dalyką, kaip apdrauda nuo nedarbo, kurios iki 
šiol nedrįso reikalauti net didžiųjų darbininkų unijų 
vadai. Darbininkų apdrauda nuo nedarbo yra senas 
socialistų programo punktas (per kelis pastaruosius 
metus už ją agituoja ir komunistai, kurie pirma buvo 
jai principialiai pfiešingi). Rooseveltas giria tuos “pro
tingus vadus”, kurie stoja už nedarbo apdraudos siste- 
nfcą, bet ar jisai pats jos nori? Ar jisai žada tą reika
lavimą remti? Ne, jisai tik sako, kad “ir mes prie to 
prieisime”.

Tai toks yra Roosevelto “radikališkumas”. Jisai 
giria radikališkas idėjas, bet už jas stoti, dėl jų kovoti 
ir jas įvykinti gyvenime — jisai palieka kitiems.

Savo radikališkoms frazėms jisai nori įtikti tiems 
žmonėms, kurie yra nepatenkinti dabartine santvarka; 
bet kartu jisai stengiasi užtikrinti debartinės si:,temos 
viešpačius, kad jisai yra jiems nepavojingas. Tuo budu 
jisai bando gauti balsus iš kairės ir iš dešinės.

TAUTŲ SĄJUNGA PASMERKĖ JAPONIJĄ

Po ilgo tupčiojimo ir dvejojimo Tautų Sąjunga 
kėlė griežtą balsą prieš Mandžurijos užkariautojus. 
Specialė Tautų Sąjungos tyrinėjimo komisija, su lordu 
Lyttonu priešakyje, paskelbė savo raportą apie kon
fliktą Tolimuose Rytuose. Tame raporte sakoma, kad 
Japonija neturėjo jokios teisės pulti kiniečius ir grobti 
jų teritoriją Mandžurijoje. Komisija savo raporte iš
kelia aikštėn, kad ir tas geležinkelio susprogdinimas, 
kurį Japonija pavartojo, kaipo priekabę karo žygiams 
prieš Kinus, buvo veikiausia pačių japonų darbas.

Tyrinėjimo komisija savo raporte reikalauja, kad 
Japonija iš Mandžurijos pasitrauktų ir sugrąžintų tą 
užgrobtą žemę Kinams. Šitą raportą turės dar svars
tyti savo sekančiame suvažiavime Tautų Sąjunga. Jei
gu ji priims j j, tai japonams bus duota pasirinkti: ar
ba geruoju pasiduoti Tautų Sąjungos sprendimui, arba 
susilaukti to, kad Tautų Sąjunga nutartų, kokia baus* 
me (kokios “sankcijos”) turi būti paskirta prieš japo
nus, kaipo taikos laužytojus.

Suprantama, kad Japonijos militaristai dūksta. Te
legrama iš Tokio praneša, kad Japonijos kariuomenės 
vadai turėjo susirinkimą ir po to karo ministerija 
spaudoje pareiškė, jogei Japonija nutrauks ryšius su 
Tautų Sąjunga, jeigu pastaroji pritars Lyttono rapor
tui. Bet Tautų Sąjunga negalės paisyti šito Japonijos 
militaristų grasinimo, jeigu ji nenorės nupuldyti savo 
vardą viso pasaulio akyse. Už tai, kad Tautų Sąjunga 
užimtų griežtą poziciją prieš japonus, stoja ir Ameri
kos Jungtinės Valstijos.

Tuo budu reikia laukti, kad netolimoje ateityje pa
aiškės, kurion pusėn krypsta tas krizis Azijoje — tai
kos pusėn, ar karo.

pa-

Prof. Pikardas iš Šveicari
jos laukų laimingai pakilo j 
stratosferą ir laimingai nusi
leido Italijos laukuose.

Užsidaręs nuo išorines įta
kos sandarioj celėj, jis paki
lo į viršų net 17 kilometrų. 
Tokioje aukštumoje ligi šiol 
dar nėra buvęs nė vienas 
žmogus. Pats Pikardas pernai 
buvo pakilęs tik 16 kilometrų.

Žemes paviršiuje 17 kilo
metrų atstumas yra vieni nie
kai. Tačiau į aukštį tiek pakil
ti jau yra nepaprastas daly
kas, nes tokioje aukštumoje 
visiškai negalima kvėpuoti. 
Prof. Pikardas savo celėj tu
rėjo kvėpuoti dirbtiniu oru.

Įdomu, kas jau ligi šiol ži
noma apie tokias aukštybes.

Žinoma yra, kad tinkamo 
kvėpuoti oro aplink žemę yra 
visai plonas sluoksnis. Jati 10 
kilometrų aukštumoje oras 
yra tiek retas, kad žmogus du
sdamas alpsta. Oro sluoksnis 
maždaug iki 10 kilometrų va
dinasi atmosfera (kvėpavimo 
sritis). Aukščiau jau praside
da vadinama stratosfera. Stra
tosferoj juo aukščiau oro da
lelių darosi vis rečiau, bet 
kaip aukštai oro dalelių visai 
nėra, patirti neįmanoma. 
Spėjama, kad oro dalelių, 
nors ir visai retai yra net ke
liu šimtų kilometru. aukštu-*■ , • < 
moję.

Toliau yra žinoma, kad juo 
aukščiau, juo yra šalčiau. Jau 
3000 metrų aukštumoje oro 
temperatūra sukasi apie 0, va
dinasi, ten Šilumos jau nėra.

Toliau maždaug kas kilo
metras į aukštį temperatūra 
krinta po 5 laipsnius. Dėl to 
10 tukst. metrų arba 10 kilo
metrų aukštumoje, tai yra at
mosferos ir stratosferos riboje 
temperatūra sukasi apie 50 
laipsnių šalčio. Pikardo prie
taisai 17 kilometrų aukštu* 
moję rodė 55 laipsnius šalčio.

Aukščiau 10 kilometrų jau 
niekad nebūna jokių debesų, 
nes ten visai nėra vandens 
garų, iš kurių debesys susida
ro. Nyksta ton ir mėlyna dąn- 
gaus spalva. Juo aukščiau, 
juo dangus darosi tamsesnis ir 
net dienos metu jame matyti 
žvaigždės.

Penkiasdešimt laipsnių šal
tyje oro spinduliai, atsimušę 
į ten esantį daiktą, jį smar
kiai šildo. Pik ardo celėj, kada 
ji buvo 17 kil. aukštumoje ir 
55 laipsnių šaltyje, viduje bu
vo tik 15 laipsnių šalčio.

Kaip sakiau, iki 10 kilomet
rų aukščio temperatūra kas 
kilometras krinta net po 5 
laipsnius. Tačiau aukščiau ji 
taip smarkiai jau nekrinta. 
Tą parodė ir Pikardo tyri
mas.

Yra tvirtinimų, kad 50 kilo
metrų aukštumoje temperatū
ra vėl pakyla net iki 37 laips
nių šilumos. Aukščiau 50 ki
lometrų temperatūra vėl pra
dedanti kristi, kol pagaliau 
nukrinta iki erdvių tempera
tūros, būtent iki 273 laipsnių 
šąlčio.

Juo aukštyn, juo oro spau
dimas darosi mažesnis. Žeinęs 
paviršiuje oras, kaip žinome 
išspaudžia aukštyn 760 pi|li- 
metrų gyvsidabrio stulpą (ba- 
ąpmetre!) itiloipetrų aukš
tumoje oro spaudimas siekia 
tik 200 milimetrą, o 50 klm.

