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Rytoj Vilniaus Minėjimas Lietuvių Auditorijoj
X • *

Chicagos lietuviai kviečiami protas 
tuoti dėl Vilniaus užgrobimo

Vilniaus diena bus Chicagos lietuvių mini 
ma masiniu mitingu Liet. Auditorijoj 

rytoj, 7 vai. vakare

Naujoji unija susitai
kė su nepriklauso
momis kasyklomis

■ ..... '

Priėmė $5 į dieną ir 68c už to
ną algų skalę. Daugelis ka
syklų rengiasi atsidaryti

Spalio 9 d., 1920 m., už dvie
jų dienų po pasirašymo Suval
kuose mūšių paliaubų sutarties, 
Lietuvos dvarininko gen. Želi
govskio vedami lenkų pulkai 
pasalingu budu puolė ir užėmė 
Lietuvos sostinę Vilnių, kurią 
ir ikišiol taiko savo naguose.

Nuo to taiko spalio 9 d. vir
to visos Lietuvos gedėjimo die
na, gedėjimo dėl prarasto Vil
niaus, dėl atplėšto nuo Lietuvos 
viso Dzūkijos krašto. Tą die
ną lietuviai, kokiame krašte jie 
ne gyvena pareiškia savo pro
testą prieš grobikus ir siunčia 
savo karštą užuojautą kenčian
tiems sunkią lenkų priespaudą 
Vilniaus krašto lietuviams.

Rytoj, sekmadieny, spalio 9 
d., Lietuvių Auditorijoj. 3133 
S. Halsted St., įvyks didelis 
Chicagos lietuvių masinis susi-

rinkimas, kad ir Chicagos lie
tuviai paminėtų Lietuvos sos
tinę Vilnių ir prisidėtų prie vi
sų lietuvių protesto prieš gro
bikiškus lenkų žygius ir nors 
moraliai paremtų tuos užgrob
tojo krašto lietuvius, kurie štai 
jau dvylika' metų kaip yra vi
saip lenkų persekiojami, bet 
nepaliauja kovoje už savo pa- 
siliuos.avimą iš po svetimo jun
go.

šis Vilniaus dienos masinis 
Chicagos lietuvių susrinkima.s 
susidės iš žymiausių musų kal
bėtojų prakalbų, turtingo muzi
kaliu ir vokalio progratno ir, pa
baigoj, šokių jaunimui.

Visi Chicagos lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

(Smulkų šio Vilniaus minėji
mo programą rasite 6-tame pus
lapyje).

Vera Cruz, Meksikoj,
IzATl£lcLrilAQ DATI□ 11/1A naudoja bažnyčias ir kitas
lYvlIllolVUvo llvlldUllV" nuosavybes, kurios įstatymais

11 zl'ZTIVPlflC priklauso valstybei. Tas priešin-
julllu.0 Ua/jlIjLldd gal isfatmams pataikomas baž-

siliko. Ir tokie pasilikėliai
3 priešingai įstatymams, neteisė-

Edwardsville, III., sp. 7.
Kasyklų savininkų subkomite- 
tas, kuris vedė derybas su nau
jos angliakasių unijos, Pro
gressive Miners of America, 
atstovais, šiandie paskelbė, kad 
jau prieita prie susitarimo 
svarbiausiais algos klausimais. 
Pasak jų, tapo priimta $5 j die
ną ir 68c už toną anglių algų 
skalė, t. y. tokia pat, kokia bu
vo nustatyta su senąja unija. 
Liko dar susitarti dėl darbo 
sąlygų ir pasirašyti sutartį.

Unijos atstovai šią žinią pa
tvirtino.

Derybos buvo vedamos su. 
nepriklausomais kasyklų savi
ninkais St. Clair ir Madison pa
vietuose. Bet jie atstovavo ir 
visus kitus nepriklausomus ope 
ratorius.

Kad jau tikimąsi greito pilno 
susitaikimo rodo tai. kad virš 
20 kasyklų St. Clair ir Madison 
pavietuose skubiai rengiasi prie 
atsidarymo. Nidkurios jau pa
šaukė dalį dWbf‘rtink(j f apvalyti 
kasyklas ir prirengti jas dar
bui. Unijos viršininkai sako, 
kad greitu laiku gaus darbo apie 
10,000 angliakasių.
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Lietuvos tebėra. lenkų naguoseBeveik trečdalis
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Kalėjimo sargai nu 
kankino kalinį

Floridos kalėjime sargai tol 
kankino kalinį, kol jį nukan
kino

Pasislėpęs Kanadoje 
Martin Insull 

areštuotas
Bus

Lietuvos žemėlapis. Tamsus šešėlis rodo lenkų okupuotąjį 
tuvos kraštą^ kuris sudaro apie trečdalį Lietuvos teritorijos 

su jos sostine Vilnium, ir turi apie milioną gyventojų.

GreležinkėlįŲ klerkai rei 
kalatis-(rval. darbo.

•< diehos

Jacksonville, Fla., sp. 7. — 
Vietos teisme yra teisiami Sun- 
beam kalinių kempės kapitonas 
George M. Courson ir sargas 
Solomon Higginbotham, kurie 
yra kaltinami nukankinę jau
ną kalinį Arthur Maillefert iš 
N. J., kuris buvo pasodintas 
kalėjime už plėšimą.

Kalinys dirbo prie kelių pra- 
vediiho ir pabėgo, bet tapo pa
gautas. Tas taip užpykdė sar
gą, kad jis su kapitonu pasi
ryžo jį nukankinti. Jis tapo 
uždarytas j tam tikrą kankini
mo dėžę, vadinamą “sweatbox”, 
kur surakintas kalinys negali 
nė stovėti, nė sėdėti. Kalinių 
liudijimu, jis buvo pirmiausia 
uždaTytas j tamsią kamerą ir 
kada labai nusilpo, tai uždarė į 
dėžę, kurioj dar pastatė sta
tinę. Paskui užnėrė retežių ant 
kaklo ir ant kojų uždėjo svarus 
ir taip jį taikė iki numirė, ne
duodami nė valgyti, nė gerti.

Kad mačiusieji tą kankinimą 
kiti kaliniai negalėtų , liudyti, 
tai jie tapo tuojaus išsklaidyti

taikomas kalėjime iki teis
mas nuspręs apie jo išdavi
mą Jungt. Valstijoms

Barrie, Ont., sp. 6 —Nusi- 
bankrutijusio Chicagos visuo
menės aptarnavimo įmonių 
magnato Samuel Insull brolis 
Martin Insull, buvęs preziden
tas Middle West Utilities, kuris 
po Insullų bankruto buvo pasi
slėpęs Kanadoje, vakar pats pa
sidavė policijai delei kaltini
nko, kad jis pasisavino kompa 
hijos pinigų ir tapo uždarytas 
Simcoc pavieto kalėjimam

Martin Insull
Samuel Insull tapo Chicagos 
grand jury apkaltinti dėl pasi
savinimo savo kompanijų pini
gų ir vagystės. Ir sulig apkal
tinimo, reikalaujant Chicagai, 
jis butų buvęs areštuotas. Bet 
jis pats pasiskubino pasiduoti 
Kanados policijai.

Tečiaus jis yra nusitaręs ko
voti prieš Kanados išdavimą 
Chicagos teismui ir Kanados 
teisinas apie tai spręs spalio 
14 <r.

su savo broliu

Valstijos legislatura taipgi at
ėmė kunigams pilietybę

Mexico City, sp. 7. — Vera 
Cruz valstijos legislatura nutarė 
atimti visiems toje valstijoje 
esantiems kunigams pilietybę 
ir taipgi įsakė gubernatoriui 
konfiskuoti visus nenaudojamų 
bažnyčių turtus ir juos sunau
doti kitiems tikslams.

Legistaturos nutarimas padd< 
rytas specialiame posėdyje. At
ėmimas kunigams pilietybės 
reiškia tai, kad jie už nusidėji
mus dabar gali- būti ištrem
ti iš Meksikos. Legislatura, ma
tyt, nori, kad ją pasektų ir ki
tos valstijos, nes ji nutarė šį 
savo nutarimą pasiųsti kitų 
valstijų legislaturoms ir fede- 
raliniam kongresui.

Legislatura be to įsako gu
bernatoriui, kad jis išvarytų ku
nigus iŠ visų bažnyčių ir kitų 
nuosavybių, kurias jie naudo
jo ir kad tas triobas paverstų 
j švietimo ir kulturinius cent
rus, bei kaip kitaip panaudotų 
visuomenės reikalams.

Vera Cruz pereitą vasarą ap- 
rybavo kunigų skaičių valstijo
je iki 1 kunigo ant kas 100,- 
000 gyventojų. Daugelis kuni
gų po to skubiai apleido Vera 
Cluz, bet didžiuma vistiek pa-

nyčias legislatura ir įsakė gu
bernatoriui konfiskuoti.
Meksikos bažnyčios galva laužo 

įstatymus
• ■ . /

Valdančiosios revoliucinės par
tijos kokusas, o paskui ir fede- 
ralis kongresas nutarė įsakyti 
generaliniam prokurorui Portes 
Gili padaryti tyrinėjimus dėl 
įtarimo, kad Meksikos bažny
čios galva, arei vyskupas jėzui
tas Pnscual Dia'z, taiko viešas 
pamaldas, nors nėra užsiregis
travęs. Jei kaltinamas pasiro
dys teisingas, jam gręsia ištrė
mimas.

Sulig įstatymais, kiekvienas 
kunigas Meksikoje turi užsire
gistruoti valdžiai, jei nori eiti 
kunigo pareigas. Bet arcivys- 
kupas Diaz nėra užsiregistra
vęs ir todėl negali taikyti viešų 
apeigų.

Taipgi nutarta ištirti, ar pil
domas yra įstatymas aprybo- 
jantis kunigų skaičių federali- 
niame distrikte ir nustatantis, 
kad Meksikos sostinėj tegali bū
ti tik 26 kunigai. A

Angliakasiai kovoja 
ir Oklahoma valstijoj

McAlester, Okla., sp. 7. — 
Valstijos policija, apsiginklavu
si kulkasvaidžiais ir 'ašarinių 
dujų bombomis, rengiasi su
triuškinti streikuojančių ang- 
lakasių pastangas pikietuoti ka 
syklas, nepaisant iistrikto teis
mo išduoto injuctino.

Pasimirė “Internacio
nalo” kompozitorius
Saint Denis, Franci jo j, sp. 7. 

—Pierre Degeyter, kuris para
šė muziką tarptautiniam dar; 
bininkų himnui “Internaciona
lui’*, pasimirė čia sulaukęs 84 
metų amžiaus. Jis buvo medžio 
tekintojas ir muzika užsiėmę 
liuoslaikiu. žodžius Internacio
nalui parašė Paryžiaus poetas 
Eugeno Pottier 1888 m.

Walker atsisakė kovoti už 
“išteisinimą”

< Chicago.-—Geležinkelių klerkų 
brolijos prezidentas George M. 
Harrison taikomoj brolijos kon
vencijoj, kurioj dalyvauja apie 
300 delegatų pareiškė, kad bro
lija reikalaus 6 vai. darbo die
nos ir kovos prieš bet kokį al
gų kapojimą. Jis pareiškė, kad 
6 vai., darbo die'ha yra vienati
nis budaš pašalinti bedarbę, o

Lie-

Vokietija
Paskutiniu metu

4. ?

Iš visu
Tačiau,

College Park, Md., sp. 6. — 
Maryland universiteto prezi
dentas Dr. Pearson suspendavo 
du studentus už atsisakyymą la
vintis kareivinio muštro.

Istanbul, Turkijoj, sp. 7. — 
Premieras Ismet atidarė naują 
tiltą per Eufrato upę ties Keb- 
murhan. Tiltas yra 540 pėdų.

Sioux Falls, S. D., sp. 7. — 
Streikuojantieji ūkininkai dėl 
nežinomos priežasties netikėtai 
paliovė pikietuoti 13 į miestą 
einančių kelių.

Pilvine P<ž- p^yis^ valstijų, kad niekas n
kvietimą Londono 

konferencijon .
Bėrimas, sp. 6. - 

priėmė pakvietimą j 4 valstybių 
“ginklų , lygybės teisių konfe
renciją”, kurią šaukia Anglija. 
1*ečiaU3 Vokietija stato ir ne
kuriu sąlygų, kurios kažin ar 
Anglijai ir kitoms valstybėms 
bus priimtinos.

sužinotų kas tie kaliniai bUV6.’ 
Bet kad tai jau ne pirma mir
tis delei kankinimo Floridos ka
linių kempėse, tai užvesta pla
tesnius tyrinėjimus ir kaltinin
kai atsidūrė teisme.

Vietoj 90 — 246 polici 
jos nuovados,

. Nusihankrutijusiu didžiūnų 
algų kapojimas tiktai prisidėtų į netrūksta
prie sutrukdymo biznio atsi
gavimo.

Rumunijos kabinetas 
rezignavęs

Vienna, sp. 7. — Iš Buch'a- 
resto gauta žinia, kad Rumu
nijos premiėro Vaida Voevod 
kabinetas rezignavo, atsisakęs 
priimti tautų sąjungos finansų 
komisijos ^ekorttahdacijas. Se
kamą kabinetą! šudarys galbūt 
Titulescu. \ j

BO i

Vienna, sp. 7.

Darbo partija nebeįsileis 
MacDortaldo

New York, sp. 7. — Vienas 
naktinisi kliuba’s, kuris yra 
51 gt. beišmente, paskelbė, kad 
jam reikalingas didžiūnas pri
iminėti svečius. Tuoj gavo 100 
pasisiulimų laiškais, o 75 di
džiūnai atėjo asmeniškai ieško
ti to darbo. Tarp jų buvo Ru
sijos caro giminės kunigaikštis 
Obolenski, 20 baronų ir 9 gra
fai.

Maskva, sp. 7. — Oficialiai 
paskelbta, kad Rusijos ambasa
dorius Anglijoje C. Y. Sokolni- 
kov tapo atšauktas ir gryšta 
Maskvon. Jis buk pasitraukęs 
savo noru. Bet kitų manoma, 
kam jam yra skiriama kita svar
bi vieta, galbūt rublio sutvirti
nimas, nes jis 1924 m., būda
mas finansų komisaru, stabili- 
zaVo rublįl

Kaunas.
intensyviai iš pagrindo refor
muojama apskričių policijos i- 
staigų struktūra. Galutinai į- 
vykdžius policijos reformą vie
toj 90 nuovadų bus 246. Sąry
šy su šia reforma įvestas poli
cijos vachmistrų institutas, ku
rie reikalui esant pavaduotų 
policijos valdininkus, 
vachmistrų bus 102.
kad nepadidinus valstybei iš
laidas, policijos vachmistrams 
panaudoti vyresniųjų policinin
kų etatai.

