
The * First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THt LITHUANIAN DAILY NKW«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
l liuli ...... .  .1 I n ....................... .M ....

NAUJI
The Lithuanian Daily News

ISptered as second-class matter March 7, 1914 ai the Post Office ai Chicago(i BU 
under thę Act of March 8t 1879

........  I ii  ............... tu in HMt KYlbua iiNIm   m i t ui   u»i. 
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
,Th> Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
r 1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XIX Kaina 3c Chicago, UI., Ketvirtadienis, Lapkritis-November 3 d., 1932
1 '   * “ — .....................................      «>l ■" I.M..,11. I...... ....I.. ■ ■■ I .H.hl!..   ■ i . M, ■ —  I I ........... .. |Į y..... ,1, N.     "'

No. 260

47,000,000 balsuotojų 
užsiregistravo šiems 

rinkimams
Manoma, kad balsų prezidenti

niuose rinkimuose bus paduo
ta apie 40,000,000

Washington, lapkr. 2. —Ar
ti 47,000,000 balsuotojų užsire
gistravo ateinančio antradienio 
prezidentiniams rinkimams, ar
ba apie 4,500,000 daugiau, ne
gu buvo užsiregistravusių per
eitiems prezidentiniams rinki
mams keturi metai atgal, bū
tent 1928 m.

Associated Press apskaičiavi
mu, šiems rinkimams užsiregis
travo 46,956,230 balsuotojų. 
1928 m. buvo užsiregistravę 
42,387,254. Abi skaitlinės nė
ra visiškai tikros, kadangi iš 
daugelio valstijų nėra gauta 
oficialinių žinių.

Užsiregistravusių skaičius pa
didėjo visose valstijose, išėmus 
šešias — Arkansas, Delavvare, 
Georgia. Idaho, Texas ir Penn- 
sylvania.

Kadangi ne visi užsiregistra
vusieji balsuoja ir paprastai vi 
dutiniškai apie 15 nuoš. susi
laiko nuo balsavimo, tai mano
ma, kad ateinančiuose antradie
nio rinkimuose bus paduota apie 
40,000,000 balsų.

Hooveris išvažiuoja pas
kutiniam ' prakalbų 

, maršrutui '
Aplankys Indiana, Illinois, Mls- 

souri, Wisc6nsin ir Minneso
ta valstijas

Washington, lapkr. 2.— Pre
zidentas Hooveris išvyksta pas 
kuriniam šioje rinkimų kam
panijoje prakalbų maršrutui j 
centralines valstijas.

Nors prezidentas pravažiuos 
Chicagos pakraščius, bet Chica- 
goje nesustos. Pirmas susto
jimas bus Gary, Ind., 9:10 vai. 
ryte penktadieny, čia jis iš 
traukinio pasakys trumpą pra
kalbų. Paskui dar sustos Jo- 
liet, Ottawa ir keliuose kituose 
miestuose. Svarbesnę ir dides
nę prakalbą pasakys Spring- 
field, III. Iš ten vyks į St. 
Louis, Mo., pakeliui irgi susto
damas keliose vietose.

Iš St. Louis vyks į St. Paul, 
Minnn. Pakeliui sustos keliose 
vietose Wisconsine. Ilgesnis su
stojimas bus Madison, Wis.

' Su prakalba St. Paul mieste 
baigsis kampanija ir preziden
tas iš ten vyks j savo namus 
Palo Alto, Calif., balsuoti. Gryš 
j Washįngtoną galbūt karo lai
vu per Panamos kanalą.

Apiplėšė savo miestelio banką

Salisaw, Okla, lapkr. 2. —Pa- 
skobęs,plėšikas Charles (Pretty 
Boy) Floyd, kurio policija ieš
ko jau kelinti metai, vakar at
vyko į savo gimtą j j mieste! j ir 
su dviem pagelbininkais apiplė
šė vietos banką, šerifas j j ban
dė vytis, bet nepasivijo.
r ■BB-Lmsrarjrirx’ ■ i -...... 1 ■ iMd

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, bet šiaip 
giedra; maža permaina tempe* 
raturoje.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 41* 
43., ■ < t , M * • • > . > , . ’ . ,

Bomba Kubos teatre 
užmušė 5 žmones

Havana, Cuba, lapkr. 2. — 
Didžiausiame Santa Clara mies
to teatre de la<Cardad sprogo 
stipri dinamito bomba, kuri 
užmušė 5 žmones ir 16 žmonių 
sužeidė. Manoma, kad bamba 
buvo padėta politiniais tiks
lais.

Penki opozicijos vadai ir 
daug kitų žmonių tapo areš
tuota.

Kariuomenės teis
mas išteisino Ganį 
nušovusĮmiKcininką 
Išteisinti ir sugrąžinti į savo 
vietas ir milicijos viršininkai

Springfield, III., lapkr. 2. — 
Kariuomenės teisinas vakar 
vienbalsiu nutarimu galutinai 
išteisino milicijos korporalą 
Russell Myers iš Peoria, kuris 
nušovė streikuojanti angliakasį 
Andrių Ganį iš Tovey, kai tasis 
stovėjo savo kaimyno kieme.

Kartu išteisinti tapo ir Įeit, 
pulk. Robert W. Davis ir kapt. 
Carl L. Meacham, komanduoto- 
jai Taylorville mieste stovėju
sios milicijos, kur ir įvyko mi
nėto angliakasio nušovimas. 
Abu viršininkai tapo sugrąžin
ti atgal j Taylorville.

Myers jau ir pirmiau buvo 
išteisintas militarinės tarybos, 
kuri darė tyrinėjimus pačiame 
Taylorville.

i ■■■ -.. ■■■■ -

Nuteisė kunigą vi
sam amžiui kalėti

- ■ »

Rymas, lapkr. 1. '■—Kunigas 
Paolo Sociarbili tapo nuteistas 
visam amžiui' kalėjįnĮan už nu 
žudymą Paulo'di .Ęene; 13 m„ 
dvasiškių seminarijos auklėti- 
pio. '

Komunistas Kjar šian
die deportuojamas

Chicago.—Niels Kjar,. 42 m., 
išgyvenęs Amerikoje 17 metų, 
šiandie bus išvežtas iš CKicagos, 
kad deportuoti jį į Daniją. De
portuojamas jis pasiremiant 
teismo nuosprendžiu, kad pri- 
klausimas ■ komunistų partijai 
yra užtektinas pagrindas atei
vio deportavimui.

Kjar buvo komunistų vadas 
Chicago j e ir daug sykių buvo 
už komunistinį veikimą areš
tuotas. Pasak policijos, užimti 
Kjar vietą, kaipo komunistų va
do Chicagoj, tapo prisiųstas Jo- 
seph Weber iš Pittsburgho.

— .. .———— • •
Herriot neturys jokios 

slaptos misijos
Ispanijoje

Madridas, lapkr. 2. — Delęi 
gandų, kad Franci jos premie- 
ras Herriot atvyko j; Ispaniją 
padaryti slaptą karinę sąjungą, 
Hęrriot davė žurnalistams gar
bės žodį, kad jis neturi jokios 
slaptos misijos ir kad jis nėra 
atvykęs į Ispaniją jokiais slap 
tais reikalais.

Naujas Amerikos ambasadorius 
Lenkijai

Washington, lapkr. 2. ••••• Pre
zidentas Hooveris seną diploma
tą, per daug metų tarnavę 
Įvairiose ambasadose, F. La- 
njont Berlin iš Scranton, M, 
paskyrė Jungt. Valstijų amba
sadorium Lenkijoj, vietoj prieš 
kiek laiko rezignavusio John N. 
WiHyS» - -v- - • ••• - •

Trečios bedarbių ar
mijos riaušės 

Londone
Policija vėl neprileido bedarbių 

prie parlamento rūmų. Kelio
lika žmonių sužeista

Londonas, lapkr. 2. — Vakai 
vakare vėl ištiko bedarbių riau
šes parlamento aikštėje, bedar
bių bado armijai pasiryžus eiti 
į parlamentą ir paduoti savo 
reikalavimus.

A n g 1 i j o s parlamentarėmis 
tradicijomis, reikalavimus par
lamentui gali įteikti tiktai jo 
narys. Komunistai gi neturi 
savo atstovų parlamente, tad 
komunistų sušaukta bedarbių 
“bado armija” pasiryžo pati ei
ti į parlamentą.

Apie 8 vai. parlamento aikš
tėje susirinko kelių tūkstančių 
minia, daugiausia pašaliečių-žiu- 
rėtojų ir padugnio gyventojų? 
Atėjo ir nedidele “bado armija”, 
bet silpnai organizuota, nes po
licija jau pirmiau buvo areš
tavusi jos vadą Hannington, 
kuris ir suorganizavo bedarbių 
“bado maršą” į Londoną. Jai 
pastojo kelią pėsčioji ir raito
ji policija. į policiją imta mė
tyti akmenimis, taipgi daužyti 
apielinkės langus. Policija puo 
lė minią vaikyti lazdomis. Po 
kelių puolimų minia tapo iš
vaikyta.

Bet išvaikius vienoje vietoje/ 
prasidėdavo veržimasis iš kitos 
pusės ir Vėl pasikartodavo po
licijos pudtiiiafiK^Taip muštynės 
tęsėsi iki 10 valandos, kada mi 
nia galutinai liko išvaikyta.

Muštynėse keliolika žmonių 
liko sužeista. Nukentėjo nema
žai ir automobilių, kuriuos ap
daužė ir kitus, apvertė daugiau
sia padugnio gyventojai, ypač 
iš nesuvaldomo jaunimo. Ki
tur pasireiškė ir sankrovų plė
šimas.

Kaip studentai bal
suoja

■ ■ I .

New York, lapkr. 2. — Tarp 
City College studentų padary
tuose šiaudiniuose balsavimuo
se, socialistų kandidatas Nor- 
man Thomas gavo 639 balsus, 
Roosevelt—354 ir Hoover—171. 
Be to komunistų Foster gavo 
160 balsų ir prohibicininkas 6.

Į gubernatorius demokratas 
Lehman gavo 903 balsus, re- 
publikonas Donovan 79, socia
listas Louis Waldman 214 ii 
komunistas Israel Amter 143 
balsus..

Į merus socialistas Morris 
Hilląuit— 881 b., komunistas 
Patterson— 156, republikonas 
Pounds—111 ir demokratas O’- 
Briėn—107 baisus.

Traukinys užmušė 4 
automobilistus

Norristown, Pa., lapkr. 2.— 
Greitai einantis Lehigh Valley 
Traction Co. elektrikinis trau
kinys suvažinėjo automobil; ii 
užmušė 4 žmones iŠ New Jersey 
Kryžkelės sargas, dėl ekonomi
jos, buvo atleistas pora mėne 
šių atgal. Traukinio motor 
manas tapo areštuotas.

New York, lapkr. 1.— Roo- 
sevelto garbės" medalius už 
mokslą tapo suteiktas garsiam 
mokslininkui Dr. Robert A. Mil- 
likan iš Pasadena, Gal1, 

r
1,1 ■ 1 1 .. ................... ...

Patterson, N. J., lapkr. 2.';~ 
John Yawomicki, 17 m., liko 
užmuštas tavorinio traukinio.

.< f *
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Prancūzas M» Avenol, kuris 
tapo paskirtas Tautų Sąjungos 
sekretorium, vieton atsistatydi
nusio anglo !Eric Drummond.

Tik 20 nuoš. žmonių 
tebalsavo Kuboje

■ . '

Rinkimų dieną 5 žmonės už
mušti ir daug sužeista. Opo
zicija rinkimus boikotavo

Havana, Cuba, lapkr. 2.. — 
Užvakar įvykusiuose Kuboje 
rinkimuose laimėjo prezidento 
Machado liberalų partija, kuri 
pravedė veik visus savo kandi
datus. Buvo • renkami 2 sena^- 
toriai, 72 atsMvai ir viršininkai 
didžiumos Kubos miestų.

Rinkimai praėjo labai triukš
mingai ir įvairiuose susirėmi
muose su policija ir su libera
lais penki žmonės liko užmušti 
ir keli desėtkai sužeisti. .........

Konservatoriai atvirai kalti
no, kąd rinkimai yra neteisin
gi/, nes taip sutvarkyti, kad nie
kas/kitas, apart valdančios par
tijos laimėti negali. Tarp kal
tintojų buvo ir prezidento žen
tas Obregon.

Delei liberalų pravesto tero
ro visos partijos, išėmus kon
servatorius, rihkimus boikota
vo. Ir todėl balsavimuose te
dalyvavo tik apie 20 nuoš. visų 
turinčių teisę balsuoti žmonių. 
Apie 80 nuoš. visai nebalsavo. 
Keliose vietose liko sudegintos 
ir balsavimo budelės.

Gaisre žuvo keturi 
vaikai

Streator, III., lapkr. 2. —Ke
turi August Hoėking vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jų 
namą. Jų tėvai išsigelbėjo per 
vienatinį langą visame nedide
liame bute, virš plytų dirbtu
vėlės, kuri priklausė jo uoš
viui. Pastarojo namas, buvęs 
šalę dirbtuvės, taipjau sudegė.

m i m—  i!iįi«~
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Trys jaunuoliai užmušti 
automobilio nelaimėje
Chester, Pa., lapkr. 2. —Du 

jaunuoliai ir mergaitė liko už
mušti ir dvi mergaitės ir vienas 
jaunuolis liko sužeisti, du jų 
gal mirtinai, automobiliui nak
tį įvažiavus į taisomo tilto ce
mentinį stulpą. Visi jie yra 
Chester gyventojai. Mergaitės 
gi yra high school mokinės. 
Nelaimė atsitiko gryštant iš 
šokių. ,

Woods Hole, Masš., lapkr. 2. 
—Pajūrio sargyba New Bed- 
ford prieplaukoj suėmė anglų 
laivą Amacitia SU $320,000 ver
tės degtinės kroviniu. 26 žmo
nės areštuoti.'- ■

I • 1 • ^trj“L78 Lietuvos Naujienossukilimo vadovus J
Visi jie tapo ištremti Europon.

Bus ištremta ir daugiau suki
lėliu

Rio de Janeiro, Brazilijoj, 
lapkr. 2. — Valdžia* paskelbė, 
kad jau tapo ištremti 79 pas- 
kiaušio Brazilijoj sukilimo, ku
ris spietėsi daugiausia Sao 
Paulo valstijoje, vadovai, tarp 
kurių yra žymių generolų, bu
vusių ministerių, rašytojų, laik
raščių leidėjų ir politikų. Apie 
jų ištrėmimą iškalno nebuvo 
skelbiama.

Jie tapo ištremti pereitą sek
madienį laivu Pedro Primero, 
po 50 kareivių sargyba. Kita
me Barzilijos uoste jie bus per
kelti į kitą laivąj kuriuo jie 
bus išvežti Europon, daugiau 
šia Portugalijon, iš kur dauge 
lis jau nebegryš.

Šis ištrėmimas buvo visai 
netikėtas, nes valdžia visą lai
ką skelbė, kad ji atiduosianti 
juos teismui. 'Pečiaus ištrėmi 
mu valdžia sutaupius laiką ii 
giems tyrinėjimams ir teismui, 
tuo pačiu laiku labai susilpni
nant opozicijos partijas, nes jos 
neteko savo žymiausių vadovų.