Jie buvo kviesti padainuoti ii, 
žinoma, atsivedė savo drau
gus, kąrie žinojo, kad gaus ge
rokai išshnaukti, nes vienas 
vietinių sklodas sklokos tūzų 
yrą taip pat stambus “jauny
stes a lėksyro” šinkuotojas. Na, 
o kas to štbfo dabartiniais lai
kais nemėgstą? Uždavci po
rų kaušą ir turi naują idėjos 
draugą*..,

Komunistų laikais senąja* 
me susivienijime daugelis ir 
rimtų narių sakydavo: girdi 
kodėl jiems (komunistams) 
nesuteikti vietą kitą P. Tary
boj, jeigu jie jau taip nori. 
Bet dabar, pažiūrėję j jų “dar
bininkišką susivienijimą”, gal 
ne vienas ją pamano: 
teisybė, jog jei įsiieiatum vėl-

nią. į bažnyčią, tai jis krausty
tum ir ant altoriaus”.

dlrb-Kur tik nepasisuksi, 
tuvėj, mėsinyčioj, barzdaskuty 
kloję, —, visur išgirsi “bąli ga 
mes”, “bąli games” ir “bąli ga 
mes“. Nekuria žino visų lošėjų 
vardus, kiek jie gauna algos ir 
U. ir tt. Bet aš galiu eiti laižy- 
bų, kad aštuonios dešimtys nuo
šimčių tą visų '“gudruolių” ne
žino keli kandidatai varysis ant 
SUv. Valstiją prezidento. Esu 
patėmijęs, kad kai kurie, misi 
pirkę • laikraštj, tik peržiūri, 
“fones”, ir sporto skyrių, o kit
ką pasideda lončiui suvynioti. 
Neteko dar pastebėti, ar ir “žu- 
pės linijoje stovėdami bedar- 

Gal ir bįai Šnekasi apie boles ir fones.
• • \ —St-s

Algirdas Margeris

PROHIBICIJA

' ..įV

to, reikia spėti, kad 
naujų davinių patieks 
keliones ir prof. Pi-

aukštumoje vos 1/3 milimet
ro. Dar aukščiau, pav. 100 ki
lometrų aukštumoje, oro 
spaudimas siekia vos porą 
tūkstančių milimetro dalių.

šimto ir daugiau kilometrų 
aukštumoje pasireiškia ir 
vadinamos šiaurės pašvaistės. 
Mokslas jau turi įdomią, davi
nių ir apie kitus aukštumų 
reiškinius, kurie eiliniam pi
liečiui jau sunkiau supranta
mi, todėl jų čia ir neminėsi
me. Be 
įdomių 
iš savo 
kardas.

Kokių gi praktiškų tikslų 
turi aukštųjų oro sluoksnių 
tyrimas?

Visų pirma, jau yra žinoma, 
kad oras (pagalia) žemės pa
viršiuje pareina nuo viršuti
nių 01:0 sluoksnių. Tų sluoks
nių tyrimas ir galėjimas juos 
nuolat stebėti ,įgaliu tų ilges
niam laikui atspėti orą. Tas 
praktiškai butų labai naudin
ga ūkininkams. Jei galima 
butų atspėti oras nors savai
tei, tai ūkininkai niekad netu
rėtų tokių didelių nuostolių,

mot.
Viršutinių oro sluoksnių ty

rinėjimas daug vilčių deda 
aviacijai (orlaivininkystė). 
Prof. Pikardas praktiškai įroj- 
dė, kad tam tikrose sandarioj 
se celėse galima pakilti į ne
tinkamas kvėpuoti aukštu
mai Dabar jabandoma su 
tokiomis celėmis daryti ir ae
roplanų. Jei aėr'bplanai galėtų 
skraidyti didelėse aukštumor 
se, kur oras skystesnis, kur 
yru mažesnis oro pasipriešini
mas, tai jie galėtų išlaikyti 
didesnį greitumą, pav. iki 
500—600 kilometrų per valan
dą. OVo susisiekimas tada 
butų dar žymiai greitesnis, 
negu ligi šiol buvo.

Pikardo kelionės Į stratosfe
rą yra tik pirmi žingsniai. 
Juos lydės didesni laimėji
mą ir praktiška nauda.

—u:1
R*

PAŠINAS

galing’ausias 
savo kūną,

“Tvirtai tikiu Tave, o Kara
lių Karaliau Doleri; kaip visa* 
gal| valdoną žemėje, danguje 
ir visur.

“Pavedu Tau, 
Viešpatie Doleri,
sielą, protą ir gyvybę.

“karštai, .ir širdingai pra
šau Tave, mano geriausias ir 
gausiausias Visagali Doleri, 
teikti man, kaip ištikimiau
siam Tavo tarnui, dar geres
nius laikus ir prosperitą, negu 
ligi šiol teikei.

“Garbė Tau, o Viešpatie Do
leri, žemėje, danguje ir visur! 
Amen.”

ypač Wall
- Morganas, 

kiti,

P-nas Karpavičius, rašyda
mas “Naujienoms” laišką be 
kitko sako; “Dabar jau 15 me
tų darbuojoai prie “Dirvoa“ 
ir jau pamokų man neberei
kia”. Vadinasi, gavai redak»- 
toriaus kėdę ir peizok kas tik 
ant seilės užeina. Neginčysi
me, kad p-nas Karpavičius tu
ri tam tikrus gabumus, 
bet butų kvaila manytu kad 
kilbasnikas gali būti geras 
gydytojas.

Nežinau, kas mūsiškius ko
munistus pramanė davatko
mis, bet tas vardas jiems taip 
limpa, kaip popiera prie šie- 
nosy Atmenu, kaip Lietuvoj 
davatkos gydydavosi vande
niu iš kokio, ten šv. Jono šal» 
UnSJip, na, o musų komunis
tai garsina kokį ten stebukr 
lingą vandenį iš Rusijos. Mat; 
davatkos davatkiškai elgiasi.

Tai šitokia malda buvo kar
tojama ir kartojama Viešpa
ties Dolerio Karalijos piliečių 
pasąmonės gelmėse, kada pra
dėjo veikti nacijonalės prohibi
cijos įstatymas 1919 m, biržer 
io 30 d.

Didieji kapitalistai, jau įvedę 
savo fabrikuose masinės ga
mybos sistemą, beprotiškai 
džiūgavo, kad dabar visados 
blaivus darbininkai su didžiau
siu akuratnumu paseks maši
nas ir bus labai darbingi; kad 
jie, pinigų nebepragerdami, 
daug jų turės, daug4 visokių 
daiktų pirks, — žodžiu, į ma
sinę gamybą atsilieps masine 
vartone. O todėl vienval plauks 
doleriai į didžiąją, kapitalo 
viešpačių, — Rockefellerio, For
do, Meliono ir kitų, — aruodus, 
ir susigrobs jie ne tiktai di
džiausius pasaulio turtus, bet 
ir pasieks stočiai cezariškos 
politines galybės!

Finansininkai, 
Streeto. buliai,
Kuhnas, Loebas ir 
džiaugsmu nebesitvėrė ir sava 
viltims ribų nebesurado, besi* 
tikėdami milžinišką* turtą ir 
didžiausios' ekonominės bei po
litinės galybės. Juk darbinin
kai nieko nebepragers, daug 
pinigų į bankus” sudės, namus, 
vekselius ir akcijas pirks, o 
finansininkams bus pelno, pel* 
no — tu mašina tosuskaitomo 
pelno!

Kunigai, ypač protostoną, 
taip karšto! trypė iš džiaugs
mo savo dįlmuh kad vartėsi iš 
j.ą šventos kibirkštys ir iš 
anksto uždegė aukurą Maino- 

■nuh Jie tvirtai; tikėjoj ta# už
darius karčiams* ir visas pa- 

;si|ink8mipimo vietas, kur par
davinėjama alų, vyną ir deg
tinę, minią minios suplauks j 
bažnyčias ir supils aukščiau
sias pinigų krūvas ant Dievo 
stalo, 0 tada jie bus galingi 
ne tiktai “sutrumpinti” kelią 
į dangų ar pragarą, bet in šm 
silyginti ©kononąnėje bei poli* 
tinėje galioje su kapitolUtgis 
ir finansininkais!

Į Aukštesniąją ir ąukštąjąį 
mokyklą profesoriai, išdidžios 
'šypsenos- bruožais prikrito 
|vo mokslišką veidą, galvoj o|
jog dabar, veikiant; naęijonaleį

Mikas. “Ne! Daugiau nebeger
siu. Trauk velniai tas karčia- 
mas ir tą alų’’’ darydavo re
zoliucijas Mikas, visai nepagal
vodamas, kad kaip visi liejyk
lų darbininkai, taip ir jis, nė 
šimtą metų išgyvens, nū tūks
tančius dolerių užgyvens.