Tarsis su Anglija dėl laivyno
Mexico City, sp. 5. — Iš Chi- 

huahua pranešama, kad 3 vai
kai liko sužeisti ir 6 prapuolė 

Tai ilgiausias tiltas Turkijoje. įgriuvus mokyklos stogui.Paryžius, sp. 7. Amerikos 
atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoje, Norman H. Davis, ku
ris tarėsi su įvairiomis valdžio
mis, išvyksta j Angliją privatiš- 
kam pasitarimui su Anglijos 
Valdžia apie prezidento Hooverio 
nusiginklavimo pasiūlymus ir 
dėl Anglijos ir Amerikos karo 
laivyno.

Leicoster, Anglijoj, sp. 7. — 
Darbo partijos konvenciją pri
ėmė rezoliuciją, kuri taiko ne-' 
leisti sugrySti paUtijon MacDo- 
naldui, lordui §nowdėn, J. H. 
Thomas ir visiėriiš, kurie da
lyvavo sudaryme nacionalinės 
valdžios. Rezoliucija taipgi 
draudžia gryŠti tiems nariains, 
kurie prisidėjo ar rėmė dabar
tinę valdžią.

Amerikos Lietuviai
■s'A . 'f • ’ . ' ’ • '

Rusijos studentas pabė
go persirengęs į karvę

Vilnius, sp. 7. —Lenkų pasie
nio sargyba praneša, kad Rusi
jos universiteto studentas, Vie- 
slav Gavrilovič slapta perėjo 
Rusijos sieną į I. enki jos pusę 
persirengęs J karvę. Sovietų 
ąargyba, kuri labai akylai sau
go sieną, neatkreipė domės į 
jauną studentą, kuris buvo įlin
dęs į karvės kailį ir kaipo 
klydusi karvė perėjo sieną.

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

Pinigų siuntimo blankas irsiančiame ant pareikalavimo

New York, sp. 7. — Nors 
buvęs New Yorko mayoras 
James J. Walker, rezignuoda
mas iš ma'yoro vietos ir buvo 
paskelbęs, kad jis išnaujo kan
didatuosiąs, ieškodamas pas baL 
suotojus “išteisinimo’*, kurio jis 
nesitikėjo rasti pas gubernato
rių dėtai mayorui primetamų 
grafto kaltinimų, bet miesto de
mokratų konferencija' gavo nuo 
paties Walkerio ilgą telegramą, 
kad jis nuo kandidatūros atsi
sako. Demokratai tada nomi
navo kandidatu. mayoro vietai 
teisėją John P? O’Bricn, kuris 
yhr ankštai susirišęs su gar
sėją Tammany Hali.

5:*

• ■ ,.

Chicagai ir apylinkei tedera, 
lis oro biuras šiai dienai pr&- 
našauja:

Niaukiasi, galbūt bus ir lie
taus; sekmadieny apsiniaukę, 
veikiausia protarpiais lietus, 
šalčiau.

Šaulė teka 5:54, leidžiasi 
22.

pa-

Išsprogdino pieninę

Burlington, Wi8., sp. 7. -r 
Penki maskuoti piktadariai pa
dėjo bombą ir išsprogidno n®* 
senai įkurtą kooperatyvę pie
ninę, kuri priklauso Co-operav 
tive Pūre Milk Assn. Nuostoliai 
siekia $85,000.

ZT" ■Atabatna nuveikė gubernatorių!' 
susilaukė rie&r-beerio

ĮHHH
bama, pati sausinusia iš sau
sųjų valstija * Šiandie kiek ‘Su
šlapo**: ji nutarė išleisti near- 
beer, kuris ikištol ėta buvo u^- 
drauslas jcėibo “svaiginantis” 
gėrimas. Leįistatura nugalėjo 
gubernatoriaus veto ir legalizia 
vo near-bear pardavinėjimą. Tai 
esąs piratas sattaųjų pralaimėji
mas Atabampj nuo 1909 m.

Mobile, Ala., sj). 7. 
t j * . A '

Degina, plėšia chiniečių kaimus i • f’ * •'. ■* , . , V

Chefoo, Chinijoj, sp. 7. —Vos 
šios apielinkės ūkininkai pra
dėjo rinkti pirmą j kelis metus 
gerą derlių, kaip juos užpuolė 
nauja nelaimė—savitarpinis ka
ras tarp dviejų generolų. Ir 
Viena ir kita pusė plėšia ir 
kaimus ir miestelius. Chefoo, 
yra' užpludęs pabėgėliais, dau
gelis kurių yra ‘sužeisti ir su-i 
badyti durtuvų.

Chefoo, Chinijoj, sp. 7

’—■
Vienna, sp. 5. — Nuversta

sis Bulgarijos karalius Ferdi
nandas atvyko į Čia neva stu 
dijttatlįpaukščius.

' 1 ’’ 1'
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[KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Diskusijos apie bolševikų rojų

Pereito menesio pabaigoj 
Lietuvių. Svetainėje sklokinin- 
kai sumanę surengti diskusi
jas tema “Sovietų Sąjunga ir 
sugrįžę draugai.“ Diskusijose 
dalyvauti buvo pakviestą ir 
keli komunistai ,kurie pabėgo 
iš bolševikiško rojaus.

Kai Bimbos šalininkai paty
rė apie rengiamas diskusijas, 
tai jiems net kinkos ėmė iš 
baimės drebėti. Jie pabūgo, 
kad tie pabėgėliai neišplepėtų 
visą teisybę apie tai, kaip dar
bininkai gyvena Stalino kara
lystėj. Tuoj “Vilnies“ komi
sarai išleido ukazą visiems 
pabėgėliams, kad jie jokiu bil
du diskusijose nedalyvautų.

Matomai, tas ukazas pagel
bėjo. Žmonių į diskusijas su
sirinko nedaugiausiai. Be 
sklokininkų ir bimbininkų, 
atvyko dar keli socialistai ir

Nauji
1933 Metu Mados

Radios
Parsiduoda už 

NAUJAS 
■MAŽAS KAINAS

Šis naujas 1933 metų 
mados

šiaip pažangus žmones, kaip 
tai: Kasparka, Kriaučiūnas, 
Balčiūnas, Morkūnas ir Gum
bus.

Visai netikėtai atvyko į dis
kusijas tūlas V. Mayer, kuris 
bolševikijoj išgyveno vienus 
metus ir iš ten nesenai sugrį
žo. Vienas nemalonumas bu
vo tas, kad jis. lietuviškai ne
gali kalbėti. Bimbinjai tuoj 
suprato,, jog Mayer nėra “ko- 
šer” ir jis gali, taip sakant, 
kiaulystę , iškirsti. Kad to ne
atsitiktų, jie pradėjo .dėti vi
sas pastangas neleisti Ma- 
yer’ui kalbėti. Nieko iš to ne
išėjo. Didelė dauguma susi- 
ripkusių pasisakė už tai, kad 
Mayer turi kalbėti.

Mayer kalbėjo angliškai. Jis 
tikrai daug įdomių žinių pa
pasakojo apie darbininkų gy
venimą bolševikų rojuj. Sakė 
jis, jog bolševikai stačiog ap
gavo darbininkus. Žadėjo jie 
darbininkams duoti laisvę, že
mę ir duoną. Tikrumoj jie pa
sielgė kaip tik priešingai, — 
atėmė iš darbininkų laisvę ir 
juos marina badu. Bolševikų 
valdomoj Rusijoj darbininkai 
yra dar aršiau pavergti,- negu 
kapitalistiškuose kraštuose.

Privedė Mayer ir pavyzd
žių. Jis sakė, jog Rusijoj yra 
paprastas dalykas, kad iš pen
kių kambarių bute gyvena ke
turios šeimos. Darbininkų 
maistas yra tiesiog nepaken
čiamas, — pusryčiams jie 
gauna karšto vandens ir tru
pinėlį cukraus bei juodos 
duonos, vėliau šiek liek džio
vintos žuvies ir tt.

Mayer nebuvo vienpusiš
kas: jis nurodė, jog bolševikų 
valdžia padarė ir daug gero. 
Prie teigiamų jos darbų tenka 
priskaityti naujai įsteigtus 
fabrikus, kovą su neraštingu
mu, etc.

Paminėjo jis dar ir tą fak
tą, jog iš svetimų šalių atva
žiavusiems inžinieriams, te
chnikams ir visokiems specia
listams bolševikai stengiasi 
visokiais budais pataikauti. 
Jie gauna ir geresnį maistą 
ir geresnes patalpas, ir šiaip 
naudojasi visokiomis privile
gijomis, apie kurias vielos

darbininkai negali nei svajo
ti.

Asmeniškai Mayer’ui gyven
ti Ruųijoj nebuvo taip jau 
bloga; kaipo svetimos šalies 
specialistas jis ir maistą, ge
resnį gaudavo ir šiaip naudo
josi visokiomis lengvatomis. 
Bet, sako jis, jeigu man butų 
reikėję gyventi tokiose sąly
gose, kokiose gyvena Rusijos 
darbininkai (vieliniai), tai 
aš bučiau bolševikiją apleidęs 
į 24 valandas.

Komunistai baįsjai nęniėg- 
sta girdėti teisybes žodžio 
apie “proletarų tėvynę.” Ma- 
yer’o kalba pradėjo kaitinti 
bolševikiškiems fanatikams 
sėdynes. Svetainėje ėmė dary
tis neramiau ir neramiau. Pa
sigirdo įvairios kvailos pa
stabos. Kalbėtojas tada nu
traukė savo kalbą, nes jis pa
matė, jog triukšmas nepasi
liaus.

Po lo prasidėjo tikrosios 
diskusijos. Sklokininkai ir 
bimbininkai ėmė įrodinėti, 
jog bolševikų rojuj viskas 
tvarkoj. Esą, su sugrįžusiais 
iš Rusijos draugais visa bėda 
yra ta, kad jie, nesupranta tik
rosios padėties.

Masys ,Valiukas ir Misevi
čius net paraudę teisino Sta
lino diktatūrą ir šukavo, jog 
prieš proletaro priešus reika
linga teroras naudoti. Bet 
nors jie rėkavo nemažai, ta
čiau argumentuoti jiems ne
labai tesisekė.

Štai atsistojo socialistinių 
pakraipų žmones ir pradėjo 
vėl kaitinti komunistus. Kas
parka rimtai, bet gana aštriai 
pakritikavo komunistų parti
ją už skleidimą tarp darbi
ninkų demoralizacijos. Bal
čiūnas gyvai ir vykusiai pa
tarkavo Stalino diktatūrą. 
Prisidėjo Gumbris, Kriaučiū
nas ir Morkūnas. Visi jie ašt
riai kritikavo komunistų tak
tiką, nurodydapų,, kad; nic-, 
kas kitas nevartoja tiek dema
gogijos, kaip Stalino pasekė
jai. L *

Diskusijos pasibaigė komu
nistų nenaudai, — jie visais 
punktais tapo sumušti.

— Drapakds.

agurkais, ropėmis įr moykvo- 
mis tiesiog, reikia pasigerėti. 
Bet visus mus nustebino ar
būzas, kurį atnešė p. Dermai
tis: arbūzas ‘ svėrė 50 svarų. 
Silpnam žmogui butų ko neš
ti. Bet nors Dermaifis yrą ir 
senyvas žmogus (turi apie 60 
melų amžiaus), tačiau gali 
lenktyniuotis ir su jaunuoliais. 
Jis yra tvirtas, ir; raudonas vy
ras, su kuriuo, visuomet, yra 
smagu pasikalbėti.

Besikalbant, pi;ię progos męs 
jo užkląuseme, kąįp t jaįn par 
tinka farnioj vesti vienuolio 
gyvenimą.* Atsakė, jog visai 
neblogai. Tačiau, esą, butų 
daug geriau gyventi dviem. 
Jis pareiškė,, jog ant 40 akrų 
farmos lengvai gali pasidaryti 
pragyvenimą trys ir net ketu
ri žmonės. Vienas musų pa
stebėjo, kad šiais laikais sun
kiai verčiasi ir stambesni f ar-, 
meriai. Dermaitis su tuo su
tiko ir pastebėjo, jog stam
biems farmeriams dabar yra 
sunkiau verstis, negu smul
kiems. Pirmiausiai jiems rei
kia mokėti didelius mokes
čius, o priegtam ir, kitos išlai
dos yra didelės. Reikia turė
ti visokių įrankių, kurie pusė
tinai brangiai kainuoja. Tuo 
tarpu pinigų nėra iš, kur pa
imti, nes farmų produktai yra 
labai pigus. ■

Visai kas kita yra su tais 
farmeriais, kurie turi, sakysi
me, 40 ar 30. akrų žemes. Jų 
mokesčiai yta maži. Įrankių 
jiems mažai tereikia. *Su vie
nu arkliu galima apdirbti vi
są žemę. Pienui pakanka lai
kyti vieną karvę, o mėsai po
rą kiaulių/ Norint moder- 
niškiau gyventi, galima augin
ti apie 1,000 vištų. Jos gerai 
apsimoka. Bet tokiame at- 
včjyj reikia daugiau nei vieno 
(larbiųinko. štai žmogus 
tokioj farniojgali visai ne
blogai verstis. ^ Tiesa, jis pi
nigų nepašiddrys, bet turės

gana grąžų gyvenimą.
Paskui Dermaitis paaiškino, 

jog, prie vištų auginimo reikia 
turėti pątyripio. Esą, jis dar 
Detroite gyvendamas pradėjęs 
skaityti įvairias knygas apie 
vi$tų auginimą bei kalbėtis su 
tais, kurie toj srityj turi paty
rimo. Jam tekę aplankyti 
Floridos ir Alabamos valsti
jas ir ten susipažinti šiek tiek 
su praktišku vištų auginimo 
darbu.

Dabar, tęsė toliau jis savo 
kalbą* aš esu patenkintas, 
nors įr, tenka gyventi vienam, 
kaip yiępuoliui. Žmona ir sū
nūs gyvena Detroite savo na
me. Kartas nuo karto jie at
važiuoja parsivežti kiaušinių.

Vakarop atėjo ir keli lietu
viai fermeriai. Jie irgi pa
reiškė tą nuomonę, kad šiais 
laikais daug geriau gyventi 
f arinėse, negu mieste, kur tie
siog negalima gauti jokis 
darbas. Šiaip ąr taip farmoj 
visgi galima verstis ir pragy
venimą padaryti. Taip mums 
besikalbant, prisiartino ir va
karas. Mes visai pamiršome 
apie tai, kad reikia važiuoti 
namo. Nutarėme apsinak
voti.

