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Jau 31 Valstija Balsavo 
už Prohibicijos Atšaukimą
Dar 8 valstijos balsuos iki lapkričio 7 die 

nos. Prohibiciją bus atšaukta 
gruodžio menesyje

Pereitą antradienį dar dvi 
valstijos prisidėjo prie prohibi
cijos atšaukimo, visuotinu bal
savimu išrinkdamos tokias vals
tijos konvencijas, kurios pro
hibicijos atšaukimą ratifikuos. 
Tai Idaho ir New Mexico vals
tijos. Jos yra 30 ir 31-ma 
valstija, kurios pasisakė prieš 
prohibiciją.

Dabar bereikia tik penkių 
valstijų, kad visoje šalyje pa
naikinti prohibiciją. Iki lapkri
čio 7 d. prohibicijos atšauki
mo klausimu balsuos aštuonios 
valstijos, t. y. trys valtsijos 
daugiau, negu reikia prohibi
cijos atšaukimo ratifikavimui. 
Net jei trys i štų valstijų ir nu
eitų su prohibicininkais, tai tas 
vistiek nebepakeistų padėties.

Ikišiol dar nė viena balsavu
sių valstijų nėra pasisakiusi už 
prohibiciją, nežiūrint, kad bal
suojama buvo ir niekuriose la
bai sausose valstijose. Nema
noma, kad ir tarp tų 8 vals- juose pavietuose.

tijų atsirastų nors viena, kuri 
prohibiciją paremtų.

Tečiaus jai ir visos tos vals
tijos pritartų prohibicijos at
šaukimui, tai vistiek su ta 
diena prohibiciją dar nebus at
šaukta. Ji skaitysis atšaukta 
|ik tada, kada tų valstijų kon
vencijos bus formaliai prohibi- 
cijos atšaukimą ratifikavusios 
ir ratifikavimo dokumentus bus 
prisiuntusios valstybės sekre
toriui Washingtone. Tai įvyks 
tiktai gruodžio mėnesy.

Iš užvakar balsavimų dviejų 
valstijų, Idaho pasirodė sau
siau šia. Joje iš 44 pavietų sau
sieji laimėjo 11 ir da nepilni 
daviniai rodo, kad jos balsuo
tojai pasisakė tik 5 balsais prieš 
4 už prohibicijos panaikinimą. 
Jos konvencija susirinks spa
lio 17 d.

New Mexico pasirodė daug 
Slapesnė, nes už prohibicijos at
šaukimą paduoti 3 balsai prieš 
1 ir sausieji laimėjo tik dvie-
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URAGANUI PERĖJUS RYTINĖSE VALSTIJOSE
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Pereitą šeštadienį ir sekmadienį rytines valstijas perėjo atėjęs iš juros tropikų uraganas, kuris 
padarė labai didelių nuostolių. Viršuj — į upę pavirtusi Winthrop, Mass., gatvė. Apačioj, kai
rėj — Lincoln Park, N. J., šeimyna valtimi bėga iš savo užlietų namų. Dešinėj — sugriautas 

Fish and Gun kliubas Manasąuan, N. J.

Daugelis kompanijų 
bando nepildyti 
NRA. kodeksą

Įspėja biznierius

Vokieti jos agrikultū
ros ministeris bus 
ūkininkų diktatorius

Chicagos mokyklų 
mokiniai streikuoja; 

daug areštuotų

Bando apeiti kodeksus kai dėl 
darbo sąlygų, taip ii- parda
vimuose* Organizuojamos 
kompanijų Unijos

20.

Nustatinės ūkio produktų kai
nas ir nustatinės ką ūkinin
kai turi auginti

BERLYNAS, r. 20.— Vokie
tijos ūkininkas nebebus laisvas 
žemdirbys, kuris savo ūkį tvar
ko kaip jis nori. Ūkiai dabar 
bus po valstybės kontrole ir 
ūkininkai galės tik tą auginti 
ir tik tiek auginti, kiek jam 
leis jų diktatorius.

Hitleris ūkio diktatorium pa
skyrė agrikultūros ministerį 
Darre, kuris turės teisę nusta 
tinėti ūkio produktų kainas ii 
konroliuoti visų ūkių 
ciją.

Darre jau nustatė 
kviečiams ir rugiams
produktus uždraudė pardavinė
ti. Vėliau jis paskelbsiąs ir ki
tų produktų kainas. Taipgi jis 
paskelbsiąs kiek ir ką ūkinin
kai gali auginti ir kaip jie tu
ri tvarkyti savo ukius. Esą ūkis 
yra visos valstybės reikalas ir 
todėl ūkininkas ūkį turi vesti 
ne tik savo naudai, bet ir turi 
atsižvelgti į visos valstybės rei
kalus.

produk-

kainas
ir tuos

’MUKDEN, Manžurijoj, r. 
—26 chiniečiai angliakasiai 
ko eksplozijos uždaryti Peng- 
chibu kasykloje. Trys lavonai 
jau išimti.
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CHICAGO.—Vakar prasidėjo 
streikai niekuriose vidurinėse, 
mokyklose protestui prieš už
darymą Crane junior kolegijos 
ir abelnai prieš mokyklų tary
bos pravedamą po priedanga 
ekonomijos arcjymą mokyklų.

Pirmiausia streikas prasidėjo 
Manley ir John Marshall high 
mokyklose. Streikieriai nuėjo 
prie buvusios Crane kolegijos, 
tečiaus juos policija išvaikė, ke
lis streikierių mokinių areštuo
dama. Jau ryte policija arešta
vo šešias mokines už kurstymą 
prie streiko. Paskiau areštai 
tęsėsi visame mieste, tai už 
kurstymą prie streiko, tai už 
dalinimą streiko lapelių.

Mokyklų taryba tvirtina, kad 
streikuoja tik nedidelė dalis mo
kinių, bet ir streikieriai esą 
veik visi sugryžę į savo mo
kyklas. Bet demonstracijoj 
dalyvavo daug mokinių, kas 
nuneigia tarybos tikrinimą, kau 
tik sau jale streikuoja. Daugelis 
streikierių nešė plėkatus su 
užrašais: “Atidarykite Crane 
kolegiją”, Išgelbėkit musų mo
kyklas”, “Sustabdykite graftą” 
ir t.t.

Tikimąsi, kad streikas plėsis 
toliau ir persimes į kitas vidu
rines mokyklas—high schools.’

Capone nebus teisia
mas Chicagos teismo

Rusijos bolševikai 
džiaugiasi geru 

derlium .
Bet dabar patys pripažysta, kad 

mažiausia 100,000 žmonių mi
rė badu pietinėj Rusijoj

MASKVA, r. 20. — Bolševikų 
valdininkai džiaugiasi, kad at
einanti žiema busianti lengviau
sia. Tai delei to, kad derlius 
šiemet buvęs geriausias ir di
džiausias visos šalies istorijoje.

Tečiaus tokis tvirtinimas yra 
perdėtas. Nors visi sutinka, 
kad derlius Ukrainoj ir Kry
me buvo tikrai geras, bet jis 
nebuvo geresnis už 1930 m. 
derlių.

Svarbus yra 
liūs, bet ir 
sieks Rusijos 
abejonės, kad
pus delei stokos transportaci- 
jos. Jau dabar 25,000 vago
nų grudų yra dideliame pavo
juje supuvimo, 
grudai yra tik 
ži.

ne tik pats der- 
kiek grudų pa- 
svirnus. Nėra 

daug grudų su-

Ir atvežami
40 nuoš. švie-

bado ateinančią
Visgi tuo

Prisiruošimai prie 
Lietuvių Aviacijos 

Dienos jau baigti
Už jaunesnius 12 metų vaikus 

nutarta neimti jokios įžan
gos. Suaugusieji mokės 25c.

— “LIETUVIŲ 
DIENOS” rengi-

CHICAGO.
AVIACIJOS 
mo komitetas sudarė galutiną 
tos dienos programą, aptarė vi
sas smulkmenas ir smarkiai 
metėsi į visų parengimo fazių 
sutvarkymo darbą, susirinkime, 
kuris įvyko užvakar Wm. Ka
reivos namuose, 4644 South 
Paulina st.

Susirinkime dalyvavo didžiu
ma rengimo komisijos narių, ir 
ten kai kurie iš jų pirmą kartą 
susipažino su lakunu Juozu R. 
James-Janušausku, kurio kelio
nės į Lietuvą su “LITUANICA 
ANTROJI” sekantį pavasarį pa
rėmimui tas parengimas yra 
rengimas.

Lakūnui James-Janušauskui 
išvysčius savo planus kelionei, 
nurodžius, kad jis planuoja 
naudoti “Lockheed” tipo aero
planą (tokį pat, kokį naudojo 
Wiley Post), kurį reikėtų pri
taikinti tranzatlantiniam skri
dimui, etc., susirinkusieji at
kreipė domę į Aviacijos Dieną, 
kuri įvyksta šį sekmadienį, 
rūgs. 24 d., 1 vai. po pietų 
Lansing-Ford Airporte.
' Tarp kito ko, susirinkime 

buvo nutarta neimti jokios į-

Tečiaus nors 
žiemą nenumatoma. 
Rusijos vargai dar nesibaigia.