Taigi, dabar jau tikra’ žino
damas Mikas Staugirdas, kad 
prohibicija yra faktas, kad 
karčiamos tikrai užsidarys ir 
svaiginančių gėrimų nebebus, 
džiūgavo ir tūkstančius dolerių 
susitaupyti tikėjosi. Už metų 
už kitų, dingojos jis, persikel
siąs j didelį, puošnų butą su 
centraliniu apšildymu, pirk
siąs naujus baldus, pijaniną, 
gramofoną, mašiną kilimams 
dulkinti, mašiną žlugtui skalb
ti, automobilj ir viską, kas tik 
reikalinga, idant nasiekti 
“aukščiausią gyvenimo normą” 
— “the highest Standard of 
living” ir gyventi visa kuo per
tekusiai. Suprantama, viską 
pirksiąs lengvo išsimokė j imo 
išlygomis, nes kitaip juk dar
bo žmogus ir negali tos “aukš
čiausios gyvenimo normos” pa
siekti. O kad leitgvo išrimokč- 
jimo išlygos yra gyvojo parsi
davimo stambiųjų vertelgų ver- 
gijpn išlygos, apie tai Mikas ir 
priiiminti nebandė. Jis nežino
jo, kad išsimokėtinai visko 
prisipirkus, turi vergiškai dirb
ti, taupyti ir rūpintis, kad kaip 
nors išsimokėti, nes kitaip — 
kreditoriai viską atims ir jau 
sumokėti pinigai žus. Jis per 
daug dabar buvo apsvaigęs įsi
vaizduotomis puikiomis prohi- 
bicijos pasėkomis, kurios ža
dėjo jam tūkstančius dolerių 
ir “aukščiausią gyvenimo nor
mą”.

Ir visa tai nenuostabu, ži
nant Miko Staugirdo visai nau
ją charakterį, kurį, tarytum 
molinį balvoniuką, nulipdė jo 
galvoje bizniška Amerikos ci
vilizacija bei kultūra. Jis dar 
tik trylika metų, kai iš Lietu
vos atvažiavęs, bet jau labai 
tipingas šimtaprocentinis ame
rikonas. Kasdieną per pietus 
dirbtuvėje skaito kokių 80 ar; 
40 pudakščią storą ir didelio, 
kaip paklodę, formato rytmeti
nį dienraštį, o vakare — va
karinį, Ir skaito labai domin- 
gai, stačiąi su jkvėpimu, ypač 
biznio, sporto ir karikatūrų 
skyrius. Ypatingai žavi jį il
gos, su daug nulių iš dešinės 
pusės, skaitlinės; nors, tiesą 
pasakius, ne visas jas išskaito 
ir supranta. Bet tada pasišau
kia pagelbon savo sūnų. Džia- 
nuką, kuris jau šešti metai 
mokyklą lanko ir moka skai
čiuoti ne tik tūkstančiais, mi
lijonais, bet ir bilijonais, štai 
ir dabar Mikas, pavalgęs va
karienę, užsirūkęs pypkę, atsi
sėdo
skaityti storą, tarytumei šiau
dų kulį, vakarinį dienraštį. 
Tuoj pastebėjo stambių ir juo
dų, kaip to laikraščio leidėjo 
ir redaktoriau* sąžinė, raidžių 
antraštę: ^Amerikos žmonių 
pajams pereitą metą $90,000,- 
000,000!’ O toliau: “Aukščiau
sią gyvenimo normą pasaulyj 
pasiekė Amerikos žmonės”. Mi
kas neįskaitė ir nesuprato il
gos skaitlinės. “Džianuk, Džia- 
nuk, eik šen!” “Ko nori, pa?”

(Bus daugiau)

K

galvas biznišką -rivilizaciją, 
kultūrą, patrijotizmą, religiją 
ir, tarytum, kepto kepti šim
taprocentinius amerikonus!

Kai kurie darbininkai, ypač 
silpnavaliai, spėliojo, dingojo, 
kad jie lengviau nugalėsią sa
vo apetitą, nebeužkliuslą kar- 
čiamon; nieko nebepragersią, 
daug pinigų sutaupysią ir, ži
noma, kaip ponai gyvensią.

Darbininkų, ypač mėgstan
čių išsigerti, moterys tikėjosi 
daugiau naujų bei madingų 
suknelių, skrybėlaičių, batukų, 
baldų, gramofono, o vietoj For- 
duko ar Chevroletuko — Ca- 
dillaoą arba Lincolną.

Darbininką vaikai tikėjosi 
daugiau pinigų saldainiams ir 
bilietams j kinoteatrą.

žodžiu, beveik visi — ir tur
tingi ir biedni, ir šventi ir pra
keikti, ir dideli ir maži — ti
kėjosi iš prohibicijos tik vie
no dalyko: dolerių, doler.ių, do
lerių !

Jie statė nacijonalės blaivy
bes rumus. ant dolerių, iš do
lerių. ir doleriams!

Kilnesnių bei vertesnių min
čių, idėjų, motyvų ir rinkimą 
jje neturėjo.

Panašiai galvojo ir Mikas 
Staugirdas, plieno liejikas. Jis 
dirbo milžiniškoje liejykloje, 
kur gamina ilgus, storus plieno 
balkius, stulpus ir sienojus 
dangoraižiams. Darbas čia sun
kus, dulkėtas, karštas, labai 
prakaitingas ir pavojingas. Dul
kes ir karštą orą darbininkas 
čia įkvėpuoja, o iš sąvęj, tarsi 
iš verdančio katilo, varo ga
rus ir pila'prakaitą. Per visą 
dięną tokiame, pragare ir vi
rus ir kepus, alaus stiklinė ar 
dvi, — a-aa, tai kaip naujos 
gyvybės šaltinis! Ir tątai Mi
kas gerai žinojo, nes 'pareida^ 
mas iš darbo užsukdavo kar- 
čiamon ir išmesdavo didelj, 
erdvų škunęrį šalto, putojan
čio ir gaivinančio alaus. Kar
tais, žinoma, ir du ar tris šku- 
nęrius. Tai pareidavo nuo to, 
kiek jo kūnas, per dieną sun
kaus darbą nukamuotas, rei
kalaudavo naujos gyvybės ir 
jėgą, O kai gaudavo Mikas al
gą, tai ir daugiau išgerdavo. 
Kadame-kada pasipindavo drau
gų ir tada lįtikas, biskį ap
svaiginęs savo poelgių viršinin
ką — vaką, net ir visai gra
žiai alaus patraukdavo. Tadą 
jp. žmona, Valerija, išversdavo, 
išciupinėdąvo jo kišenius, su
skaitydavo pinigus ir pamačius, 
kad koks jdoleris ar du yra 
mažiau, nekaip užrašyta ant 
voko, smarkiai Miką išbardavo, 
iškeikdavo ir lygsvaros nebe
tekusi, nęt dlvorsu. grasindavo. 
Bet Mikas tylėdavo ir tuoj kie
tai. užĮnigdąyo. Tik r y tp metą 
atsikėlęs ir pamatęs, kad do
lerį kitą pragėrė, suaiHrims- 
dąvo.. “Vienąsyk kitu
syk dolerį įęr metus,, žiūrėk, 
jąą įr dešinitįęs Idtoą nęra, per 
deŠirntį piętų ’šįipto ar dau- 

o. per štoto metų — 
sau

<

Nęmąčiau sRloktoinką “N» 
Gadynes”, bet tikiu, kad bus 
aprašytos Boękfovde įvykęs ją 
piknikas. Ten, žinoma, buĮ 
pasigirta, jog baisiai daug puri 
plikos buvo.1 Tačiau publiką 
publikai nelygi, -— ten buvę 
publika, kuri apie jų idėjas blaivybei, bus daugiau studen* 
jųlyio nusimanymo neturį-tų, daugiau pinigų ir progų 
kaip tai: švedai ir norvegaĮ įpumpąątį Žu($įas jąunuolr

neturį m gįay, o. per. štotą. meti 
įpumpuoti įj tuįčjas jaunuolių tukstąnčią!’’ įMpetįnėdąvo

.c . ■ • - • • - *

t

ji

s

prie lango ir pradėjo

LIETUVON
Slmribme Pinigas Pal
tą ir Telėktam*. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
got Vitą Linijg.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED 8T. 