1 Kai atsikėlėme ant ryto
jaus, tai p-ia Dermaitienė tu
rėjo mums pagaminusi pusry
čius. Mes ir vėl pradėjome 
kalbėti apie blogus laikus bei 
farmas. P-as Dermaitis ir sa
ko: girdi, vyručiai, nereikia 
nusiminti ir rankas sunėrus 
sėdėti. Jeigu taip darysite, 
tai tikrai nieko gero negalė
site atsiekti. Aš pats sunkiai 
dirbau, — vien tik kelmų iš
roviau apie 600» Pirma čia

nieko nebuvo. Bet dabar už
siauginu puikių bulvių, dar
žovių ir kukuruzų. Iš vištų 
aš išrenka tiek, kad apmo
ku mokesčius ir padengiu ki
tas išlaidas. Jokių turtų aš 
čia nesitikiu pasidaryti, bet 
visuomet busiu sotus ir turė
siu kur galvą priglausti. Taip 
gali padaryti kiekvienas, ku
ris turi energijos ir noro.

Kai, ant galo, išvažiavome 
namo, tai aš visą kelią galvo
jau apie tai, ką p. Dermaitis 
sake. Atrodo, kad jis turi 
daug tiesos. Miestų darbinin

kai irgi turėtų apie tai pagal-; 
voti, — jiems nereikėtų lauk
ti, kol paskutinį duonos kąs
nį suvalgys. Darbininkai, 
kurie dar turi kelis dolerius 
kišenių j, privalėtų stvertis 
f armeriavimo. Farmeriau j ant 
pragyvenimas visgi nėra sun
ku pasidaryti.

Bet miestuose nemažai yra 
tokių darbininkų, kurie geriau 
kenčia diržus susiveržę, bet 
nenori į farmas važiuoti. Mat, 
jiems jokiu budu nesinori nu
mesti bąltas kalnierius ir užsi
vilkti overauzes. — J. S.
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MOTINOS
Jūsų Kūdikio Pirmi Melai 
Yra Jam Patys Svarbiausi

Jo tiksli pradžia gyvenime priklau
so nuo to maisto, kurį jis gauna pir
mais mėnesiais. Maistas, kuris pada
rytų tvirtus kaulus ir tvirtas kojas, 
turi būti maistingas, sveikas ir tuo 
pačiu laiku lengvai ir nuodugniai su
virškinamas. Jeigu motinos pieno pri
trūksta, jūsų pirmoji mintis turi bū
ti Eagle Brand.

Per beveik tris ketvirtdalius šimtmečio 
Eagle Brand buvo žymiausias vardas 
dėl visko,. ka$ yra geriausio ir tyriau
sio iš pieno. Daugelis bobučių Eagle 
Brand kūdikių buvo kudiykstėj pa
čios juos išmintingai maitinamos.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelei

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s We’.fare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir mąitinimą.

Philco Radio
$18.75

Nauji Philco kombinacijos 
Radio su gramafonu tik

$48.00

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

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

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

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

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

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

Nedėliomis pagal sutarimą.

Pianų Bargenai
Vartoti pianai labai geram 
stovyje parsiduoda veik tik 

už nuvežimo lėšas po

$10.00. $12.50 
$18.00, $22.50

ir aukščiau.
Labai platus pasirinkimas 

Lengvus išmokėjimai.
MATYKITE TUOJAUS

P E 0 P L ES 
FURNITURE CO. 
2536-40 W. 63rd St

Tel. Hcmlock 84 u() 

4177-83 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 3171 

Chicago, III.

AR ESATE NERANGUS 
—PAVARGĘS?

NUGA-TONE yra gydytojaus preskrincija 
nrireiigtu atgaivinti, sutvirtinti jūsų abclna 
fizini stovį, NUGA-TONE stimuliuoja apc- 
titi>. Jus jausitės tvirtesniu; gerinus galėsite 
miegoti.

Eikite pas savo vaistininką ir nusipirki
te vieno mCnesio treatmentą, kuris kainuos 
jums tik Vieną dolorj. Priiminėkite tabletkas 
per dvideSimts dienų, ir jeigu jus busite 
neužganėdintas, jūsų pinigai bus grąžinami.

THE BORDEN COMPANY Dept. FL-8 
350 Madison Avė., New York, N. Y,

Meldžiu prisiųsti man dykai kopiją nau
jos “Baby’s Welfare.”
Vardas.—.———— --------- ...-------- _______ —- .
A d r<‘sa s___ _______________ _________ ______
Miestas------------------------- -—Valst.________ -

CBNDENSEO

Kilk

MASTER DRESSAIAKING 
COLLEGK 

330 8. IVabash ' Avenne 
kampus Van Bure n St.
Rašykite dcl knygutes 

Gausite ją DYKAI.

... ........ "" ...... I... ■. "Į..............
Rudeninis Sezonas 

j Prasideda Dabar
Drevių Dozainlnlmav Ir 
Skrybėlių Padarymas** ♦ ’

Mes teikiamo ekspertų |n- 
' etrukcljav Dienomis Ir Va

karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaitei. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kią skrybėlaitę dar besi- 

’ mokinant.

M. L. "KUNGSHOLM” Spalių 13 
M. L. “GRIPSHOLM” lapkričio 3 
S.S.'DROTTNINGHOLM’ gruod. 2 
M. L. “GRIPSHOLM*’ gruod. .8 

. .........Sis ISIS  ■ ................. vi IiMiiiisiimmmiau■■»■■■ikm
Informacijai ie iliustruotai cirku* 
liorit su žemlapiu lietuvių kalbpj 
gaunamai pas musų agentus arba 
tai tini jei

Svvedish American Line
181 N. Michigan Avė. ChičagoJIV 
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Caro, Midi.
Delroiliečiai aplanke Der- 

maitį

Prieš kiek laiko būrys det- 
roitiečių sumanė aplankyti sa
vo seną draugą ir pažįstamą 
p. J. Dermaitį. Prie kompa
nijos prisidėjo p. S. Girštautas 
su žmona, p. A. Strazdas su 
žmona, p-nia Dermaitienė su 
sunumi Vytautu ir aš. Apie 
9 vai. ryto susėdome į Girš- 
tauto ir Strazdo automobilius 
ir ištraukėme. Pirmą valan
dą po pietų jau buvome Garo, 
Mieli., p. Dermaičio farmoj. 
Farmos savininkas mus malp- 
niai pasitiko, —s ■ jam ypač 
smagu buvo matyti žmoną ir 
sūnų.

Kadangi mes visi esame 
naujieniečįai, tai susidarė $a- 
Votiška šelpia. Dermaitis pir
miausiai mums parodė savo 
samanotą bakūžėlę. Ji atro
do lyginai taip, kaip tos ba
kūžes, kuriose senovėj lietu
viai gyveno. Padaryta ji iš 
storų apvalainių rąstų. Pas
kui jis nusivedė mus į savo 
vasarnamį, kuris randasi ste
bėtinai gražioj vietoj,... Vidu- 
ryj stovi stalas, o aplinkui su? 
statyti lietuviški suolai,

P-ia Dermaitienė pagamipų 
pietus ir mus visus pakvietė į 
vasarnamį valgyti. Buvo tik
rai malonu pasigerėti gamtiš
kais vaizdais. Vynuogių ne
reikėjo nei skinti, — ištiestai 
ranką, ir jau tūrį jų visą 
kuokštą.

Po pietų pradėjome apžiu
rinėti visą farmą. Dermaitis 
parodė mums savo7 farmoą 
bulves, daržoves, bites ir viš- 
tininkųs su vištomis . Bulvės 
gražios ir labai didelės, — yra 
nemažai tokių, kurios sveria 
po. vieną svarą. Daržovės taip 
pat labai puikiai Užderėjo, r—

Užmokėkite savo GAZO—ELEKTROS ir TELEFONO 
SĄSKAITAS Musų Of se 

IŠRAŠOME IR IŠMAINOME ČEKIUS
Už Lietuvos kuponus mokame cash ir taipgi apsiimame 

daryti kitokius sukolektavimus
UniversCl Mortgage & Investment Co.

3320 S. Halsted St. Yards 5215
■ i .............. ...... . ■nfl ■ ■ ii ■ n'................. .......................u.............................. ..
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CHICAGO I SCHOOL
OUTSTANDING

FACULTY ■ AW
Į (ACCREDITED)

ŲnIQUE Sipgle Tąxt System. One subject at a 

time—-covered rapidly and thoroughly.
Conyęnient locatiop. Spacious quarters. Gym- 

nasium for studentą. ■ ♦

in our • i
‘ 14 EAST MONROE STREET

Phone State 6143

■ new ''
...
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PATAISYK tą PEČIU 
FUr”u(SAU^DAMRlleri!

v Mes turime tas dalis, kūriną jums gal būt ^kalingos, 
Pašaukite parašykit^ savo vargą ir paduokite reika

laujamos dalies-vardą.
F ši pąsaulji žinoma kompanija už labai mažą kainą už 

svarą parduos jums reikalingas dąl^. .
Taupyk-šilumą! Taupyk piriigą! Jąuskit smagiai šią žie- 

'-į■ ' .1 ■' ' i

Šlove RepairCo.
662 Roosevelt Reąd

(truputy pytus pųii HaMed St.) „
•« ■ , ; SKYRIAI: ’
’ 2323 MihvaiiHeę 176 W. Lake St,

312L1V. 63rd St.r 3209 Ę. 92nd St. i
k ■ ■ ■ -;s J
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ŪMAI PALENGVINS

KURTUMĄ
Užimą Galvoje ir Slogas

UŽIMĄS ir Švilpimas, bėgimas ir skausmas ftvelnos ir opios 
ausies ir slogos. Jus nusistebėsite kaip greit Ourine gali 

jums pagelbėti. Gal jus turite kroniėką ligą: gal jus jau 
mėginote visokius vaistus, bet nenustokite vilties pirm negu 
susipažinsite su Ourtiie ir pamatysite kaip jums gali pagel
bėti. Dr. Edward Kolar, M. D. sako: ‘•Ourine pagelbėjo ligo
niams, kuriuos aft maniau be vilties esant. Tai yra tikrai 
pastebėtinas moksliškas išradimas.” * ’

John Meredith iš Canados sako: “Aš kentėjau nuo ausų 
ligos virš 50 metų, Karlais aš būdavau visai kurėias. Aš su
valiojau tik pusę butelio Ourine ir randu, kad tai pastebė
tini vaistai, kurie man labai pagelbėjo. Užimąs galvoje su
stojo. ir aš aiškiai girdžiu kaip žmonės kalba. Neseniai 
klausiaus kaip vargonai bažnyčioje grojo, o juos buvau jau

2 motai kaip negirdėjęs. Aš taipgi girdėjau kaip kunigas skaitė evangeliją.”

Sustok mokėjęs augštas kalnas už ausies telefonus, sustok pirkęs vaistus, pasinau
dok palengvinimu, kokj daugiuus kaip pusė milijono žmonių gavo nuo Ourine, Ke
letą lašų i ausĮ ir palengvinimą gausi tuojau*, p. R. P. Maxwell, gerai žinomas še
rifas sako: ‘‘Tik ką pradėjau vartoti antrą buteli ir inau malonu pasakyti, kad aš 
girdžiu kaip mano* laikrodėlis tiksi. Šiandien, pirmą syk šią vasarą išgirdau bažny
čios varpus. Nežiūrint kaip atkakli jūsų liga nebūtų, jus turite pamėginti Ourine. 
Jokios rizikos, arba abėjojimo. Ourine turi atlikti savo arba jums nieko nekainuos. 
Parsiduoda ir rekomenduojama Walgrecn, Liggets ir kilų (žymių vaistinyčių.
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Garantuojam 
Žemiausias 

Kainas
Parlor Setai .......................

Miegkambario Setai .........

Valgomojo Kambario Setai

. Kaurai 9x12 ..... ................

Dideli, šildytojai .... ..........
» '

Congoleum 9x12 ................

Pusryčiams Setai ...-----......
♦

Radios .......... ......................
J » .

■ ' I ; . i -

Pečiukai kurianaini.su alyva žemiausia kaina.
Kokybę garantuojame, 

Kainos žemiausios Chicagoje

$24.95
$29.95
$24.95

$6.98
$8.95
$2.98
$8.98
$9.98

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE C0. 

3621-23-25 SO. HALSTED ST.

kurianaini.su
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<•■•■■»■■■■■■■■■■•MMMIMMM Į | J || Į T " IB ' I T'. I ' 1' ~ ~ M t

NAUJIENOS, Chicago, III.
- -n į- ii - - - —- -- - ------------------------- - - ------------------------------- --------------- ■*------------

8

Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Atlantikas
Iš New Yorko musų laivas 

paima šiaur-rytinį kursą. Pir
mos kelionės dienos gražios, 
šiltos, saulėtos. Mėlsvasis At
lantikas visai ramus. Virur ap
link tiktai jura, jura ir jura. 
Rami, galinga, gili ir begalinė. 
Horizontas tuščias — nieko 
nemato. Keletą grakščių baltai 
pilkų žuvėdrų seka musų lai
vą. Pasirėmęs ant bar j eros sto-' 
viu laivo gale ir žiuriu į platų, 
pūtuojantį juostą, kurią plau
kiantis laivas palieka jurose. 
Balti debesys mėlyname dan
guje žaidžia tąi-p savęs, lyg ir 
gaudydami vienas kitą. Po vel
nių, kaip aš myliu juras/ ar 
tai ramios, ar tai žaidžiančios 
ir pūtuojančios; ar tai piktos, 
baisios, triukšmingos ir viską 
naikinančios.

Liepos Ketvirta
Man juromis taip besigerė- 

jant, ateina šviesaplaukis svei
kos išvaizdos jurininkas ir už
kelia Danijos vėliavą, kuri 
smagiai pradeda plevėsuoti. 
Graži ta Danijos vėliava Rau
donai amarantiniame lauke ryš
kiai baltas kryžius. Visų skan
dinavų kraštų vėliavos turi 
kryžius. Švedų vėliava mėly
name lauke geltoną kryžių. 
Norvegų raudoname lauke mė
lyną su baltais kraštais. Finų 
arba, kaip jie patys save va
dina, suomių baltame lauke 
mėlyną. Kam gi dabar mums 
jau būnant jurose iškeliate vė
liavą? užkalbinu jurininką. 
“Jus iš kur paeinate?” — už
klausia jisai manęs. Iš Suvie
nytų Valstijų, atsakiau. “Ste
bėtina, ar jus nežinote kad 
šiandien ketvirta liepos, jūsų 
nepriklausomybės diena?” 4<Hu- 
rray for»,U. S.iAl” autdmar 
tiškai atkartoju aš jam. Pra
dedame kalbėti. Kalbame apie 
Islandiją, kuri šiandie galuti
nai nori atsiskirti nuo Danijos. 
Kodėl, abu nežinome, nes tau
ta, papročiai ir kultūra beveik 
vienodos. Mat, šiandien jau 
tokia mada. Paliečiame kalbo
je taip pat Grenlandiją. Nor
vegai nori iš Danijos atplėšti 
tą amžinai sniegais i»’ ledais 
apklotą Amerikos dalį, kur 
gyvena keletą eskimosų. Tau
tų lyga tą klausimą dabar 
svarsto. Mano draugas jurinin
kas prieina prie išvados, kad 
tie du kraštai Danijai jokios 
naudos apart didelių iškaščių 
neduoda. Todėl Danijai butų 
geriau nuo jų visai atsikratyti, 
lygiai kaip jinai atsikratė nuo 
salų pietinės Amerikos, kurias 
iš jos atpirko Suvienytos Val
stijos. To daniečio patriotizmas 
išrodo man truputį abejotinas.