Buvęs Brazilijos prezidentas 
Barnardes ir keletas kitų žy
mių sukilimo vadovų bus iš
tremti kiek vėliau. Jie visi yra 
įkalinti ant salos vasariniuose 
rumuos, kuriuose Barnardes 
pasistatė būdamas šalies prezi
dentu.

‘ ■ ■ ■ ♦ V r ». _ ? ' ."r .
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550 bankrutijimų i 
vieną savaitę ?

. ■■■ r-—.-—■■■■

New York, lapkr. 2. — R. G. 
Dun & Co. paskelbė, kad per
eitą savaitę Jungt. Valstijose 
buvo viso 550 bankrutijimų. 
Pereitą savaitę buvo 535 bank- 
rutijimai ir uŽpereitą savaitę— 
503. Tą pačią savaitę metai at
gal buvo 530 bankrutijimų.
.Ta pačią pereitą savaitę Ka

nadoje buvo 63 bankrutijimai.

Juokas privedė prie 
dviejų žmonių už

mušimo
Green Bay, Wis., lapkr. 1.— 

Henry Gomand, farmeris, per 
klaidą nušovė savo pusbrolį John 
Baye, 33 m. ir jo žmoną. Jie 
buvo aukos neapgalvoto juoko.

Savaitė atgal Gomand palei
do kėdę į du plėšikus, kurie 
bandė apiplėšti sankrovą Cham
pion miestely. Nuo to laiko jis 
ėmė baimytis, kad plėšikai jam 
keršys ir ateis jį nužudyti. Vi 
si juokėsi iš tos jo baimės, bet 
tai baimės ne kiek nesumažino.

Vakar vakare atvažiavo pas 
jį Baye su žmona ir kūdikiu. 
Gomand pasiėmė šautuvą ir pa* 
klausė kas jie yra. Baye juo 
kais atsakė: “Ar turi daugiau 
kėdžių?” Gomand nepažino bal
so, o ir užmatyti tamsoje ne
galėjo ir jis pamanė, kad at 
vyko plėšikai jį nužudyti. Tad 
ir šovė į tamsų šešėlį, abu Ba
ye nušaudamas vietoje.

Apiplėšė Michigano banką
---------- -- ..

Monroe, Mich., lapkr. 2. — 
šeši kulkosvaidžiais ginkluoti 
plėšikai užpuolė vietos naciona- 
1 j banką, pastvėrė apie $40,000 
ir pabėgo pašovę policistą Wm. 
Lynch.

Dothan, La., lapkr. 1.— Co- 
warts miestelį buvo užklupęs 
tornado/ kuris užmušė vieną 
-mergaitę. • >.

Nauja sutartis tarp 
Suomijos ir Lietuvos

Prekybos sutartis įsigalioja nuo 
spalių 13 dienos

Helsinkis.-—Suomijos respub
likos prezidentas spalių 7 d. piu 
sirašė Suomijos valdžios įsaky
mą, kuriuo nauja laikina pre
kybos sutartis tarp Lietuvos ir 
Suomijos įsigalios šių metų spa
lių 13 d.

Uždarė 12 dienų Ne
varia bankus

Reno, Nev., lapkr. 2.— Gu
bernatoriaus įsakymu 12 die
nų užsidarė kuo ne visi Neva
rios bankai, kad tuo apsaugoti 
savo depozitoriusf Gubernato
rius nuskrido į Washingtoną 
ieškoti Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. paskolos bankams, bet jos 
tuoj aus negavęs įsake bankams 
laikinai užsidaryti. Tuo pačiu 
laiku bus bandoma reorgani
zuoti 12 bankų, kurie priklauso 
George Wingfield interesams 
ir kuriems gręsia visiškas už
sidarymas. Tuose bankuose yra 
nemažai ir valstijos pinigų.

Tik trys stipresni bankai, 
priklausantys stambiosioms in
dustrijoms, pasiliko atdari at
likti paprastus bankinius rei
kalus.

Bankai atsidūrė keblioj pa* 
dėty 
gintojai, labai nukentėję nuo 
dėprešijos ir trijų mėtų saus
ros, negali ištesėti atmokėti 
bankams savo skolas.

. : ~~r—■—

Trys žmonės užmušti aeroplanui 
susidaužius

Moorsevillo, N. C., lapkr. 2. 
—Earl Padgett, 42 m., jo duktė 
Earleen, 18 m., ir EdxvarcL/L 
Byars liko užmušti aeroplanui 
tirštoje migloje nukritus že
mėn ir susidaužius.

Lima, Peru, lapkr. 2. —Va
kar išsiskirstė Peru, Pietų Ame
rikoj, kongresas, posėdžiavęs 
višus 11 mėnesių ir per tą lai
ką priėmęs naują konstituciją 
ir daug svarbių įstatymų.

Buenos Aires, lapkr. 2.—Va
kar visoje Argentinoje, kur da
bar baigiasi pavasaris, prasidė
jo dienos šviesos taupymas ir 
visi laikrodžiai tapo pavaryti 
vieną valandą į priekį. Laiko 
pakeitimas tęsis iki kovo 1 d.

NEUŽMIRŠKITE SAVUOSIUS 
LIETUVOJE PASVEIKINTI SU

Kalėdų Šventėmis
' Pasiunčiant nors mažą dovanėlę tiems, kurie 
yra jums taip artimi ir brangus, f■ . ■ ~
Svarbiau ir patogiau yra pasiųsti pinigų, negu 
kokį siuntinį.
Atsilankykite į Naujienas, kurios už ma
žą atlyginimą pasiųs jūsų dovaną ir KARTU 
DUOS JUMS GRAZŲ^PASVEIKINIMO LAIŠ
KELĮ DYKAI. Laiškelį galėsite pasiųsti 
Lietuvon.

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street.

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 t
1 NUO 9 IKI 1 VAU Į \

Lanko Žemaičių mu- 
, ziejų
Telšiais— žemaičių muziejų 

“Alką” nuolat lanko įvairios 
ekskursijos. Neskaitant įvai
rių mokyklų ekskursijų, šiomis 
dienomis buvo atvykę varniškių 
ir sediškių ekskursijos. Pažy
mėtina sediškių ekskursija, p. 
Kemčio vadovaujama, kuri at
vyko ne tuščiomis rankomis, at
vežė daug ir vertingų ekspo
natų. i L

Muziejus persikėlė į naujus 
muro namus Didžiojoj gatvėj.

Lietuvoj yra 15,000 psi
chiškai nesveikų 

žmonių
Kaunas.— Gydytojas Sm-ys 

rašo Lietuvos laikraščiuose, kad 
jo apskaičiavimu, Lietuvoj yra 
nemažiau kaip 15,000 psichiš
kai nesveikų žmonių. Jie yra 
be jokios priežiūros, nes visoj 
Lietuvoj tėra tik viena nedi
dele psichopatinė ligoninė. Visi 
jie gyvena savo namuose ir yra 
baisiai išnaudojami, skriaudžia
mi. Jų būklė yra neužvydėtina, 
kai kur net pasibaisėtina, ypač 
sergančių sunkesniais pakriki 
mais..

Nuteistas kalėiiman už ! 
tėvo sumušimą

Šimkaičių valsčiaus gyvento
jas, keturiasdešimt dviejų metų 
amžiaus, pavarde Bakutis vieną 
sykį susiginčijo su savo senu
ku tėvu. Sūnūs— jau, rodos, 
paties proto vyras—savo tėvą 
labai sumušė, kąd senukas tu
rėjo gerokai pasirgti. Nedėkin
gąjį sūnų Kauno apygardos 
teismas nubaudė pusantrų me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kasmet po 3,000 Vene
ros ligomis susirgimų
Kaunas.—Sveikatos Departa

mentas praneša, kad paskutiniu 
laiku spaudoj pasirodę neva 
Sveikatos Departamento statis
tikos daviniais paremtų klai
dingų žinių, kad Lietuvoj esa
ma apie 40,000 žmonių sergan
čių lyties ligomis, o pusė jų, 
esą sifilikai. Sveikatos Depar
tamentas praneša, kad šios ži
nios pramanytos ir tik klaidin
us visuomenę. Bendrai, naujų 
susirgimų Sveikatos Departa
mente įregistruojama per metus 
apie 3,000 atsitikimų.
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Prakalbos ir lieluuiai piliečiai.

nis Komitetas rekomendavo 
p. Zintak į tą augštą vietą; o 
paskui augščiausiojo teismo 
teisėjų suvirinkime buvo išrin
ktas tam urėdui.

l^aportas (įpie rpbsiuuiifbuklę\ B-as Zintak priklauso prie 
_____  daugelio Kliubų, yni vedęs ir 

šiomis jiįieppipis prpf. Jacob |turi du vaiku, Veroniką ir

Skubinkis! Nebelauk Daugiau!
PRISIRENGK DABAR TAI ILGAI, ŠALTAI ŽIEMAI, 
KURI YRA JAU NETOLI. PRIPILDYK SAVO ARUO
DĄ ŠIANDIE EKONOMIŠKIAUSIOMIS, DAUGIAUSIA 
KARŠČIO DUODANČIOMIS ANGLIMIS —

Consolidation 
Millers Creek

Vienas Karštis, Išėmus Vieną Bušelį Pelenų ant vieno to
no—Be šiferio, be akmenų, be šiukšlių, ir be klinkeyių; 
visokio didžio yra dabar chemiškai padengiamos, kad bu
tų švaresnės, negu perėjusios per ugnį.

TAUPYK PINIGUS-BUK APSAUGOTAS
UŽSISAKYK DABAR-ŠIANDIE IR REIKALAUK

“ I , ; \ : n ■ - ■»*, . U' • 4 ' „ 4- ->>’ *■ 'V.' *-1*

AUTHORIZED

Consolidation Millers Creek
BIG BLOCK BIG EGG BIG NUT

KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich.

Prakalbos su dainomis 
muzika

Vieninteli autprizųoti 
pardavėjai

CONSOLIDATION
MILLERS COEK

Chicagoje ir Apielinkėse 
SOUTH SIDE:

♦ 923

3596

3605

aMW'!
CHICĄG0 LĄ 

W. 59$ Strcą 
W. 43ŽA^ 

- -

1828

5323

3700 So. Splp|$Į& 
y/EST^RN CO

49,6
4919 So. Roiįty $

FUEL? pp..

ars*

tuvęę neprileidžia pikietipinkų, | 
ir šipitai buvo areštuota. Nei 
gubernatorius, nei m?ras nesi- 
rupĮna sustabdyt tą žiaurų per
sekiojimą. Tai buvo demokra- 
tąms pesipagu klausytis, bet 
teip yra. |

Auką surinko 768 dolerius. 
Be to, da buvo įžangos 25 cen
tai ir 15 centų ant galerijos.

Tąigi lietuviai neklausykite 
gražių prižadų nei iš demokra- 

nęį iš rępublikonų, nes nie
ko negausite. Gal da nepamir
šote, (Įempkratai sakė:
“Kai balsuos už Wilsoną, tas 
balsuos ppįeiį Įkąrą.” Na, o kaip 
Wilsoną išrinko ir inaguravo^ 
tai už mėnesio laiko tapo pa
skelbtas karas. Ta|p lygiai ir 
Rooseypltas apvils balsuotojus. 
Balsuokite visi rinkimų dienoj 
už socialistus. —^Z. G.

ALI3ANY COĄL CO..
2105 So. Al^y AVj?. Tėti Cptvfoęd

So. Central paęjc Avė. Lfwndale 3960 
EASTMAN' COAL CįG>.,y '"

3334
3200 So. Ceritr^ Raęjc Avc. L|wndiile 2060 

EĄ$TMAN COAL <Cįį.,

FIRST NĄTlONĄL CC1ĄL C,O.,
1930

1814 So. A'. WeFtern Ąye.
GARDEN CITY CO

2013 So. Morgan Sf. >
LAWNt)ALE COAt CO.

2614 So. Whipple Street Tel. Lawndale 3068
MONARCH COAL and SUPPLY CO.,

2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072 
V/ESTERN FUEL CO.,

2623 W. Adams St. Telefonas Van Buren
360 N. Lamon Avenue Austin

4411
1234

1703

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd Sr. Te|. Cjcerę 
CICERO FUEL CO..

Austin Blvd. and 31 st St. Tėl. Cicero 29 
Tęl. Lawi)dale 0609 

CLYDE coąl cd,
5901 W. 28tJrSt. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO..
2100 So. 52nd Avenue . ,Tel. Cicero 89 

NOVAK BROS. COAUCO.,
Cicep and Ogden Avės.' TetZTaįVndale 6706

Spalių 28 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko prakalboj ku
rias surengė vietinis demo
kratų partijos skyrius. Kalbė
ti bUyo pakviestas adv. Chas| 
P. |£aį iš ĮChicagos. Kalbėjo! 
jis neblogai. Pusėtinai pake-! 
deno Hooverį bei Illinois val
stijos republikonus. Žinoma, 
neužmiršo pagirti Roseveltą 
bei ftornerį, kuris kandida
tuoja į Illinois valstijos gu
bernatorius.

Bendrai iman% musų kolo
nijos lietuviai politikos klau
simais mažai tesidomi. Tačiau 
šiais rinkimais ir jie kiek la
biau tapo išjudinti. Vis labiau 
ir labiau kalbama, kad lietu
viams reikalingą tuoj orga
nizuoti Lietuvių Piliečių Po
litiškas jdiubas. Mat, dalykas 
tas, jog pas mus butų ųesun- kuką. •

vo užtikta vandens fontanų.! 
Darbininkai yra priversti ger
ti vandenį iš tos pat vietos, 
kur jie plauną rankas. Kadan
gi nėra puodelių vandeniui 
gerti, tai darbininkai naudoja' 
buteliui nuo pieno. I

Niekur perą įvestas fiziš
kas darbininkų egzaminavi
mas. Didelė dauguma dirbtu
vių pasižyhii savo nešvarumu. 
Rętąi kur tebuvo užtiktas dže- 
ni torius.

Tokie tai dalykai dedasi] 
“laisvoj Maryland valstijoj,” 
kuria taip labai mėgsta did-| Slltcikia
žinotis gubernatorius Ritclnc.j bRrzdasklltykloS
Kai jam apie visa tai buvo , /
pranešta, tai jis pasakė, jog) MM—Į KOmtOrtą
tai nėra jo reikalas. Girdi, 
miesto mėraa privaląs pasirū
pinai, kad dirbtuvės butų tin
kamai sutvarkytos bent iš hi
gieniško atžvilgio. Kiek gali
ma spręsti, meras vargu ką 
nors darys, kad sveikatos de
partamentas patrauktų atsa
komybėn tas dirbtuves, kurios 
nesilaiko patvarkymų. G.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 
Nori būti jutų mechanikai 

Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, ger^i ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos kietos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jurų na
muose. Palaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

( PROBAK BLADE)

skutimos 
I 

namie

IbOUBLE
ACTING

ZINTAK REPORTUO- 
JA MAŽESNES 

IŠLAIDAS

M! LLIONS OF P O U N D S U S E D 
; .BV ACOVERKM ĘNT .