CHICAGO; ILU
Ofisai atdaras kalite nuo 800 iki 

8 valandai, iventadieniiu nu« 
9 Iki t valandai.
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Prišiegdiiita “jury”, 
kuri tyrinės Insulto 
bendrovių reikalus

, šiandien kriminalio teismo 
teisėjas Prystalski prisiegdino 
“grand jury”, kuri tarp kito 
ko, tyrinės subankrutavusio 
elektros magnato 
sttllb, jo brolio ir 
drovių reikalus;
laiku prokuroras
kėlė aikštėn faktą, kad dary
damas įvairias tranzakcijas su 
bendrovės Šerais, Insulas 1929 
niotų pradžioje pasidarė 
$374,000 pelno.

Samuel In
sulinus, ben- 

Paskutiniu 
Swanson iš-

fAcme-P. E A. Photo!

Statomas Washington, D. C., naujas pašt^triobėsis, kuriam šiomis dienomis prez. Kooveris 
padėjo kertinį akmenį.

Prie 454os ir Halsted 
gatvių užmuštas 

vyras
Federalė valdžia tyri 

nes pasikėsinimą 
prieš MeGoorty

Vyro asmenybes negalima 
konslatnoii; sutriuškintas tarp 
dviejų automobilių prie Vrtos 

ir Halsted gatvių.

Vakar, anksti rytą, tarp 
dviejų į priešingas puses va
žiuojančių automobilių papuo
lė apie 50 metų vyras ir buvo 
skaudžiai sužeistas. Nei vie
nas automobilis nesustojo su
teikti sužeistajam pagelbą. 
Nugabentas į apskričio ligoni
nę,- vyras mirė. Kai kurie 
liudininkai spėja, kad jis esąs 
lietuvis, nes maišesis lietuvių

Federalė valdžia vakar pra
dėjo tyrinėti pasikėsinimą 
prieš teisėją MeGoorty, laike 
kurio, nekaltai nukentėjo jau
nas berniukas ir mergaitė. 
Prie MeGoorty namų buvo 
pamesta bomba, kuri sprog
dama sužeidė abu kūdikius.

bėjas, 923 W: 33rd Place; P.‘ Sa
kalauskas, maršalka, 314*4’ AųbUrti 
Avė,; M. Liubinas, J. RaceViče, . F. 
Žukauskas—-knygų, revizoriai; J. Sku
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos' 
Atstovai: J; Vitas, S« Chapas Dr-jų 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

siu pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

Mirė nuo paklydusios 
kulkos

Donald Burrows neti- 
nušovė Mildred Lan-

Tūlas 
ketai 
grėde, kuomet šaudė į laikinį

UNITY L. B. KLIUBO valdyba 1932' 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4 437 S. Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St.; pro
tokolų rast. Jos. M. Gaižauskas, 4607* 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Se- 
reiko, 4555 Si Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkutf 
ir Vincent Kundrot; tnanažeris Jus- 
tin Kur pis, 1714 W. 46 Sti; mąnaž.

’ pagelb. Frank Klunbis, 4521 South* 
Wood St. Trustces — N. Karklelis.
F. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T.< 
Chilauskas, Lcon Paukšta.
Kliubo bustynė — 4558 S. Marsh- 

ficld Avenue.

taikini, bet kliudė moteriškę.

Paskirti namu pa 
skolų banko direk

toriai

Nusižudė dėl mote- 
riškės

ras-

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PL, Jobas jMikčnas, pirm.-pageli 
bininkas, A; Kaulakis, ftn; rhŠt., 3842 
S. Union Aveii Jbnas Gelgaudas, nut. 
raštu 1900 S. Union Avė., Adbtiias 
Hėrmart, iždininkas, 5243 Belmotic 
A’ve., P. Thomaa ir B; J. Žolinas, iži- 
db globėjai.
SusirittRimtii laikomi kas mėnesį artt;-

rą šeštUdierih M, Mcldažio svetainėje, 
2242- W. 23<d Rhce.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKU ANT BRIDGBPORTO 
valdyba1 1932 mi; pirm. S. Mažeika, 
3149 S; Halsted’’ $t,> pag. K. Sabunai- 
tis, 3328; S; Emerald Avė.,; nut. 
rašt. S; Ktirtevičia; 3220 S; Uhion 
Avc.; fitti rašt, t>* Gulbinas, 3144 
S; Waliaee St.; kontr» rašt; V. Stati- 
kusi 6606 S. Mbzatt Stl; kasierius 
P. Balsis, 5653 Si THroop Sti; ko- 
responderttas P. Balutis, 3327 S. 
lialšted St.; maršalka L, Liaudans- 
kas, 31’3'0 S. Halsted1 St.
Susirinkimus laiko’ kas mėnesį pirmą 

trečiądkhį; 7; 30 vali vakarė., Chicagos 
'Rietuvių- Auditorijoj.

irr-jiii, i „liaiuii

DftAŲGVSTt^ LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 rncams, Chicago, 
Ill<: pirm. Erti; Milerienė, 1030 
Četlt’ral' AW, Bvatistort, Iii,, pirm. 
MHiM P: S. Union
Avc., nut. sekri A. Gudonienė, 7917 
S: Hirvattf Avė., fin; sekr. Arit. 
Valančunicnė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, kasos globėja 
Marta Kizicnė, iždininkė Pct. Senu- 
licnė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver, Bakutis;
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko' knygyne.

S. F. Phillips, Danvilie Buil- 
ding Asociacijos pirmininkas, 
paskirtas Kvimslpno namų pa
skolų banko1 skyriaus direkto
rių pirmininku. Chicagietis 
Zander — vice prezidentu, o 
Backus- iš Mihvaukee — ban
ko prezidentu.

2311 South Ridgeway, 
tas nusižudęs 50. metų 
Anlon Drabnia. Jis palik 
sieli, kuriame rašo, kad nusi
žudė negalėdamas nusirainin- 
ti dėl moteriškės apgavimo.

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dcl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, 15423' Vincentus 
Rd., Harvcy, III.; pirm. pag. K. Tel- 
vekas, 432 — 152 St., Harvcy; nut. 
rašt. A. L. Skirmontas, 15723 Ląth- 
rop Avė., Harvcy; turtų rašt. J. Masi- 

j 524
J. Beinortus, 564 E. 155 St., Har
vcy; iždo globėjai Kl. Šlcpetis, R. 1., 
BoS; 69, Homevvood, III;, P. Stonis, 
15725 Vincennes Rd., Phocnix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvcy.; maršalkos 'M. Vanagas
K. Vaidilauskis.v- -
Susirinkimai laikomi kas paskutinį

sekmadienį kiekvično’ mėnesio, 2 vai. po 
piet. Pickarskio svetainėj.

154 PI., HarVey; ižd

Suorganizuotas nau 
jas Cook apskr. 
pagalbos fondas

Vakar Otis rūmuose suor
ganizuotas naujas bedarbių 
šelpimo fondas, The Emcr- 
gency \Velfare Fund of Cook 
County, Ine. Jam pirmiriin- 
kauja R. Douglas Stuart, 
Quaker Oats bendrovės vice
pirmininkas. Fondas yra pa-

- siryžęs sukelti $7,500,000.

Užsimušė iššokęs nuo’ (ELINOIS lietuvių pašblpos
17-to aukšto ŽUS2 mBijanskas. pirm., 934 W. Marųuette 

< Road, Stasys Mažeika, pirm, pagęl-
biuinkas. Atfolpfr Kaulakis, nut. rašt., 

] 3 842 S. Union Avė.. Frank Norkus.
fin. ra?t., 4342 S. Talman Avė., F. 
Bakutis iždininkasi 3603 W. 69 St.; 

’ J. Adomaitis ir J; Janušauskas, iždo 
globėjai; D. Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadienv, Chicagos Lietuvi j 
Auditorijoj, 3133 S- riąlsted St., 7:30 
vah' vakare.