Po pietų švenčiame Liepos 
Ketvirtą. Orkestras griežia ži
nomas Amerikos dainas. Kai 
kurie suamerikonėję drrai ir

danietės bando dainuoti Ame
rikos himną, bet išeina ne ka
žin kas. Pasirodo, kad beveik 
visi mes atminame tiktai kele
tą pradžios žodžių. Atsiranda 
keletas kalbėtojų, kurie šabla- 
niškai pakartoja taip jau daug 
sykių girdėtas senas “mali-ma- 
lienes”. Atsirandd koks tai sto
ras jaunas vyrukas, kuris su 
dideliu užsiganėdinimu tarpe 
dalyvių meta mums visiems 
taip žinomas ir neapkenčiamas 
prietaisas iš sprogstančios me
džiagos, kurios pridirba daug 
triukšmo, o dar daugiau durnų. 
Tuomi ir pasibaigia musų šven
tė.

Nauja pažintis ir kelionės 
draugai

Anglų patarle sako., kad 
vienuodų plunksnų paukščiai 
laikosi krūvoje. Taip pat atsi
tinka ir su žmonėfnis. Beveik 
kiekvienas žmogus turi savo
tiškas ypatybes, skonį, papro
čius, pažiūras, temperamentą, 
išauklėjimą, mokslą ir taip be 
galo. Suprantama, kad panašus 
žmonės tarp savęs
daug bendro, lengviau sugyve
na ir, taip sakant, jų širdies 
stygos sutartiniau ir harmo- 
niškiau vibruoja. Daryti biznį 
arba turėti paprastus gyveni
mo reikalus galima bile su kuo, 
bet draugauti arba nors kad ir 
geriau pasibovyti galima ne su 
visais. Taigi iš pirmų kelionės 
dienų tuojau ypatingai susi
draugavau su kelioms abiejų 
lyčių ypatoms, su kuriais man 
teko praleisti laiką labai sma
giai ir kurie manyje paliko la-

bai malonią atmintį. Svarbiau
si jų buvo: p. Hansen iš San 
Diego, Cal.; Purkis Thornton, 
anglas, Kanados prekybos ko- 
misionierius; p. Jacobsen, me
dikas, danietis; p. Baker, jau
nas, simpatingas, dideles erudi
cijos vyrukas iš Norfolk, Va., 
jo giminaitė, žymi pianistė. 
Abu jie keliavo į dabartinę Ru
siją susipažinti tenai su sovie
tų tvarka ir progresu. Iš gra
žiosios lyties čia paminėsiu 
p-lę Oną, lietuvaitę iš New 
Yorko, dailininkę ir dvi ameri- 
kones mokytojas taip pat iš 
New Yorko. Nuo Onos keletą 
dienų atgal apturėjau atvirutę 
iš Vokietijos. Sako, kad dabar 
jinai važiuoja Reino upėje, o 
iš ten keliaus į švarevaldą pas 
savo draugę, taip pat dailinin
kę. . Viršminėtos ypatos buvo 
mano svarbesni kelionės kom
panionai.

(Bus daugiau)

tus Norman Thomas prabils į 
visą tautą per Columbia Broad- 
casting System radio stotis. 
Kalbės iš Cohimbus, Ohio sto
ties WEVD, kuri buvo pasta
tyta garsaus socialisto Eugene 
Debs atminčiai. Chicagoje jo 
kalba bus perduodama 7:15 va
kare. Rytinėse valstijose viena 
valada vėliau.

Pirmadienį Chicagos 
Lietuvių Simfonijos 
orchestro repeticija

Orchestro nariiai ir muzikos 
mokiniai, norį įstoti, ragina
mi atsilankyti į Gage Park 
salę.

surahda

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

ll»———————

Spalių 20 d. Norman 
Thomas kalbės per 
radio į visą tautą

Eugene Debs dieną jo kalbą 
transliuos Columbia Broad- 
casting System radio stočių 
tinklas. Chicagoje, Thomas 
bus galima išgirsti 7:15 va
kare.

Pirmadienį, Gage Park sve
tainėje, prie 55-tos ir VVestern 
Avė., įvyks Chicagos Lietuvių 
Simfoninio orchestro repeticija. 
Prie orchestro gali priklausyti 
visi, kurie valdo koki nors mu
zikali instrumentą. Jokiu duok
lių nereikia mokėti. Visi nariai 
ir pažengę muzikos mokiniai 
raginami repeticijoje dalyvauti. 
Pradžia 7:30 valandą vakare. K

Ačiū Budriko kor
poracijai

Chicagos Lietuvių Ruleto mo
kyklai suteikė fonografą

Chicagos Lietuvių Baleto ‘Mo
kyklai reikalingas fonografas, 
kad galima butų groti šokius 
besimokinantiems šokti jau
nuoliams. Mokykla fonografo 
neturėjo. Mokyklos valdyba nu
tarė kreiptis į Budriko Korpo
racijos krautuvę, 3417 South 
Halsted St., ir prašyti pasko
linti fonografą. Budrikas su 
mielu noru Chicagos Lietuvių 
Baleto Mokyklai fonografą da
vė. Už tai jam tariame ačiū.

šiuomi primename, kad Chi
cagos Lietuvių Baleto Mokykla 
persikėlė į naują vietą — į 
Gage Park Auditoriją, 55th ir 

,S. VVestern Avė. Taigi, tėvai 
norinti savo vaikus leisti j šią 
mokyklą, malonėkite šiandie 
atsivesti j Gage IParko Audito
riją, 2 vai. pą pietų, šioje mo
kykloje vaikai praleidžia nau
dingai laiką ir mokinasi gru
pinių šokių.

—Mokyklos Vald yba.

Reikalauja 1928 ir 29 
metų mokesčių 

sumažinimo '
Grupė real estate savininkų 

ir advokatų kreipėsi į apskri-'V į

Čio teisėją Jareckį reikalauda
mi 1928 ir 29 metų real estate 
asesmentų sumažinimo. Suma
žinimas palies apie 300,000 
žmonių, kurie dabartiniams mo
kesčiams priešinasi.

MOKAME AUGŠČIAUSIAS KAINAS 
Už Lietuvos Laisvės Bonus 

Suvienytų Valstijų Laisvės Bonus, 
taipgi perkame ir parduodame I.

Universal Mortgage & Investment Co
3320 So. Halsted St., Tel. Yards 5215

9 3 2
ų I ■

Spalių 20 d., ryšy su Eugene 
Debs dienos paminėjimu, so
cialistų kandidatas į preziden-

r .j • •- . ■ ■■ ••

Pasitiketinas

metus

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
AND '

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK 
<2/* CHICAGO 

4150 South Halsted Street
2-RA DIDELĖ SAVAITĖ 

Prisidėk prie minios ir pamatyk 

“SNIPERS” 
Sensacinga Sovietų Rusijos Kalbanti 

Filmą
Viso pasaulio darbininkai stengiasi 
pamatyti Šią filmą pakol dar ne pervėlu 

CA&TTJR statė ir LAO1LE Madison Sts.
v .... -....-......-.....

Garsus žolių daktaras 
SPECIALISTAS IŠT O BU LIN O 

NAUJĄ SĖKMINGĄ ŽOLIŲ 
NAMINI TREATMENTA

DYKAI penkti) dienų bandymas pasiūlo
mi*. vlalema “Naujienų” skaitytojams.

Dr. P. B. Šimanskis, 1809 n. Damen 
Avė.. Oiicaro, III., per daugeli metų 
Medikalis Direktorius S. M. 3. Health 
Institute, paskelbia, kad jis surado pa
stebėtinų naujų kombinacijų gyvybe pa
laikančių Žolių, šaknų, žievių, uogų ir 
U., lyiri parodė sensacingų pasisekimų 
gydyme ėimtų pacientų. Tai yra vėliau
sia ir didžiausia mokslinis išradimas. 8mė 
daug metų gilaus studijavimo, kad jį iš
tobulinti. bet dabar Jis yra didžiausias 
pasauly žolių preparatas. kokis kada 
buvo pagamintas. Jeigu jus sergate nuo 
kokios nors ligos ir norite greitų pasek
mių. jus galite atsinešti š| apgarsinimų 
ir gauti Speciali dolerio vertės Žolių 
Treatmentų dėl kraujo visiškai dykai, 
kad parodyti jo nepaprastų gydomųjų 
pajėgų. Jeigu jus norite prisiųsti paštu, 
pridėkite 25c persiuntimui. Ateikite šian
die arba rašykite Dr. P. B. Šimanskis. 
Garsus žolių Specialistas. 1800 North 
Damen Avė.. Chleago. m.

---------- ■— --------------- :-------------------

AKINIU

Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui
JUS DABAR GALITE NUSIPIRKTI 

PAS MUS GERUS SKAITYMUI 
AKINIUS UŽ

$6.50
IR AUGŠČIAU

Pasinaudokit Šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

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

Skonis Pasako
Apie Gėryma

McDERMOTTS
*•< 4 į t• ■ H f f ■ • •

Speciąlis
i . ,į/>. '■ 1 . : ■

Gėrimas—
. ■. ■ ... .. .. J,

Senų Laikų
Gėrimas

q \ f

PAŠAUK BYLE GERĄ DYLERĮ 
ARBA ŠAUK

Yards 7200
£ j? ’ »

Tt!lIllllIin»»TTIĮTlHIIIIIlIIlIIIIIIIIHiniĮIĮĮ

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
DU SYK Į SAVAITĘ 

IŠ DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

UTARNINKAIS. • /, . . v

iš W.G.E.S. 1360 kil.
tarpe 7 ir 8 vai. vakare.

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

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil.

tarpe 1 2 vai. po pietų

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

ŽEMŲ KAINU SAVAITEI

PIANAI, RAD10S

MIDGET RADIO

Leidėjai Lietuvių programų iš stoties WCFL—970 k. ne- 
dėliomis nuo 1 iki 2 vai. po. pietų .Ketvergais iš WHFC
— 1420 kilocycles nuo 7:30 iki 8 valandos vakaro.

Kad jūsų drabužiai-skal 
biniai butų gražus ir ii 
giau tvertų ir kad sučė 
dyti sveikatą 
landrės • Bilas

laiką ir 
įsigykite 

naują elektrikinę Plauna
mą — Washing mašiną,

... 49.00
Tereikia mokėti po $1.00 
į savaitę.
Didelis pas i r i n k i m a s 

Thor, Maytag, Apex 
skalbiamų mašinų.

ŽIEMINIAI PEČIAI, GASINIAI PEČIAI, 
KARPETAI, LOVOS, PARLOR SETAI,

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

$9.90
Jeigu jus turite didelę 
radio bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
rddio už $9.90 arba už 

kaip ant paveikslų 
JEIGU jus norite turėti 

linksmumą 
se svečiams 
kitę naują 
naciją už

’79.00 
150.00

savo namuo 
ir sau—įsigy 
radio kombi

Budriko krautuvė dabar tik aplaike 
naujų karpetų Rūgs 9x12, kainos po 

$17.00, $24.00 iki $49.00 l
Jewelery skyrius. Daimantai. Laikrodėliai. Gintarai. Sida
briniai peiliai ir šaukštai. Britvos. Elektrikiniai žadintojai 
(Alarm) laikrodžiai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool. x

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per 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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Metanui ... -..... .. -
Pusei meta ----------
Trims mlnesiama 
Dviem mėnesiam....... .....
Vienam minesiul r—

Savaitei ------- T"*1-1''1 '~..1'Tirr
Minėtini

Suvienytose Valstijose, ne Ohlcagoj, 
paltai

Metanui ................
Pusei meta
Trims mfinesiams 
Dviem mėnesiams

'Vienam minėsiu!
Lietuvon Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams 
Pusei metu____
Trims mineaiaiiMi
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu karta au atsakymu.

. 88.00
- 4.00 
„ 2.00
- 1.50
- .76

8c 
18c 
75c

87.00
- 8.50 
.1.75 

1.25
. .75

Naujienos eina kasdien. Usldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

88.00 
. 4.00 
. 2.50

KODĖL MES MINIME VILNIŲ?

Rytoj sukanka 12 metų, kai smurtu ir apgaule Len
kijos militaristai užgrobė Vilnių. Šitų liūdnų sukajetu- 
vių paminėjimui lietuviai Chicagoje ir kitose kolonijo
se rengia masinius susirinkimus. Kodėl mes juos ren
giame?

Visų-pirma todėl, kad tarp Lietuvos ir jos išeivijos 
dar tebėra tvirti idėjos ir sentimento ryšiai. Didelė 
dauguma amerikiečių Lietuvon nebegrįš; jie apsirinko 
šią šalį už savo “antrą tėvynę” ir jie čia ketina gyventi 
ir pabaigti savo amžių. Bet jie dar neužmiršo savo 
“pirmosios tėvynės”, kurioje jie gimė ir paliko savo 
gimines ir kaimynus. Jos likimu jie visą laiką rūpinosi, 
teikdami jai pagelbą jos varguose ir semdami įkvėpi
mą iš jos kovų už geresnę ateitį ir laisvę.

Kai 1920 metais lenkų armija įsilaužė į Lietuvos 
sostinę ir ją pasigrobė, kilo didžiausias sąjūdis Ameri
kos lietuviuose. Tokių demonstracijų ir protesto mitin
gų Amerikos lietuviai niekuomet nebuvo turėję prieš 
tai. Jie reiškė savo solidarumą su Lietuvos liaudim, 
kuri neseniai buvo nusikračiusi svetimo jungo ir įstei
gusi savo nepriklausomą valstybę; jie piktinosi Lenki
jos imperializmo plėšrumu, pasikėsinusio ją sunaikinti.

Per eilę metų po to amerikiečiuose buvo vilties, 
kad Vilniaus klausimas bus išspręstas Lietuvos naudai, 
nes tą neteisėtą lenkų valdžios žygį buvo pasmerkusi 
Tautų Sąjunga ir pasaulio opinija. Tačiau, laikui bė
gant, Lenkija įsistiprino Vilniaus krašte ir opozicija 
jai nutilo. Viltis, kad artimoje ateityje Vilnius gali būt 
Lietuvai grąžintas, išnyko Lietuvoje ir pas amerikie
čius. Bet įsitikinimas, kad ta Lietuvai padaryta skriau
da turės būt kada nors atitaisyta, šiandie pas mus yra 
taip pat stiprus, kaip kad buvo prieš 10 metų.