Maisto kainos yra augštos. 
“Torgsino” sankrovose, kur 
pardavinėjama už aukso valiu
tą, gero sviesto svaras kai
nuoja 35 centus. Tečiaus šio
se sankrovose nieko negalima 
pirkti užt bolševikiškus rub- 
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Atviroj biržoj, kur pardavi

nėjama už rublius, už svarą 
sviesto reikia mokėti 20 rub
lių, arba 10 dol. imant dolerio 
vertę bankuose. Tečiaus “juo
dojoj biržoj” galima gauti rub
lių ir pigiau—50 rublių už vie
ną dolerį. Bet tokiems rub
lių pirkliautojams gręsia mir
tis, jei jie butų sugauti.

Vidutiniškas paprasto Rusi
jos darbininko uždarbis yra apie 
.00 rub. Su tiek pinigų jis ne
gali nusipirkti rinkoje nė 5 
svarų sviesto. Tečiaus jis gau
na niekurių lengvatų iš koope
ratyvų. Tų lengvatų daugis 
priklauso nuo to darbininko 
santikių su* komunistų partija, 
jo rekordų, veikimo ir t.t.

Išvogė penkis trokų 
vežėjus ir pastvėrė 
už $30,000 tabako

SPRINGFIELD, III., r. 20.— 
Valstijos finansų departamen
tas sakosi gavęs žinių, kad tū
li asmenys lanko biznierius ir 
pristatydami departamento at
stovais reikalauja, kad biznie
riai sumokėtų jiems prekių 
taksus. Departamentas įspėja,

CHICAGO. — 4 trokų ve
žėjai ir Burns detektyvas, kuf- 
rie pirmadieny prapuolė 
$30,000 vertės tabaku kely iš 
Louisville, Ky. į Chicago, vakar 

kad visi tokie kolektoriai’* yra! ryte susirado Monroe, Mich. 
paprasti prigavikai, nes depar- 
taments jokių gentų neturi ir 
jų pas biznierius nesiuntinėja, 
kadangi visos' atskaitos ir visi 
taksai turi būti sumokėti ne 
kokiems nors agentams, bet 
siunčiami departamento rašti
nei Chicago, 30 N. La Šalie St., 
arba tiesiai Springfieldan.

su
kos metų atnžiaus, nors ankš
čiau buvo planuojama imti 10c. 
Tokiu budu, suaugusiems ir 
vaikams daugiau 12 metų am
žiaus įžanga bus 25c., o “ma
žučiams”—už dyką.

Susirinkę pašventė daug lai
ko transportacijos klausimo iš
rišimui. Juos ypatingai buvo 
surūpinusi transportacija tų 
lietuvių, kurie neturi automo
bilių. Smulkmenas rasite šia
me “Naujienų” numeryje, kitoje 
vietoje.

Entuziazmas, pilniausias pa
sitikėjimas James-Janušausko 
kelionės realizavimo galimumu 
vyravo per visą susirinkimą, 
ir kaip susirinkę pranešė, pa
našus entuziazmas, džiaugs
mas vyrauja ir plačioje visuo
menėje, kuri jeigu tik oras bus 
prielankus, nutrauks masiniai 
į aerodromą Lietuvių Aviacijos 
Dienoje. Susirinkime dalyvavo 
Dr. A. L. Davidonis, Justinas 
Mackevičius, adv. M. R. Kazu- 
nas, G. Stungis, Dr. A. Mont 
vidas, A. Kartonas, Wm. Ka
reiva, P. Grigaitis, A. Augus
tas, T. Rypkevičius, A. A. 
Dobbs, adv. K. Guogis, eilė kitų 
ir lakūnas James-Janušauskas.

WASHINGTON, 
Amerikos Darbo . Federacijos 
prezidenas Wm. Green prida
vė industrinei administracijai 
visą pluoštą' dokumentų, ku
rie įrodo, kad įvairus samdy
tojai nepildo kodeksų.

Administracija jau svarsto 
tuos skundus.

Green sako, kad niekurie 
stambieji samdytojai taip atvi
rai ir taip akyplėšiškai laužo 
kodeksą, kad , administracija 
bus priversta stvertis griežtų 
priemonių. Daugely vietų dar
bininkai jau buvo priversti 
streikuoti, kad priversti sam
dytojus pildyti kodeksą, bet 
dar daugelis turės streikuoti 
ir ateity. Visuose tuose strei
kuose NRA parėmė streikie- 
rius, kas rodo, kad darbininkų 
reikalavimai buvo pilnai tei
singi.

Green taipjau padavė skun
dus, kad daugelis kompanijų 
bando organizuoti savas, kom
panijos, unijas, kas yra prie
šinga NRA. įstatams.

Tarp didžiųjų kompanijų,ku
rios organizuoja savo Unijas, 
yra visos Du Pont kompanijos, 
Aluminum Co., Pittsburgh Plato 
Glass Co., Remington Rand, 
RCA.-Victor, Sinclair Refining 
Co., Frigidaire Corp., niekurios 
geležies, laivų budavojimo, po- 
pieros, gatvekarių ir gaso ir 
elektros kompanijos.

Industrinė administracija 
taipjau gavo skundų ir prieš 
plieno trUstą, kad jis nepildo 
kodekso dėl pardavimų ir kai
nų. Niekurie NRA viršininkai 
jau išvyko' tirti tą klausimą.

Chinija, kad paten
kinti Japoniją, su

mažins muitus• .__
SHANGHAI, r. 20.— Gauto 

mis iš Nanking žiniomis, kad 
patenkinti Japonijos reikalavi
mus, Chinija ruošiasi sumažin
ti importo muitus. Dabar Chi- 
nijos finansų ministerija svars
to kiek ji turi atsižadėti paja
mų patenkinimui japonų apeti
to.

28,000 svarų cigaretų ir ta- 
jako buvo gabenami dviem di
deliais trokais. Siuntinį saugo
jo detektyvas Parks iš Chica
gos. Pirmadienio naktį ties 
Columbus, Ind., juos užpuolė 
kokis tuzinas kulkosvaidžiais 
ginkluotų žmonių, atėmė tro
lius ir juos pačius susisodinę 
į savo automobilių ir užrišę 
akis vežiojo 
Paskui juos 
arti Monroe,

Netoli tos
nas trokų; kito troko dar nesu- 
rąncĮama. Trokai priklausė Mu
tual Trucking Co., 532 S. Canal 
St.

ryto.iki vakar 
išmetė ant kelio 
Mich.
vietos rastas vie-
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Iškirto šposą Vokie 
‘tijos konsulatui 

Chicagoje

Streikuos Chicagos 
drabužių valytojai
CHICAGO.— 3,000 drabužių 

valytojų ir dažytojų nutarė 
streikuoti, kadangi samdytojai 
nepildo NBA. kodekso. Strei
ko dieną nustatys pati unija.

Streikas ilgainiui gali palies
ti apie 315,000 darbininkų, jei 
samdytojai ir toliai/ laikysis 
dabartinio savo nusistatymų 
ir kodekso nepildys.

Kiek žmonių mirė badu
žinios apie skaičių mirusių 

badu Ukrainoj yra labai įvai
rios. Ten lankęsis korespon
dentas apskaito, kad badu mi
rė nuo 4,000,000 iki 7,000,000 
žmonių. Vokiečių gi inžinie
rius, kuris turėjo daug dides
nių progų padėtį ištirti, apskai
to, kad mirė 1,000,000 Žmonių. 
Komunistai, gi, kurie ikišiol 
neigė žinias apie badą, dabar 
sako ,kad badu mirė ne dau
giau 100,000 žmonių.

CHICAGO.—šiandie prie Vo
kietijos konsulato 520 N. Mi- 
chigan Avė. turi įvykti prieš- 
hitleriška demonstracija.

Užpereitą gi naktį nežinia 
kas pasilipo ant konsulato sto
go ir nudabino Vokietijos na- 
zių svastikos vėliavą. Vieton 
jos gi užkabino Vokietijos res
publikos vėliavą ir taipjau rau
doną vėliavą su užrašu “Kovo
kit fašizmą”. Patį vėliavos 
stulpą ištepė taukais ir padarė 
tiek slidų, kad dabar niekas ne
gali j stulpą įlipti ir nuimti iš
kabintas respublikos ir raudo
ną vėliavas.’ 
f

Nori dar augščiau 
iškelti kainas

KANSAS CITY, Kas., r. 20. 
—W. O. McDonald, buvęs.fe
deralinis narkotų agentas, kuris 
gaudė narkotikų pardavėjus, 
pats tapo nuteistas dviems me
tams kalėjiman už pardavinė
jimą narkotikų.

WASHINGTON, r. 20.—Bai- 
tąjame Name pareikšta, kad 
prezidentas Rooseveltas siekia- 
si išklti prekių kainas dar au
gščiau, kad padadinti pirkimą 
ir tuo šalyje atsteigti gerbūvį.

Prokuroras

1739 SO. HALSTED ST

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:

CHICAGO.
Courtney paskelbė, kad federa
linė valdžia atsisakė išduoti Al 
Capone, kuris dabar sėdi At
lanta kalėjime už nesumokė j i- 
mą pajamų taksų. Todėl Capo
ne negalės būti teisiamas Chi
cagos teismo už raketierystę, 
kartu su' buriu kitų apkaltintų 
unijų ir fabrikantų asociacijų 
viršininkų.