Frederick R. Hungington, 
70 metų amžiaus, buvęs Ar- 
mour bendrovės nienadžerius, 
nusižudė, iššokęs iš 17 aukšto 
lango, Flamingo viešbutyje.

Chicagos Draugijų, 
Kliuhų Valdybos 

1932 Metams

Ragina išteisti pagalbos 
bonus, kad nepadidi- 

nus mokesčiu

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas;

,, 848 W. 33 St. Pagclbininkas Juozi 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rašt. nuti 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S'. 
Lowc Avc. Kontr. rašt, P. Petraitis, 
3228 S. Union Avc. Kasicrius Juozi 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. ApicL 
kūnai kasos. B. Yenkauskas ir E-.- 
Biiumas. Sudžia K. Valaitis. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed Stx

<

State Einergcney Relief 
Bond Issue Cominittee pradė
jo plaėią agitaciją už bedar
bių šelpimo bonų išleidimų; 
kad tuo budu išvengus mokes
čių padidinimo. Už bonų iš
leidimų stovi kai kurios visuo
menės ir politinės organizaci
jos- ii

Du banditai išmetė su
žeistąžmogų prie 

ligeninės
Prie Anthony De Padua li

goninės, 194a= ip Marshall bou
levard, du banditai išmetė iš 
automobilio sunkiai sužeistų 
žmogų i» pabėgo. Sužeistasis 
^tetrukus mirė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1' valdyba 1932 
m., pirm. Johas Motuz, 2430 W. 
46 Pi., pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S Rockwell St., nut. rašt. Jbe Da- 
bulski, 1703 S. Uhion A ve., iždo rašt. 
A. Am bu tas, -J 6000 S. Lincoln St., 
Harvcy, III., kasicrius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskiene, du
rų sargas P. Tiškevičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antra ncdėldlenį. 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 4501 
S* Paulina* Sti , •
■■i . ......... ii iii i i .................................  i»

DR-TĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomao Janulis, 3430 S. Morgan 
St.; vice-pirm. Frank Bacevičia, 
5939 S. Peoria St.; nut. rašt. Frank 

/Bakutis, 2603 W. 69 Sti; fin, r«št< 
Jonas Adomaitis, 843 W, 33 PI.; 
kasierius Jonas Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glob.* Juozapas Adomaiti* 
ir Juozapas Šalčius; maršalka Jurgi; 

. Janušatiskis; teisėjas Juozapas Urba;
teisėjo raštininkas Kaz. Demereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Bahamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai5 

Turiu automobilius visokiems reika
lams! Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Graboriai

Phone BmllevaTd- 4139’ 
: " A. MASALSKIS " 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lachavicli ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba- 2516

2314 W.'23rd PI, Chicago
SKYRIUS’

14539 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

- Si' Mi-SKUbAS'
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Rooscvelt 7532

------- -- -

Į I 701, P 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tH. St.
J

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Telefonai'

Bbutevard 5203

Boulevard 841'3

SIMĄ NO* DAUKANTO DRAUGIJOS 
; 1932 metų valdyba: pirm. T. Janu

lis, 3430 So. Morgan St., Vxče-pičm. 
K. Dėmerėckis, 333 1 So. Wallacc

> St., nut, rašt. Peter Kiltis, 3144 
Auburn AVe., fin. rast, A. Kaubkis, 
3tf4jf So. Union AVe., kasičriuš A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr'.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

i* priklausau prie gra
bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Caųal 61/4
SKYRIUS:

3238 S. Halsted S t.
Tel. Victory 4088

M i r'ii.ui

.........ui

Akiu Gydytojai

I
i

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KlilUBO AMERIKOJ valdyba: piri 
miriinkas K. Laucius, 1317 South 
Auburn Avc., vicc-pirm. J. Gelgaul* 
das, 1900 S. Union Avė., nut, rašte 
A. Zalagėnas, 7132 S. Racine Avė., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parnell Avė., kontrolės rašt. B. Žolie 
nas. 293 1 S. Emerald A’Ve., iždininkas 
J. ŽymanČius, 702 W. 3Ist StM iždo’ 
glbbėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir E. Bliumas, 3233' 
Lime St., ligonių globėjas A. Simio* 
rtat, 3127 S. Lowe Avc.

.............. ......................................... .. .............— .... j 
LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAS. iį 

PAS. KLIUBO valdybą: pirm. Anta* 
nas Valskis, 3341 Evergrcen Ave.r 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 Nt 
Spaulding Avė., užrašų rašt, Mike' 
Chepul, 3327 LeMoyne- St., fin. rasti 
P. Labanauskas, 2118 Evergrcen Avė., 
pag. M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
A Ve., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damcn Avė., marš. J.< Petrauskas. 
3201 So. Union Avė., kasierius Ji.
Raila, 4839 Winncmac Avė.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą' ketvergą.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS 1
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. o
Pbon. 8483

1
Dr. C. K. Kliauga ♦ 

DENTISTAS
Utarninkais, Kctvergais ir Subatomis 

2420 W. Marųuette Rd. arti Wsctern Av _ 
Phone Hemlock 7828

Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis 
1821 So. Halsted Street

DR. C. KASPUTIS 4
DENTISTAS

Grįžo iŠ Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. L

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVAltD 9199

A. MONTVID, M. D. <
West Town State Bank Bldg. a

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

Tel. Seeley 7330 1
Namų telefonas Brunswick 0597 1

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.

f , apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1— ir 7—8 

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

Telefonus Republic 7868

; Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

į Nedėldieniais pagal sutartį.
1 .

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKE1.IS
756 W. 35th SL

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

. Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias
j blauzdų gyslas.

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

Teli 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 
ji 2 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
Inuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvergais.

Į Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
, Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South ^.rtesian Avenue 
Plione Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

, DR.M.T. STRIKOL’IS
i GYDYTOJAI? IR CHIRURGAS

OFISAS:
i 4645 S. Ashland Avė.,
3 Ortno valandos nuo 9 Iki 4 ir »uq 6 l*> 
a 8 vai. vak. NedMIoinis pagal sutarti'
: Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tet: Prospect 1930
a

; A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South VJestecn Avenue 

Teli Lafayette 4146
. VALANDOS: 

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

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marųuette Rd.

- kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovėhill 1595

Valandos nuo’ 9 iki U ryto, nuo 2-4 
J ir 7-9; po pietų,, seredoms po pietų it 

nedėlibms pagal susitarimą.

‘ DR. A. J. GUSSEN 
k LIETUVIS DENTISTAS

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

CICERO, ILL.
X-Ray . . ♦ Phone Cicero 1*260

Lietuviai Gydytojai
•. Vincent €. Steele

Dentistas 
4180 Archer Avende

Viso Tel, Lafayette 7031 
Rez. Virginia 1829

h*. V. E. Siedlinski
DENTISTAS

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

Nedėldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me- 
us kaipo patyrfs gydytojas chirurgas it 
kušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
notėtų ir vaikų pagal naujausius me- 
odus X-Ray ir kitokius elektros prie- 
aisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 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

)R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: . 

šiuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
akaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v« dienų.

Phone Midway 2880

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. Telephone Piaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9W 

Jėi neatsiliepia šaukite Central 7464

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

Ofisas
3102 So. Halsted St

kampas 3Ist Street 
:Val.: 10—11 v. ryto; 2—4, 7—9 v.y. 