BfpBAKING
|\Vpowder
P attekėkite puikią teš

lų . . » kaip piragai 
laikoti ivieiL

f 4OYEARS
’ 25 ou neės for 254

ra

BERWYN:f ■■■
C. M. MOLINE <

Stanley ir Oak Park Avės. Tel»;Bqttvyn 530 
f SPEEDWAY COAL GCM .

__________ __ Tei. Berwyd<i^Wr May 4130^-

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON. 

Brookfield, III. Telefonas Brookfield 285

*’ '^BroicTviciv,III.

Po prakalbų pasipylė visą 
eilė klausimų. Klausimus dau
giausiai statė Sakalauskas ir 
jo žmona. Tarp tų klausimų 
buvo ir tokių nevykusių, į ku
riuos nei atsakyti peyertėjo.

---------------------------------------------- ; : u.. ■
' m;

Tokiame atvėjyj jo prakalbas 
reikėtų geriau išgarsinti.

Socialistas*
ir

lietuvių piliečių. Jeigu jie tu
rėtų savo kliubą ir veiktų or
ganizuotai, tai, nėra mažiau
sios abejonės, kad galėtų labai 
daug nuveikti ir turėti nema
žai įtakos vietos reikaluose.

Prieš kiek laiko 
pradėjo dirbti dyi 
Kiną kalbos, kad 
ateityje atsidarys 
Bear kąsykla.

Ai

Nuolatinis stengimaid taupy
ti ir mažinti išlaidas yra pa
sekmė to, kad Superior Korto 
klerko Frank V, Zintak ofisas 
pagarsėjo kaipo pavyzdingiau
sias viešas ofi
sas visoj Kaun 
tčj. Savo metinė 
sc atokaitose u; 
1931irl932 kler 
kas Zintak re 
portuoja, kad 
$301,398.50 buvo 
jo ofišo uždirb
ta, virš ekspen-
sų, nors per šį 
' " , Frank V. Zintak

ku priekaity'i apie porą šimtųl[X| Nepamirškite Balsuo'i už
FRANK V: ZINTAK 

Clerk of Superior Court
Antradieny, Lapkr.- 
November 8 d., 1932 

5,600 dauginus keisų buvo 
failiuota, negu tame pačiame 
laike netolimoj praeityj. Tuo 
pačiu laiku buvo atleista de
šimts klerkų, ir sutaupyta tak
sų mokėtojams arti penkioli- 

v ikos Pūkštančių dolerių.
Bedarbių nipšų mieste pri- SUPERIOR COURT CLERK 

įkaitomą gana daug. Prie be- FRANK VINCENT ZINTAK 
darbių didinimo žymiame gimė Dvyliktoj vardoj Chica- 
laipsnyjc prifjdeda sudėjimas gojc> spaiio 4j 1888 metuose ir 
kasyjdpsc naujų mašinų. Juo pCj- visą savo gyvenimą gyve- 
ippdbrniškespes masinąs ka- no |ojc pačioje vardoje. 
syklos naudoją, tuo 'jos gali Frank V. Zintak pasižymėjo 
su mažiau darbininkų apsieiti. fcaįpO Demokratų vadas nuo 
Kąąyklosp pas rijus dirbąma pat savo jaunystės*. Kada bu- 

vieni dirba vo v(jS dvidešimts vienų metų 
savąitę, o kiti kitą. senas, buvo paskirtas savo 

p— Iprecinkte kapitonu. Per dau-
Ap.ie parengimus lietuviai geų metų buvo vardos conhni- 

jląbartinrų laiku visai negalvo- p.eemanu. Gegužės mėn. 1931 
ja. Jie via laukia geresnių ni rezignavus Superior Korto 
laikų. Sąko, kad žmones uotu- klerkai S. Szymczakui, Cook 
ri pinigų, tad parengimai jo Counly Demokratų Genlrali- 
kiu būdų negali apsimokėki.

—J. H'. Alikonis.

LiSTERINE
relieves

ŠOKE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
sų paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jnsų 
gerklę, kada bakterijos ją sn- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne-; 
pt įleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie "pMuna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tęstrgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė.į 
Lambcrt Pharmacal Co., Št.l 
Lonis, Mo.

Baltirnorę, Md,
.Kam. <

Tūkstančiai žmonių klausėsi!
Norman Thomas prakalu

f-'’ "j “ ■

Spalių 23 d. vietos socialistį' 
pąrtiį’ps skyrius sureągė prie j 
i’inkimus masinį siisįrin|;imą. 
Da niekad nebuvau matęs tieą 
daug publikos ąpciąlistų.. prąj- 
kalbose, kiek šį sykį. Netilpo 
į didelį Liryc. teatrą. Kaip tilį; 
Thoniąs užėjo ant scenos, visą 
publika sustojo ir entuziastišį- 
kai ėmė ploti. JįįaŽas vaikutis 
padavė gėlių Thųpu^ni. Kąl kit 
tį kandidatei į įkongre^mąnuį 
ir į senatą kąlbėjO, ftortiąš išt 
ėjo ir pasakė p^kmbll 
ant plėciauš tieips, kurie jąą 
negą|6jo. ,
buvau vidųjV tai nemačiau, Jįįelf |l9Uąm)eĮ- U Jolins Hpp- Franlę. Jisai gyvena ant 3134 
lauke klausėsi prakalbos. Beį ’ ' '' ' ■ j_„„
iš paduotu laikraščiuose ^įnįij 
aišku, kad ant plėcirius irgi di* 
dąlė minia žmonių klausėsi jd 
prakalbos. I

u ' ’ '■ ■' ■' ' • '

Sugrįžęs j.teatrą. Thomaf 
kateė|p yjte yaĮąnflos ląj|sj>. Jis 
ąmarMai 
ir faktelis 1^4 Rfm 
veltas m .njįlitepisteą iy, te! 
lis bus Wtew
4 pnwideates. tei kite žrnpqiu 
.|>pklo nepagerės. Taipgi PW«.- 
<iii kaotote^,

įtiek wgte8’i!', W 
konps. Jtejpo teW»» 
nurodė į vietosi tupšiuvių 
ką, — demokratai gina tik; 
ter^ tetewą, ' » Mi <torbi|

Sehq?neteW C’teOiMal Wil>! 
bo/dirbdami 5Q—60 valandą 
per, eav^te . Kai stistreb 
kavo, tai nei'<fetzpri0' dirt).

Po Marcinkevičiaus turėjo 
kalbėti A. Kauskas, bet kažin Nors pirmininkas J. Smilgius 
kodėl atsisakė. Todėl po ir pastebėjo, kad klausimai bu-
vietoj pristatytas A. Aleksy- tų duodami tik tokie, kurie pa
nas. T. Aleksynas savo kalboj liečia kalbėtojų kalbų temas^ 
išdėstė reikalingumą vienybės bet komunistai to nepaisė ir 
darbininkams ir ragino bal- statė tokius klausimus,

' suoti už Socialistų kandidatus 
surengė a(ejnančiajs balsavimais. Alek

synas taip pat patarkavo bol- 
jševikus . Nors jis? ir sakė, kad 
apie bolševikus savo kalboj 
neminės, bet, tur būt neteko 
kantrybės kuomet pamatė, kad 

. į bolševikai atsinešę lapelius 
dalina. Tų lapelių antgalvis 
buvo: “Socialistų Partija yra 
trečia kapitalistų patrija”. 
Tuos lapelius dalinti jiems 
niekas netrukdė. Mat, pas 
socialistus laisvė pirmoj vie
toj.

Trečias ir paskutinis kalbėjo 
S. Naudžius apie partijų plat
formas. Trumpai perbėgęs re- 
publikonų ir demokratų partijų 
plątformąs, jis pareiškė, kad 
tarp tų partijų skirtumo visai 
nėra ir jiedvi gali bile dieną 
susijungti į daiktą* nes tai yrą 
dvi rankoj, kurias kontroliuoją 
vienas kūnas. Toliau perskaitę 
svarbesnius punktus iš Socialis
tų partijos platformos ir pa
lygino su komunistų partijos 
platforma, tuo pačiu laiku nu
rodydamas, Rad socialistų plat
forma kairesnė ir daugiau rei- 
kąlauja dėl dąrbininkų, Komu
nistų partijos platformoj nie
ko nėra naudingo dėl darbinin
kų. Jis prisispyręs reikalayo, 
kad komunistai jrodytų, ką jie 
turi naudingo savo platformoj 
dėl darbo Žmonių. Tačiau ko-

ir

Sekmadienį, spalių 30 d., 
L. S. S. 51 kuopa Švento Jur
gio d-jos svetainėj f ’ 

prakalbas su dainomis ir mu
zika. Prakalbos buvo ren
giamos su tikslu paagituoti 
balsutojus už socialistų kandi
datus ateinančiais balsavi
mais.

2:30 vai. po pietų svetainėj 
jau buvo pusėtinai daug žmo
nių prisirinkę . Pirmininkas 
. Smilgius atidaro sutrinki
mą. Pasakęs trumpą įžangi
nę prakalbėlę ,jis perstato dai
nuoti duetą M. Medžiukienę ir 
K. Leką. Dainininkai, akom
panuojant panelei B. Medvis- 
kaitei, sudainavo gana gerai. 
Reikia pasakyti, kad musų 
dainininkai turi pusėtinai gra
žius ir gerai pralavintus bal
sus ir jau ne kartą mus savo 
dainomis palinksmino. Už. tai 
reikia ištarti jiems ačiū.

Potam pristatomas A. Va- 
liušis, kuris sugrojo armoni
ka keletą kavalkų. Toliau su
dainuota solo. Pasibaigus dai
nų programų i, pristatomas 
kalbėti musų veįtinis vei|<ėjąs 
W. Morris - Marcinkevičius. 
Draugas \ VV. Marcinkevičiui 
kalbėjo apie pusę valandos. 
Jo kalba daugiausiai lie*ė šių 
dienų politiką ir abelnai So
cialistų Partijos veikimą. Baig
damas savo kalbą, jis aštriai 
pakritikavo komunistus, kurie 
sėdėdami pradėjo net bum
bėti. F munistei j tai nieko neatsakėt

kaip 
va: teorija ir praktika iš 
Markso mokslo. Tokie dalykai 
butų galima diskusuoti tik spe
cialiai tam parengtose prakalt 
bose. O kadangi šios prakalt 
bos buvo rengiamos tik tam, 
kad šių dienų politiką, gvildenu 
ti, tai j viršminętus klausimus 
nebuvo atsakomą. Patartiną ko
munistams surengti diskusijas 
ir duoti mums žipią bent porą 
savaičių prieš tai. Tadą męp 
ateisime prisirengę šiuos klau
simus pagvildenti.

Taipgi ir šį kartą butų buvę 
galima daugiau laiko diskuąjį 
.joms pašvęsti, bet kadąngį 
mieste tą patį vakarą įvyko 
anglų socialistų prakalbos, Jcur 
kalbėjo žymus partijos darbtio? 
tą jas ir Chicągps unĮvęysitetą 
profesorįąs, dj^. Krųger, tai, 
norėdami išginti jp prąkąlbąį 
turėjome savo parengimą bąįg* 
ti kiek galimą anksčiau.

Vakare ąuvykpm j drg. Kruj- 
gėrio prakalbąs, kurios j vyko 
Art sąlėj. žmpnių neperdąug 
susirinko. Mat, nębpvb laiką 
išgarsinti. Draugas Krugeris 
yrą da gana jaunas vyras, bet 
nepaprastą! geras kalbėtojas. 
Man dar pirmą kartą teko gir
dėti tokį kalbėtoją, kuris taip 
nuosekliai ir aiškiai socializmą 
aiškintų. Geistina, kad draugai 
anglai da kartą j| pakviesti^ 
pasakyti prakalbą muąy-mieste.

Reduces COLDS

66%
ALWAYS

'* • . ’ ■ • ■ , ■ ' ....

Kitchen-Fresh!

kins universiteto įteikė pierpil^* St. p-as Zintak drau- 
Jackson savo raportą. Mat, ąaij kurie gelbsti vėl bu- 
profpąorius buVo paskirtas išrinktu ant Demokratų Ti- 
tyrinėti BąllĮmores rubsiuvių k/cl° lapki’iejo 8 d. tiki, kad 
padėtį. Raporte sakoma, jog jisai bus išrinktos.
muito mieste rubsiuviai turi ---------- ------ jr— ----- —— ‘——
'dirbti- baisiai nfešanitariškosc ~ . __ į; -•
sąlygose.. Maža to, daugely j SRltlS ;
kMrteuyių nwi tinkamos ap- Pasiduoda Geram
S^n^iaL'X Senam Terpentinuivterte** nuo; karto pasitaiko . *
ganą rimtų sutižridimų.

Bevoik nei viena dirbtuvė 
neturi poilsio' Icambąrių, kur 
susirgus, ar kokiai nelaimei 
atitikus butų - galima darbi- 
birikus paguldyk* Tuo tarpu 
poilsio kambarys yra būtinai 
reįkąbngas, ypač moterims, 
^kugelyje dirbtuvių nėra taip 
pat tirfkanio apsisaugojimo 
nuo gaisro. Tuo atžvilgiu ypa- 
tirigai yytįį pavojingos tos 
diVb|ųyė$, kurios randaąi apt 
tpočio unkšto.

.Inkų jus pnirannntc Kalti kriHlnfij. no- 
niunyklto naujus gydymo metodu*. Jų* 
■U tau py bito laiko h* ucKiuuirunių x artėjant 
ta sena HlnfdMĄ’ Įrj’dupR. kuri niekuomet 
nvnnviU jus jr atpofi tikra palenirvinima. 
AtėiiiBklto ant terpentino. dėlto, kad jisai 
sulaužo uŽBikiniAhna būti) dūsavimo tubo- 
hc. Kariaus noru bylo koka kitas vaistas pa
sauly. i

Bet tfrptuitbiąB 'turi hut irrynas. Ir 
jisai turi būt tinkamai aumaifiytas šit oint- mxrw,ut IKS 
vartojate Turpo Viiporislng; Ointmont; vais
tai nuo ftklčio kuriuos vartoja tūkstančiai 
Seipiynų per 8p pietų. • . - .

Ka'n t|k Jus jaučiate, kad pagavoto salti 
•RfUtlnfij. lAtrlftkto 'krutinę su Ttirpo Vfepb- 
rižiiur Oininiontu alsilečltite nei- naktį. 
K Vyto atslkčlę dekųostle mttms ' už musų 
puturinių. Bet bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vaporlfcins- Olntment, ir 
raukite ta kH reikalaukite. Uružlbsldie pi. 
nirus. jeigru bukite beužrauSdiati.