HAVANA, r. 20.— Trijose 
Kubos vietose prasidėjo naujas 
sukilimas, kad , nuversti dabar
tinę revoliucinę prezidento Dr. 
Grau San Martin valdžią. Į su
kilimo apielinkes pasiųsta ka
riuomenė. Sukilimas ir suini- 
šimus daugely vietų kursto ko
munistai.

Dar vienas milionie 
rius bankrutijo

SOUTH BEND, Ind., yr. 20. 
—Pulk. George M. Studebaker, 
buvęs direktorius Studebaker 
automobilių korp. ir milionie- 
rius, padavė teismui bankruto 
peticiją. Jis sako, kad jo sko
los siekia $2,500,000, tuo tąrpu 
tui*to turi tik už $5,000.

Jjs savo-‘turtą praradęs su
smukus Iflsullo “imperijai”.

Lindberghai Suomi
joje. ......

HELStNKAI, Suomijoj, r. 20. 
—Pulk; Lindberghas su žmo
na, kurie iš Švedijos skrenda 
4 Rusiją, šiandie atskridę į 
Helsinkus (Helsinfors). Jie at
skrido iš Karlskrona, Švedijos, 
kur Lindberghas aplankė savo 
tėvų gimtinę.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, Jcaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdafas nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
Tel. Canal 8500
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Kenosha, Wis

Išaiškinta Lubino misterija

CCNTRAL

toco sou>:

Wilkes Barre, Pa
Iš Socialistų veikimo
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ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS

JUOKAI ne

Padarome Visiems Greitai

daugiau

W 0
1739 South Halsted Street, Chicago, m

ietis moterimi

jT&Mrie

OCESM*
'M&ICO

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

******

KRAFT
American Cheese 

(packaged, pasteurized) 

has full, natūrai 
flavorf

suteikia 
ba;-?daskutykloh 
■ komfortą 

skutimos 
namie

nuga-

ji» jurai gali padaryti- 
' į. Patarimai

skristi į Londoną per pusva 
landį.”

Robertas: “Bet tau vis rei 
kės dvejų valandų pasipuošt/ 

(“Journal Amusant” 
Paris)

Socialistų prakalbos
Rugsėjo 26 d., 7 vai. vakaro 

įvyks socialistų prakalbas Work 
men’s Circle Hali, 69 Hancock 
street. Kalbės Darlington Hoops 
iš Readingo, Pa.; D. Hoops yrA 
Penn. valstijos Icgislaturos na
rys jau treti metai. Įžanga dy
kai. Patartina lietuviams dar
bininkams skaitlingai dalyvau
ti. — St. Žukauskas.

policininkui, bet jis nenorėjo 
manimi tikėti.” *

(“Pele Mele”, Paris).

Jungt. Valstijų karo laivyno lakūnai, kurie šešiais lėktuvais nuskrido iš Norfolk, Va. j Coco 
Solo, Panamos kanalo zone ir nustatė rekordą tolimiausio masinio skridimo, nes jie be jokio 
sustojimo formacijoje nuskrido 2,095 mylias. Kelionę jie padarė j 24 vai. 55 min. Viršuj: jų 

kelias ir jų lėktuvai skrenda formacijoj.

Liudininke: “Dvylika”;
(“Kikenki,” ’Wien)

jis užvažiavo an 
vyro savo 8( 

automobilyje — 
tik skyrius ii 

(“Lustige Blatter,' 
Berlin)

“Kaip tamsta pažinai savo 
antrą vyrą?” •

“O, tai buvo nepaprastai ro- 
muntjška 
mano pirinojo 
arklių jėgų 
tai buvo kaip 
apysakos

Teisėjas: “Tamstos amžius

“Ką tamsta sakei savo žmo
nai, kai tamsta jai pasipir 
šai?”

“Taip.” (“Fliegende Blat
ter”, Munich)

ko į Kenosha. Tačiau nabaš- 
ninkas Marks buvo tiek persi
mainęs, jog ji nebegalėjo jį pa
žinti. Velionis buvo palaidotas, 
o Fannie pradėjo ieškoti žmo
nių, kurie jos patėvį gerai pa
žino. Susirado bent kęli. Jie 
papasakojo jai, kad jos patėvis 
savo laiku buvo nusideginęs 
vieną ranką ir kad pas jį pasi
likusi labai ryški nudegimo žy
mė. Tada Raemer vėl sugrį
žo į Kenosha ir gavo leidimą 
nabašninko kūną atkasti. Šį 
kartą tikrai tapo nustatyta, 
jog “Old Man Lubin” buvo nie
kas daugiau, kaip Ryman 
Marks. Su tam tikromis apei
gomis ‘misteriško žmogaus” kū
nas tapo perkeltas į žydų kapi
nes.—C. K. Braze.

kiek mene

“Tai tamsta nori darbo pi
nigų dirbykloje, ką? Kokia 
alga patenkins tamstą?”

“Gerai, aš norėčiau mokėti 
po apie 3 svarus sterlingų die
nai.” (“Daily Kxpress”).

naujiem; ,
1739 S0. HALSTED ST. 

Chicago, Ilh

“Tamsta sakai, jis išvyko J 
kelionę vandenynu savo svei
katai taisyti. Kas gi jam?”

“Persidirbimas, bandymas 
uždirbti pakankamai pinigų 
kelionei vandenynu.” »

(“America’s Humor”).

SUGRAŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUGA-TONE yra nnntebAtinaH valBtas dvi 
ligonių ir silpnų žmonių. Po to kaip Juk 
JI vartosite vienų savaitę, jus pastebėsite 
abelnų pagerėjimų ir jeigu ir toliaua varto
site. jiiH atgausite savo normalių sveikatų 
ir Rpėkų.

Jokie kiti vaistai ne turi tokių pastebėti
nų istorijų kaip NUGA-TONE. Per 4S metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatų ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite 
kad gautumėte tikrų NUGA-TONE. Ne Imkite 
pavaduotojų, nes jie yra bevertės.

Kaip jau. buvo rašyta “Nau
jienose”, socialistų partija pir
mą kartą istorijoje nominavo 
savo kandidatus į miesto ii 
kauntės valdiškas vietas. Ta
čiau kauntės komisionieris bu
vo atmetę.? juos, pareikšdamas, 
kad socialistų partijos kandi
datai negali būti dedami ant 
balioto nominacijose, nes rin
kimų teisės rodo, jog socialis
tų kandidatai praeitose lapkri
čio rinkimuose negavo tam 
tikro balsų skaičiaus. Vienok 
socialistai su tokiu komisionie 
riaus pareiškimu nesutiko ir 
reikalavo, kad butų socialistų 
kandidatai padėti ant balioto 
nominacijose, kadangi socialis
tų partija Penn. valstijoje yra 
legališka. Vėliau kauntės komi 
sionierius sutiko dėti socialis
tų partijos kandidates ant ba
lioto nominacijose. Reiškia, 

i. rintyihupsę ^ocjalistąi 
dalyvauja kaipo trečia. parli-

Jerman Howell, 20 m., iš 
Fort Morgan, Cal., kuris tapo 
suimtas už vagystę, bet ka- 
mantinėjamas prisipažino trys 
metai atgal pakoręs savo drau
gą Edward Schilling, 14 m., iš 
Brtish, Cal., už tai, kad Schill
ing jį sumušė kumštynėse.

Marytė: “Puiku, Robertai, 
po kelių , metų mes galėsime

Motina: “Bet, Petrai, kai tu 
paklausi pono laiko ir jis pa
sako “Dešimta valanda,” tu 
turi pasakyti ‘Labai ačiū tam
stai’ ”.

Petras: 
sakyti, ki 
po dviejų

(“Buen Humor” Madrid).

Teisėjas: “Tamsta vėl čia! 
Aš tamstai sakiau, kad neno
riu vėl tamstą pamatyti.”

Kišenvagis: “Aš tą sakiau

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai -------  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su GrinoriUm ---------- 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ................................  50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) —............ 75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ............................................ _ 50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. .--------50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ----------  $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Scena: “Prtivincįijos vieš
butis. — šeimininkas į keliau
toją: “Mums labai neduoda 
ramybės čia žiurkės. Ar tam
sta nežinai geros priemonės 
apsisaugoti?”

Keliautojas: “Gerai, jeigu 
tamsia padarysi joms, ką 
tamsta ką tik padarei man — 
pareikalausi iš jų šilingo už 
truputį duonos ir sūrio — aš 
užtikrinu tamstą, kad jos ne-

Motina labai griežta.” 
Tokia ir mano.”
Bet tu darai ką nori.” 
Taip, motina ne man grie- 
—tėvui.”

(“Karikaturen”, Oslo)

Liudininkė: “Aš neužsiginu 
man 29-neri 
Teisėjas

Mano sužadėtinis taip ma 
myli, kad jis išpiaustė mu 

sų vardus pusėje tuzino ša

Supykęs namų savininkas 
(kai nepažįstamasis buvo įlei
stas) : “Tamsta pasakei tar
naitei, kad mano gyvybės ir 
mirties klausimas tamstą pas 
mane atvedė, koks reikalas?” 