Mes dėlto minime Spalių 9-tą, kad mes tikime, jo- 
gei tautų santykius turi valdyti teisingumas, o ne gink
lo jėga. Kas šitos idėjos nepripažįsta, tam šie minėji
mai, žinoma,< neturi jokios prasmės. Ar ne visviena, 
kuriai valstybei priklauso tas arba kitas sklypas že
mės, arba kokiu budu jisai yra įgytas? Jeigu tauta 
nėra pakankamai stipri apginti savo teritoriją,, tai ji ir 
nėra verta ją valdyti! šitaip galvoja dar daug žmonių. 
Bet mes, kurie keliame protestus dėl lenkų padaryto 
smurto prieš Vilnių, taip nemanome.

Mes tikime į tautos teises — taip pat, kaip ir į 
žmogaus teises. Stiprus žmogus, tiktai dėlto,' kad jisai 
yra stiprus, neturi teisės skriausti silpnesnį. Taip pat 
yra neleistina, kad didelė šalis pultų ir plėštų mažą. 
Tai idėjai, kad “kieno galia, to ir valia”, didelį smūgį 
sudavė jau Pasaulio karas. Daug buvusių iki to laiko 
pavergtų tautų išsivadavo. Bet dar toli-gražu nėra pa
sibaigęs judėjimas dėl tautų laisvės. Kol neišnyks prie
spauda ir pavergimas tautų viduje, tol nepasiliaus ir 
tautos spausti ir skriausti viena kitą.

Lietuva yra viena tų “proletariškųjų” tautų, ku
rioms tenka už savo teises kovoti. Amerikos lietuviai 
šitą jos kovą remia, ir rytoj, spalių 9 d., jie dar kartą 
pareikš savo solidarumą su ja Vilniaus vadavimo rei
kale. ■

“MEDŽIOKLĖ” ANT INSULL’Ų

Vienas InsulFas, Martin J., jau sėdi Kanados kalė
jime ir laukia bylos, kurią Cook kauntės prokuroras 
užvedė kaimyninės šalies teisme tikslu pargabenti s jį 
Chicagon. ... '

Vyresnysis jo brolis — Šamas — slapstosi kažin 
kur Europoje. Prieš dvejetą dienų ' jisai dar gyveno 
viename Paryžiaus fotelyje, bet dabar jisai išnyko, ir 
in iflalfAVYin >jo ieškoma Portugalijoje ir Anglijoje.

Dar prieš keletą mėnesių Insull’ai buvo toki galin
gi ponai Amerikoje, kad niekas nebūtų galėjęs tikėti, 
jogei jie bus policijos gaudomi ir areštuojami. Bet pa
saulis, gal būt, dar labiau nustebs, jeigu juodu bus par
gabenti į Chicagą ir papasakos savo biznio paslaptis.

PASTABOS
Prezidentas Hooveris, kaip 

ir paprastai kandidatai prieš 
rinkimus, lieka gastroliuojan
čiais “artistais”, leidosi po 
valstijas su “spyčiais”. Jo 
tikslas yra įtikinti piliečius, 
kad jis savo žmonėms padarė 
daug “gero”, o dar daugiau 
pripasakoti jiems pažadėji
mų, kurių, žinoma, nė nema
no pildyti.

’ Dabar jisai važinėja po 
lbwa valstiją, kur, ariot anglų 
dienraščių nupasakojimo, ver
dąs farmerių sukilimas, maiš
tas ir streikas, 
nai nuvažiavęs 
“maištininkus” 
“gero kelio”,
jiems patriotizmo ir, žinoma, 
paprašys juos už jį balsuoti.

Daugiau nieko negalima iš 
jo laukti.

Hooveris te- 
baųdys tuos 
atvesti ant 
pripumpuoti

Amerikos prezidento rinki
mai kainuoja apie 30,000,000 
dolerių. Pinigai paprastai lai
mi. Bet piliečiai, kurie bal
suoja už pinigų maišus, bet ne 
žmones, kurie atstovautų jų 
reikalus, patys save mulkina.

Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį “base bolo” rungtynės 
pasibaigė. ' Anglų laikraščiuo
se mirgėjo bolininkų paveiks
lai ir juodi antgalviai. Buvo 
dėti pinigai laižyboms; sukel
ta daug entuziazmo ir daug 
pinigų surinkta iš piliečių* 
žiopsotojų. Rodosi, kad visa 
Amerika apsirgo “base bolo” 
manija: kur tik sutinki žmo
gų, klausia: “ar cub’sai lai
mės”?

Tikrai 
zacija!

tuščia sporto civili-'

............. . .. .............. ................ i1;— 
reformuoti bankinę sistepią, 
kuri iki šiol buvo netikusi, — 
be tikros apsaugos piliečių 
turtui; nedarbo apdraudė,i ir 
senatvės pensija vyrams ir 
moterims; viešo aptarnavimo 
įmones paimti į valstybes ran
kas; valdžios pagelba farme-i 
riams ir smulkiesiems namų 
savininkams apsaugojimui jų 
nuosavybių nuo išpardavimo 
už nesumokėjimą .taksų. Ūkio 
produktų mes turime net per
daug, bet juos kontroliuoja 
keletas pelnagaudų, už tai 
milionai žmonių badu mirš
ta/'"'/'

—WelU
—Well. O kuo gi jūsų ad+ 

ministracija gali pasigirti dar
bo žmonėms? Gal tikino, kad 
ir taip jau pralobusius kapi
talistus gelbsti duodama mi- 
lionines paskolas, o piliečius 
apkrauna neišmokamais tak
sais.

---May be you’re right.
—Na, matai.
—1 wish you good luck.
—Balsuok už Norman Tho

mas,—pasakiau jam.
—- Don Pilotas.

gu jau yra išaugęs šeštas, tai 
is yra pastovus. Žinoma, ta

da ir kitoj pusėj randasi kru- 
ninis dantis. Tokiu budu viso 
jų susidaro keturi.

Tuos šeštų metų krūminius 
dantis reikia labai prižiūrėti. 
Jeigu jie nors truputį pradeda 
gęsti, tai tuoj reikalinga juos* 
aisyti. Tėvai privalo atsimin

ti,) jog nuo tų dantų sveikumo 
priklauso jų vaikų veido iš
vaizda ir kitų dantų sveiku-

mas. Kuomet išauga iškripę 
ir sudarkyti dantys, tai jie 
ne tik negražiai atrodo, bet 
juos sunku yra ir tinkamai 
prižiūrėti. Tokius dantis yra 
labai neparanku valyti ir tai
syti.

Dar kartą atkreipsiu tėvų 
dėmesį, kad jie stengtųsi 
kiek galima labiau prižiūrėti 
savo vaikų šeštų metų krū
minius dantis.

Dr. C. Z. Vezdis.

Algirdas Margeris {

PROHIBICIJA
(Tąsa)

žinai, mister Lupin-

gyvenimo,

Sveikatos Dalykai
Svarbiausi Dantys

Storas, 
labai “ 
įsikandęs storą cigarą, kalba
si su antru piliečiu apie poli
tiką. Atrodo, jog abudu juo
du “daug žino” apie abiejų
— republikonų, Jr demokratų
— partijų kandidatus į prezi
dentus; būtent, storasis apie 
Hooverį, o plonasis — Roose
veltą.

Vienas jų (storasis) užklau
sė ir manęs, ką aš manąs 
apie Hooverį ir, ant galo, už 
ką aš balsuosiąs. Aš atsa
kiau jam, kad aš balsuosiu už 
Thomas’ą. Parodžiau jam ir 
šiaudinio balsavimo balotą, 
ant kurio buvau padėjęs kry
želį už Norman Thomas. Sto
ras buržujus labai supyko ant 
manęs už tai, kad aš, girdi, 
esąs sugadintas pilietis ir sa
ko :

— Norman Thomas. yra so
cialistas!

— Taip. Aš žinau, jog jis 
yra socialistas, — pasididžiuo
damas atkirtau aš.

— Ką jis darytų, jeigu jis 
butų prezidentu išrinktas?

— Darytų tai, ko preziden
tas Hooveris nepadarė.

— O, jc! Jis neturi princi
pų.

— Kaip tik ir pataikei į cie- 
lių, — sakau. — Jeigu tamsta 
nori žinoti kandidatų princi
pus, tai kartu turėtum žinoti 
kas yra principai. Juk repu- 
blikonai ir demokratai neturi 
jokių , principų, už kurių vie
ną partiją ir tamsta “stikini”.

— Republikonai turi prin
cipus. Demokratai irgi turi, 
tiktai pastarieji . neturi tokio 
“solid” kandidato, kaip inusų 
Hooveris.

—Hooverio ir Roosevelto 
arba ir kito kurio jūsų kandi
dato “principai” yra — kapi
talistams tarnauti. Pagalios, 
jeigu matytų, kad; pav„ Nor
man Thomas gauna daugumą 
balsų, tai republikonai su de
mokratais susivienytų, kad 
tik neleidus socialistui laimė
ti rinkinius. Tai koks tada 
skirtumas tarp tų dviejų par
tijų ir jų “principų?”

—Na, o kokie gi' jūsų kan
didato Thomas’o principai?— 
švelniau užklausė storasis.

—Pirmoj vietoj astovąųti 
retaalus;

pilvotas ir atrodąs 
prosperous” pilietis,

piktai sušuko jis.

darbininkų' klases

Svarbiausi dantys burnoj 
yra krūminiai, kurie išdygsta 
pas šešių metų kūdikius. Daž
nai todėl jie ir yra vadinami 
šešių metų krūminiais danti
mis. Tų dantų priskaitoma 
keturi, — du aukštai ir dų žej 
mai. Jie yra pastovus dantys 
ir kartu su laikinaisiais pa- 
aiko vietoj kūdikio žandus, 

šešių metų krūminiai dantys 
vaidina gana svarbią rolę 
žmogaus gyvenime.

Tačiau tenka pasakyti, jog 
dažnai tėvai padaro didelę

tai tik laikiniai dantys. Jie ne- 
irižiuri tų dantukų ir leidžia 

. iems sugesti* Šešių metų krū
miniai dantys yra savo rųšies 
ramsčiai. y$i žino, kas atsi
tinka su tiltu, kuomet jis pra
randa ramsčius, — jis susi
kraipo arba1 susileidžia. Ly
ginai tas pats atsitinka su 
vaiku, kurią,, praranda šeštų 
metų kruidtftįjus dantis, — jo 
žandai susikraipo ir veido iš
žiūra pasidaro darki. Tai dar 
nėra viskas, — susigadina ir 
kiti dantys.

Dalykas štai koks: kada 
pradeda atimti pastovus dan
tys, tai nebėra kam jų au
gimą kontroliuoti. Reikia ži
noti, kad aukštutiniai ir žemu
tiniai dantys pradeda augti 
joromis ir auga tol, kol nesu
siduriu Kuomet šeštų metų 
krūminiai dantys yra sveiki, 
tai jie kontroliuoja augimą ir 
kitų dantų. Bet kuomet jie 
yra iškripę arba iškirmiję, tai 
tas pat atsitinka ir su kitais 
dantimis. Dažnai mums tenka 
matyti žmonių, kurių dantys 
yra trumpi ir išsikraipę į vis 
sas puses. Tokiame atyėjyj 
paprastai ir tų žmonių veidai 
yra sudarkyti.

Pasitaiko iš motinų girdėti, 
kad štai jų' Jonukas ar Pet
rukas ligi šešių metų labai 
gražiai atrodė. Na, o po to 
kažkas pasidarė: veidas per
simainė ir 1liko nei šiokis, nei’ 
tokis. Tuo tąrpu faktas yra 
tas ,kad Jonukas /ar Petrukas 
butų .turėję gražų veidą, jeiįU 
motinos butų supratusios tin
kamai prižiūrėti savo vaiki. 
šešių metų krūminius dantis;

Kaip visi žino, pas jaunus 
vaikus išdygsta i laikini dantys, 
kurie vėliau iškrinta J Tad da
bar kyla klausimas,; kaip at
skirti šeštų metų krūminius 
dantis nuo laikinų7 .Tai 4 nėra 
sunku. Reikįa žinoti, jog lai
kinų dantų vaikas viso turi 20, 
4-10 <viršui' ir 10 .'apačioj. [Ka-

penki dantys randasi viųno; 
pusėj žando ir pėnki kitoj, i ta 
nuo vidurio reikia prasti 
skaityti dantis. Jei priskaito- 
,ma tik penki* tai reiškia, i jog 
jie visi yra laikini. Tačiau

“Tai
ski -- aš degtinės niekados nc- 
gerdavau, bet — nau — duok 
dar vieną drinksą. Tik jau i pi
gesnės, jei turi.”

/Pradėjęs naujo
kurį pręhibicija sukurė,* moks
lą eiti, nelyginant yaikąsp pir- 
įmą dieną mokyklon atvestas, 
nedrąsus : Mikas buvo.

“Ja,: mister; Maik, .aš ituriu ir 
pigesnės. Tik trisdešimt penki 
centai; drinksas. Tai mubšai- 
nas, .ju i?.o, sako Kentokės kal
nuose kadaise butlegerių vary
tas prie mėnulio šviesos. Tai 
tik fonės; Dabar jau ir čia to
kį varo. Už galioną moku tris
dešimt dolerių. iJu no, už ) tos 
spiritinės, ką pirmiau drinksą 
gėrei, moku penkiasdešimt dol
erių. Brangi senobičius. Ir ,aš,
j u sy, turiu bijotis, policijai puvusias, 
kyšius duoti. Ja. O jei pake-r 
čintų probišinai? Daug trube* 
lio butų; Prieš lo; ju no. Už* 
gintas vaisius, sy. Dabar įpil
siu munšaino. Patrajink. Ma
tysi, taikinsi, šiur. Gut mun
šainas. Ja, švarus munšainas. 
Sako, net du sykiu varytas. Ja, 
dyn munšainas. Nė lajaus, 

nieko jame nėra. Ir taip gana 
strong, vida^ latc av kik, j u no. 
Ja. Aš dau£ metų saliufią ky- 
pinu. Su viske čia niekas ma-‘ 
nęs nesubytins. No.’ Ja, aš ži
nau, kuri gut,s kuri čyp viskė. 
Ju no, kiti kypina tokią čyp, 
<ad nė kojas mulams vašinti 
netinka. Aš kypinu tik gut 
štopą. Ja. Mano štopas yra da 
best štopas. Ja. Mano saliune 
pur štopas ir už pinigus ne
gausi. No. Savo tautiečius rei
dą gut try tinti, j u no.”