;U’ i i .i’.-'. 1 į

f Jri-ri > .■ •j ® X s

KRAFT
f’■ . t . .'4tr\ ’ j>. i ■' į f i ♦,

Mayonnaise

&

Labai ftvolnus 
nu. miiinyą p*rlnktioio alw 
lėna, švelnaus ukauao, rinku, 
nių katuMnių, retų prieskonių, 
bumalty tas matomi- krust Ifa- 
ųila deĮ -rcreanlo skonio.

rrow‘r' ntnkaniH krIloH dlrnua. 1 
Pubandjklt J|1

; N 0 W ‘OFF-ER E Q\-ĄT 
REDUėEpPRJlfcES



Ketvirtadienis, lapk 3, 1932

sios pustynės tęsiasi įvairiose 
vietose, ir nepereinami ir ne
įveikiami kalnų grandiniai už
ima milžiniškų 
kur gyvenimas ir 
radimas žmogui 
nomas. Užtenka
ine yra permaža; plačios ju
ros ir nenaudingi žemės plotai 
ir nepakenčiamas klimatas ne
paprastai sumažina gyvenimui 
tinkamų žemės
tų, ir jis diena iš 
mažta. Žmonės ant 
vena tik todėl, kad 
kitur neturi dėtis.

“Net nedidelės
žmogus gali išsivaizduoti, ko
kis begalinis dienų skaitlius

NAUJIENOS, Chicago, fl! 
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Jei Kam Reikalingas 
Verkėjas...

Well. mesi gyvename civili
zuotoj Amerikoj, todėl ir nau
dojamės moderniškais išradi
mais. Gal atsimenate žydų lai
dotuves Lietuvos miestelyje: 
tokios laidotuvės paprastai ne
apsieidavo be profesionaliu 
verkėjo. Eina tas “profesiona
las” priešakyj ir verkšlenan
čiu balsu aimanuoja. Vadina
si, verkia pasamdytas...

šiandien Cbicagoj tų pa, 
galima atlikti kur kas moder- 
niškesniu budu, — oro bu n- 

♦
gomis. Sakysime, mirė jūsų 
vaikas. Tų liūdnų žinia tuoj 
galima paskelbti oro bango 
mis. Paskelbti su “lementaci- 
jomis” ir pakartojimais.

Taigi liūdesio ir skausmo 
valandoje neužmirškite, kad 
jums nėra reikalo verkti, — 
tųtai gali padaryti “artistiš
kas verkėjas” oro bangomis. 
Viskas daroma pagal sutartį: 
juo daugiau lementacijų, tuo 
daugiau... well, patys žinote, 
reikia daugiau tepti... —P.

Naujas Padaužų 
Išradimas

Padaužų chemikai, betyri
nėdami, kaip palengvinti pi
liečių gyvenimų šiais depresi
jos laikais, išrado naujų būdų 
tabako pasigaminimui. Jau 
ir seniau kai kurie padaužų 
piliečiai vartojo \am tikrų 
būdų pasidarymui namie ciga- 
retų, kad nereikėtų pirkti. Tas 
jų būdas pasirodė labai prak
tiškas1 fr jie'1 buvo nustoję pir
kti cigaretus ir tik laukė atei
nant piliečio, kuris išrado 
naujų būdų cigaretams dirbti. 
Iš jo “skolindavosi” cigaretus, 
kurie vadinasi “hoine made” 
cigaretai. Bet tabakų visgi 
reikėjo pirkti. Tad buvo gal
vota, kaip surasti būdų, kad 
nereikėtų pirkti tabako. Ir štai 
tik šiomis dienomis, tas nau
jas būdas buvo išrastas ir 
Padaužos nori jį paskelbti vi

sai Padaužų Respublikai.
Budas, kaip gauti pigaus ta

bako, labai paprastas. Dabar 
kaip žinote, yra rudens lai
kas. Beveik visi lapai krinta 
nuo medžių. O lapų tabakas, 
ypač aržuolo arba vyšnių la
pų, yra toks geras, kaip bile 
tabakas, ir dar nėra toks kar
tus. Viskų, kų turi padaryti 
piliečiai, tai nueiti arba nu
važiuoti lapų pasirinkti. Lapų 
galima rasti parkuose arba 
“forest preservuose.” Lapus 
galima rinkti tik nukritusius, 
su šakomis imti lapus drau
džiama. Be to, leidimu nerei
kės tiems, kurie tik sau rinks 
lapus; kurie rinks ant parda
vimo, — tie turės gauti leidi
mų iš padaužų agrikultūros 
biuro.

šituo išradimu Padaužos 
mano daug prisidėti depre
sijai prašalinti. Juk žmonės 
nepaprastai daug pinigų išlei
džia tabako pirkimui. Daug 
žmonių važiuoja grybauti. 
Grybai rastji daug sunkiau, nes 
jie kartais yra pasislėpę po 
lapais. Taigi ypatingai gry
bautojams bus dvejopa nau
da: jie galės grybus rinkti dėl 
maisto, o lapus tabako dirbi
mui. Bet šia proga turi nau
dotis tuojaus, nes ir grybai ir 
lapai, jeigu ilgai nenurinkti, 
tuoj genda.

—Pad. išradimų depart.

Žemės Perdirbimo 
Klausimu

Padaužų ministerijai tapo 
priduotas šitokis raštas:

“Jeigu žemė buvo skirta ap
sigyvenimui,' ' tai tik jai? ne 
žmonių apsigyvenimui. Trys 
ketvirtdaliai jos paviršio yra 
apsemti vandeniu, kas verčia 
manyti, kad jeigu ji buvo skir
ta apsigyvenimui, tai žuvių, o 
ne žmonių. Paimkime patį 
sausžemį! Jo du trečdaliai ne
tinka žmonių gyvenimui. A- 
biejų polių zonos yra peršal
tos, kad žmogus ten galėtų 
gyventi. Ekvatoriaus apielin- 
kės yra perkarštos. Plačiau-

Chicago LAW School

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Loadlng Men, including 
our Protldents, havo beon Lawyors. TRAINED MINDS 

NATURAtLY GO FORWARD. Thoro ls always a Groat 
Demand for Men and Womon wlth Logal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
Ono subjoct at a Urna. No Time Lošt. Now Classes 
formed nine timos a Yoar. Start Studylng and Earn- 
ing Crodits at any Time. ENTER NOW. LLR. Degreo 
ln Throo Years. Day and Evonlng Classes.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 RAST MONROE STREET

A. A. Anderson, President T«l«phon« Reglstrar, Stata 4141
(Ėst. Feb. 5, 1194)

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. 

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
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■r Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciatiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir poslis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosiįim), gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite ėia ir persitikrinkite k) jk jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir iigyd? tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wrst 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

kaip ilgai ima, kol Jis tampa sirodo, kad* ji be tinkamo 
mikrobų auka, kurie jį suga* plano sutveria, joje nėra tvar

kos ir žmogaus vertė nupuo
lusi. 0 tie, kurie manė esu 
karaliai visų gyvulių ir pauk
ščių, tikėjo iki šiol, kad pasau
lyj 
m a

dina ir galų gale suėda. Įšfo- 
do, kad žmogus gyvena tik 
tam, kad mikrobai turėtų ge
rus pietus. Ar gali tad kas į- 
rodyti, kad žemė tapo sutver
ta žmogui, b nė kitokiai gyvy
bei, kuri siaučia ant jos pa
viršiaus, jurose ir ore?

“Bet pažiūrėkime į žemės 
tinkamumų žmogaus gyveni
mui. Net ir geriausios jos vie
tos, žmogaus reikalais vaduo
jantis, vienų metų ketvirtda- 
lį peršiltos — tik per pusme
tį oras yra pakenčiamas/*

Toliau raštas kalba apie 
žemės drebėjimus, kurie kar- 

praėjo nuo žmogaus atsiradi- tais sugriauja miestus, nuver- 
mo ir visų laikų buvo daro- čia bažnyčias ir užmuša viet
ines pastangos ir naudotas iš
teklius padarymui žemės tin
kama vieta gyventi. Jeigu jau 
ir pripažinti, kad žemė yra 
tinkama vieta gyventi, tai vis
gi reikia paklausti, kokios rų
šies gyvybei? Ant žemės ran
dasi milionai veislių visokių 
gyvių, ir pusė jų yra vabzdžiai 
(vabalai). Savo skaitliam ir, 
turbut, visaip kitaip, žmonės 
sudaro mažumų. Jeigu saus- 
žemis buvo skirtas apsigyve
nimui, išrodo, kad tikslas bu
vo vabzdžių apsigyvenimui...

“Apart vabzdžių, visokios 
padermės gaivalai pripildo 
vandenį, orų ir žemę. Yra pla
tus plotai nepereinamų rais
tų, kur milionai gyvūnų tyko 
žmogaus gyvybės. Didžiųjų ir 
žymiųjų jis gali išvengti, bet tiems imti Tiksinti žemę. Pa- rudų; išrado, kad galima vyrų

žemės plotį, 
maisto susi- 
butų nejma- 
to, kad žc- viskas surėdyta ir vedą- 

Įiagal išmintingų planų.

HOROSKOPAS
paviršio plo- 

dienos da 
žemės gy- 
jie niekur

išminties

šiame mėnesyje gimę vyrai 
yra savo rųšies čempionai, — 
čempionai skolinti, bet neati
duoti; parduoti stakų; už 
bardų nemokėli; pačiomis 
mainykauti; dykai išsigerti; 
aukas! kolektuoti ir t*/. Kad jie 
niekam nieko neatiduoda, ta
tai jus patys žinoto. Tos savy
bės pareina nuo to, kad jie 
yra gimę tame mėnesyje, ka
da lapai nuo medžių pradeda 
kristi. Reikia dar pridurti, jog 
jie miršta, kada nori ir kur 

| nori.
Kurie 

kai yra 
Jie dar
su galiūnais, džėlomin, byrfle- 
čiais, gembling auzėmis, reis 
trekėmis ir panašiomis įstai
gomis.

Jie, duokime sau, miršta ant 
lovos, jeigu savo smerčiu; bet 
nemažas nuošimtis jų baigia 
savo gyvenimo dienas kėdėj.

Apie moteris/, kurios yra šia
me mėnesyje gimusios, galima 
pasakyti tiek, jog jos yra iš-

kalniečius išversti, idant ne
reiktų juos skalb'j; j b s stebė
tinai puikiai moka kavalierius 
suvesti į nezgadų, o paskui iš 
abiejų kolektuoti.

Tačiau svarbiausias jų išra
dimas yra ištestinti, ar geras 
mulas, ar ne. štai kai kurie 
tų lestų: įmesk amarį į mulų, 
—jeigu amaris ištirps, tai reiš- 
kia, jog mulas yra olrail. Ki
tas testas: įkišk pirštų, — jei
gu nagas nusivožia, tai, well, 
irgi mu|ų galima gerti.

nuodus.. Vulkanai irgi verčia 
lavų inilionais tonų kas me
tai. Yra įrodymai, kad Brita
nijos salos nebuvo salomis, o 
dalimi Europos kontinento. 
Afrika ir Europa yra kadaise 
nebuvo juromis atskirta. Vie
ni žemės plotai skęsta, kitur 
salelės atsiranda. Kalnų viršū
nės griūva, išvaizda keičiasi. 
Upės ir ežerai tai dingsta, tai 
padidėja. Taip sakant, ant 
žemės ir su žeme nėra jokios 
tvarkos.

Kada šitokis skundas tapo 
paduotas Padaužų ministeri
jai, Tautos Vadas sušaukė vi
sų schodų ir pradėta svarstyti, 
kų darysime su skietu. Nutar
ta, arba kreiptis į Dievų, kad radėjos: jos išrado nudistų 
jis kų nors darytų arba pa- sųjungų, iš balto mulo padaro

Prileiškime sau, jos esti la-1 
bai meilios ir daug prižada. 
Kai kurios išpildo, o kai ku
rios ne. Well, tai jus žinote ir 
be manęs. Jos paprastai turi 
dusulį, rožę ir jų viena koja 
būna trumpesnė, o kita ilges
nė. Daug neserga; miršta tik 
vienų kartų.

— Dulkių Minisleris.
*> 

belstis prie svetimų durų ir 
agitacijų varyti. \

Kada Herbertas Hooverisy 
užėmė prezidento vietų, jis ke-V 
tino duoti darbininkams gerus] 
laikus ir gerovę visiems žmo-T 
nėms. O dabar demokratui 
kandidatas tų pat kalba. Pa-' 
leido gandų, kad neapsimoka 
salyklų daiginti, iš grėpsų vy
nų spausti. Matai, sako, sulau
ksime giedrios dienos —desėt- 
kai tūkstančių darbininkų 
gaus darbo. Prižada žmonėms 
sumažinti taksus, sugrųžinti 

Igcrų alų ir dar magaryčioms 
vynų. Vienu žodžiu, jį išrinkus 
galėsime atsilošti, užsidegti po 
cigarų, maukti alų ir jaustis, 
lyg spirgai taukuose.

Ir dabar išfigeriuok už ką 
balsuoti! — Demokratas.

“Saulė” įrodo Darvino 
teorijos teisingumą

apsiženija, tai jų vai- 
panašųs į alsinantis, 
jaunystėj susipažįsta

Mount Greenwoodo ži
nių gaudytojas negali 

“išfigeriuoti” už 
ką balsuoti.

Aš kaipo savo kolonijos ži
nių rinkėjas, persistatau mok
slinčium. Esu mokytas vyras. 
Praktikų ėmiau pas gerų pro
fesorių per 7 vasaras. Bučiau 
ėjęs dar porų vasarų, jeigu 
nebūčiau numušęs kiaulei ko
jų. Bet nežiūrint to mano 
mokslo, jokiu budu negaliu 
išfigeriuoti užjkų balsuoti, ži
nau tik tiek, kad man neapsi
moka elekšino dienų už $5

“Saulė” savo gazietos 85 nr. 
sako: “Ar žinote, kad Filipi
nuos ia randasi sztamas žmo
nių kurie turi uodegas szesziu 
coliu ilgio"—vyrai, moteres ircoliu ilgio 
vaikai.”

Jeigu geri krikščionys neįti
kės tos gazietos dūmojimams, 
tai jie bus 
gazieto yra, 
katalikiška, tai 99% krikščio
niška. — P.

bedieviai, nes ta 
jei ir ne 100%

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

AR MILTAI TURĖTU BŪTI 
BALTINAMI AR HE?
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NEBALTINTI,
BŪTI -

DABOK MAŽO 
VAIKO 

VERSLAžENKLIO

CERESOTA FLOUR, 
725 W. 15th St,, 

Chicago, III.

AR BALTINTI MILTAI 
IŠTIKRŲJŲ YRA PAVO
JINGI, p-nas SVEIKATOS 

VIRŠININKE?

NE, IŠTIKRŲJŲ JIE NĖRA. 
MALŪNININKAI BALTINA 
SAVO MILTUS VIEN TIK, 
KAD PADARIUS JUOS 
ATRODYTI BALTAIS! i

SAKO ĮŽYMUS SVEIKATOS VIRŠININKAI, “KAIP GAMTA SKYRĖ JIEMS 
IR DEL GERESNIO SKONIO DUONOS, PAŠTETŲ IR CUKRAINIŲ.”

Naudotojams Baltintų* Miltų:

Pasakykite miims, KODĖL jus nau
dojate baltintus miltus? Kodėl jus 
nenaudojate NATURALIŠKŲ mil
tų?...miltų kurie nėra buvę perdirb
ti su chemikališkais baltinimo da
žais?

j
Dauguma malūnininkų baltina savo 
miltus, kad PERMAINIUS jų na- 
turališkų spalvų.. • kad padarius 
juos ATRODYTI baltais. Gudriu 
baltinimu prastos rųšies miltai gali 
būti padaryti atrodyti lygiai, kaip 
aukštos rųšies. Ir tu negali to pa
stebėti, kol tavo kepamas dalykas 
nebus sugadintas.