Nepažįstamasis: “Aš esu a- 
gentas iš gyvybės draudimo 
bendrovės.” (“Pele Mele”

“rfai niekis — manasis be 
veik visą mišką panašiai su 
žalojo.” (“Negels Lustige

Welt”, Berlin)

UNT1TE0

STATES CTNOVOU

Kenoshos 
tapo su- 

apie 42 metų amžiaus 
žmogus ir atgabentas į ligoni
nę. Jis buvo suparaližuotas ir 
negalėjo pasakyti, iš ku’r jis 
paeina ir kas jis tokis. Per de
vyniolika metų jis išbuvo ligo
ninėje ir sudarė misteriją. Pra
džioje, kai laikraščiai aprašė tą 
misterišką žmogų, tai iš įvai
rių vietų atsišaukė žmonės, sa
kydami, jog tai gali būti jų gi
minaitis. Vienok kiekviename 
tokių atsitikimų pasirodė, jog 
Marks nėra giminaitis.

Praėjo kiek laiko ir visi pra 
dėjo pamiršti apie ligonį. Per 
eitą žiemą vienas laikraštinin
kas pateko į tą pačią ligoninę 
kur gulėjo “Old Man Lubin’ , 
—taip Marksą vadino ligoninės 
darbininkai. Laikraštininkas 
pasiryžo kiek galima plačiau 
aprašyti laikraščiuose apie lai, 
•kas atsitiko prieš 20 metų, ka
da Marks tapo surastas ant ke
lio Jr atgabentas į ligoninę. Tie 
aprašymai tilpo bent keliuose 
laikraščiuose, tačiau jokių re
zultatų nedavė.

Pagalios, kai Marks mirė, 
Chicagos anglų laikraščiai ir 
vėl pakartojo visą istoriją, ši 
kartą aprašymą pastebėjo ir 
Fannie Raemer. Ji tuoj atvy-

Profesorius: “Padavėjau, ar 
aš nepalikau savo skrybėlės 
čia?”

Padavėjas: “Ne, bet tamstos 
bičiuV-, profesorius X laukė 
čia tamstos tris valandas.”

Profesorius: “Štai! Aš ži
nojau, kad užmiršau kažin 
ką, bet negalėjau, atsiminti

Reporteris: “Sveikinu tams
tą. Didelė garbė būti seniau
siu gyventoju.”

Vietinis: “Taip, pone, aš ži
nau; bet kas čia juokinga, tai 
tas, kad mano sena moteris 
yra senesne , už mane, bet ji 
nenori prisipažinti.” 
(“Northerh Daily 'fclegraph ’.

ponas visą laiką žio
vauja.” ' . ’

“Tai yra labai nemandagu 
prieš šeimininką.”

“Bet jis yra šeimininkas.” 
v (“Ulk,” Berlyn).

WISSIG
Specialistaa ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kati

GYDO VI&AS LIGAS VYRŲ~IR^MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir puslls, užnnodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia it persitikrinkite ką J 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaselis nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo |1 ryto iki 1 vai 
4 200 Wese 26 St, ______ kampai Kėdes Avė. .Tek Cyąw;

“Mano tėvas
abiem rankom.

“Ar tikrai?”
“Taip, su rašoma ta masine

le.” (*Der GemutlicBe
Sachse;”' Lcipzig)

y.Įw.j,Wg:v.!Įj^!Į!Į!į!i|
s ' J

Teisėjas: “Tamsta įsilaužei 
į Smito, juvelyro, krautuvę.”

Kaltinamasis: .“Taip, aš ne
norėjau mirti neišlaikęs paža
do savo seneliui.”

Teisėjas: “Ką tamsta jam 
pažadėjai?”

Kaltinamasis: “Kad aš ati
darysiu juvelyrinę krautuvę.” 

(“Pages Gaies”, Yverdon).

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Td. Kedrie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svrimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
ridomis iki, /

Per 20 metų Fannie Raemer, 
chicagietė, negalėjo nurimti ir 
ieškojo žmogaus, kuris tniste- 
riškai dingo. Pagalios, jai pa
sisekė surasti tai, ko ji ieško
jo. Tačiau tas žmogus jau* gu
lėjo šaltoje žemelėje.

Green Ridge kapinėse prieš 
kiek laiko tapo palaidotas mis
teriškas žmogus, kuris buvo ži
nomas kaipo “OT Man Lubin”. 
Vietas ligoninėje jis išgyveno 
nuo 1914 m. Tų metų vieną žie
mos naktį jis buvo atrasta* 
kelyje netoli nuo miesto ir at
gabentas į ligoninę. Jis buvo 
su pa rali žinotas ir sunkiai sir
go. Kuriam laikui praėjus, jo 
sveikata kiek pagerėjo, tačiau 
jis negalėjo nei kalbėit, nei ko
kiu kitu budu duoti žinoti apie 
tai, kas jis yra ir iš kur paei
na. Kai ruypiučio 11 d. jis mi
rė, laikraščiuose tilpo apie tai 
žinia. Fannie Raemer pastebė
jo tą žinią ir priėjo išvadą, jog 
tas misteriškas žmogus gali 
būti jos prieš 20 metų prapuo 
lęs patėvis Hyman Marks. Mi
rusiojo kūnas tapo atkastas ir 
pasirodė iš ženklų, jog tai iš 
tiesų yra Marks. Tada nabaš- 
ninko kūnas iš Green Ridge 
kapinių tapo perkeltas į žydų 
kapines.

1914 m. Hyman Marks gy
veno Mihvaukee mieste. Jis nu
sipirko bilietą keliauti į New 
Yorką. Fannie, jo šešiolikos 
metų podukra, palydėjo į gelž 
kelio stotį. Jis norėjo, kad kar
ti? su juo važiuotų ir poduk
ra, tačiau toji atsisakė. Jo ke
lionės tikslas buvo pamatyti 
New Yorke daktarą specialis
tą, kadangi jis nesijautė gerai 
ir parai ižas buto pradėjęs ?ap> J .iii
imti jo kūną. Markso šeima 
buvo gana pasiturinti, todėl iš
laidos nesudarė didelio apsun
kinimo.

Marks iškeliavo vienas. Nuo 
to laiko giminės jo daugiau4 ne
bematė. Praėjo savaitės ir mė
nesiai, bet jokių žinių apie 
Marksą nebuvo, nors šeima dė
jo didžiausias pastangas jį su
rasti. Mihvaukee miesto visa 
policija tapo pakelta ant kojų. 
Buvo siūloma didelė dovana 
tam, kuris suras pražuvusį 
Marksą. Atsirado vienas žmo
gų?, kuris pareikalavo penkių 
šimtų dolerių už nurodymą vie
tos, kur galima surasti Mark
są. Šeima jau buvo pasirengu
si reikalaujamus pinigus sumo
kėti. Tačiau’ pasirodė, jog tas 
žmogus yra niekas 
kaip tik prigavikas.

Tuo tarpu netoli 
prie gelžkelio bėgių 
rastas

PROBAK

( PR0BAK U,l AI>!•)
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Proga pasilinksmin 
ti ir sueiti su 

draugais
su-

ren-
na-

bus

;ory of Lithuanian activities 
inx America will be presented 
next Sunday afternoon at the 
Lansing-Ford airport, Lansing, 
III., by the Lithuanian Trans- 
Atlantic Flight committee.

Through the efforts of a 
grou’p of public-minded Lith- 
uanians some of the finest 
Lithuanian aviators securable 
in America have been engaged 
to provide spectacular aeriai 
demonstrations. Even the cool- 
est blood running in the Nor- 
dic veins of Lithuanians will 
je fired to sheer excitement at 
sight of the crashing gyrations 
of Lithuanian-manned planes.

Without doubt the show 
will be one of the best things 
i n the vvay of entertainment 
ever offered by Lithuanians to 
Lithuanians.

MįĮS *' < -N ’

Įl'Hl’M     II U ......... K—   I«l ■ ■■ ■      ■■■!..  „ I. ■

Naujausio tipo oro milžinas: pakelia dvyliką pasažierių
tfi*..'.

!»*«**> W.

šeštadienis, rūgs. 23 d., 
teiks jums naują progą susi
tikti su draugais ir linksmai 
praleisti laiką. Ta proga bus 
Universal Klube, 814 W. 33rd 
Street, ku*r Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Centralinė kuopa 
gia linksmą vakarą savo 
riams ir pritarėjams.

Laimingiems lošimuose
suteiktos dovanos, tarp kurių 
yra daug vertingų dalykų. Be 
to, už įžangos bilietą atsilan
kę gaus užkandžių ir gero 
alaus. Bilietų kaina labai žema 
ir visiems prieinama ir todėl 
man rodosi, kad draugai nepra
leis šios progos, bet ja pasi
naudos. Iki pasimatymo.

A. K. Sargas.

In memoriam...

F. Ručinskienė prašo
ma atsišaukti

šildomi prašau p. Frances Ku- 
činskienės susižinoti su mani
mi reikalu, kuris jai yra gerai 
žinomas.

Jeigu to nepadarysite vėliau 
aš busiu priverstas griebtis 
tam tikrų priemonių. Mano ad
resas yra jums žinomas.

Būt just as every good thing 
finds birth in an ideal, so this 
air show has been ereated with 
a lofty purpose. There is no 
necessity to repeat the stupen- 
dous aerial effort of Capt. 
Stephen Darius and Stanley 
Girėnas which ended so tragic- 
ally in the forests of Germany 
for it štili has left an aching 
void in Lithuanian hearts. And 
that there mušt remain some 
salute to their bravery is an 

their com-

been 
that 
the

the 
the
me-

K.