Ncdėlipmis ir šventadieniais 10—2.
m ,: KlU_____________________ • ...............................
^11 »llll<H,|l«O III l

Advokatai

K. GIJUIS
ADVOKATAS - 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Rootn 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: Kuo 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

i John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

' 2221 West 22nd Street 
'. Arti Leavitt Stl

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

f A. A. S L AKIS
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 Aite. Tel. Lafayette 7337

■

drTvaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAf

Palengvins aktų įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigime 
akių aptemimo, nervuotuino, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Prirfengi; 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos' 
Egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyd. 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis paga 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus 

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

giau^ kaip1 pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevąjd >58’9

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTH/

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolph 6717

Vakarais 2151 VV. 22hd St. nuo 6-9 
Telephone Roosefėlc 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600’

JOSEPH X GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4’631 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800 <

Rez. 6515 So. Rbcktvell Sti
• Tel. Republic 9723

f

’4.<

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland..A 
Tel. Boulevard 641

Avė.; Z, 
4427 S<į 
kasos gloli

PflMpltef La Grange 
seltool mokinė

............ I gi I II

Užvaftav policijai pranešta, 
kad prabuvo Virginia Seward^ 

meh£ high school mokinė. 
'Tai jau teeita mergaitė pražu
vusį į dvi savaites.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1 932 m.: J. Byanj»-1 
kas, pirmininkas. 934* W. Marąuctte1' 
Rd-, S. Chapas, vice-pirmininkasį 
938 Wcst 33rd St.; S. Narkisi 
sekretorius. 2859 W. 38tb PI.; JČ 
YushkeVlftmi, iždininkas, 3647 Arr 
cher Avė.; F. Kasparas, finansų raš* 
tiniAkas, 3534 So. Lowe 
Grigonis, kontrolės rast., 
FrajtKŪcft Avė.; J. Vitas,

IS AKIV SPECIALISTAS
Patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
75« West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10^4; nuo ‘6 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12
8

Hemlock 8.151 

dr. v. s. nares 
(Naryauckas)’ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Mgrgtįfitte Road 

Vątątfdbs: 9—12, 7—9, Atitndienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal stišitariiną.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St.—prie Michigan Avė.1
Tel. Pullman 5950—6377

’ 4600 So. Wood Sts—Ketvcrgo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Wiffiam C. Mitchell 
! LIETUVIS- ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hertdotk 1323 

Valandos! 9 ryto iki 9 vakaro 
Nediliomie pagal sutartį.



Lietuvių Auditorijoj Rengiama
Vilniaus Užgrobimo Minėjimą 

t

Lietuva neteko Vilniaus spalių 9 d., 1920

CLASSIFIE© APS. Į

Clricagiečiai ir apylinkių mies
telių lietuviai! Sekmadieny, 
spalių 9 d., 7 vai. vakaro, at- 
silankykit į Lietuvių Auditori
ją. ApvsikšČiojimo reikalas ir 
svarba jau žinomi kiekvienam 
lietuviui ir lietuveitei. Vilnius 
jau 12 metų lenkų smaugia
mas...

Net ir latviai paduoda faktus, 
kad <kr 1896 metais Vilniaus 
krašto lenkų tebuvo vos 8 su 
trupučiu nuošimčiai. Per tuos 
12 metų lenkai jau spėjo dau
geli senesniųjų sulenkinti ir 
daugumai jaunųjų lietuvybę iš 
širdžių ištraukti. Pats Vilnius 
yra apleistas, nudriskęs, paniu
ręs okupantų naštą bevilkda- 
mr.s.

šiemet ypatingai svarbu Ame
rikos t;etuviams susirūpinti Vii. 
nium ir masėmis susirinkus iš
girsti pranešėjų vėliausių žinių 
apie Vilnių.

Apvaikščiojime dalyvaus “Pir
myn” choras, dainininkas St. 
Rimkus ir kiti artistai. Ypatin
gai Dr. Kasputis, neseniai su
grįžęs iš Lietuvos pasakys kal
bą, kurioje nušvies dabartinį 
Vilniaus klausimo stovį, šią va
sarą įplaukė Lietuvą ir Len
kiją todėl turės klausytojams 
daug ką įdomaus pasakyti.

Šiandien prasideda 
“Sveikatos Savaitė”
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija iškilmingai minės 
20 metų sukaktuves; savaitė 
nusitęs keturias dienas

Ame- 
Drau- 
20-4ų

10 
iki 
va
ro- 

iš

šįvakar, 6:30 valandą, 
rikos Lietuvių Daktarų 
gija pradės iškilmingą 
metų sukaktuvių paminČjiiha,
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
•atidarydama “Sveikatos Savai
tę”. Programas nusitęs iki 
vai. naktį. Savaitė tęsis 
penktadienio ir kiekvieną 
karą, tuo pačiu laiku, bus 
domi skirtingi paveikslai 
medicinos srities ir skirtingi 
daktarai skaitys paskaitas, 
šiandien, atidarymo vakarą, pa
skaitos bus pritaikintos mišriai 
publikai, vyrams ir moterims. 
Trečiadienį bus kalbama apie 
moterims charakteringus svei
katos reikalus, o ketvirtadienį, 
paskaitos ir paveikslai — bus 
vien vyrams. Todėl patartina 
ir moterims ir vyrams pasinau
doti šiomis progomis ir susi
pažinti su įvairiomis ligomis, ir 
sužinoti kaip su su jomis pa
sekmingai kovoti, kaip nuo jų 
apsiginti.

Penktadienį programas bus 
pritaikintas mišriai publikai.

Reikia pažymėti, kad “Sveika
tos Savaitė” yra naujienybe lie
tuvių tarpe, tik pirmą kartą 
ruošiama. Joje dalyvaus įvairus 
daktarai-prelegentai medikai ir 
dentįstai. Jie iliustruos paskai
tas, kaip jau minėjome, krutu
mais paveikslais, piešiniais, 
gipso pavidalais ir teiks klau
sytojams žinias ir patyrimus, 
kuriuo? įgijo praktikoje. Pa
skaitos bus įvairios ir įdomios. 
Ir pagaliau, svarbiausia tas, 
kad viskas bus veltui, be įžan 
gos.

Pirmą dieną, tai yra antra- 
dienio vakarą, dalyvaus šie gy
dytojai :

Dr. G. I. Bložis kalbės apie 
maistą ir dantis.

Dr. A. L. Graičunas 
auklėjimas”.

Dr. T. Dundulis— “Vėžys”.
Dr. A. Davidonis— “Reuma

tizmas”.
Dr. Jg. E. Makaras—“Tulžios 

pūslė”.

“Vaikų

. Dr. A. W. Jacobs— “Dantų 
Užlaikymas”.

Trečiadieni dalyvauja sekanti 
gydytojai: (vien : ‘ *

Poška—“Gimdymas”.
šimonaitir
Paukštis

“Dantų

vyrams)

A. L. Yužka kalbės a'pia

J. Kulis—apie gonorėją. 
Naris—“Inkstų ligos’’.
A. Juozaitis—“Dantys i'

Dr. S. Biežis—“Gynekologija”.
Dr. V. A. Šimkus—“Sifilis”.
Dr. Susan šlakis—“Vaikų li

gos”.
Dr. I.
Dr. J.
Dr. J.
Dr. V. B. Milas - 

užlaikymas”.
Ketvirtadienį (vien 

dalyvaus gydytojai:
Dr.

sifilį.
Dr.
Dr.
Dr.

jų įtekmė į sveikatą”.
Dr. C. K. Kliauga—“Ortodon- 

tia”.
Dr. A. J. Jovaišas —“Lim

pamosios ligos”.
Penktadienį dalyvaus seka'n 

ti gydytojai— (maišyta publi 
ka):

Dr. M. T. Strikulis—“Vidu 
rių skausmai”.

Dr. J. J. Kavarskas—“Ancmi 
ja”.

Dr. P. Z. Zalatorius—“Plau
čių uždegimas”.

Dr. C. Vezelis—“Dantų svar
ba”.

Dr. A. Lauraitis— “Visual 
education”.

Visus kviečia atsilankyti 
gimo komisija,

Dr.
Dr.
Dr.

ren-

G. I. Bložis, 
T. Dundulis, 
A. L. Graičunas.

Prie J. Požerauskai 
tės biografijos

Velionės brolis W. Požerauskas 
atitaiso ankščiau paskelbtus 
klaidingus faktus apie 
gyvenimą.

jos

M. 
se-

“Naujienų“ 227 nr. p.
Dunduliene rašo apie mano 
sers J. iPožerauskaitės laidotu- 

r

ves. Tarp'kito ko sako: “Moti
nai mirus, tėvas kur tai iške
liavo, bet niekuomet negrįžo”. 
Ir vėliau: 
serę 

“Ten paliko pusse- 
šeraikienę, o Amerikoje 
W. Požerauską ir gimi- 

Subaticnę, prie kurios 
Lietuvoje, taip ir Ameri- 
Juzytė visą amžių išgy-

naitę 
kaip 
ko j e 
veno.