Musų Ceresota Miltai patiekiami 
Jums NATŪRALIAME stovyje. Jie 
nebuvo baltinami, kad davus baltu
mo išvaizdų.
Šiandienų, galima sakyti, jie yra 
VIENINTĖLIAI nebaltinti miltai, 
kuriuos jus galite pirkti.

“Neapviliami” Miltai.
Tai kodėl jus nestojote prie tūks
tančių, pirmiau baltintų miltų nau
dotojų, kurie persimaino kas savai
tė j musų nebaltintus Ceresota mil
tus? Jus gausite, kaip matant, 
daug geresnes kepimo pasekmes. 
Puikus, smulkios sudėties kepalai. 
MinkŠtesni paštetai ir pyragai. Gar
desnį cukrainiai ir biskvitai.

CERESOTA YRA NIEKADA NEPAKUOJAMA

Be to, jūsų pasekmės VISUOMET 
bus puikiausios. Ceresota yra žino
mi kaip “Neapviliami miltai.” Jie 
yra pagaminti iš šiaurės kviečių, 
neatskiriamai sumaišytų mokslišku 
budu. Tuomet yra sumalti ypatingu 
procesu, kuris duoda daug vieno
desnes pasekmes.

Ceresota kainos 
MIAUSIOS NUO 
dėl įsigykite sau

• r Y

^Pastaba: Jus galite labai lengvai 
sužinoti, ar jūsų miltai buvo bal
tinti ieškodami žodžio “BLEACH- 
ED", kurį įstatymas verčia, kad 
butų atspausdintas ant ryšulio 
arba maišo.

KITOKIU UŽVARDINIMU 

MILTAI ■i W ui Hi uRHHI .^9 i .99 U

dabar yra ŽE- 
1914 METŲ! To- 
maišelį šiandien.

NEAP- 
VILIAMI
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šaudomas. Iš gero žmonės ne
vogtų duonos, ypač kuomet už 
tai grasina mirties bausmė. Tai 
rodo, kokia žmonių padėtis 
šiandie Rusijoje.

Bet ką pasakytų Maskvos.

garbintojai, jeigu kurioje ki
toje šalyje butų vartojamas 
toks “teisingumas”, kaip Sta
lino karalystėje? Už maisto vo
gimą dar niekur kitur -mirtim 
nebaudžia.

Aš esu beveik tikras, kad 
danty gerumas pareina nuo 
paties jų savininke; kaip daž
nai juos Valo. Jei mes taip 
dažnai dantis valytume, kaip

dažnai merginos nosytę pau- 
deriuoja, tai mes beveik netu
rėtume bėdos su jais ir labai 
reiąi kada reikėtų erti pas 
dantų gydytoją.

.    -I".— Ui'-       ■ . .1          ............................ .........
■m.,  .........................................    lū...... — IM.IU, mu III. III i i i>iiiyWĮi.m)ąnni! ij
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šį Skyrių TvMifko ir Prižiūri 
AMERIKOS blE'i’UVIŲ DAKTARĮJ ©RAUGIJA

*

DANTŲ HIGIENA

Victorien Sardou | Vertė A. Kartaiuas

Juodasis Perlas

MUITAI IR PRAMONĖ

Hooveris sako, kad jeigu bus sumažinti muitai, tai 
svetimų šalių prekės (tavorai) užplukdys Amerikos, 
rinkas ir šios šalies pramonė bus sugriauta. Tuomet,- 
girdi, čia viskas eis velniop: miestų gatvės apžels žole, 
o farmų laukai pavirs pūdymais. Prezidentas gąsdina, 
kad šitokią katastrofą ant Jungtinių Valstijų užtrauk
sianti demokratų partija.

Bet iš tiesų, tai demokratų partija muitų klausi
mu neturi jokio aiškaus programo. Jos kandidatas 
Rooseveltas smerkia Hawley-Smoot tarifų bilių, kuris 
1930 metais padidino muitus, bet jisai pats nepasako 
nieko aiškaus, ką jisai darytų su muitais, jeigu butų 
išrinktas prezidentu. Jisai anaiptol neketina panaikinti 
muitus. Jisai nežada net, kad jie bus sumažinti. Jisai 
tiktai siūlo, kad Amerikos valdžia susitartų dėl muitų 
su kitomis šalimis.

Šitokia nedrąsi Roosevelto taktika rodo, kad jisai 
nenori užgauti tuos kapitalistus rytinėse valstijose, ku
rie reikalauja aukštų muitų. Demokratų kandidatas 
šioje rinkimų kampanijoje bendrai veda tokią politiką, 
kad Į jį žiūrėtų, kaip į savo žmogų, pažangusis elemen
tas ir kad jo nelaikytų savo priešu atžagareiviai.

Tačiau ar tikrai aukšti muitai yra Amerikos gero
vės apsauga? Jeigu taip butų, tai šiandie Amerikoje 
nebūtų depresijos. Muitai apsaugoja ne pramonę, bet 
tam tikrų pramonininkų pelnus. Aukštų muitų dėka 
dalis fabrikantų gali imti už savo prekes daug bran
giau, negu už jas mokama pasaulio rinkose. Bet kas 
jiems tą ekstra-pelr.ą užmoka? Ji užmoka šios šalies 
žmonės. Vadinasi, dalelė žmonių lobsta, o visi kiti turi 
nuostolį.

Bet tai tik viena klausimo pusė. Kada muitai ne
leidžia importuoti prekių iš svetimų šalių, tai tos šalys 
pakelia muitus šios.šalies prekėms. Ką tuomet daro 
pramonininkai, kurie gali pagaminti daugiaus prekių, 
negu reikia vidaus rinkai? Jie čia dali savo dirbtuvių 
uždaro ir pasistato dirbtuves svetimose šalyse. Sakysi
me, ponas Fordas turi dideles automobilių ir traktorių 
dirbtuves Kanadoje ir Airijoje; General Motors korpo
racija turi savo skyrius Franci joje ir Vokietijoje. To
kiu pat budu yra perkėlę dalį savo Įmonių į svetimas 
šalis ir daugybė kitų kompanijų. Sako, kad vien tik 
Kanadoje esą daugiau kaip 200 fabrikų, Įsteigtų šios 
šalies kapitalistų pinigais!

Tie amerikiečiu^ kapitalai duoda uždarbį kanadie
čiams, airiams, aųglams, francuzams, vokiečiams ir ki
tiems, o tuo tarpu Amerikos dirbtuvės uždarytos arba 
dirba tik po kelias valandas per savaitę ir su viršum 
30 milionų darbininkij vaikščioja gatvėmis! Tai ve kaip 
“apsaugojo” Amerikos gerovę muitai.

Ne vien tik muitai, žinoma, yra dabartinio skurdo 
priežastis. Kapitalistiškas išnaudojimas yra visos šitos 
nelaimės pagrindas: žmonių darbu sukrauti milžiniški 
kapitalai, o masės neturtingos ir nestengia išpirkti 
tiek, kiek dirbtuvės pagamina. Bet aukšti muitai tą 
padėtį dar pablogino, nes jie suparalyžiavo tarptautinę 
prekybą.

SUŠAUDYMAI Už VOGIMĄ 
DUONOS

šių metų rugpiučio men. 8 
d. sovietų valdžia išleido dek
retų apie kovą su valstybes 
turto “grobikais”. Tuo dekre
tu buvo nustatytos •• žiaurios 
bausmes — kalėjimas, katorga 
ir sušaudymas — tiems, kurie 
vogs arba kitokiu budu savin- 
sis valdžios, kooperacijų arba 
sukolekty vizuotų ūkių nuosa
vybę. Nuo to laiko sovietų 
^‘teisingumo” organai dirba 
viršlaiki, naikindami “piktada
rius”. Vienoje tik Maskvos 
•*Pravdoje” nuolatos mirga 
pranešimai apie sušaudymus 
“kukiky”, vogusių kolektyvių

ūkių duonų, ir tarpe sušaudy
tų minima vardai paprastų pi
liečių ir net komunistų partijos 
narių. *O jeigu surinktum visas 
tokias žinias iš Leningrado ir 
provincijos miestų laikraščių, 
tai susidarytų pasibaisėtinas 
vaizdas. /

Paryžiaus laikraštis ’ “Le! 
Journal” rašo, kad pasiremiant 
jo surinktais pranešimais, ?ku-t 
rie tilpo sovietų spaudoje, pa
skutiniu laiku buvo Rusijoje 
sušaudyta 234 žmonės ’už 'vo
gimų maisto produktų vertėje 
nuo 5 iki 10 rublių. Taigi val
džia atėmė iš ūkininkų žemę* 
padare iš tos žemės valdiškus 
-dvarus ir privertė ūkininkus 
juose dirbti. Bet jeigu ūkinin
kas, -norėdamas apsiginti muo 
bado, pasiima grudų, užaugin
tų jo buvusiojo žemoje ir Jo 
paties darbu, tai jisai būna su-

Rašo F>r. G. 1. Bloiis
Kalbant ąpie švarumų, ar 

tai butų koks dalykas bei kū
nas arba jo dalis, švarumas 
reiškia sveikatų ir pastovu
mų.

Aš čia turiu minty danty 
švarumų. Tat ir noriu pakai-' 
boti apie tai, kiek mums nau
dos iš to, kada rūpestingai 
prižiūrime dantis.

t
Tikiu, kad nerastume pa-( 

rauly asmens, kuris sutiktų 
savo gražius dantis pakeisti 
negražiais, nešvariais ir sukir
mijusiais. Niekuomet! Bent 
aš taip manau. Tačiau iš mu
sų lietuvių, sunkaus darbo 
žmonių, daugumas tai daro, o' 
vis tad dėl dviejų priežasčių, 
butent: dėl nežinojimo, o dar 
dauginu iš apsileidimo, ge
riau sakant, dėl tinginystės iš
maino savo gražius, baltus? 
spindinčius dantis į pažalia
vusius, parūdijusius, pajuoda
vusius, sukalkėjusius, sukir
mijusius ir pagaliau skaudan- v • 6
C1US.

Kaip savo gražius dantis* lai
kyti? Tai yra labai lengvas, 
dalykas ir su visai mažomis 
išlaidomis. Pirmas dalykas: 
reikia danty šepetuko, antras 
—dantų tepalo (tooth pašte), 
trečias — rytą ir vakarą arba 
prieš gulant ir atsikėlus reikia 
kokias penkias minutes skilti’ 
dantų valymui. Bdt butų gerasį 
dalykas, jei buty gulima dang
tis išvalyti po kiekvieno val
gymo.

Kaip vartoti šepetuką? Pa 
imk šępctukų tarp pirštų stip 
riai ir braukyk išilgai dantų, 
—reiškia žemutinius dantis 
valydamas, brauk viršun, o 
■viršutinius žemyn, nes briuk- 
danias skersai dantų neišva- 
ilysi, bet tik subrauksi į dantų 
tarpą maisto arba nešvarumo 
liekanas.

Dabar pakalbėsime apie tai 
kas atsitinka, kai nevalyta 
burna arba su maisty liekano
mis tarp dantų miegama per 
naktį. Normaliai miegantis 
žmogus laiko burnų uždaręs 
ir kvėpuoja per nosį; taigi bu
rna miegant pasilieka neve
di n ta. Taip pat reikia nępaū 
miršti, kad -burnoj bakterijų; 
yra daugiau negu, kad mes 
manome. Ir be to dar burna 
yra gera vieta rūgimui, nes 
ten yra tinkama temperatūra 
dr drėgmės pakankamai, 'tad 
maistas per aštuoniasl arba; 
daugiau valandų surųgsta, su
darydamas gaižią rūgštį, kafi 
veikia į dantis, ištirpina kal-j 
kės (vopną) iš enamdlio ypa^ 
tingai apie smegenis, visai 
mums nejaučiant ir mažai 
keičia spalvą dantų; dantis 
ąpie tą vietą tik truputį pasi
daro įbaltesnės; vieton kųrh; 
kirmija, Oiekas juodas.
čiau pasekmės tos pač!u4(:t 
dantis sugenda ir pradeda, 
skaudėti.

štai, dar vienas įdomus da
lykas, kurio negalima pamirš
ti, nepastebėjus ‘tai, kad biit-’ 
na yra gerai ajltųpinta sefU? 
nėmis liaukomis. Ootika yra 
tai tąm tikras paganas, kurioj 
paskirsti yra pagaminti 
nui naudingų iped^Ugų ųrbej 
pašalinti išmatas. Taigi, seili- 
p§8 liaukos iduoda mums sei
lių, kurios gelbsti muisto virš
kinimui ir vilgo liežuvį, kad 
galėtume kalbėti. • 
k Viena pqra s<iuių įlia^U»‘ 
yra prie veido ties ausimis,; 
po Meną kiekyiepsy ipus^j< 
Pardtidinės jliatikos (kurioj

yra prie veido) yra atsidariu
sios ties -viršutiniu pirmuoju 
■krūminiu danČiu ir išmesda
mos kalkių išmatas, ir, neva
lant dantis, ten jos ant dantų 
nusistoja ir sukietėja , taip 
kietai, kad net būna panašu 
4 danties pavidalą.

. 1
Kita liaukų pora guli pa

žandėse -ai<ti žemutinio žandi
kaulio kampo, o trečioji pora 
po burnos mtikosu arba visai 
menkai uždengta minkštais 
audiniais, gtfli f^ea liežuvio 
<gti!hi. Tos dvi liaukų poros at
sidaro liežuvio priesagoj ir 
seilės liejasi iš tų liaukų ir 
'išmatos nusistoja ant prieša
kinių žemutinių dantų, iš vi
daus. Taip pat apačioj, kaip 
ir viršuj, tos išmatos sukietė
ja į danties pavidalų, tik ge
rokai tamsesnio už dantį per 
■ilgų .laiką -neišimant tą nešva- 
.mimą jie prislegia smegenis ir 
padaro dantis ilgus, rudus, o 
kartais net pradeda pūliuoti 
smegenys apie dantis ir tuo
met dantys pradeda judėti ir 
pasekmės tuomet būna tykios: 
reikia juos ištraukti lauk, nes 
tiek pradeda judėti, kad jau 
įkąsti inebegalima. Tokiame at
sitikime jau >nė dantų gydy
tojas 'nebegali gelbėti.

CfcM I I Į I  

yra žuvęs

turtų. Jis

“Gaisras! Pagelbon 
jei policija nebūtų

‘(Tąsa)
Patyrimas, kad 

medalis graudeno jį daugiau, 
negu pražudymas

’bėgo prie lango, atidarė jį ir 
rėkė, ‘kiek tik pajėgė:

“Gelbėkite! Gelbėkite! Sulai
kykite vagį!”

Visi gyventojai pasirodė ir, 
kaip paprastai esti, butų pra
dėję rėkti 
einame!”
pasirodžiusi ir skubinusi prie 
Baltazaro namo. Jų viršyla, 
'M. Tricamp, dažinojęs, kad tai 
buvo vagystė, patarė Baltaza
rui nerėkauti, ir tuojau parei
kalavo, kad jo vyrai butų įleis
ti į namą.