TheEnglishColumn

Inaugurate S e c o n d 
Transatlantic Flight 

Fund with Huge 
Air Show

Lithuanian aces to display their 
prowess at Ford Airport, 
Sunday, Sept. 24 th; meet 
packed with thrills and action

unquenched aim of 
patriots.

Therefore it has 
acclaimed decision 
finest monument to
mory of those two courageoirs 
men would be a successfu 
completion of their ambitions 
— to achieve a flight from 
Chicago to Kaunas. With this 
objective i n view, the Lith
uanian Trans-Atlantic Flight 
committee is acting to finance 
such a flight which wili take 
place next spring.

As a result, the idea of stag 
ing this air show cropped up 
as a means of providing the 
initial money needed for the 
purchase of a ship capable of 
making the long jtfmp to Lith 
uania.

No efforts were spared to 
arrange the most thrilling dis 
play of flying gymnastics that

The first air show in the his-

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

<O>

šis dviejų motorų aeroplanas, pakeliąs įgulų iš dvylikos keleivių, yra naudojamas United Air Lines transporto linijos. Jis 
skaitomas vienas iš saugiausių aeroplanų ore. Panašus oro milžinas, su trijais, vietoj dviejų, motorais ir pakeliąs 12-ką ke
leivių vienu kartu vežios keleivius padangėmis Lietuvių Aviacijos Dienoj, rugsėjo 24 d., Lansing-Ford Airporte, Lansing, 
111. Lakunu bus žymus aviatorius Harold Johnson, kuris pernai laimėjo antrą vietą Los Angeles-Cleveland lenktynėse.

of hours as a stunt

could be packed onto one air- 
drome. Joseph R. James-Janu- 
šauskas, formerly with Gatės 
Air Circus and considered one 
of the most daring of Lith
uanian flyers, will participate 
in the events. His skili comes 
from long experience as a Pan 
American Airways pilot and 
hundreds
flyer. At one time he was a 
school-mate of Col. Charles 
Lindbergh.

Lieut. Felix Waitkus of Mil- 
wau*kee is another able airman 
secured for the show. Stunt- 
ing in the air seems to be the 
most natūrai of his pastimes 
būt the most blood-freezing to 
his spectators.

Besides being the most in- 
teresting show, it will also be 
the most inexpensive to the 
people. For adults the admission 
will be 25 cents while for child- 
ren, 10 cents.

Lansing-Ford airport is easi- 
ly reached 
road which 
Avė., (one 
rence Avė.)
airdrome at 190th st. (Refer to 
map in this issue). The first 
event starts at 1 p. m.

pines is interested
Blauzdis... Bernie wantS more 
personals in the coltfmn. How 
about some, Bernie?... BroOk^ 
the great organizer, politician, 
printer’s devil, (and anybody 
else’s) is planning a dance fof 
next month... Some practiėal 
joker triėd to blow up the 
Stephens’ Chariot with fire- 
crackers 
the car 
fooled; 
drowned 
muffler, 
distributor... A momentous con

in Helett versation about capes between
Helen 
very

miss- 
some

by any east-west 
touches Burnham 

mile east of Tor- 
then south to the

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Pasaulio parašiutais šokimo čempionas H. W. Manning 
(viršuj), lakūnas Carl Otto (apačioj) ir p-lė Wajenta Gerard, 
kurie žuvo skrisdami autogiro lėktuvu per Michigan ežerą iš 
South Bend, Ind. į Chicago. Vėliau visų trijų lavonus vanduo 
išnešė ant kranto ties Indiana Harbor, Ind

Chariot with 
as Mr. was starting 
up. The joker was 
the explosion was 
out by the exhaust, 
manifold, and a wet

Estelle of' Roseland and 
V.... Wanettia blushes 
easily. 

* * ♦
There was something 

ing, however, and that
thing was Frank Jakavicius. 
We cannot remember another 
affair where Frank was not in 
the thick of things, spreading 
good cheer. This time he was 
missing. Sunday night he had 
been in a n unfortunate ac- 
cident, suffering a fractured 
jaw... We all wish you a speedy

and complete recovery, Frank...
•3 ♦ ♦

Why, Brooks!
Whatever the hereafter may 

offer, I have taken life as I 
found it, and I can’t go higher 
or lower as I have done on 
earth. I have taken life as it 
was sent and it has taught me 
all too well it is love that builds 
your heaven, it is love that digs 
your heli.

“The wisest man preaches 
no doctrines; he has no 
scheme; he sees no rafter. not 
even a cobweb, ;
heavens. It is clear

—David
♦ ♦

Friday night, as
hearsals for
start at 7:45. All members are 
urged to attend.

Jacųues Grandmesnil.

against the 
sky.” 
Thoreau.
♦

i usual, re- 
Agurkai” will

It
Brooks.

is pometry, maybe?
♦ ♦ 

“Quote” Dept.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, UI.

VIDURINIAI LAPAI
jStrike

Beauty Prescription
’ f.

Not too much attention 
To the faults of others; 
Willingness to mention

- The merits of brothers;
Hatred slow to hąrden, 
Smiles when cheer is need- 

[ed;
And the heart—a garden 
That is cleanly weeded.

H. C. B.
* * $

The sočiai committee is here- 
by awarded the Gold-filled, SiL 
ver-Toothpick for its work du- 
ring the lašt several weeks. 
The dance reception Saturday 
night was a succcss; the hall 
was well-filled; the bar well- 
bordered. If beginnings are of 
any value as signs-on-the-wall 
Pirmyn shotfld enjoy a good 
season. 

♦ $ >>«
At the reception we saw:

Frank Bulaw, author. of ?the 
Russia Revelations appearing 
in the Naujienos lątely... Joe 
Gura, the Singing Fool, who 
journeyed here from Rockford 
to spend an evening with dear 
old Pirmyn... Louie Darė the 
W. Virginia lad who was with 
the chorus two 
Louie came to 
rpotorcycle this 
Johnson wearing 
dress. 

. *
We heard:

Frances 
Rockford
there presented with a new 
nickname, “San-See”... A toęth- 
pick king in the Wisconsin

seasons ago. 
Chicago via 
time... Mary 
a new head-

Matekunas visited 
recently and was

<# ■

Copyrlght, 1933, The
American Tobacco Company.

eras Tabakas r— Tikras Geras Tabakas! 
Įsidėmėk; gludų, šilkinį audinį. Tie yr. 
viduriniai lapai. Mes nenaudojame 
šiurkščių viršutinių arba stambių žęmu- 

• tinių augalo lapų. Tik kelius rinktinius 
vidurinius lapus — be kotelio — be ka- 
miėno. Ir kiekvienas Lucky yra pilnai 
prikimštas tilo rinktiniu tabaku. Apvalus, 
kietas laisvas nuo liuosiį galų. Štai 
kodėl Luckies Visuomet patenkina.

"• L-L

it’s toasted

1SUOMET
VISUOMET puikiausias andirbimas

I *

VISUOMET Lucku* patenkinai

puikiausias tabakas

Dfib GERKLES APSAUGOS«—DftL GERESNIO SKONIO

t J* ■ 'M -
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tai netiesa. Bolševikiškoje Rusijoje mužikams teko 
daugiau badauti, negu prieš pasaulio karą.

Tas nuolatinis duonos klausimo svarstymas žiniose 
ir straipsniuose apie Rusiją rodo, kad sovietų kraštas 
dar nestengė iki šiol užtikrinti savo gyventojams pri- 
mityviškiausius gyvenimo reikalus. Ką čia tuomet kal
bėti apie aukštesnės kultūros dalykus!

Iš JACK SHARKEY IR KINGFISH LEVINSKIO KUMŠTYNIŲ

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Methms $7.00
Pusei metų ....._____  8.50
Trims mėnesiams - ---------------  1.75
Dviem mėnesiams ------  1.25
Vienam mėnesiui ________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____ _______________ $8.00
Pusei metų ________ _________ 4.00
Trims mėnesiams •••••••••«*••••••••• 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

STAIGUS SKILVIO ĮDEGI
MAS

DOLERIO ATEITIS

Iki šiol Amerikos valdžia dar nėra nusistačiusi, 
kas daryti su doleriu — ar jį stabilizuoti, ar ne, ir jei
gu stabilizuoti, tai kokiu kursu. Prieš keletą mėnesių 
buvo daug kalbama spaudoje apie dolerio infliaciją. 
Valdžia buvo raginama leisti dolerio vertei nupulti 20 
ar net 50 nuošimčių. Bet infliacijos tikrąja to žodžio 
prasme kolkas dar nebuvo.

Doleris tarpais buvo nusmukęs daugiau negu ket
virtadaliu savo vertės, tačiau tai nebuvo infliacijos pa
sėka. Tikroji valiutos (pinigų vieneto) infliacija įvyks
ta tuomet, kai prispausdinama daug popierinių pinigų. 
Apyvarton leidžiamų pinigų suma Amerikoje nėra pa
didinta. Dolerio vertė nupuolė tiktai dėlto, kad valdžia 
sustabdė popierinių pinigų keitimą į auksą. Kuomet už 
popierą žmonės negali gauti aukso, tuomet ta popiera 
pasidaro mažesnės vertės, ypač užsieniuose, kur dole
riai yra perkami ir parduodami — panašiai, kaip pa
prastos prekės.