Nežinau kodėl apsilenkta su 
teisybe, bet ištikrųjų buvo štai 
kaip: motinai mirus Rygoje, į 
šermenis iš Klovainių atvažia
vo motinos sesuo Narkevičienė 
ir grįždama atgal, su savimi 
paėmė Juzytę ir ją auklėjo iki 
17 m. Amerikoje Juzytė gyve
no pas brolį iki jai sukako 18 
metų amžiaus. Paskui persikė
lė pas Subačius. Lietuvoje ji 
paliko keletą pusseserių, o Še- 
rauskaitė gyvena Chicagoje.

W. Požerauskas.

Šerno Fondo Komi 
teto padėkos žodis 

kūrėjams
Tautos atbudimo laiką ver

tiną Chicagos ir apylinkės lie
tuviai visu nuoširdumu pami
nėjo jos budintojo mirties de
šimties metų sukaktuves. Di
džiulė minia žmonių susirinko 
prie tautos budintojo šerno 
kapo, papuošto gražiu akmens 
paminklu, gėlėmis ir vainikais. 
Kilniai pasiklausė jo atmintį 
keliančių kalbų ir ryškiausiais 
tautos motyvais nupintų gies
mių. Sugiedotųjų giesmių pir
moji — Atminimų Giesmė, bu
vo specialiai parašyta Šerno 
dešimtmečiui paminėti. Jos me- 
liodiją sukurė kompozitorius 
Petras Sarpalius, o žodžius ža- 
riffl-rloAiii Aoninrin v '

Muzikos, poezijos meno ku
rinio triūso kainą tinkamai 

moterims) {kainuoti tegali tik kurijai.

“Pirmyn” Choras, kuris dalyvaus Vilniaus užgrobimo sukaktuvių paminėjime, spalių 9 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Chorui vadovaujami. Steponavičius.

Mes žinome, kad muzika mus 
ramina, kelia, bet kokia savo 
jėgų kainą kūrėjas moka už tai, 
mums netenka patirti.

Atminimų Giesmė? kuriamo
sios kainos mes nesuprantame, 
bet mes nujaučiame, kad tai 
antras paminklas ir amžinas 
šerno atminčiai sukurtas.

Užtat Šerno fondo k nuritė
tas ir reiškia nuoširdžiausią 
padėką kompozitoriui Petrui 
Sarpaliui ir žagariečių Aguo
nai. —š. F. K. pirm. S. Grisius.

Šiandien “Naujienų” 
atstovas T. Rypkęyi- 
čius kalbės per radio

šiandien iš stoties W.G.E.S 
1360 kilocycles, Peoples Furni- 
ture Co. valandoje. kalbos 
“Naujienų” atstovas T. Rypke- 
vičius. Valanda bus perduoda
ma nuo 7 iki 8-nių vakaro. Ne
pamirškite užsisukti radio ir 
paklausyti T. Rypkevičiaus pra
nešimo.

Radio programa
šiandie nuo 7 iki 8 vai. va

karo, iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles, Peoples Furni
ture Co. krautuvių lėšomis ir 
pastangomis bus leidžiamas lie
tuvių radio programas.

Teko patirti, kad stropiai 
ruošiamasi prie šio programo 
išpildymo. Dalyvaus daininin
kai: K. Sabonis, Akvilė Ančiu- 
įtė, L. Saboniene, Antanas Čia- 
pa's, “Peoples Parlor Duetas ir 
kvartetas”.

Taipgi kalbės 
sulas Kalvaitis 
Strikolis. Prie
muzika ir kiti įdomus dalykai. 
Todėl reikia nepamiršti užsista- 
tyti savo radio.—XXX.

Lietuvių Kon- 
ir Dr. M. T. 
to bus graži

Iš 18-tos apylinkės
Plėšikai atėmė tris centus

. Taut-

Spalių 2 d., apie penktą va
landą ryto, arti Union ^ve. ir 
18-tos, vagiliai užpuolė K 
kų, kuris gyvena 1707 S. Hai- 
s<ted St. Prisitykoję, da'yč jam 
kumščiais j sprandą ■ r permu
šė ant žemės.

Nieko nelaukdami einė dar
buotis po Tautkaus kišenius. 
Radę portmonetę (pocket book) 
manė, kad rankose turėjo visą 
Tautkaus turtą. Tuo laiku juos 
pamatė moteriškė ir ėmė rėkti. 
Vagiliai paspruko su portmone- 
te, kurioje buvo ne visi Taut 
kaus “turtai”, bet tik trys cen
tai.

Kiti pinigai
kišeniuose. Nors vagiliai mažai 
pelnė, bet įvarė užpultam už
tektinai baimės.—Senas Petras.

buvo palaidi

U&ff . ........... .........

NAUJI E NU ■
duras kasdie nuo v, ryto 
iki 8 vai. vak. NedCldieniais 
nuo V v. ryto iki 1 v, p. p. 
'sss-aass*^^

Marųuette Park
Wm. Buishias įėjo į 'naujį biznį

Daugeliui gerai pažįstamas 
Wm. F. Buishas, kuris gyve
na adresu 7004 S. Talman Avė., 
pradėjo dirbti kaipo generalis 
apdraudos agentas.

—Šernas Petras.

PRANEŠIMAI
Lithuanian Netvs Loan K Bldg. Ass’p. 

(Naujienų Spulkos) direktorių susirin
kimas įvyks trečiadienį spalio 5 d, 1932 
5:00 vai. vakare, Naujienų name.

T. Rypkevičia, sekr.

North Side SLA. 226 kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimą spalių 4 die
ną. Association House, 2150 West 
North Avė. Pradžia 7:30 v. v; Visi 
nariai malonėkite susirinkti, nes 6-to ap
skričio delegatai paruoš raportą iš suva
žiavimo . Bus it" daugiau svarbių rei
kalų apsvarstymui.

M. Šileikis, sekr.

Saldžiausios Širdies Vieš- 
laikys mėnesinį susirinkimą 
1932 ių., 7:30 vai. vąk.

4

Draugystė 
paties Jėzaus 
4 d. spalio 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Malonėkgė visi nariai atsi
lankyti, nes randas daug svarbių reikalų 
svarstyti įdraugijos ylabųi.j, ^Valdyba.} 

? ■ ■, r-yn—į—»i . > ■ ? .?: i j ! >
'Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

“SVEIKATO SAVAITĖ". Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai šiais metais 
sukanka dvidešimtiėš,‘ metų jubiliejus, 
taigi švęsdami savo draugijos jubiliejų 
rengiame “Sveikatos Savaitę“, kuri tęsis 
keturias dienas, — Spalio-October - 
$, 6 ir 7 d. 4 antradienyj bus abel- 
nai vyrams ir moterims, 5 trečiadieni 
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 va'karą 
prelekcyos — paskaitos — parodos ir 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St», įžanga vel
tui. Dr. G. J. Bložis, rašt.

Aš p vieta 
d. spalio 
svetainėj, 
narės su

neš yra daug svarbių 
Sekretorė.

Lietuvių Motetų Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 4 
7:30 vai. vakare, Sandaros 
3227 S. Halsted St. Visos 
sirinkite laiku, 
reikalų aptarti

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

20to Watdo Liet. Pol. ir Pašelpos 
kliubo susirinkimas įvyks spalio 5 d. 
7:30 vai. vak. A. Bagdono svet., 1750 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes šis susirinkimas 
svarbus priešrinkimus, taipgi bus ir 
daugiau aptarimų. Valdyba.

Garsinkitčs Naujienose

J. MACKIETOH 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Special
Dutcb Boy Lead $Q fift—-100 

VsVU svarų
Egyptian Ready $4 7C
Mixed ...........   I ■ ■ v
Popieriavimui 1 flc
popiera ................ ■ V*
Grindims Apdangalas SO
9x12 .......j..................................