Taip šnekėjo karčiamninkas 
Džimis Lupinskis, jau 32 me
tai kaip Amerikon atvažiavęs 
ir 27 metai kaip “Lietuvišką 
užeigą” laikąs. Visi sako, kad 
jis labai daug žinąs. Tikrai! 
Nes lietuviškos parapijos ko
miteto pirmininku yra, drau
gauja su klebonu, vargoninku, 
aldermonu, komitmenu, polici
ninkais ir panašiais, anot jo 
pačio žodžio, “smart” vyrais. 
Jiems ir užfundija dažnai. 
Prastiems j iš tabai l-e tai w tfer 
f undi ja.’ Kam* f dildyti papra^- 
tani idarijininkui; i kuris'/'©žirnio 
Lupinskio išmanymu, tik tiek, 
tevertas, kiek jo ' ^tautiškoje 
užeigoje” pinigų prageria. Ne 
daugiau! Džimis LųpinsVJs yra 
ligi kaulo smegenų suameriko- 
nėjęs, ir viską matuoja tik 
doleriais. iTai lygiai - taJp, kaip 
Fordas. Tik.. tame skirtumas, 
kad \ Fordas * (liverius i parduoda, 
o ; Lupinskis —- 
abudu produktai 
ir munšainas 
ir šimtaprocentiškai ; ameriko-. 
niški. Taip!

i Mįkas paėmė. ; Stiktaię 
munšainu ir prinešė-1 prie pp- 
sies. Nosis atšoko, o sykiu ir 
visa jo įgalyą, kąip nuo kokios 
stervenos. > Burrrrrr, į<aip de
gutas! i Bet Džimis/Lupinskis 
yra stambus biznieris, doleriu 
maišąs, Am^rikpa..-tpijįįętis. daug 
‘‘išinan^s” visokiuose /angliko
niškuose .klausimuose, daug/lier 

; tuvių/ eina pas jį su visokiais 
reikalais, tarytumei > pas lietu
viškos parapijos •kunigą, nors 

• j įs nemoka ne vardo nė pavar* 
dės ; pasirašyti, i tik stato kry-

žūtį, kaip tikram krikščioniui 
ir podraug karčiamninkųi ir 
pridera. Taip... Negalima, die- 
ivažr negalima tokio garbingo 
biznierio paneigti. Ką jis duo
da, reikia išgerti. Ir Mikas 
Staugirdas išgėrė, įžengdamas 
į naują, platų kelią, visai ne
seniai prohibicijos dorybėmis 
išcementuotą.

Viešpatie Doleri, globok ir 
saugok Miką plačiame ir ilga
me naujos darybės vieškelyje!

Kažkas Miką nukrėtė, kaip 
nukrečia skaudi mirtis.

•“Sy, matai, tai geresnė negu 
iš Kentokės steito. Ja, tai furst 
klias munšainas. Ja, klyn mun- 
šainas, bet strong. šiur, mister 
Maik.”

Arti Miko kišdamas savo 
raudoną . nosį, išpurtusius 
skruostus, šlykščiai padribu
sius poakius ir dvokiančius su- 

prikirmijusius dan
tis, o išpurtusį, kaip skenduo
lio arklio, pilvą, spausdamas 
prie baro, šnekėjo Džimis Lu
pinskis, senas lietuvninkų kar-

• draugas, patarė- 
garbingiau- 
lietuvninkų 

balsavęs už 
Taftą, Har- 
neseniai pa-

bai,

pa-
Lu-

munšaįną. Bet 
—bi ir j fliveriai 

■v yra.ęriginalųs

i

SU

čiamninkas, - ,
jas, mokytojas ir 

Ssias žmogus visoje 
naujokyne j e, nes 
Tetty Rooseveltą, 
dingą, Cooledžą, 
aukojęs 500 dolerių šyentč 
Apdriejaus parapijos statomam 
minyškų namui}, nupirkęs nau
jus vargonus kėkiai ten bažny
čiai Lietuvoje/ ir besirengiąs 
nupirkti didžiulį varpą švento 
Andriejaus parapijos bažnyčiai, 
įkabinti j aukštą jos bokštą, 
kad Džimip tLupinskio vardas 
skambėtų, (kaip turtingiausio 
ir duosniausio lietuvninkų kar- 
čiamninko ir idievobaimingiau- 
sio kataliko.

Mikas- sunkiai šliejosi baro, 
tarytum kažkas ir stūmė ir 
traukė jį baran. Visa kapita
listiškų laikraščių h prostitucija 
neapsvaigino jo. a taip ’ baisiai, 
kaip šita, iš prohibicijos šalti
nio ištryškusi, .munšaino stik
linė!

Viešpatie Doleri, sergėk Mi
ko žingsnius, \ kaip sergsti For
do. Juk abudu yra vertingi 
Tavo karalijos piliečiai. Abie
jų gyvenirho tikslas yra i tas 
pats! O tai i esu Tu, gausybių 
gausybe; Viešpatie ‘Doleri!

1 - \*Gha^cha;Mcha!’’/;sul<ti’ šyps
niu pasveikino Lupinskis Miką, 
“femėi ir ištižai, kaip beibė. 

sįGOrk dar vieną drinksą, ju 
no, geresnės. Pasitaisyti, šiur.” 
Pripylė Lupinskis beveik pusę 
stiklinės munšaino ir padavė 
Mikui.

“Ne,* ne, negaliu, mister iLu
pinskis, nebegaliu”, kaip galvą 
į, kietą sieną atskėlęs ožys, 
spyrėsi Mikas.

*‘Nebuk dem fui! Gerk!” 
taxsi generolo Granto ambici
jos pasigavęs, -ragino Lupins
kis. Miką*

Ir velniškai gundomas, Mi
kas pasidavė* Išgėrė ir trečią, 
ir ketvirtą, dr penktą ir, 
dribo, lyg kaulų nebetekęs, ša
lia T baro, iiipįnskis mirktelėjo 
bartenderiui, 1? abudu nunešė 
Miką į kiią kambarį. Barten- 
deps tu0j išėjo; bet Lupinskis 
.pasiliko, -žiipma, sų intencija... 
Juk dievotam Lupinskiui i vis- 
kas gera^kę svietas nemato... 
, Letai* sįinkę^pirmoji vąlan- 
da nakties; kąi atėjo Lupin
skis kelti Miko.

su-

“Get up! čia tau ne otelis!’’ 
šiurkščiai pažadino Lupinskis 
Miką, išdrikusį sofoje, tūks
tančius kaVtų apvemtoj ir nie
kados nespejusioj išdžiūti.

“Vale, Džianuk, kur aš 
esu?” kliedėjo Mikas.

“Kokia čia tau valia? čia aš, 
jų no, mister Lupinskis, — tai 
ir visa lietuvninkų valia!”

“O, Čia mister Lupinskis! 
Ekskiuzmi, ekskiuzmi, mister 
Lupinskis.”

“Daco orait, daco orait, mis
ter Maik. Tik tuoj cik namo 
ir viskas bus orait, orait.”

“Ekskiuzmi, ekskiuzmi, 
mister Lupinskis. Gud 
mister Lupinskis.”

“Gud bąi, gud bai.”
“Eik po velniais!” savo 

nosėj nusikeikė dievotasis 
pinskis.

Ir išėjo girtas Mikas vidury 
naktų.

Jis paklydo. Griuvo alėjoje 
,ir užmigo šalia didelio, jau 
kelios dienos kaip automobi
lio gatvėje užmušto ir čia pa
mesto, rudo šunies, čia pat 
krūva visokių atmatų ir kelios 
pūvančios katės. Gulėjo Mi
kas aukštieninkas ir smarkiai 
kriokdamas vėdino savo plau
čius, valydamas munšaino pil
ną kraują. Mėnulio “žmogus” 
dirstelėjo į Miką ir nukreipė 
savo nosį Michigano ežero pu
sėn. Prie turtingiausio krašto 
darbininkų gyvenamų vietų 
labai pigios sanitarijos bei hi
gienos jis, mat, jau pripratęs, 
bet prie munšaino dar ne. To
lydžio, žinoma, pripras ir prie 
munšaino “aromos” ir savo 
nosies išdidžiai nebekraipys. 
Bet, iš tikrųjų, ir poniškas 
tas mėnulio “žmogus”! Nepa
sitenkina aukščiausia gyveni
mo norma ir dolerinės kultū
ros charakteringiausia dory
be: prohibicija ir jos produk
tu: munšainu!

Žiurkės baigė riebią puotą, 
nors ant jų stalo dar visko 
daug buvo. O dieną šeiminin
kės daugiau atneš. Chicagos 
^liestas Jau^ seniai bankroto 
griaužiamas. Atmatoms, paša- 
Įinti nebeturi pinigų.

Turtingiausias kraštas!
Praktiškiausia civilizacija 

bei kultūra!
Aukščiausia gyvenimo nor

ma !
Jau švito. Be galo godi žiur

kė atmatoms ėsti, kaip godus 
Džimis Lupinskis pinigams iš 
lietuvninkų vilioti, krimstelė
jo Miko ranką, kurią jis buvo 
ištiesęs ant pervažiuoto šunies 
išsivertusių vidurių. Mikas iš
budo. Pamatė. Pašoko. Nepa
prastą nakvynę apleido.

Jam besviruojant, belinguo* 
j ant namo, iššoko du vyrai iš 
tamsaus užkampio ir vienas • 
sušuko: “Rankas aukštyn!” 
Mikas iškėlė. Jis daug kartų 
buvo skaitęs dienraščiuose po
licijos viršininko įspėjimus, 
kad saugiausiai išeina plėši
kams pasiduodant. Plėšikai 
perėjo savo laviais pirštais 
visus jo kišenius ir vos tik 
septynis centus teradę, biau- 
riai jį iškeikė ir apmušė. To
kia jau, mat, Chicagos plėšikų 
tendencija ir taktika: jei už
pultasis mažai pinigų teturi, 

> tai jį sumuša arba kartais ir 
visai užmuša. Vienas Chicagos 
vaistininkas mažai pinigų re
gistre teturėjo, kai plėšikai jo 
vaistinę užpuolė, tai jį vietoje 
trimis šūviais nudėjo! Paliko 
našlę su penketą mažų vaikų..

Iš dolerinės civilizacijos 
bei kultūros, rodos, ir negali
ma daugiau norėti!

Gana!
Net ir perdaug!
Su užtinusiomis akimis, 

kruvinu veidu, suvoliotais ir 
biauriai suterštais drabužiais 
parčjo Mikas namo.

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atėjo KOVĄ 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose, Kaina 10c,



šeštadienis, spalių 8,’193Ž

Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Ryt T. Rypkevičius 
kalbės per radio

Rytbj, iš stoties VVGFL, lai
ke J. F. Budriko programo, kal
bės “Naujienų” atstovas, laiva
korčių skyriaus vedėjas. T. Ryp
kevičius. Jis turi daug įdomių 
žinių, todėl nepamirškite pasi
klausyti.

Lietuvė sunkiai su
žeista automobilio 

nelaimėje
Automobilis suvažinėjo bridgv 

pcrtiitę Oną Bartkienę prie 
32-tros ir Union Avė.

Ona Bartkienė, 3127 So. Erne 
rald Avė., buvo skaudžiai su
žeista, kuomet užvakar, apie 
6:30 valanda vakare, ją šuva* 
žinojo,, automobilis Nelaimė i- 
vyko prie 32-tros ir Union gat
vių kampo. Be kitų menkesnių 
žaizdų. Bartkienei nulaužta de- 
žinioji koja. Ji buvo tuojau nu
gabenta į Cook apskričio ligo
ninę, kur išgulės apie keturias 
savaites laiko.

Automobilį, kuris sužeidė mo
teriškę, šoferiavo Jos. J. šla- 
žas, 937 W. 33rd Placc.

pranešimų, iš kurių pasirodė, 
kad porai narių prisiųsta ligos 
pašalpa ir dvejiems bedarbiams 
-nariams paskola’ duoklėms ap
mokėti.

šešto apskričio konferencijos 
delegacija patiekė raportą ir 
pranešė, kad apskritys nutarė 
paskėlbti naujų narių vajų ir 
surengti vakarą. Kuopoms už 
naujus narius bus duodamos 
dovanos.

Pasiremdama tuo nutarimu, 
ir 122 kuopa nutarė per 4 me
nesius turėti naujų narių vajų. 
Per tą laikotarpį įstojimo mo
kestis bus $1 pigesnis. 122 kuo
pos organizatorius V. Sabaliaus
kas mano vajuje pralenkti visas 
kuopas ir laimėti dovanas. Kiti 
turėtų stengtis jam nepasiduo
ti. ‘

Nariai nudžiugo sužinoję, kad 
jau pasveiko veikli narė p. A. 
Sabaliauskienė. Dabartiniu lai
ku tebeserga T. Raila, kuris gu
li Great Lakęs veteranų ligoni 
nėję. Būrys narių susitarė jį 
aplankyti.

Be to, kuopa nutarė paaukoti 
$5 transatlantinio skridimo ren
gėjams Dariui ir Girėnui ir su
rengti naujų narių vajaus va
karą.—F. T. Puteikis.

naujienos, cew, a
Be to- ta pati stovykla prą- 

dėjo leisti laikraštį, kurį pąva 
dino “Camp Yuška News”. Ja
me ir toliau veda kovų už ne
atidėliojamų bonų išmokėjimų.

Iš Chicagos Lietuvių 
Liuteronų Savitarpi
nės Dr-gijos veikimo

Chicagos Lietuvių Liuteronų 
Savitarpinės Pašalpos Draugija, 
kaip ir kiekvienais metais, ren
gia metinį, rudenini balių, kuris 
įvyks spalių 9 d., Paliulio (buvu 
šioje Meldažio) svetainėje, 2242 
W. 23>’d St. Pradžia 6 vai. vaka
ro, o įžanga 25c.

Be įdomaus krutamojo pavei
kslo “The Bluc Flame”— “Mė
lynoji Liepsna” bus ir kitokių 
pamarginimų. Po programo bus 
muzika ir šokiai. Visi kviečiai::; 
parengime atsilankyti.

J. Kaspaaritis,
Draugijos korespondentas.

can kliubo ( seKretore-iždininkc, 
O B. Kudobiutė priklauso prie 
laikraščio “Fenger News” re
dakcijos.

Iš berniukų Fenger high 
school gana žynius P. Kučins
kas, kuris yra' vienas geriausių 
mokyklos football jaukto lošė
jų.

Wcst Pullmane, tuo tarpu A. 
Zalatorių te stovi priešakyje 
Delta Chi Ipsilon sorority. Prie 
šios organizacijos priklauso ne
mažas skaičius lietuvaičių,

Sveikatos Savaitė 
jau pasibaigė

Lietuvių Daktarų Draugijos pia- 
rengimas praėjo su didžiau
siu pasisekimu.

Sekmadienį įvyks 
lietuvių golfininkų 

turnyras

Iš SLA. 122 kuopos 
susirinkimo

122 SLA. kuopos susirinkimą: 
įvyko spalių 2 d.. J. Dimbelic 
salėje, 4523 \Vood gat. Jį ati
darė A. S. Kuizinas. Perskai-*
čius protokolų iš pereito susi
rinkimo, prieita prie centro

JURGIS KRUKONES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 7 dieną. 1:00 valandą ry
te 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Suvalkų rėd.. Seinų 

■apskr., Lazdijų parap.. Stankūnų 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną po tėvais Skinkiutė. 2 
dukteris Margaritą ir Julijoną, 
sunij Jurgį, pusbrolį Pennsylva- 
nijo.i ir gimines, o Lietuvoj bro- 
IĮ ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2136 
W. 23rd PI. Tel. Canal 2483.