Doleris šiandie neturi pilnos savo vertės, kadangi 
jisai nėra, kaip sakoma, paremtas auksu.

Bet šitokia padėtis amžinai tęstis negali. Dolerio 
vertės nepastovumas trukdo visų šalių tarptautinę pre- 

• kybą. Anglijos, Francijos arba Vokietijos pirkliai, už
sakydami Amerikos prekes, nežino, kiek jie turės už 
jas mokėti, kai ateis mokėjimo laikas, nes iki to laiko 
dolerio vertė gali pakilti arba nupulti. Amerikos pirk
liai, traukdami prekes iš užsienių, nežino, kiek jie ga
lės ant jų padaryti pelno, nes iki jie jas išparduos, pi
nigas, kurį jie už jas mokėjo, gali pasidaryti pigesnis 
arba brangesnis. Taigi ir svetimų šalių ir Amerikos 
bizniui yra svarbu, kad dolerio vertė nesvyruotų žemyn 
ir aukštyn.

Iš Washingtono pranešama, kad pinigų ekspertai 
pataria prezidentui Rooseveltui neatidėliojant pasirink
ti aiškią politiką: arba imti spausdinti daugiau “bu- 
maškų”, t. y. vykinti infliaciją, arba doleri stabilizuoti. 
Ekspertų nuomonė esanti tokia, kad dolerio stabiliza
vimas turįs būt įvykintas kooperuojant su anglais, 
franeuzais ir vokiečiais. Anglijos svaras yra taip pat 
nepastovus, kaip ir Amerikos doleris; o franeuzų ir 
vokiečių valiutos, nors formaliai dar vis. tebėra parem
tos auksu, laikosi kaip ant vištos kojos. Ilgesnį laiką 
palikus dolerį ir svarą nepastoviais, turės nuslysti nuo 
auksinio pagrindo ir frankas su marke.

Atrodo, kad šitie ekspertų patarimai yra teisingi. 
Tik savo pajėgomis. Amerika vargiai gali išsikasti iš 
depresijos, nes jos ekonominė būklė priklauso nemen
kam laipsnyje nuo viso pasaulio gerovės. 'Su subankro- 
tavusiomis šalimis Amerika negali daryti biznio, bet 
tose šalyse gerovė negrįš, kol nebus pašalintos kliūtys 
jų tarptautinei, prekybai. Viena iš stambiųjų kliūčių 
yra, kaip nurodėme aukščiau, nenustątymas pastovios 
vertės doleriui.

Dolerio kursas turėtų būti tvirtas. Bet grąžinti 
jam pilną auksinę vertę tur-but neapsimoka, nes pa
brangus doleriui imtų pigti prekės, kas iššauktų biznio 
stagnaciją.

KEISTA, KAD TUO REIKIA GIRTIS

Rašo Dr. J. P. Poška, gydyto
jas ir chirurgas, Chicago, III.

Staigus skilvio įdegimas pa
sitaiko pas visokio amžiaus 
žmones, kurie neatsargiai var
toja maistą. Maželiai gauni 
šią ligą taip gi nuo netinkamo 
maisto, ši liga gali pasitaikyti 
ir tuomet, kuomet imama dau
giau maisto, negu skilvis gali 
suvartoti. Dažnai skilvio įdegi
mas gaunama nuo tokio mais
to, kuris jau yra pradėjęs ges
ti arba rūgti, o ypatingai va
saros šiltame ore. Senas gen
dantis maistas, patekęs į skil
vį suerzina skilvyje esančias 
virškiniipo gleives, kurios pa- 
raiic|onuoja, supunta ir nusto
ja veikti, ir iš to prasideda li
ga. Negana to, sugedęs mais
tas patenka j žarnas ir tuo- 
mi gaunama visų vidurių įde
gimų, skausmų ir liuosavimą.

Skilvio įdegimą gaunama ii 
mfo perdidelio vartojimo alko
holio. Alkoholis labai gadina 
ir erzina skilvio gleives, šios 
rųšies skilvio įdegimas daž
niausiai pasitaiko po didelio 
baliaus, kuriame nemažai buvo 
įvairaus skystimėlio. Papras
tai pasitaiko taip, kad visą va
karykštį valgį bei gėrimą pri
sieina su dideliu neųjąĮonumu 
išpilti ir sopančia gaivi bei vi
duriais pagulėti lovoje.

Apsireiškimus staigaus įde
gimo skilvio ligonis aiškiai jau-

pradeda at- 
Jeigu nitoi- 

palieka ge- 
vel blogumas

čia. Jam skauda vidurius, o 
ypatingai toje duobelėje po 
krutinę; skauda galvą, darosi 
neramu, pagaliau 
sirugti ir vemti.
vemia, tuokart 
riau, bet paskui
ima. Liežuvis baltas, aptrauk
tas, o seilės bėga.

Pas vaikučius nuo šios li
gos skaitomas viduriuose yra 
didelis. Maželiai verkia, raito
si, kartais net ir karštis užde
ga ir jie dažnai vemia. Iš pra
džios vėmime randasi surūgu
sio maisto, o paskui tik seilės 
su žalėnomis eina, bet tampy
mas yra didelis.

Gydytis nuo šios ligos, jei 
ji yra nepersunki, galima ir 
•patiems. Pirmiausiai nereikia 
stabdyti vėmimo, bet dar pa- 
akstinti paimant šilto van
dens. Jeigu rūgštimas eina iš 
burnos, tai galima paimti bile 
šarminių miltelių, šie sustab- 
(fys rūgimų, o kartais ir vė
mimų apstabdo. Kuomet skil
vis apsituština, tai gerai yra 
paimti suaugusiam žmogui di 
delį šautkštų ricinos alyvos 
(Castor oil), o vaikams pri
taikant sulyg jų .amžiaus. Ir 
po to daugiau nieko nevalgy
ti nei gerti per dvidešimts ke
turias (24) valandas ir gulėti 
lovoje. Jeigh tas negelbės, tai 
jau reikia kreiptis pas gydy
toją.

Patarimas: 
tės, saugokite 
kitę ir gerkite 
kitę sveikais.

Broliai ir sesu- 
maistą, valgy- 

atsargiai ir bu-

Kingfish Levinsky pereitą pirmadienį Chicagoje skaudžiai sumušė lietuvį kumštininką Jack 
Sharkey ir pastojo kelią naujam Sharkio gryžimui j čempionatų. Paveikslėly matyt, kaip Le
vinsky (kairėj) trečiame raunde užsimojo duoti Sharkiui smarkų kirtį, bet Sharkey atšoko ir 

Levinskio kirtis nepasiekė tikslo.

nieko nežinojo, — nei jos drau 
gai, nei architektai, nei inži
nieriai, su kuriais ji planavo, 
dirbo statė namus darbininkų 
tėvynėje.

Po kiek laiko J. Grubas, ku
ris buvo su ja labai gerai su
sipažinęs,' gavo iš jos laišką, 
kurio turinys tokis:

* * 
Gerbiamas Tamsta!

Aš esu išsiųsta tolimųjų ry 
tų Totorių Respublikos LapA-

Ir 
ant

po-

tinski Kambinat miestan, 
esu uždaryta katorgoje 
penkių metų.

Mane kriminale G. P. U.
licija areštavo Maskvoje einant 
gatve. Ir neleido pareit namo 
pasiimt drabužių, nei pranešt 
savo namiškiams apie mano li-

tis. Aš tikiuosi greit juos nu 
galėt savo mirtimi.

Su aukšta pagarba 
Razita Vaitiekus.

Praėjo dar kiek laiko ir J. 
Grubas gavo antrą laišką iš sa
vo draugų iš Maskvos, kad Ra
zita Vaitiekus jau yra mirus.

Tai taip žuvo jauna lietuvai
tė, kuri per visą savo trumpą 
gyvenimų kovojo už darbinin-

Dabar, kur aš gyvenu, šal
tam kalėjimo skiepe daugiau 
nieko nėra tik aš, badas ir ša!- kų būklės pagerinimą.

Kaip Nuvažiuoti į Lietuvių Aviacijos D.-Lansing-Ford Airport
v D.

trr

7i O.

Jr

KAIP ŽUVO LIETU
VIU POETE RAZITA 

VAITIEKUS

Kokį tik komunistų laikraštį paimsi į rankas, tuo- 
jaus puola į akį dedamos juose žinios su dideliais ant
galiais ir ilgi straipsniai apie nepaprastą javų užde- 
rėjimą sovietų Rusijoje. Telegramose, kurias Maskva 
ir gyveną Maskvoje užsienių korespondentai siunčia į 
kitas šalis, taip pat daugiausia kalbama apie derlių Ru
sijoje.

Keista, kad tokiais dalykais Stalino valdžia ir jos 
garbintojai taip baisiai giriasi. Kada Rusijoje buvo ne- 
užderėjimas, tai visas kominternas diena iš dienos bub- 
nijo, kad tai gamtos duota nelaimė, o ne bolševikų kal
tė. Ir žinoma, tai buvo tiesa. Už sausmetį ar kitokius 
blogus orus kaltinti valdžią negalima. Bet kokiu budu 
tuoimet bolševizmas gali imti kreditą už gerus metus?