# S. H. WIDMAN

Ręlė

Naujas Sovietų Rusijos 
Paveikslas

“SNIPERS”
AMKINO

Kalbanti Paveikslai 
vieną darbininką, kuris 

turėjo

“UŽMUŠTI”
• Taipgi kitos atrakcijos 

“PIRMOS GEGUŽĖS 
PARADAS”

Pamatyk ir išgirsk Staliną, 
Gorkį ir kitus lyderius. 

įžanga: 
nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet 
nuo 1 iki 6:30 vakare.....
po 6:30 vakare ....................

CASTLL
State ir Madison Sts.

apie

25c
35c 
50c

^■MMnaBBMMgnMKuaaaaEaMEa'OtaaaamaaMuaM

CLASSIFIED ADSL—___ .
Educational

Mokyklos ^
MERGINOS IR AMBITIftKOS MOTERIS
Mokinasi paslgražlnimo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar menesi duosimo $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suioSkoJlmo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba rašykte gau
site DYKAI 20 puslapių knygų. Bo jokios 
atsakomybes. Dienines ir , vakarines moky
klas dabar organizuojama. ■

MARINELLO SYSTEM,.
National Sehool of Cosmoticians. Ine., 

108 North State St.. State *6067

Personai
^Asmenų Ieško

parapijos, 
savo lai-
— dabar 

nežino.

LIETUVOS GENERALIO KONSULO 
PRANEŠIMAS NR. 4.

PAIEŠKOMI:

KAROKAS, KAZYS, savo laiku gy
venąs Waterbury, Conn., dabar neva 
gyvenąs Brooklyn, N. Y. Prašoma sku
biai atsiliepti. Reikalas yra rimtas ir 
svarbus (10-151).

GITMORAS, GATAMORAS, GIT- 
TEMORE, PRANAS, gyvenęs Bosto
ne, miręs karo lauke. Jo gimimo vieta 
pažymėta “Madiagi, Russia“. Gali bū
ti Nedzingė, Medingėnai, Madeikiai ar 
tam panaši, vieta. Velionies giminės ar
ba pažįstami paršomi atsiliepti (10- 
1536). .

KLIMAŠAUSKAS, JUOZAS, kilęs iš 
Likėnų kaimo, Truskavos 
Amerikon atvykęs gana senai 
ku gyvenęs Worcester, Mass., 
apie jį giminės nieko 
(10-1828).

GODLEVSKIAI ar GADLIAUSKAI, 
Napoleono ir .Antaninos Kureniškaitės 
Godlevskių sūnūs, kilę , iš Rankelių kai
mo, Šidlavos valse., turėję seserį Teo
dorą. Paieško giminaitė Viktorija Zen- 
kiene, iš Vilniaus.

ŽEMAITIS, PETRAS, Juozo ir Ur
šulės sūnūs, kilęs ši Kaušių 
Vilkaviškio valšč., amžiaus apie 70 m.

PUPINIS, ALEKSANDRAS, kilęs iš 
Diržų k., Žeimelio v., Šiaulių apskr., 
Amerikon atvykęs 1913 m„ iki 1928 
m. gyvenęs Riverside, N. J.

ZAGORSKIS, JULIUS, Karoliaus s„ 
kilęs iŠ LatoniŠkių k„ Vidžių v.

MURASKIENĖ-MIKULEVIČIUTĖ, 
ONA, Igno ir Marijonos duktė, gyve
nusi Binghamton, N. Y. ir Nanticoke, 
Pa., pas G. Petrovą ir G. Koryckį.

DRIŽAS, JUOZAS, gimęs 1888 -m. 
Rimdžiunų k., Pašvitinio v., Šiaulių 
apskr., iki 1926 m. gyvenęs Tacoma, 
Wash.

PETRAŠKA, ANTANAS, kilęs iš 
Anykščių v„ Utenos aps'kr., Amerikon 
atvykęs 1915 m. ir gyvenęs 266 Front 
St„ Brooklyn, N. ,

JOVARAUSKAS, JURGIS, kilęs iŠ 
Naukaimio k., Raudonės v., Raseinių 

i. iš Palangos miestelio, 
Mt. Carmel, Pa.

ir gyvenęs Hay Cook

arba apie juos ką

apskr., iki 1907 m. gyvenęs “Chulčo’ 
ar “Scalso Cimboli” mieste.

RAPSALIS, STASYS, Amerikon at 
vykęs 1909 
ir’ apsigyveni

BERENT. HEINRICH, kilęs iš Žei
melio m.i Šiaulių apskr.

GURSKIS: POVYLAS, Amerikon at
vykę? 19J 3v.:'ih. i ' J.‘7.
Run. Pa.
lįĮBSKOMigiJI ‘O',:'./., J
nors žinantieji prašomi atsiliepti i -

CONStlLATE GENERAL OF 
LITHUANIA, 
J 5 ,Park Row, 

New York, N. Y. .
Lietuvos Generalis Konsulatas.

Financial
Ph> susai-Paskolos

[IKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
>rtgage ant $15,000 vertės namo, 
dima padaryti su atmokėjimais arba 
t ilgesnio laiko.
Del platesnių informacijų kreipkitės 

T. RYPKEVIČIA
1 739 So. Halsted St.

ANTRI MORGIČIAI 
ir finansuojami miesto 

ūkių

PIRMI IR 
Atnaujinami 
>a apielinkių praperčių. 
srgičiai.

CITY REALTY CO 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

GALIU paskolinti ant pirmo 
orgičiaus nedaugiau $5000. 
’cipkitės 1739 S. Halsted St. 
)X 1494.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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.

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 
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

IŠEINU iš biznio. Grosernės ir de- 
licatessen fixtures, parduosime pigiai. 
Atsišaukite 1809 Canalport Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na* 

mų savininkams, reikale nesusipratimu 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. . Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated 
1642- West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Patent Attorney
Patentai

rinkų praktiškiems

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

išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI
automobili, narną, Jotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar * bonus, parduoti.

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

I

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

ŠAUKITE

8500

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

REIKIA vyrų 2 į kiekvieną brančų 
— ambitiškus.

ALGA NUO PAT PRADŽIOS 
Dirbti lauke, dykai padalinti kostumie- 
riams naujame pirklystes plane, augštai 
vertinamos korporacijos.

kambarys 500, 4753 Broadway 
kambarys 917. 176 W. Adams St. 

kambarys 1405. 3 2 No. State St.

REIKALINGAS patyręs vaistažolių 
lektorius. galbūt daktaras su laisniu. 
Rašykite angliškai E. B. B. 1869 No. 
Damen Avė.

_____ Radios_________
NAUJAS 1932 Philco 10 tūbų il

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

2332 Madison St.

For Kent
PARENDUOSIU 6 kambarių bungalow 

porai kurt priims mane ant burdo. At
sišaukite greitu laiku. J. Kazlauskas, 
6255 Grace St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

< 3443 Auburn Avė.

PARDAVIMUI nepaprastai pigiai če- 
verykų taisymo dirbtuvė, priežastį patir
site ant vietos. 941 W. 33 Place. 

.....

KENDŽIŲ. cigarų, sodės fontanas, 
lunčius, magazinai .rašydami popiera ir 
tt. Puikus kampas, tirštai apgyventoj 
apielinkėj. North West pusei. Apart 
gero pragyvenimo, galima padaryti it 
pinigų, jeigu gerai vesite biznį. Turi 
būt parduotas tuojaus, už likusį mor- 
gičių arba geriausį pasiulijimą. Augštos 
rūšies fixtures ir tt. Arba jeigu 
rite perkraustysiu jūsų apielinken. 
matykte patįs.

3234 No. Crawford Avė. 
kampas Melrose Av. arti Milvvaukee

no-
Pa-

Av.

tarp 
kelio 
cash,

Farms Fcr Sale
Į^Ui^Pardayimui  

5—10 AKERIŲ VIŠTŲ IR DAR
ŽOVIŲ PARMOS

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

C. W. SEIGNIOUS B SONS 
17 W. Washington St.

IŠMOKĖTI 160 akerių geros žemės, 
geri budipkai, . geros tvoros. Lietuvių 
apieinkėj. Gear farma. Gustav -Koch, 
Luther, Micb.

Real Estajte For Sale
Pardavimui

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, bungalo'u' arba restauranto.

F. G. LUCAS B CO. 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107