IV
Į

Durys atsidarė su bildesiu. 
M. Tricamp įėjo ant pirštų, 
paskui jį sekė vienas jo vyrų,, 
kiti pasiliko prieangyj; nes, 
jiems buvo įsakyta, kad neleis
tų nieką nei išeiti nei įeiti. Bu
vo jau netoli vidurnakčio. Kai
mynai jau vėl buvo sumigę. 
Aišku buvo, kad virėja Gudu- 
le, kuri buvo kurčia, ir Chris-, 
tina, nuvargusi nuo griausti
nio, abi -nieko negirdėjo ir mie
gojo miegu nekaltųjų.

“O dabar”, pareiškė viršyla

žemesniu balsu, “kas čia atsi
tiko?”

Baltązaras nusitraukė jį į 
kabinetą ir rodė suplėšytus po
pierius ir sulaužytą rašomą 
Stalą.

M. Tricamp’as buvo žemo 
ūgio žmogus, kurio kojos bu
vo permažos palaikyti jo dide
lį kūną. ViStidk jis buvo žva
lus ir labai veiklus. Jis turėjo 
dar vieną ypatybę — jis buvo 
trumparegis, pertai jam reikėjo 
žiūrėti į visus daiktus nuo la
bai arti.

Jo nusistebėjimas buvo aiš
kus, bėt jo amatas reikalavo 
nuduoti, kad jo niekuo negali
ma nustebinti. Todėl, lyg sa- 
viipi patenkintas, jis tarė, “La
bai gerai! Labai gerai!” ir pa
tenkintai žvdlgesi po kambarį.

“Ar jus persistatot sau Myn- 
’heer, kas atsitiko!” šaukė 
tazaras, prispingdamas 
susijaudinimo. ..

“Tobuliausiai!” atsakė 
Tricamp’as, nuduodamas 
[svarbi persona, “tašomas 
las buvo pralaužtas; 
•iškratytas, 
klausia!”

‘Puikiausiai! Kaip, ką jus 
norite tuo pasakyti?”

“Visi pinigai paimti, aš ti
kiu?” tęsė viršyla.

Bal- 
nuo

M. 
esąs 
sta- 

portfelis
'Labai gerai; ;pui-

senovine mi- 
šiandie teran-

“Taip, visi pinigai, buvę stal
čiuj rašomojo stalo.”

“Gerai!”
“Ir mano briliantai, ir me

dalis I”
V4Bravp! įvykis prirengtos 

vagystės! Puiku! Ir jus neįta
riate niekų ?”

“Nei vieną, Mynheer.” ,
“Dai; geriau, tada mums bus 

Smagiau išaiškinti vagystę.”
Baltazaras ir Romelius nu

sistebėję žvilgtelėjo vienas . į 
kitą; bet M. Tricamp’as nieko 
neatbodamas tęsė, kaip ir pir
miau.

“Dabar pabandykime duris!”
Baltazaras parodė jam di

džiausias kabineto duris, kurios 
*buvo rakinamos 
singine spyna,
dama tik Olandijoje.

Tricamp pasuko raktą. Klik! 
Klek! Buvo gana aišku, kad 
niekas nebandė įsilaužti pro 
duris.

“O langas?’” klausė viršyla, 
grąžindamas, kabineto raktą 
Baltazarui. Į

“Langas buvo uždaras,” pa
sakė Romelius. “Mes atidarėm 
šaukdami pagelbos. Ir štai kas, 
— langai' uždaryti storom ge
ležinėm štangom, Mynheer, pro 
kurias niekas negalėjo įlįsti.”

M. Tricamp’as, Įsitikinęs, kad 
buvo pasakyta tiesa, pritarė, 
jog <nei vaikas nebūtų galėjęs 
įlįsti pro tas štangas. Tada ^už
daręs langą ir užstūmęs velkę, 
jis kreipė savo atidą prie ug
niavietės.

Baltazaras tyliai sekė jo vi
sus žinksnius.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 10. Nau- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.
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It’s toasted
Tas pakelis lengvu Luckies

lengvi:cigaretait

->
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DŽIUNGLIŲ TARANAS 
“Gamta savo Ždlumoj” - fcoip atvaisduota 
garsaus .gyvulių tapytojo Paul Bransom 
• . • įkvėpta Afrikos raganosio -nuožmių 
puolimų prasilauiiant per laukines diiun- 
gles* “Gamta savo Žalumoj Retai Švelni 
ir Leiigva” — ir galias tabakas neturi vietos 
cigaretuose

Luckies nėra žalio tabako

1V/TFS ptnkameJjuikiau8ią, patį džiamas per pagerinamą Lucky 
puikiausių fabakų visame Strike valymo procesą, kurie 

pasaulyje. bet tas jiar neišaiški- žijM>mag kaip - “It’s toasted”. 
na kodą žmonės visur skaito štai kodėl kiekvieno miesto 
Lucky Strike Jei^naueiu cįga- L - -
retu, flalyk'as tame, «ad mes fcad Lūki” yra tokie 
niekuomet neužmiržtaine tei- . .

h*. sybė^,jog“Gamta savoOumoj
ĮI Retai Švelni ir !Lengya” -todM 

šis puikus t^akBs,^;jd^t(mai 

pasendinus, išnokinus, perlei-



Įvairus Gydytojai

TeL BOULEVARD 9199

Chicagos Ekranas

Advokatai

Cicero

1327 So. 49th Ct

Tel. Dearbom 7966

musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Valandas n

Policija suėmė bųrį 
Chicagos gengsterių

pagarsėję ope- 
Joc Penncr ir

įvyko netoli kampo 23rd 
ir Oakley Avė.

Vakar ir užvakar Chicagos 
policija Planters viešbutyje ir 
dangoraižyje, prie. 1 North Lą 
Šalie Street, suėmė suvirs de
šimtį pagarsėjusių gengsterių. 
Daugelis jų stengėsi užimti Al 
Gaponės vietą. Jie bus atiduoti 
speciąliai grand jury.

Tik vic- 
atsišau- 
atsiimti. 

užmiršęs 
vertės

6393 
pagal sutarti

Akių Gydytojai

Užmuštas gatvėje be 
žaidžiąs kūdikis

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut.
TeL Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockutell St. 
TeL Republįc 9723

Po ilgo laukimo miesto dar
bininkai vakar gavo algas už 
pirmas dvi rugpiučio savaites. 
Mokytojai turi laukti iki penk
tadienio. Jie gaus algas už ba- 
landžio mėnesio dvi savaites.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

lietuvių vaidai, perpi.ee Švėgž
da, F. Pauga, L. Stonis, M 
Rutynis, F. Streleckis, R. De- 
mikis ir Vincentas Bruzda.

Nutarė remti cįemokratus “dėl 
kliubo gerovės”; kalbėjo są- 
ęiialistų atstovas Johnson

“Del kliubo gerovės”
Toliau, dar kiek klausimų pa- 

^įskMsaYU9 ii* P- Waitches 
nurodžius kai kuriuos busiančių 
riiįkiipų ųeąiškumus ir apsvars
čius su kufl'musų kliųbas, kaipo 
politinę ^rgąnizącija, turėtų pa
sirodyti, dėl kliubo gerovės nu
tarta išeiti už demokratus ir 
pasiųsti indorsuo jaučius laiškus 
kai kuriems kandidatams.

valgyklos ka- 
vakar padėjo 
vagį, Harold 
jis pagriebęs

še, J. F. Haas, buvęs lenkas kar- 
čiamninkas Cerzewski. Taipgi 
ir demokratų sąraše yra netin
kamų žmonių.

Pabaigoje nutarta šaukti ki
tas susirinkimas lapkričio mė 
nesj. Tuo susirinkimas ir bu
vo baigtas. Po to visi nariai 
buvo pavaišinti karšta kava, už
kandžiais io obuolių gira. Kliu- 
bas visuomet prisilaikė papro
čio duoti nariams užkandžių.

—Kliubo korespondentas.

Rengiasi švęsti Spino 
zos 300 metų, su

kaktuves

Roselando Lietuvių Geresnės 
Valdžios Kliubas laikė susirip? 
kimų Strumilos svetainėje, spa
lių 28 d., 1932 metais. Susirin
kimas buvo šauktas atvirutė
mis, specialiai, politinių reikalų 
apsvarstymui. Po komisijų ra
portų, iš kurių pasirodė, kad 
jos nėra nieko nuveikusios, pra
sidėjo atviros diskusijos.

Vice-prezidentas patarė vi
siems laikytis darbininkiškos 
sąžinės ir balsuoti už socialis
tų tikietą.

Kliubas teisėjų klausimu

išiandien, lapkričio 3 dieną, 
Marųuette kolonijoj įvyksta di
delis politinismitingas, kurį 
rengia Pietų Dalies Lietuvių De
mokratų Kliubas.

Mitingas bus lietuvių para
pijinėje svetainėje, 68 gatvė 
prie Washtenaw. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Tarp kalbėtojų bus teisėjas 
Henry Horner, demokratų kan
didatas į Illinois gubernatorius, 
kongresmanas A. J. Sabath, 
Frank Zintak, teisėjas J. Li- 
sak, August Urbanski, James 
Baker, Kleofas Jurgelionis, Ju
lius Watches, Ch. Kai, Dr. S. 
Naikelis, C. J. Macke, Dr. G. 
Bložis ir kiti.

Visi 13-tos wardos lietuviai 
piliečiai kviečiami atsilankyti.

Chicagiečiai esą užuo 
maršos, anot eleveite- 

riy linijos.

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

O kad 
išrinkti, tai vis vien 

būti valdžioje, nes so- 
partija esanti nelega-

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

TeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Disabled American Vete
raną of the World War lap
kričio 11 d., Chicagoj e orga
nizuoja rinkliavą. Tą dieną 
visa šalis Švęs didžiojo karo 
paliaubas. Prie šios veteranų 
organizacijos priklauso išim
tinai invalidui, kurie fiziniai 
nukentėjo bekovodami fron-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ‘Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

.verta ir rekomenduoja balsuoti 
už demękratų partiją su Roose- 
yęltu priešakyje. Rooseveljiąs 
buvęs laivyno sekretorium tu
rėjęs gerą rekordą ,kurj dar 
pagerinęs būdamas New Yorko 
valstijos gubernatorium. (Ko
kie jo tie nuopelnai? Koresp.).
Kalbėjo ąųcialisĮtų lokajo orgąn. 

Johnson
Tuo laiku pasirodo socialistų 

lokalo organizatorius buvęs 9-i 
tos wardos aldermonas, Johnson. 
Kliubo vice-pirmininkas persta
tė jį kalbėti, kaipo darbininkų 
darbuotoją ir buvusį aldęrmo- 
ną. Drg. Johnson kalbėjo apie 
15 minučių, nupiešdamas dar
bininkų padėtį, socialistų nusi
statymą ii’ tikslus. Taipgi nu
švietė didžiųjų partijų “pasidar 
bavimą” darbininkams. Kviesda
mas kliubą balsuoti už socialis
tus, užbaigė kalbą. Nariai pa 
lydėjo Johnsoną gausiais aplo
dismentais.

Lietuvių Demokratų 
Mitingas Marųuette 

Parke

I SEGAL 
metai

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Iš Politikos Lanko 
Roselando Liet. Ge
resnės Valdžios Kl. 

politikoje

vaitush,opt;
; AKIŲ SPECIALISTAS 

kuris esti

tikietą
Drg. Gaudutis davė įnešimą, 

pasakęs trumpą kalbą, kad mu
sų, kaipo darbininkų ir geres
nės valdžios organizacija rem
tų socialistų tikietą. Nurodė, 
kad senos, kapitalistinės parti
jos baigia mus žluginti ir mes, 
kaipo darbininkai, jokiu budu 
negalime jų remti. J. Ivans są- 
vo kalboje, nurodė, kad socia- 
liastų partija visai jauna (dau
giau kaip 30 metų amžiaus. Ko
resp.), todėl neturi progos lai
mėti, o be to organjzuojąsį fa
šistų partija iš buvusios vete
ranų bonų armijos. Kitais rin
kimais turėsime progos rinkti 
fašistinę vaĮdžią.
Hooveris niekam netikęs, siūlo 

Rooseveltą
Toliau J. P. Waitchcs nurodė, 

kad socialistų kandidatei negu
li būti išrinkti, visų pirma, buk 
patys nenorį būti išrinkti ir 
neganėtinai darbuojasi politiš
koje clįrvoje; antra, kad ne
galią ganėtinai balsų 
r butų 

negalės 
.cialistų 
Ii (?).

Toliau kalbėtojas priėjo prie 
republikonų, prie Ifopverio ir 
priminė, kad jis visai netinka
mas, jo administracija nieko nę

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

Penktadienį, spalių 28 d., 
Cicero Roosevelt mokyklą 
Parkholm Community House 
surengė “assembly,” kurioje 
patys mokiniai išpildė visqi 
scenos vaizdelių ir dainų pro? 
gramą. Tarp dalyvavusių pa
sižymėjo kai kurių CicericČių

Automobilis mirtinai suvaži
nėjo 3 metų kūdikį Carmi Ro- 
mani, 1337 S. Talman Avė., 
Kūdikis žaidė su kitais vaikais 
ir netyčiomis išėjo į gatvės 
vidurį. i

Office Valandos, 2-4; 7-9
4140 Archer Avenue

•TeL Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St.

TeL Canal 0402 
CH1CAGO.

Mergina padėjo polici 
jai suimti vagį

Tpliau prieita prie municipa- 
lių teisėjų rinkimų. Nutartą ne
balsuoti už partiją, bet atskirus, 
geresnius ir sąžiningesnius žmo
nes iš abiejų partijų. Kai kurie 
kandidatai yra visai netinkami, 
bijo savo vardų pasirodyti ant 
baliotų. Yra pĄsisavinę sve
timų, mirusių žmonių vąrdus. 
Vienas tokių republikonų sąra-

Reę. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL-

ONA WINSLOVIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap

kričio 1 dieną. 8:40 valandą vak. 
1932 m., sulaukus pusę amžiaus, 
palejo iŠ Lietuvos, Šeduvos pa ra p. 
Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Klemensą, švogerį Joną ir švo- 
gerką Win$lovu$, brolio vaikaį, 
Hattie ir Alexandra ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So. -49th Ct.. Cicero. Eudeikio 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj lap
kričio 5 dieną, 8 vai. ryto iŠ ko
plyčios į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vilionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Winslovienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Svogeris, Svogerka, 
Brolio Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. TeL Yards 174 L

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Miesto centro 
siere Marie Noll 
policijai suimti 
Purley, kuomet 
$16 pinigais, mėgino pabėgti 
Mergina pradėjo jį vytis.

LIETUVIS
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių^ aptemimo, nervuotųmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
.egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale 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

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS Y

Grįžo ii Ruropot ir vėl praktikuoja 
tenojoj vietoj.