Laidotuvės įvyks panedėly spa
lio 10 dieną. 8:00 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio Krukonio gi- 
- minės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinjmą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys. Sūnūs, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Radio programas
Ryt dieną yra rengiamas ypa

tingai gražus lietuvių dainų ir 
muzikos radio programas iš 
stoties WGFL, nuo 1 iki 2 vai. 
po piet. Bus daug naujų ir 
gražių dainų, solistų, duetų ir 
kvartetas, po vadovyste Kazio 
Steponavičiaus, o Budriko ra
dio orkestrą visus palinksmins 
savo harmoninga muzika. Lei
dėjai šių programų—Jos. F. 
Budriko korporacija, kuri užlai
ko vieną didžiausių radio ir ra
kandų krautuvių po adresu 3417 
S. Ha’.sted st., visados rūpina
si, kad tie programai butų tik
rai geri ir įvairus ir kad radio 
klausytojai butų pilnai užganė
dinti.—Jack.

Illinois veteranai pa
gerbia Vinco Juš

kos atmintį
Washingtone nušauto lietuvio 

veterano vardu pavadino sto
vyklą ir leidžia laikraštį 
“Camp Yuška News”

Golfe mėgėjai varžysis už pir
menybę ‘Big Run GolfCourse’ 
laukuose, 135 & Archer

Chicago Lietuvių Gplfininkų 
turnyras įvyks sekmadięnį, spa
lių 9 d., “Big Run Golf Course”, 
kuris randasi prie 135-itos gat
vės, apie 1 mylią j vakarus nuo 
Archer Avė. (arba 4-A.)

Lošimas prasidės 8-tžį valan
dų ryto. Bus sulošta 18 sky
lių prieš piet ir 18 po piėt. Ren
gimo komitetas turi gana daug 
prizų, todėl nevienam lošėjui 
teks kas nors išlošti.

Golfo komitetas kviečia visus 
šio sporto mėgėjus turnyre da
lyvauti. Įžanga kainuos $1.59.

Jeigu kas neaišku,, pašaukite 
Boulevard 5576 arba Lafayette 
2584.—Golfininkas.

Nebuvo padaryta klaidos ma
nant, kad Sveikatos Savaitė 
bus savo rūšies naujienybė lie
tuvių istorijoj; taip ir pasiro
dė. Tokio publikos žingeidumo 
dar nebuvo matyta. Matomai, 
kad ir pats daktarų rengimo 
komitetas to nesitikėjo, kadan
gi jie buvo paėmę mažesnę sve
tainę. Pasirodžius, kad publi
kos atsilankė minios, rengėjai 
turėjo paimti didžiulę auditori
jos svetainę, kurioj irgi ‘ neuž
teko sėdynių per visus tris 
paskutinius vakarus.

Publika šiuo sykiu tikrai pa
rodė daktarų pastangų įverti-

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzaniuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
, CHICAGO, ILL.

/ > .M Į J ‘ ’

Roselando lietuvių 
vaikai pasižymi Fen
ger auk. mokykloj

Aktyviai dalyvauja studentų 
ganizacijose ir prie 
los leidinių

Phone boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse' ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas iy. nebrangus to
dėl, kąd neturime iš-< 
laidų Užlaikymui sky
rių. H ‘

3307 Auburn Avė..
CHICAGO, ILL.

or-
mokyk

LUDVIKAS TRUBAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 dieną. 3 valandą po piet 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyvenęs 20 mteų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį ir dukterį. posūnį, švo- 
gerį Jurgis Merkelis, draugus ir 
gimines, o Lietuvoj 
tą.

Kūnas pašarvotas
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks
8 dieną. 2 vai

seserį Elzbie-

randasi 4447

subatoj spa
lio 8 dieną, 2 vai. po piet iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ludviko Trubos 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-, 
mą. '• >

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Posūnis, 
švogoris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
fius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

nimą savo rimtumu ir žingei
džia atyda į ištisą programos 
eigą..

Pirmųjų vakarų programos 
dalyvių vardai jau buvo minėti 
spaudoj. Paskutinį vakarą da
vė paskaitas: Dr. Kavarskas, 
Dr. Zalatorius, Dr. Strjkolis, 
Dr. Vezelis ir Dr. Lauraitis.

Pirmą vakarą tvarką vedė 
Dr. T. Dundulis, antrą vakarą 
Dr. Bložis, dentistas, trečią 
Dr. Graičunas ir paskutinį va
karą Dr. Dundulis, 
paveikslus tvarkė 
rengimo komiteto 
Dundulis. Dantų 
parūpino komiteto
Bložis, Sveikatos iškabas 
tvarkė komiteto narys 
Graičunas.

Sveikatos Savaitės įspūdžiai 
pasiliks lietuvių gyvenime ilgą 
laiką, kaipo didelės svarbos 
istorinis įvykis. —XX.
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Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Krutamus 
ir operavo 
narys Dr. 

eksponatus 
narys Dr. 

su- 
Dr.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ofiso telefonas YARDS 0344
DR. VINCENT S. NORKUS

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

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

756 \Vest 35th St., Chicago, III.

Graboriai

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

LietuviaiGydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone’ Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

įvairus Gydytojai

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris. *

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvese kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
Grahorius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

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

Veteranų bonų armijos nariai 
iš Uliuois valstijos, kurie kar
tu su kitais buvo išguiti iš 
VVashingtono ginkluotų karei 
vių ir policijos, Ghicagoje su
organizavo stovyklą, kurią pa
vadino “Bonus Expeditionary 
Force Camp Yuška (Hushka).

Tuo bildu veteranai pagerbia 
lietuvi, Didžiojo karo vetera 
ną, Vincą Yušką, kuris puolė 
Washingtone nuo policininko 
Shiirault kulkos. Yuška gyveno 
Chicagoje ir veteranų armijai 
pradėjus organizuoti, prie jos 
prisidėjo ir išvyko į Washing- 
toną, kur vietoje bonų, radp 
mirtį.

Hoselando lietuvių sūnus ir 
dukterys, kurie lanko 
High .School aktyviai 
ja tos mokyklos 
kaip teko patirti, kai kurie už
ima aukštas vietas mokinių kliu- 
buese ir prie jų leidžiamų spaus
dini ų.

Lietuvaite A. Abazoriute yra 
vedėja periodinio leidinio “Cou- 
rįer”, Gigą. Baturevičiutė— iš
rinkta Fenger German-Ameri-

Fenger 
daly vau- 

veikime ir,

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tek HYDE PARK 3395

iki

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
wi127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo^ vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

> vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

-C

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonas Virginia 0036

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti. 
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė 
6607 S. Maplewood Avė.

1 'l'i ..... .

Seniausia ir Didžiausia
ANTANAS JECIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 5 dieną. 6:30 valandą va
kare 1932 m., sulaukęs pusės 

.amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Pagramančio parap., Lilavėnų 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Rozaliją po tėvais Raubi- 
ckaitė. dukterį Oną, brolį My
kolą, Sheboygen, , Wisc„ tris pus-- 
brolius, Juozapą. Antaną ir Stą* 
nislovą ir dvi brolienes. Pauliną 
ir Marijoną ir gimines, o Lietu
voj du broliu, Petrą ir Kazimierą 
it seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 3652 
S. Seeley Avė. Tel. Lafayeue:, 
5955.

Laidotuvės įvyks panedėly, spa
lio 10 dieną, 2:00 vai. po pįet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Jeciko gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. Tel.* Yards 1741.

GRABDRIIl 1STAI8A
KUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką ra. nuplgiąto- 
mb kainomis už aukštos rųšies palaidojimu. Mas nMto- 
narokuojame už atvežimą mirusio žmogum. ..kilia | mam| 
(staigi ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš i musų įstaigų, kur gaMsito pamatyti M* 

l džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų Ir už tų pa- 
. tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

j tai, ar jus kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra visatinis lietuvių graborius, kuris 

Į i teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dyką! Keturįoų Modemiško* Koplyčios Dili 
germenų.. Pašaukite EUDEIKI pirm negu kreipsite* kur 
kitur.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenue
\ Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo .9 iki 6

ūsų automobiliui atvažtuo* |

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABOMUa

P

4605-07 South Hermitage Avenue
VW Wefo»li YARDS 1741 k 17U

• '— ............... . ............. ....................................—

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

. Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
. Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS 18 CniKUKGAB 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos inno 9 ik! 4 Ir nuo 6 Ud

8 vai. vak. NedSUomls pagal eutartl 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitatimą.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2^20 Marquette Road 
Valandos: 9—12, 7—9, Antradienij it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
a DENTISTAS

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

Nedėldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

A.A. SLAK1S
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. W ashingtonSt.
Room 905

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

, ---------------
Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. Dearbom 7966 *

JOHN B. B0RDEN
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600
. .. - .------ —......... - ----------- -

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockutell St.
• Tel. Rcpublic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

m 4RT ES P K 41
LIETUVIS ADVOKATAS

140 N. Pearborn St., Suite 706 
Phone State 4690. valandos iki pietų 

756 Wwt 35th Street
I Phone Boulevard 5913 

Valandos: nuo 3 po pietųi s u bato m i s 
nuo 2 po pietų.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Herpjock 1323# 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį* . '



šeštadienis, spalių 8, 1932

Ryt Chicagos lietuviai protes
tuos prieš Vilniaus užgrobimą

Rockwell St. Kviečiami visi atsilan
kyti užsimokėti mėnesines duokles, kad 
neliktumet suspenduoti apsaugai ir pa
šalpai, 
kuopos 
duotas 
rencijos 
vimo.

Taipgi yra svarbių klausimu 
reikalais aptarimui ir bus iš- 

raportas iš atsibuvusios konfe- 
delegatų 6 Apskričio suvažia- 

Rin. rast. Geo. Povilaitis.'

Madison St. 1 v. po piet. Visi drau 
gai ir drauges būtinai atsilankykite.

M. Medalinskas.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUN.ČIUS Poultry
Naminiai Paukščiai '

For Rent

Pažangioji lietuvių visuomene susirinks 
Ch. Liet. Auditorijoje paminėti 12-tas 

užgrobimo sukaktuves

Įdomios prakalbos, puikus koncertas ir šokiai 
sudarys vakaro programą

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj spalio 
9 d. 1932 m., Chicagos Lituvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 12 vai. 
dieną. Geistina, kad nariai-ės skaitlin
gai atsilankytų. Visi kurie gavote pa
raginimus dėl užsilikusių duoklių neat
būtinai užsimokėkite 
kinkite, jei to nepadarysite — busite 
įrašyti į skaičių išbrauktųjų. Pripil- 
džiusieji įstojimo aplikacijas, šitame su
sirinkime turėsite paskutin'* progą įsto
ti į Draugystę veltui.

St. Narkis

B. W. KORSAK, Sav.
1510-18 WEST GBAND AVĖ 

arti Ashland

AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.75, Scratch, $1.19. Telefonas 
Hemlock 9845. Albert Angel Jr. Co. 
5832 South Western Avenue.

arba pasiaiš-

sekretorius.

Pradžia 7 vai. vakaro, įžanga asmeniui 25 c
Rytoj, spalių 9 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoje susirinks 

Chicagos ir apielinkės lietuvių visuomenė į 12-tų Vilniaus užgro
bimo metų sukaktuvių parengimų išreikšti protestų prieš smur
tišką Lenkijos žygį ir pakartoti savo pasiryžimą, jog lietuvių tauta 
niekuomet nesutiks, kad Lietuvos sostinė pasiliktų veidmainingo 
priešo rankose.

Lygiai prieš 12 metų, Lenkijos armija, vedama generolo 
Želigovskio, užpuolė ir užėmė Vilnių. Buvo praėjusios tik dvi 
dienos po to, kai Lenkijos atstovai pasirašė Suvalkuose mušiu 
paliaubų sutartį su Lietuva. Tuo karo žygiu Lenkija užgrob
dama Vilnių, atliko biaurų smurto akta itf sykiu sulaužė tarp
tautinę sutartį.

Lenkijos militaristų įtiksiąs buvo, žinoma, pasiplėšti. Bet 
jie taikė ir toliau. Kaip vėlesnieji Įvykiai parodė, maršalui Pil
sudskiui ir jo klikai rūpėjo, turint savo naguose Vilnių ir apie 
trečdalį Lietuvos teritorijos, priversti Lietuvą tokiu ar kitokiu 
budu susijungti su Lenkija,

To antrojo tikslo Lenkija neatsiekė, kadangi visa Lietuva 
pasirodė griežtai priešinga unijai su lenkais.

Neabejojame, kad lenkų unijų griežtai atmeta ir visa Lietu
vos išeivija, kuriai yra brangi savo gimtojo krašto ateitis.

Todėl rytoj, minėdami Vilniaus užgrobimo 12 metines su 
kaktuves, lietuviai Chicagoje, kaip ir kitose kolonijose, pareikš, 
kad-jie niekuomet nepritars tokiam Vilniaus “atvadavimui”, ku
rio pasėkoje visa Lietuva atsidurtų po Lenkijos ponų letena.

Vilnius priklauso Lietuvai, bet savo nepriklausomybės Lie
tuva neparduos nė už Vilnių.

įdomus ir įvairus programas
Parengimo programas bus Įdomus ir platus ir susidės iš 

kalbų, koncertinės dalies ir šokių, kurie skiriami susirinkusiai 
jaunuomenei. ;

Kalbas pasakys “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, -ne 
senai iš Lietuvos parvykęs Dr. C. Kasputis ir Chicagos lietuvių 
veteranas Dr. A. Graičunas.

Koncertinėje dalyje dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”, garsi lietuvaitė dainininkė Sofija Paškev’čaitė, barito- 

iinas Stasys Rimkus, ukrainiečių šokėjai J. ir II. Chunickai 
pagaliau, Keturi Linksmintojai.

Po koncertinės dalies prasidės šokini.
Pradžia 7 vai. vakare.

PIRMADIENI “N.” PRADĖS 
SPAUSDINTI SAMUEL IN- 

SULL BIOGRAFIJĄ

Pirmadienį “Naujienose” 
dės eiti nusibankrutij tįsio 
cagos 
tuolio 
naus, 
ir jų 
riją.

pra- 
Chi- 
tu r- 

jo su-
elektros magnato ir
Samuel Insullo

jo- brolio Martino Insullo
valdomų bendrovių isto-

M. Dundulie- 
draugišką va

Draugiška Vakarienė. 
nes artistų grupė rengia 
karienę, kuri atsibus spalio 8 dieną, su- 
batos vakare, Universal Kliube, 814 W. 
33rd St. Kam pavelija laikas, tai nuo
širdžiai esate kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti, pasilinksminti 
ir pasišokti prie geros muzikos, links
mai pauliuoti prie gardžios ir karštos 
vakarienės.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyksta sekmadieny. 9 dieną spalio, 1:30 
vai. po pietų, Geo. M. Chernausko 
svetainėje, 
riai ir narės 
me svarbių

pietų.
1900 So. Union Avė. Na- 

malonėkite susirinkti, turi- 
tarimų dėl labo kuopos. 