Antras dalykas, tai nuostabu, kad žemdirbystės 
kraštui iš viso reikia tiek daug rūpintis, ar jisai turės 
duonos, ar ne. Caro laikais Rusija buvo Europos aruo
das. Sakytum, kad tuomet Rusijos mužikai mažiau duo* 
nos valgydavo ir jos daugiau atlikdavo eksportui. Bet

Rašo F. Bulaw.
Razita Vaitiekus paėjo iš 

Vilkaviškio miestelio, Suvalkų 
apskr. Gimė 1904 m. sulaukus 
16 metų amžiaus, plačiai pa
garsėjo Lietuvoje, rašydama 
eiles ir šiaip literatūros kuri
nius. O tuo labiau, kai ji pra
dėjo susiartinti su nelegališka 
komunistų partija Lietuvoje.

1920 m. p-lė Vaitiekus buvo 
areštuota Kaune ant gatvės su 
pundais komunistinės literatū
ros ir nuvežta policijos nuo
vadom Jai iš ten pasisekė pa
sprukt. Bet ji, žinodama, kad 
gali būti uždaryta keliems me
tams į kalėjimą, nusprendė pa
bėgti į Sovietų Rusiją.

1920 m. pasileido į tolimą ir 
vargingą kelionę. Bet būdama 
drąsuolė, kupino, energijos ir 
pasiryžimo veikt darbininkui 
labui, ji visas kliūtis nugalėjo. 
Pasiekė Sovietų Rusijos rube- 
žius ir nuvažiavo Maskvon pas 
savo draugus revoliucionierius. 
Ji apsigyveno Maskvos Lietu 
vių Darbininkų Kliube.

Apsigyvenus Maskvoje,, ji 
dar buvo perjauna ir persilp- 
na stoti prie sunkių darbų. Tad 
ji nusprendė tęsti mokslų to
liau. įstojo į Maskvos univer
sitetą ir už kelių metų baigė 
literatūros fakultetą su aukš
tais atsižy mojimais. Baigus; 
mokslą, ji pradėjo bendradar
biaut prię dienrąšČių ip gųrna* 
lų. Ji daugiausia’ rašydavo į 
“Pravdą” ir už tuos raštus 
gaudavo apmokėti. Kadangi i? 
to uždarbio negalėjo pragy
vent, tai pradėjo jųokytįs ama* 
to. Gąvo dart>ą e|eUtw $*<> 
nej4. Ten kiek laiko pasimoJd-

nūs, galėjo uždirbti po 250 rub
lių per mėnesį. J,”u

Tačiau ir su tiek uždarbio 
negalėjo padengti , nei pusės 
pragyvenimo lėšų, tad ji ieškojo 
naujų prospektų. Ir štai, po 
trijų metų sunkaus darbo, lie
tuvė poetė Vaitiekito pateikia 
sovietų komisariatui projektą, 
kad statytų daugiau naujų na
mų dėl “Elektros Zavodo” dar-' 
bininkų.

1932 metais Vaitiekus vaidi
no organizatoriaus rolę prie na
mų statymo. Jos pastangomis 
Izmailovsk miestelyje prie pat 
Maskvos buvo pristatytu daug 
naujų namų, kur Vaitiekus ga
vo gerą kambarį.

Kiek jai buvo džiaugsmo, 
kiek nusistebėjimo, kad ji tik 
su dviem technikais ir inžinie
riais įvykdė tokį didelį planų 
dėl darbininkų būvio pagerini
mo.

Vadovaudama statybos dar
bų, ji pertrauke bendradarbia
vimų su laikraščiais ir žurna
lais, nes jau4 galėjo pasidary
ti žmonišką gyvenimą.

• Bet savo “aristokratišku” gy
venimu ji nepatenkino ir, ma
tydama draugus darbininkus 
skurstant, badaujant, o kitus 
net badu mirštant, ji sugalvo 
jo naują planų — bu’tent, pa 
reikšti protestų prieš badų. Vie
nok tatai nepavyko taip gerai, 
kaip namų statyba. Ji buvo per
sekiojama kriminalės G. P. U. 
policijos.

štai vienų gražią dieną Ra- 
zita prapuolė. Niekas apie jų
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./Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
poį.kur parduodami la,ir 
įražžjfli, Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
gurno delei.

šis žemėlapis parodo kelius, kuriais patogiausia pasiekei LANSING—FORD AIRPORT, kur 
sekantį sekmadienį, rūgs. 24 d., įvyks LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA, lakūno Juozo R. JAMES- 
JANUŠAUSKO kelionės per Atlantiką j Lietuvą finansavimui. Važiuojant iš Northsidės reikia 
paimti 'Western avenue ir važiuoti iki 159-tos gatvės (Kelias No. 6.) Privažiavus 159-tą, sukti 
į kairę ir važiuoti iki BURNHAM AVĖ., (tai yra sekantis kelias po kelio No. 330—42.) Pa
sukę po dešinei į Burnham avė., važiuokite iki Glenwood—Lansing Road—191 Street. Ten 
rasite aerodromą. '

Kiti patogus keliais iš Wjestside,, Cicero ir visų kitų miesto dalių yra sekami
AVP „..1__ TvnomnnxT a J tt a t nm-n-n. nnm .-i.: i Kn A___ /XT~ 1 KA

HHHHI CICERO
AVĖ., arba WESTERN AVĖ., arba HALSTED STREET iki 159-tos (No. 6), 159-ta važiuoti į 
rytusj iki BURNHAM ROAD ir pasukti po' dominti, Aerodromą rasite prie kampo Burnham 
Ąve. ir 191 Street; arba-— - , . • . • f

954a gatve važiuoti iki TORRĘNęĖ, AVĖ, Pašukai j pietus ir važiuoti iki GLENWOOD— 
LANSING ROAD. Pasukti į rytus ir netrukus pasieksite aerodromą.

, Sejupadienj, važiuodami į aerodrėnią, prie femipį kur reikia sukti Žiūrėkite rodiklius su 
vidyčia, kurie nurodys į kurią pusę sukti

iripį kur reikia’ sukti Žiūrėkite rodiklius su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lon Yancey ir jo ‘Au
togyro’ Lietuvių 
Aviacijos Dienoje

Pasižymėjęs transatlantinis La
kūnas demonstruos naujo ti
po aeroplaną, kuris pakyla iš 
vietos ir gali lengvai nusileis
ti ant jūsų stogo.

Nusileisti stačiai, (žiur. pa
veikslą).

Su 'tokiu “autogyro” į Lietu
vių Aviacijos Dieną, Lansing- 
Ford Airporte, rugsėjo 24 d., 
atskris garsus J. V, ’akunas 
Lon Yancey (Lewis A. Yan
cey),. kuris 1929 metais per
skrido Atlantiko vandenyną, iš 
Maine valstijos j Ispaniją su 
kitu lakunu Roger O. Williams. 
Jis dabar yra Chicagoje ir 
skraidė su autogyro Pasaulinė
je Parodoje, kurios žemėse su 
savo “malunu” nusileido.

Lakūno J. R. James-Janu- 
Šausko pakviestas Yancey, kaip 
jau buvo skelbta, apsiėmė ap
lankyti Lietuvių Aviacijos Die
ną ir joje paskraidyti ir pada
ryti daug įdomių “šposų”. 
“Autogyro” aeroplanų dar ma
žai yra apyvartoje, bet “Lietu
vių Aviacijos Diena” vieną

Atsišaukite

jy

S>>

iii.
<»

M■ ■■iii

A. Ambrozevičia
V. Ambroze 
Šmotelis Jr.
J. Gumauskas
B. Abraškevičiute
M. čepulevičia

stos tose vietose pažymėti^ lai
ku, Visi, kurie yra čion iš
vardyti, bus nuvežti ir parvež 
ti veltui. Kiti turės užsimo
kėti 85c už transportaciją.

Nepamirškile šeštadienio va
kare atsukti laikrodžius 1 va
landą atgal.

— Komitetas.

Stop 1 
Itching 
Skin j

k

k

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Kiek laiko atgal žymus ispa
nų lakūnas Cierva išrado nau
jo tipo aeroplaną, kuris skiriasi 
nuo 
gali 
čiai 
ant

Kadangi tūkstančiai Chica- 
gos ir apylinkių lietuvių atei
nantį nedeldienį rengiasi su
važiuoti į Lietuvių Aviacijos 
Parodų Lansing, III., Ford Air- 
portų, tad kad tinkamai visus 
priimti ir ten palaikyti tvar
ką, reikalinga apie 70 darbi
ninkų.

Rear admirolas Charles S. 
Freeman, kuris komanduoja 
Jungt. Valstijų karo laivynui 
Kubos vandenyse.

P. čereška
P. švehlis 
V. Maukus 
V. Briedis 
A. Kondrotas

Charles Matekonis 
Petras Kampikas 
Juozas Vytas 
Jim Gudzinas 
Joe Daukšas 
Stanley Mikalajūnas 
Vladas Kuzavinas 
Steponas Deringis 
Walter Sabaitis 
A. Lechavičia.
Jonas Sugentas
Visi čion paminėti asmenys 

privalo atvykti į airportą ne 
Vėliaus 11:30 vai. ryto. KuTie 
neturi automobilių, atvažiuoki
te prie Oksas Express raštinės, 
2649 W. 43rd St., 10 vai. ryto. 
Kuriems nepatogu tenai, galite 
atvažiuoti prie J. Budriko krau
tuvės, 3417 S. Halsted St., 10:- 
30 ryto, nes P. Okso trokas su-

J. Maskeliūnas apgaile
stauja kad negalės pa
matyti Aviacijos Dienos

Bridgeporte, p. J. Maskeliū
nas, kuris užlaiko alaus darže
lį ant 817 W. 35th St. sako jo 
kūnas nors ir bus Bridgeporte 
ateinantį sekmadienį, bet jo dū
šia bute Lansing, III. Fordo Airo- 
drome. Jis labai apgailestauja, 
kad negali pasitraukti nuo sa
vo biznio ir pamatyti tokį svar
bų programą, kuris yra suruo
štas dėl Lietuvių Aviacijos Die
nos. VBA.