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

Į "I
Praktikuoja 2Q 

OFISAS 
4729 South Athland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midway 2880

Chicagos Eleveilerių linijos 
nusiskundžia, kad chicagie
čiai, ypatingai vvestsidiečiai, 
vra dideli užuomaršoa Per 
vieną mėnesį, linija surenka 
apie 800 daiktų, paliktų ele- 
vePerių vagonuose. Daugiau
siai randama lietsargių, piršti
nių, kaliošų, portfelių, ir net 
dirbtinių dantų, medinių ko
jų, šunų ir kanarkų. 
nas iš trijų keleivių 
kia savo daiktus 
Vienas asmuo buvo 
eleveiteryje $20,000 
brangenybių.

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

lietuvių vaikfti p>asiitį 
mi mokyklose.

Grabyčiai

Lacha vich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiocįtuvėsc kuopigiansia. 
Reikale meldžiaųie atsišaukti,, o musų 

darbu busite užganėdinti.
TeL Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 g. Court, Cicero, III.
TeL Cicero 5927

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 “ “ '

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
414j Archer Avė. Tel. Lafayitte 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Antanas Valonię, 10 metų, 
2248 So. Leavitt Street, pir
madienį papuolė po automobi
liu, .kuriuo važiavo Jonas Krū
mas, 2019 W. 23rd, ir buvo 
sunkiai sužeistas. Nugabentas 
j Cook apskričio ligoninę. Ne
laimė 
Place

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
z (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marquette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Oriental:—Pradedan t penk
tadieniu, “Orįęntal” kinemato
grafo scenoje bus pastatyta 
operetė “Follovv Thru”, ku
rioje dalyvaus 
rečių artistai 
Olive Olson.

EVA BILL-BALTRUŠAITIS 
po tėvais Sinkevičiūtė

Persiskyrė su šįuo pasauliu lap
kričio 1 dieną, 11:20 valandą 
ryto 1932 m, sulaukus 44 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Franciškų. sūnūs, Petrą ir 
Franciškų. seserį Magdaleną, ku
rt gyvena Los Angeles California. 
dvi marčias. Aleną ir Evą ir anū
kus. brolienę Marijoną Karpienę 
ir kitus gimines

Kūnas pašarvotas randasi 6053 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, lap
kričio 5 dieną, 8:30 vai, ryto 
iš namų į Šv. Rita parapijos baž-> 
pyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Evos Ęill-Baltrušai- 
tienėą giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuošifdžįai kviečiam* 44- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Marčios, 
Aliukai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus Co.. Tel. Canal. 3161

Taipgi tą dieną bus perkelta 
duktė Pranciška iš pavienės dųp- 
bes j nuosavą lotą. ______ __

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Room 1005

Telefonas State 7660; Valandos 9-5 
Vakare: 

6459 S. Rockwell St
Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

• Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 1 
Komplikuotuose

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterį} ir valkų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
• /i kampas 31st Street

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

DR. A. L. YUSKA
2422 Mąrguttt. Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas GrovebiU 1595

Ipdus np<į 9 iki 11 rytp, nuo 2-4 
-9 po pietą* seredoms po pietų it

CHICAGOS 
ŽINIOS

• S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRAbORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ‘ir'-gtiŽi koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rouseyelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

r V » • ’ ,i *

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

3307 Auburn Ąve. 
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS 
, ADVOKATAS 

v MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
. Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį. I

Veteranai rengia 
rinkliavą Paliau

bų dieną

Telefonas
Cicero 372

Ekrane, tuo
domus filmas “Blesęed Event”, 
kuriame nušviečiama metodos 
ir priemonės, kuriomis kai 
kurie angliškų laikraščių re
porteriai gauna žinias ir pas
kalas apie įvairius asmenis. 
Vadovaujamą rolę pildo Lee 
Tracy, kuris ypatingai pasi
žymėjo nesenai rodytame fil
me apie Washingtono poli
tines intrigas “Washington 
Merry-Go-Round”. Paveikslas 
artimai atvaizduoja dabarti
niu laiku tūlos cigarętų bend
rovės radio programe daly
vaujančio laikraštininko gy
venimą.

Chicagoje susiorganizavo 
“Spinozos komitetas” iš uni
versitetų profesorių ir filoso
fų, kuris rengs Barucho Spi
nozos 300 metų gimimo sukak
tuves. Ne vien Chicagoje, bet 
visoje šalyje rengiania įvai
rios iškilmės pagerbti 17-to 
amžiaus filosofą'. Iškilmės 
įvyks lapkričio 24 d.

Ofiso ir Rez. TeL. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DANTISTAS 

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

CICBRO, ILL. 
Pboną Ciceru 12^Q

Dr. C, K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
24'20 W. Marųuette Rd. arti WseternAv 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So, Halsted Street

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dcntistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso ir Rez; TeL Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Ąve.,
Ofiso valandos nuo a Iki 4 ir nuo 6 iki

8 vai. vak. NedSliomls pagal sutarti
’ Ofiso Te|.l Boulevard 7820

Namų TeL: Prospect 1930

Dr. Siizana A. Siakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryt6 (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais it 
Ketvergais.
. Rey. Tel. HYDE PARK 3395

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

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

4600 So. Wood Sts—Ke t vergo vak.
Tel. Laf;

160 N. LaSalle I

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autpmobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3819 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

1646 W. 46th St.m

Suvažinėtas 10 metų 
berniukas A Valonis
Pirmadienį patekę, po automo

biliu prie 23 Place ir Oakley 
Avė.

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vej nustebino publiką.$u p-a?o nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojįipą. Męs nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žnpgąųs kūno j mųsų 
įstaigą iš bile kokius miesto

Reikalui esant, musų autompbįlių^ atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš
4žiąu3| MK1 ir Pa
tarnavimą jums visai niekę nereikės n$$tb niūrint 
į tai, ar jus ką Pokšite, ar įpe.

EUBEIKIS yra vienatines lįetuvių grAborius, kuris 
teikia ambulance patarnavĮmą su ekspertu lietuviu pa- 
RrmMraV:' ifel Mo<Įw:n$fc0? P®1 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm pegu kreipsitės Įiur 
kitur.

EUDEIKIS
. JŪSŲ. gįUborius i ■' | lį J b .

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefppais YARDS 1741 ir 1742

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

lietuviai Gydyto jai
Pr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

. SIŲSKITE GĖLĖS TELEGRAMA
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NUSKINTOS KVIETKOS

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

Pristatom į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėmis, Bąpkietams ir Pagrabams Vainikai
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ieškiniai prieš Povi 
lą Baltuti siekia 

$9,050.44

49

Nustatyta kaucija $13,000; kal
tinamasis tebėra sulaikytas;

teismas įvyks lapkričio 23 d.
, n ■ i............................. ..

Penki Chicagos lietuviai tu
ri išpirkę varantus prieš Po
vilų P. Baltutį, kuris buvo su
imtas po ilgo slapstymosi ant
radienį, spalių 25 d.

Antanas Jucius, 927 W. 23rd 
Street, AVilliam Alexander, 
6927 S. Wash»pnaw Avė., An
tanas Katauskas, 1405
Avė., Cicero, Illinois, Aleksan
dras Jonušas, 3219 Auburn 
Avė., ir Bruno Shukis, 4131 S. 
Franciaco Avė., yra patraukę 
buvusį biznierių už jų pinigų 
sunaudojimų asmeniškiems 
tikslams.
Pasisavinęs A. Juciaus $-1,120

Antanas Jucius varante, ku
rį išpirko rugpiučio 2 dienų, 
sako, kad Baltučiui įteikęs 
$-1,120 gruodžio 16 d., 1929 me
tais ir tuos pinigus Baltutis pa
sisavinęs.

Antano Katausko ieškinis 
yra $205.21 sumoje. Varantų 
išpirko rugpiučio 30 d., 1932 
metais. Pinigus įteikęs Baltu
čiui birželio 9., 1932 metais.

A. Januso ieškinys $4,000
Aleksandras Janušas, tuo 

tarpu, kuris prisidėjo prie Bal
tučio suradimo ir arešto, sako 
nustojęs first mortgage gold 
uote .sumoje, $4,000. Jis no
tų atidavęs Baltučiui lapkri
čio 10 dienų, 1931 metais. Va- 
rantų prieš jį išpirko rugpjū
čio 6.

William Alexander kaltina 
Baltutį išeikvojus jo $302.00, 
kuriuos jam sumokėjęs vasa
rio 8 d., 1930 metais. Varantų 
išėmė rugsėjo 7 d.

Paskutinis asmuo Bruno 
Shukis, 4131 S. Francisco Avė., 
išpirko varantų rugpiučio 18, 
ir sako, kad Baltutis sunaudo
jęs savo tikslams jo $123,20, 
kuriuos Balučiui įteikęs lie
pos 3 d., 1931 metais.

Viso ieškiniai prieš Baltutį 
siekia $9,050.41.
$13,000 kaucija nesumokėta
Baltučiui teismas nustatė 

kaucijų $13,000, po $5,000 už 
varantus, siekiančius $4,000 ir 
po $1,000 nuo kitų trijų. Kau
cija nebuvo sumokėta, todėl 
Baltutis tebėra sulaikytas Cook 
apskričio kalėjime. Teismas 
turėjo įvykti ketvirtadienį, 
spalių 27 d., bet buvo atidėtas 
iki lapkričio 23 d.

Šiandien svarbios A 
C. W. A. ir L. S. S. 

prakalbos
Kalba keturi žinomi kalbėto

jai Dr. A. Montvidas, V. Am
brazaitis, M. Skala ir Wil- 
liam A. Cunnea.
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I darbininkų reikalų gynėjas 
(advokatas William A. Cunnea, 
farmer-labor partijos kandi
datas į valstijos prokurorus, 
M. Skala, lietuvių tarpe pla
čiai žinomas kalbėtojas, Dr. 
A. Montvidas ir V. Ambra
zaitis.

Visi darbininkai raginami 
būtinai atsilankyti šiose pra
kalbose. Pradžia 7:30 vai. va
kare. įžangos nebus. —R. •

......y—— i ...........................................

lengvinti kredito padėtį ir atr 
eiti spulkoms į pagalbų.

Susirinkimo pradžia 1:30 po 
pietų. —R.

Cicero lietuviai išrišo 
klausimą: “Už ką 

balsuoti”
Pasmerkė darbininkų engėjus 

ir nutarė atiduoti balsą už 
Socialistų partijos tikielą.

NATTJTEKpg, ęHeagtf, UI. '
Whipple Streeft, Jie buvo su
imti prie 69-tos h' California 
kuomet kėlė triukšmų ! ir mu
šėsi' “tylos zonoje”, prie ligo
nines. Policija užginčijo kal
bas apie jų rengimąsi įsiveržti 
į ligoninę.

Peoples Furniture
Co. krautuvės mini
3-jų metų radio programų 

sukaktuves

—te

Evanston, III.
Community Country Club už- 
veizda yra lietuvis J. E, Miller

KęĮffirtadięnfe, hpk. 3, 1932
' '“'■--I'ip'l ■ . ................................... .........-

Antanas Girskis ati 
duotas grand jury 

teismui
Bus kaltinamas už Illinois Pa- 

cking Co„ furmono Bert 
Walkerio nudurimą.

Antanas Girskis vakar buvo 
atiduotas į Cook grand jury 
rankas ir pasodintas į apskri
čio kalėjimų, kur lauks apkal- 
Ųnimo už Bert Walkerio nu
dūrimų peiliu.

Po tragedijos Antanas Girs
kis buvo atiduotas į Bridewell 
kalėjimų, iš kur šios savaitės 
pradžioje perėjo į Deering po
licijos stoties kalėjimų. Ten 
sėdėjo tris* naktis, iki buvo at
likti reikalingi legalus forma
lumai. Vakar rytų jis buvo 
perduotas apskričio teisingu
mo įstaigų priežiūrai.
Nudarė Bert Walkerį kuomet 

buvo įsigėręs
Antanas Girskis nudurė Bert 

Walkerį, Illinois Packing Co. 
911 West 37th Place, spalių 
27 d., naktį, kuomet su juo 
susiginčijo. Girskiu anot po
licijos, buvęs įsigėręs ir neži
nojęs kų daro.

Girskio gyvybė išgelbėta
Po to mėgino pasprukti na

mo, 811 West. 37th Street, kur 
su tuo pačiu peiliu, kuriuo nu
dūrė Walkerį, mėgiho nusižu
dyti persipjaudamas kaklų. 
Bet jo gyvybė buvo išgelbėta. 
Peilio ašmenys paliete 
kaklo muskulus ir žaizda 
buvo labai pavojinga.
Lapkričio 10 d. įvyks coronerio 

tyrinėjimas
Pomirtinis Bert Walkerio 

tardymas įvyks Cook apskri
čio ligoninėje lapkričio 10 d. 
Tuomet koronierio jury išneš 
kaltinimų prieš Girskį.

Ar jus žinote kų padaryta 
lapkričio 8 d., ir už kų atiduo
ti savo balsų? Ar jus žinote 
kaip darbininkų klasė gali at
siekti gražesnę ateitį, kas yra 
tikras darbininkų užtarėjas 
ir jų reikalų gynėjas? '

Tuos ir kitus svarbius su 
rinkimais surištus klausimus 
atsakys keturi pasižymėję kal
bėtojai Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America ir 
Lietuvių Socialistų Sųjungos 
Chicagos centralinės kuopos 
rengiamose prakalbose. Jos 
įvyks šįvakar A. C. W. of A. 

^unijos name, po adresu 333 S.
Ashland Boulevard. x
Visi darbininkai raginami pra

kalbose dalyvauti.
Kalbės plačiai. ...pagarsėjęs

tik 
ne-

Svarbus pranešimas 
Chicagos lietuvių 

spulkoms
Valdybos ir direktoriai ragi
nami dalyvauti Cook apskr. 
Spulkų susirinkime ir susi
pažinti su Home Loan banku

Visų lietuvių spulkų valdy
bos ir direktoriai yra raugina
mi dalyvauti Cook apskričio 
spulkų susirinkime, kinis į- 
vyks sekmadienį, lapkr. 6 d., 
Didžiojoje salėje, 2343 So. Ke- 
dzie Avė.

šį susirinkimų šaukia Cook 
County Groups of the. Illinois 
Building and Loan League 
tikslu supažindinti spulkų ve
dėjus su naujai įsteigtu Fede- 
ral Home Loan Bank ir jo 
operavimo smulkmenomis.

Kalbės Home Loan bank 
oficialai.

Kalbėtojai, dalyvauja susi
rinkime, bus Home Loan Bank 
tarybos napai iš Washington, 
D. C. direktoriai Illinois vals
tijos banko skyriaus Evansto
ne* viršininkai iš United Sta
tes Building and Loan League 
ir Carl H. Weber, valstijos au
ditoriaus biuro atstovas. Svar
biausiu vakaro kalbėtoju Mor
ton Bodfish, bankų tarybos 
narys, atvykstųs iš Washing- 
tono.