Kviečia Valdyba.

Dr. Vinco Kudirkos, mė- 
įvyks šeštadieny.

West Side Lietuvių 
svet.. buvusio Meldažio, 2244 W. 23rd 
Place, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykite į šį susi
rinkimą. A. Kaulakis, rašt.

Draugystės 
nesinis susirinkimas 
spalio 8, 1932,

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoje 
No. 1. laikys savo mėnesinį susirinkimą 
spalio 9 d.. 1932 I vai. po pietų, An
tano Čėsnos svet., 4 501 S. Paulina St. 
Draugai ir draugės malonėkite atsilan
kyti. turime svarbių dalykų dėl apta
rimo. Sekr. Joe Dabulski

Park. L. V. ir M. P. Kliubo 
susirinkimas įvyks ncdėlioj

PRANEŠIMAI
L. A. 238 kuopos mėnesinisS 

rinkimas įvyks spalio 8 d 
vakare. K. Gramonto svet.

susi- 
7:30 vai 
4535 So

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

TEMYKITE LIETUVIAI
J. Namon Finansinė Kompa

nija Atlieka Daug Rųšių
Biznio

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

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

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

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

7. Parduoda chekius pasiųsti kam reikia Užmokėti bilas, taksus, van< 
dens, elektros, gaso arba kitas bilas.

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

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

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

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

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

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

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE 00.
REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

* '

6755 So. Western Avė. Chicago, III.
PHONE GROVEHILL 1038

Patent Attorney
Patentai

Garfield 
mėnesinis 
spalio 9, 1932. Lawler Hali, 3929 W.

SPECIAL BARGENAS VISIEMS 
LIETUVIAM

Galite gauti bargenus pas mane kaip 
kitur.ir

Vyrų oxfordai $1.79 ir daugiau.
Vaikų oxfordai ir šušiukai 95c 

daugiau.
Kepurės 39c ir daugiau.

Abelnai kalbant visokių reikmenų 
čia galite gaut, geriau ir pigiau pas 
tyrusį biznierių.

J. RIMDŽIUS, 
2444 West 63rd St. 

Chicago, Illinois.

jus 
pa-

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

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

Chicago, Illinois.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

9
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tel. CANAL 1678-1679

Knygos ir Gintarai už 
Pusę kainos

“Aušros“ Knygyne prasidėjo didėlis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio, muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių, orakulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzaliėtų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki . 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

Special
Dutch Boy Lcad $Q

Ready $ | y gEgyptian
Mixed ..
Popieriavimui 
popiera ........................
Grindims Apdangalas 
9x12 .............................

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 3998

Bargenai!
Į—100 

svarų

Gal.

10c 
$3.49

Rolė

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jums sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų- 
šies 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
mas. Mes priimam mainais morgi
čius ir kitokias securities. Mes esa
me biznyje virš 20 metų.

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St< 

Tel. Normai 4400
■............. -■ ■

CLASSIH E D ADS.
Educational

Mokyklos

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marinello utiulenčių dabar turi 
gerą darbo, o kai kurtos ir savo biznius. 
PrlsiraSyk dabar dėl dieniniu ir vakarinių 
kursų. Musų darbo sujleAkojinio biuras pa
tarnauja DYKAI. . Telefonuokite arija rašy
kite, gausite DYKAI 2I» puslapių knygą.

MARINELLO SYSTEM,
National So’iool of Cosnieticlans, Ine., 

10S North Stalo St., Stato 5057

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

. 1739 So. Halsted St.

P-nas ADOMAI'ĘIS, kuris pirko 
morgičius iš Univ. State Bank, tuo
jaus pašaukite Yardso*01 90.

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300

už 2 Va nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue

Tel. Armitage 1199

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAI 1 PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą 
rinas, 
ir

stogų 
oro šviesą, ir pataisome pečius 

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 nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome i ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame.

CONSUMER’S ROOFING ’ WORKS 
4148 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 -J-
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai t

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

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na^ 

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
730 W. 62nd St. acs išvažiuoju is Chicagos, 4635 So 
Englewood 5840 Albany Ave^, 2ros lubos.

Res. 
Tel.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakandai 
atrodo kaip nauji._ Parduosiu pigiai,

5840 Albany Avel, 2ros lubos.

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

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Partners VVanted

PAIEŠKAU pusininko į grosernės 
biznį, prie pavienės moteries.

3210 S. Halsted St. Box 45

Personai

JIEŠKAU PAUL P. BALTUTIS 
Real Estateninkaą, kuris gyvena 3327 S. 
Halsted St. Kas pirmas praneš kur jis 
randasi, gaus atlyginimą $50.00, kaip 
areštuos. Antanas Jucius, 927 W. 3 3rd 
Street.

Situation Wanted
Darbo Ieško

ESU DIRBĖS ant farmų bent keletą 
metų, jei kam reikalinga, norėčiau dirbti 
ir labai meldžiu rašyti. A. G., 10505 
Wabash Avė., Imos lubos, Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS siuvėjas tarp 30 iki 
35 metų amžiaus. Turi mokėti apsei- 
ti su kailiniais. Šaukite Republic 5540.

»-■—o—-— ■

PAIEŠKAU kriaučiaus senyvo žmo
gaus. kuris nevartoja svaiginančių gėri
mų, pusę ar visą laiką darbas.

1307 W. 69 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris amžiaus 30 
ar 35 metų kaipo demonstrante žolių 
krautuvėj. Turi kalbėti lenkiškai, 
tuviškai ir angliškai.

Kreipkitės pas
MRS. B. .BATUMIENĖ 

4172 Archer Avė. 
dėl platesnių informacijų

Radios

lie-

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.

Automobiles
GYVENIMO PROGA

Cadillac De Luxe vėliausio 1931 Se
danas. Reikalas pinigų priverčia mane 
paaukoti šį gražiausi karą. Atsargiai 
išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra tiek pat egras, kaip, dieną išė
jęs iš dirbtuvės. Originalus gražus už
baigimas be jokios dėmės. Šeši kuo- 
geriausitairai. Paaukosiu jį tiktai už 
$550. Ka'inavo man nesenai $3450. 
Atsišaukite bile laiku nedėlioj. 815 N. 
Oakley Blvd., 2nd flat.

RENDAI penki kambariai šteamu 
šildomi, renda nebrangi, nepertoii nuo 
gatvekarių linijos.

2640 W. 69 St .

RENDON storas, 4 pagyvenimui 
kambariai užpakaly, karštu vandeniu 
apšildomi, garadžius. Visas namas 
jums priklausys. 265 5 W .43 St. Tel. 
Lafayette 5540.

RENDAI pigiai 4 kambarių flatas, 
pečium apšildomas, naujam neme, 2 lu
bos. 4250 S. Maplewood Avė.

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai furnišiuoti 

šviesus — de! vyrų, gali valgį pasiga
minti nebrangiai. 1-mos lubos iš užpa
kalio, 827 W. 34 Place.

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

2318 W. 71 St.

IŠSIRENDUOJA frontinis bedroo- 
mis apšildomas. Didelis ir Šviesus su 
visais patogumais. Galima matyti vi
suomet, 2 lubos iš fronto.

3334 So. Lowe Ąve.

MARQUETTE PARK pasirenduoja 
kambarys nebrangiai, apšildomas, dide
lis ir šviesus, pavieniui ar vedusiam, 
yra garadžius, telefonas Grovehill 0586.

RENDON kambarys vaikinui, mo
derniškas arti gatvekarių puikioj apie
linkėj, be valgio. Atsišaukite

*3237 S. Auburn Avė.

PASIRENDUOJA furnišiuotas kam
barys, vienam arba dviem vaikinam su 
ar be valgio, garadžius. 6515 South 
Talman Avė. Prospect 10210.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS parsiduoda, įtaisytas, prie
žastis senatve. Pirkite dabar, alus pa
reina, padarysite gerą biznį.

2445 W. 47th St.

PARDUODU eleetrie shoe repair Sto
rą, parduosiu pigiai, geroj vietoj, renda 
pigi, 4 kambariai, priežastis, apleidžiu 
miestą. Kreipkitės 610 W. 47th St. 
Boulevard 5541.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
ice cream krautvė, kaina $200. 5343 
So. Shields Avė. Boulevard 1282.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, par
duosiu už teisingą pasiulijimą. Bartush, 
3356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
kas nori gali pirkti ir su namu arba 
mainyti ir pirma morgičių. 6001 So. 
Carpcnter* St. Tel. Englevviod 2116.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
visą arba pusę.

3302 S. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė.

3300 So. Emerald Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NĖRA PELNINGESNĖS FARMOS
160 akrų, netoli Waukegan, UI., 8 

kambarių stuba, garu šildoma, elektra: 
kitos geros triobos, 45 galvijai, 
melžiamų karvių. Ant didelio 
gazolino stotis, prie summer 
Mainys ant namo. Daug kitų 

819 W. 35tb St.
Boulevard 9122

PARDAVIMUI grosernė ir bučernji 
su mažu namu. Bargenas.

Tel. Lafayette 8780

20 
kelio, 

resort. 
farmų.

Exchange—Mainai
MAINYSIU bučernę su 5 metų se

numo namu, South Saidėj, labai gera 
viea prie .A. M. P. krautuvės, pekarnės 
ir vaisių krautuvės. Priimsiu mažą 
namuką. Rašykite 1739 S. Halsted 
St. Bok 1495.

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatai po 7 kam
barius, modemiškas, 2 karų garadžius, 
$4500, su mažai cash.

253 W. 47tb St.

PIGIAUS NEGU GRYBAI
40 akerių ūkė, namai, padargai, gy

vuliai ir derlius. 50 mylių nuo Chi
cagos. — prie Kankakee; III. Kaina 
tik $3300, įmokėt $1000, arba dau- 
giaus.

5 kamb., __ _ baigiama budavoti moder
niška bųngalow ir lotas 30x125 .Gra
ži apielinkė. Kaina tik $5850, įmokėt 
$2000 arba daugiau*.

6 kamb. modemiška bungalov, ga
ražas ir lotas 30x125.
ųuette .Park prie VVestern Avė. 
tik $6200, įmokėt kas kiek gali.

2 flatų namas apšildomas ir 2 karų 
muro garažas. Randasi prie vienuoly
no gražiausioje lietuvių apielinkė. Ban
kas atiduoda tik 
kiek gali.

Biznio namas
toj. Mainysime 
mo.

Biznio namas, 
krautuvė.
metus ir geras biznis.
giai parduoda arba mainis ant namuko.

Taipgi turime gerų ūkių arti Chi
cagos, kuria) pigiai parduodame arba 
priimsime į mainus namus, mortgečius 
ir “Gold Bonds”. Kreipkitės kas dien 
arba

Randasi Mar- 
Kaina

už $5250, įmokėt kas

su barberne geroj vie- 
ant 2 flatų muro na-

grosernė ir delikatessen 
Biznis išdirbtas per ilgus 

Savininkas pi-

Gold Bonds“. 
nedėiiomis pas

“ ‘ MACKE 8 CO.
(Mačiukas)
S. Western Avė.
Prospect 3140

K. J.

6812
Tel.

PARDAVIMUI 2 fbtų namas su 
bučeme, geroj apielinkėj, agentai neatsi
šaukite . Parduosiu už cash arba iš
mainysiu ant mažesnio namo. Priežas
tis pardavimo liga,

4238 So. Californta Avė.

ar Moki pataisyti namą
5 kambarių bungalow reika
linga pataisyti, už darbų atsi- 
gyventix rendoms, pašaukit po
6 vakarais Boulevard 0127.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas, du flatai, furnasu šildoma, graži 

dvaras už 
važiuoti į

apielinkė, namas atrodo kaip 
$5000, turiu reikalą greitai

Savininkas gyvena 
2248 W. 23 St. 

Antras floras, įėjimas iš šono.

PASTEBĖTINA PROGA

Auburn 1931 vėlyvas Sedanas, 5 
sažierių . Tikrai yra kaip naujas 
ras. Mano išvažiuotas- tiktai 6.000 
lių. Jeigu jus kada norėjote pirkti pa
stebėtiną automobilių už didelį paau
kojimą, būtinai ateikite ir pamatykite šį 
mano karą, kuris yra mano išvažiuotas 
labai rūpestingai ir išrodo dabar kaip 
visiškai naujas. Aš turiu tuojaus su
kelti pinigų ir paaukosiu jį už tiktai 
$300, . Namie visą dieną nedėlioj. 
949 North Hoyne Avė., 3rd flat.

pa- 
ka-

rny-

VĖ-STUDEBAKER “PRESIDENT” 
LIAUSIS 1931 SEDAN

Aš esu priverstas paaukoti šį 
bėtiną karą, kad sukelti pinigų, 
navo man virš $1,850. Beveik 
vartojau ir jis tikrai kaip naujas,
yra puikiausias karas, kokį pinigas gali 
pirkti. Priimsiu $350, jeigu pirksite 
tuojaus. Atsišaukite nedėlioj. 3149 
Lyndale St. netoli Kedzie Avė., 2nd 
flat.

paste- 
Kai- 

jo ne- 
Tai

1930 DE

Reika-

LA SALLE VĖLIAUSIS
LUXE 4 PASS. COUPE

Yra absoliučiai kaip naujas.
las pinigų verčia mane jį parduoti. Ori-
ginalis geriausias baigimas. 6 beveik 
visiška inauji tairai. Priimsiu *$300. 
483 2 North Winčhester Ave„ 2nd flat, 
arti Lawrence Avė,

For Rent
ANT RENDOS Storas, bučernei ar 

groserhei, buvo per 12 metų gera vieta 
kuris moka lenkiškai, 5dėl lietuvio 

ruimai užpakalyj. Renda pigi. 5740 
W. 64 Place. Kreipkitės 5742.

RENDON didelis 7* kambarių fia
las, garu šildomas, arti mokyklų ir 
krautuvių, žemarenda.
Auburn Avė. • 1 blokas į vakarus nuo 
Halsted St. ’

3237 South

ANT RENDOS 6 kambarių flatas 
karštu vandeniu šildomas. Renda la
bai prieinama, pagal susitarimą su savi
ninku. Savininkas bits ant vietos ne
dalioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Bet 
flatą galima matyti kada nori.

1837 So. 50th Avė.
Cicero, III . '

ateii

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

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

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

PASISKELBKITE Į I
“NAUJIENAS” I

Skelbimų kainos yra nu- ’ 
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su- 
žinojus 
zultatus

kokius gerus te
duoda Naujienom

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500