Spulkos raginamos būtinai 
pasiųsti savo valdybos ir di- 
rekfouus į šį susirinkimų, kad 
jie nudujgniau susipažintų su 
.haftku, kuria ... tikslas.^ra pa-

Bevaikščiojant po Cicero, 
dažnai tenka susitikti su įvai
rių pažiūrų žmonėmis ir su 
jais besikalbėdamas daug kų 
naujo išgirsti. Vienų vaka
rų einu į Liuosybes svetainės 
pusę. Prie jos susirinkęs stovi 
didokas būrys žmonių. Priei
nu arčiau randu ir gerai pa
žįstamų piliečių, kurie kų tai 
karštai diskusuoja . Pasiklau
sęs supratau, kad diskusavo 
apie poliškų, ypatingai už kų 
reikia balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose. Žinoma pasireiš
kė visokios nuomonės. Vieni 
savo reikia balsuoti už demo
kratus, o kiti tai ir nežino už 
kų balsuoti, o republikonams 
ir dabartiniam prezidentui 
Hooveriui nepritaria.
Darbininkas padaro prasižen

gimą balsuodamas už savo 
klasės engėjus.

Vienas senyvas pilietis pu
sėtinai įsikarščiavęs kalba: 
“Man rodos, kad mes visi pa
tyrėme an$ savo kailio kų 
mums republikonai davė per 
paskutinius 4 metus. AŠ pats 
esu be darbo jau tris metai 
ir nežinau, kada vėl gausiu 
dirbti. Viši kapitalistiški lai
kraščiai rašo, kad laikai eina 
geryn ir darbų randasi dau
giau. Tai bjauriausias* melas 
ir žmonių apgaudinėjimas. Ro
dos, kiekvienas darbininkas 
gali kuoaiškiausiai v suprasti 
kas yra jo priešas ir kas jo 
draugas. Bet dar yra tokių, 
eurie savo galvas gpjdo, už de
mokratus ir repųblikonus. 
Jarbininkas padaro didžiausį 
)rasiižengimų balsuodamas už 
capitalistinius savo žmonių 
engėjus”.
“Balsuok už socialistų partiją“

Čia kitas darbininkas per
traukė, “Tai už kų, girdi, tu
rime balsuoti?” Pirmutinis 
pilietis aštriai atkerta: “Pasi
klaus savo ąmegęnų, už socia
listų partijos Skietų. Žinok, 
kad tai darydamas, balsuosi 
už savo klasės žmones!”

čia visas būrys pradėjo ran
komis ploti ir pareiškė savo 
nutikimų.

Kaip republikonai rupinasi 
darbininkais

Man atrodo, kad kiekvienas 
darbininkas turi balsuoti už 
socialistus. Kitokios išeities 
nebeliko. Kapitalistai uždarė 
dirbtuves ir išmetė milijonus 
darbininkų į gatvę. O kapi
talistinė valdžia apdėjo žmo
nes didžiausiais). mokesčiais, 
tveria finansines korporacijas, 
duoda kapi’įalistams šimtų 
milijonų paskolas, o darbinin
kai yra priversti badauti. Vie
šiems darbams valdžia pinigų 
neturi. Tai kaip republikonai 
ir demokratai rupinasi ir rū
pinsis darbininkų reikalais!

Taigi visi darbo žmones lap
kričio 8 d. atiduokime savo 
balsus už socialistų partijos 
tikietų, už Norman Thomas į 
J. V. prezidentus.

A. K. Sargas.

Praeito antradienio vakare bu
vo labai malonu klausytojams 
pasiklausyti radio programo, ku
ris buvo pritaikytas paminėji
mui 3-jų metų Peoples Furni- 
ture Co. nuolatinių lietuvių ra
dio programų sukaktuvių, šio 
sykio programas susidėjo iš 
rinktinių dainelių, kurias išpil
dė pasižymėję dainininkai, dai
nuodami duetuose, trio ir kvar
tetuose. Taipgi keletu jžymių 
ypatų pasakė truųipas, bet la
bai įdomias kalbeles, pritaikin
tas šiam įvykiui.

Peoples Furniture Cq. negaili 
lėšų nei pastangų šių programų 
Bedimui; kas kart juos rūpes
tingai suruošdami iš rinktinių 
dainų, gražios muzikos ir įdo
mių bei pamokinančių kalbų 
išpildymui visuomet kviečia ge
riausias meno jėgas. Todėl ir 
nestebėtina* kad šie programai 
yra klausytojų mėgiami ir už 
tai Peoples Furniture krautu
vės gerėjasi visuomenės nuo
širdžia parama jų prekyboje.

Apsilankius su savo keliau
jančia krautuve Evanstone, už
ėjau ir į Community Country 
Club, kur radau lietuvį užveiz- 
dų J. Millerį. Į Community 
Country Club suvažiuoja daug 
svečių vasaros metu groti gol 
fų, nes “course’Maukai, nusitę
sia apie tris mylias ir to spor
to mėgėjai gali lošti gana sma
giai.

šalę Central Street yra kliu- 
bo svetainė, Community Country 
Club. Svetaine yra įrengta su

visais patogumais dėl mitingi? 
ar vakarienių rengimui.
^Drg. J. C. Milleriai yra malo

nus, draugiški žmones ir remiu 
progresyvį darbininkų veikimų.

Pas drg. Millerį golfo lošėjai 
gali gauti pasipirkti už prieinar 
mą kainą visokių lošimui įran 
kių. Pasirinkimas yra didelis.

—Senas Petnas.

Red-jos Atsakymai
A. P.: Negalime talpinti, nes 

nepadavėte pavardės ir adre
so.

i

PRANEŠIMAI
Lietuvių Rubsiuvių lokalūs 

269 ir Liet. Socialistų Chicagos 
Gentralinė kuopa rengia svar
bias prakalbas Kriaučių unijos 
svetainėj, 333 S. Ashland Blvd. 
lapkričio 3 d.

šiame susirinkime kalbės 
advokatas Wm. Cunnea, M. 
Skala, Dr. Montvidas ir V. 
Ambrozaitis.

Visi lietuviai, kaip dirbanti 
taip ir bedarbiai turėtų atsi
lankyti Į šias svarbias prakal
bas ir išgirsti patyrusių veikė
jų nuomones kaip išsigelbėti 
iš dabartinės sunkios padėties.

Educational

Įclassified APS

PILIETYBES PAMOKOS 
Susipažinkit su šios šalies įstatymais 

kaslink pilietybes. Pamokos prasidės 
Lapkričio (November) 3. 1932, ir kiek
vieną katvirtadienio vakarą per dešimtis 
savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau kuo greičiausiai užsire
gistruoti.

JOSEPH J. GRISH, 
4631 S. Ashland Avenue, 

Telephonas: Boulevard 2800

CLASSIFIED ADS.
Furniture & Fixtures 

 Rakandai-Itaisai 
''BASE BURNERS”

• Visai nauji Detroit Jewel arba Gar- 
land .paliko tik keletą — $25.00 
DETROIT MICHIGAN STOVE CO. 

2931 So. LaSalIe St.

; Business Service 
KznloPatamavimaa

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų bintas suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. tiki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metini narystes mokestis 
DYKAI. Ezpertų patarimas visose namų 
savininkę ir rendauninkų reikalais, su
teikiame dykai. Mfs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Cbicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952 
MfS esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

i
<«Vb.

reikale nesusipratimu su

NAMŲ savininkaii prisidekite 
ŠIANDIE I 

.Metini 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.
1 ... ........... . ...... .......... **!■<...........  i.*;... . ........ .

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, — »- ------1----------- —

ir t.

K

Loans—Paskolos

už

For Rent
iš radi -

Furnished Rooms

Laukiam Jūsų

$2.50

6 DIDELI šviesus kambarių fintas, 
karštu vandeniu šildomi. 2 lubos. 4529 
S. California Avė., $35 mėnesiui.

F. RIDLAUSKIS. 
4309% w. 63rd St., 
Tel. Republic 9599

Patent Attorney
Patentai

RENDAI 4 kambarių flatas už $10 
i mėnesi. _. 

4456 S. Honore St.

rinkų praktiškiems

' Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

REIKALINGAS, kriaušius/ turi su
prasti apie Fur Coats. U. S. Cleaners, 
2735 W. 43 St. arti Fairfield Avė. • PARDAVIMUI - grosemė ir bučerni 

su mažu namu.
Lafayecte 8780 '

RENDON kambaryj vedusiai porai 
arba pavieniui.' Visi patugumaį. kari* 
tt^/vandeniu šildopias, galima matyti 
nuo 4 iki 6. spbatom Visą dieną.

5604 So. Mozart St.

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300 

2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. ■ Be jokio komiso 

S. OSGOOD 
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

pro. šviesą, ir pataisome pečius 
. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St. 
Tet. Victory 4965

-r •

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

H. SANDERS, 
. 536 So. Clark St.

STOGDENGYSTE
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St. 

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741 

___________________ 1_________________

Lietuvė J. J. šųtunienė, 59 
West 66 Street, Brownell Pa- b 
rejit. Teacher association pre- - 
zidentė buvo išrinkta South

Atnaujinam Matrasus
Nauji užvalkalai ........y........ .

padaromi į vieną dieną.

A & C Better Bedding
906 No. Western Avė. ••
Tel Humboldt 4766

Radios
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50: G. H. arba Philco Lo-Boy Con- 
wle $18.50. 2332 Madison St.

Daktarų veikimas
’ ' ' ■ <’ I (

štai ir vėl ruduo, kuris at
keliavo, lyg nelauktas svečias. 
Vasaros mėnesiai prabėgo žaibo 
greitumu. Roęįę^l, negavome 
progos nei tinkamai atsikvėpti, 
o jau ir vėl turime užsidaryti 
tarp keturių mu^o sienų ir kvė
puoti tvankų miesto orų.

Nežiūrint į blogas aplinky
bes, Amerikos i Lietuvių Drau
gijos nariai nenuleidžia rankų 
ir nenupuola dvasioje. Jie da
bar yra pasiryžę dirbti dar 
smarkiau nei kacla nors pirma. 
Labai galima, ka^ tas veikimas 
žymiame laipsnį priklauso nuo 
valdybos. Tenka pasakyti, jog 
šiais metais draugija turi ga
na darbštų ir sumanų pirminin
kų Dr. P. Z. Zalatoriaus asme- 
nyj.

štai neseniai tapo atliktas 
vienas stambiausių darbų. Bū
tent, tapo sėkmingai surengta 
“sveikatos savaite”. Už pasise
kimų kreditas vyriausiai priklau
so draugijos valdybai ir rengi
mo komisijai, ypatingai Dr. A. 
L. GraiČunui ir Dr. T. Dundu
liui. Be abejonės, viena ko
misija nebūtų galėjusi tų dide
lį darbų padaryti,—daug pagel
bėjo draugijos nariai, o ypa
tingai musų Chicagos dienraš
čiai “Naujienos” ir “Draugas”. 
Negalima taip paft užmiršti nei 
Peoples Furniture kompanijos, 
kuri atkartotinai oro bangomis 
garsino “sveikatos savaitę”.

Dabar draugijos nariai vėl tu
ri didelį darbų užsibrėžę. Bū
tent, rašyti lietuvių laikraš
čiams straipsnius iŠ sveikatos 
srities. Kai kurie laikraščiai 
tam tikromis dienomis turės 
sveikatos skyrius, kur tilps 
draugijos narių straipsniai. 
Tuose straipsniuose bus kalba
ma apie tai, kaip žmonės pri
valo užsilaikyti, kad apsisaugo
ti nuo įvairių ligų.

Dr. G. I. Bložis, rašt.

nimus prieš 4-ius 
marųuetteparkiečius
Keturi vaikinai suimti prie 69 

ir California išteįsititi 
r ■

Policija panaikino kaltini
mus prieš keturius marąuette- 
parkiečius, Antanų Miškinį, 
6410 Whipple Street, William 
Kalak, 6948 Rockwell Street, 
Walter Juodis, 7300 Rockwell 
Street ir T. Sapet, 6321

Šatunienč išrinkta 
mokytojų ir tėvų

Bitutėg choro pamokos įvyks šį ket- 
vergo vakarą, lygiai. 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
atsilankykite laiku. Nauji nariai norin
ti įstoti į chorą ir mylinti dainą esate 
kviečiami atsilankyti. Valdyba.

Ciceras Lietuvių Demokratų Kliubo 
susirinkimas atsibus ketverge, lapkričio 3 
d., 1932 Lukštienės svetainėj, pradžia 8 
vai. vak. Visus kviečia Komitetas.

'1-.- rrr-j........ ' ......  *

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadienyj, lapkričio 4 dieną, 7:30 
v. v., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, raidas daug svar
bių, reikalų, kuriuos būtinai turime ap
tart^ Kurie esate pasilikę su mokes
čiais ant šito susirinkimo malonėkit ap
simokėti. Rašt. S .KuneviČia.

American Legion Lietuvių Posto mė- 
nesihis ’ susirinkiHidš, kuris turi įvykti 
lapkričio 4 d., atidėtas neapribežiuotam 
laikui. Vėliau bus pranešta kada susin
simas atsibus.

A, S. Precinduskas, laik. rašt.

Morning StUr Clubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 3 d., 8 vai. 
vak., kliubo name, 1654 N. Damen 
Avė. Visi nariai prašomi atsilankyti.

‘ . Valdyba.

Knygos ir Gintarai 
už pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
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, orąkulų ir monų, juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigamyČių, 
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 prisius- 
darni 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 .vai. ryte 
iki 6 va), vakare, šeštadieniais iki 8 vai. 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2-rai valandai po piet. 7 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St 

Chicago, III.
• Tel. Yards 4754

. . Peter Conrad
i Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
I 6023 S. Halsted St-

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62rid St.

> Tel. Englevvood 5840

MACKIEWICH
d^jOSlZdininke Mortgage Banker 

' 2324 S. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Central Council, Disitrict 
Nųmber 1, Illihois Congress 
of Parents and Teachers iždi
ninkė. Ji yra pasižymėjusi 
Chicagos mpkytojų rateliuose.!.

■ ■ ’ '■ A* * I

Mes Mokame Cash»
$80 už $106.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSalIe St. priešais City Hali 

Kambarys 610

Automobiles
GYVENIMO PROGA

La Šalie De Luxe vėliausio 1931 Seda
nas. Reikalas pinigų priverčia mane pa
aukoti Šį gražiausi karą. Atsargiai išva
žiuotas tik kelis tūkstančius mylių ir yra 
tiek pat geras, kaip dieną išėjęs iš dirb
tuvės. Originalus gražus užbaigimas be 
jdkios dėmės. Šeši kuogeriausi tairai. Pa
aukosiu jį tiktai už $450. Kainavo man 
nesenai $2,750. 1141 North Ridgeway 
Avenue, 2nd flat.

Business Chances
Paidavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių valymo ša- 
pa; gera vieta, 4 kambariai pagyveni^* 
mui, geriausia proga.

6629 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ŠTAI YRA JŪSŲ PROGA PADA
RYTI PINIGŲ

PONIOS ir PANELES išmokite da
ryti kvietkas. kurios ne tik išrodo, bet it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Jus galite parduoti kvietkas su pelnu. 
Joms rinka visuomet atsiras. Neatidelio- 
kite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Washington St., 2ros lubos

Rėal Estete For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

MAINYSIU pigų nameli ant auto- 
mobiliaus. arba biznio, yra gera proga, 
kas turite 2 flatus po 4. galėčiau pa
mainyti.

Šaukite

ROOSEVELT

Dėl Specialių
Skelbimų Kainų

Šią savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi 
mų vajus (Advertišing Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti

SAVO BIZNIUS

SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
VISUOMET NEŠA NAUDOS!

PREKES