SIUSKIT HEk
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

B. Barniškis
J. Ascila 
John Ascila 
V. Mišeika

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nie- 
ffijimą odos | penkias sekundas — 
ir pairelbinras prie Eczotnos, pučkų, 
dedervines, ir iftbčrimų. Žemo be
veik stebuklingai praAulina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistlnyčios užlaiko 
—3ftc, COc, $1, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26

žemo
FOR S k I n IRRITflTIONS

Lietuviai Daktarai 
Amerikoj Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

paprastų orlaivių tuo, kad 
pakilti iš vietos ir gali sta- 
nusileisti, jeigu reikalas ir 
namo s»togo. Jam nereikia 
gėti, nei aerodromo, kad

nusileisti. Tos naujos rųšies 
aeroplanas buvo pavadintas 
“Autogyro”.

“Autogyro” beveik neturi 
paprastų aeroplano sparnų šo
nuose, bet viršuj yra keturi il
gi ir siauri sparnai, visai pa
našus į vėjinio malūno sparnus. 
Tie keturi sparnai ir suteikia 
“Autogyro” galimybę pakilti ir

Žemiau talpiname sąrašą 
musų numatytų draugų, kurie, 
tikimės, neatsisakys porą 
landų padirbėti.

J. Degutis
P. Galskis
V. Galskis Jr.
P. Martinkaitis
A. Žile
Ch. Chepukas
J. Gura
J. Milašauskas
P. Milašauskas
J. Mickevičius
Mickevičius Jr.
J. Bačiunas
K. Navickas

va-

A, Vilis
Z. Viliutė
P. Skurkis
A. Ilcvičiutė 
Rob. Rachaitis.
J. Čepopis

To prašo Lietuvos žmonės r 
teip pataria Lietuvos bankai

Graboriai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaii pagal sutartj

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue
-- - . . —M

np f U vii A IIP Al A-K. Rutkauskas, M.D. D1U Vo llo HLlAUvA ’ 4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146 

DENTISTAS VALANDOS:
nark/k aa nno 9 iki 11 valandai ryto2420 AV. M<irqiiette Rd. I nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone HEMLOCK 7828

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 Iventaditnio ir ketvirtadienio.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th 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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. Victcry 4088 
Dieninis ir Naktinu Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

z (Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St.

. CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
sliose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę P*8’?us> kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika.
Graborius ir

. Balząmuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Gtovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

JUOZAPAS CHEPAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug

sėjo 19 dieną, 3:50 valandą ryte 
1933 m., sulaukęs 46 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių ap., 
Lygumų parap., Sakalų kaime.

Priklausė prie palaimintos Lie
tuvos Draugijos.

Paliko dideliame nųlidįmę mo-( 
tėrį Marijoną, 2 sūnūs Benediktą 
ir Albertą, dukterį Julijoną, bro
lį Petrą, uošvius Adomą ir Mari
joną Rėkus. 4 švogerius Juozapą, 
Povilą, Joną ir Stanislovą Rėkus, 
2 brolienes Oną Cross ir Agotą 
Anderson ir giminės Amerikoj, o 
Lietuvoj brolį Joną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4220 W. 16th Street.

Laidotuvės įvyks šeštadieny rug
sėjo 23 dieną. 8 vai. iš ryto iŠ 
namų į Šv. Mykolo parapijos baž- 

kurioje atsibus gedulingos 
už velionio sielą, o iš 

dėtas į šv. Kazimie-

i Chepaičio gi- 
i esat 
yyautį 

u

OŠIUS
rug-DOMINIKAS GUDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 d. 6 vai. ryto 1933 
m., sulaukės pusės amžiaus; 
gimęs Plungės mieste. Telšių 
apskr. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Katriną, dukterį 
Stellą, du broliu Stanislovą ir 
Leoną, seserį Petronėle ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi J. J. Bagdono koplyčioj, 
2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 23 d.. 8 vai. ryto iš 
koplyčios i Nekalto Pras. Pan. 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Gudo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Moteris. Duktė, Broliai, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. J. Bagdonas, telef. 
Republic 3100.

Persiskyrė s 
sėjo 20 dieną, 10: 
te 1933 m., mirė neiai 
čia, traukinys suvažinėjo 
kęs 4 3 metų amžiaus, gimės 
šių apskr.. Plungės parap., Mila
šaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdimą mo- 

etrį Barborą, po tėvais Gudaitai-. 
tė, 3 sūnūs Povylą, Zenoną ir 
Liudviką ir dukterį Liudą ir gi
minės, o Lietuvoj 3 seseris Oną, 
Zuzaną ir Jadvygą.

Buvo narys Golden Star Club.
Kūnas pašarvotas, randasi 128 

E. 104 PI.. Roselande.
Laidotuvės įvyks šeštadieny rug

sėjo 23 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. P. Lukošiaus giminės 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

minės, drau
nuoširdžiai
laidotuvėse ir suteikt
dnp patarnavimą ir atsis

Nuliūdę liekamet <
Moteris, Sunai, Duktė, Br
Uošviai, Švogeriai,
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III,

ONA LUBIENE 
po tėvais Bernotaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 d. 11:20 vai. ryte 
1933 m., sulaukus 29 metų 
amžiaus; gimus Lietuvoj, Plun- 
gių apskr., Kulių parap., Ma- 
žojikių kaime. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Antaną, 
motiną Barborą, 2 seseri Bar
borą ir Mortą, broli Juozapą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 3800 S. VVallace St.

Laidotuvės įvyks penktadie
ny, rugsėjo 22 d. 8 vai. iš ry
to iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnylią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Lubienės gi
minės, draugai ir pažįstami . 
esat nuoširdžiai kviečiami ' da-*x 
Jvvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Vyras, Motina, Seserys, Bro

lis ir Gimin&i.
Laidotuvėse rat ar naują gra

borius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4189.

JUOZAPAS SREBALIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

rugsėjo 20 d., 11:25 vai. iš ry
to 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Vevirženų valse., 
Kretingos apskr., Juočių kaime,, 
Amerikoj išgyveno 37 metus. Pa
liko dideliame nuliudime tris sū
nūs Juozapą, Antaną ir Kazi
mierą, 2 dukteri Oną ir Eleną ii 
žentai Frank Smith. John Bos- 
sow. 1 martę Matildą, anukus 
Daratą. Lorraine ir Robert, 1 
seserį Rozalia Uktveris. Kūnas 
pašarvotas randasi 3625 South 
Rockwell St., tel. Lafayette 0998.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 23 
d. 8:30 vai. ryto iš namų į šv, 
Agneškol parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. 
kapines.

Visi a.* a. Juozapo 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai

Kazimiero

Srebaliaus 
pažystami 

esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Sunai, Dukterys, Sesuo,

Laidotuvėse

atsi-

geriai ir giminės.
Laidotuvėse patarnaują grabo

rius j. f. Rądžiur- ttjd*

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisaą ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical , Therapy 
B Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu nia- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išpurtusias 
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. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Strikol’is
Ofiso: Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexd 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Advokatai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

......... . -

ĮSTAIGA CHICAGOJE
J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

turi įrengęs grabų dirbtuvę.
' Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKAI dėl šermenų.
Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS .

4605-97 SO^hMiTAGE A VE.
Visi Telefonai YARDS 1741^1742 CHICAGO, , ILL.

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Phone Cahal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė, 

Telefonas Republic 7868

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 143T-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

I. J. ZOLP
GRABORIUS ' 

1646 West 46th St. 
Tel. B^nlevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
' SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 59?7

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Secley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarime.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avs. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge it 
Subatoj 9 iki 8.

.. .. r ...... . ............ h....... ......... ................ . ....

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudeikis įr sūnūs yra taip arti kaip ir jįisų telefonas. Nęžiųrint tolumo, nėra 
jokių kąštų. —r Eudeikiaus ypatrškas,? aęsĮkapth ;riat£ifovinbs I yta,J paterjkįnęs 
tūkstančius beveik 30 metų. •*— Vienintjėlisį^Jfctįu’tfis 'Gtabotids yartojantls moder
nišką, elektros varoma, karaboną su šoninėm ’ i krabų
įkėlimą. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir taųplifriii IžidotųVIšė, .— pašaukite 
REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite. > < J \1

Juozapas Mete ir’ Tčvas 
5349 So. Kedde Avė.. 
v» Ripvsųę tlfp

, . (Netusims sąsyšių su firųia rio j*|žlU vąrdu)'

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

(Cot. of 35th B Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-JĮ 

Nedėldieniais fugai sutarti.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

.............. ...........................................*........
Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI.. 

4830 Wwt 15th St- 
CICERO, u-l.

DR. A.' rffllKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

3908 W. 59-St.
Vilandot: W* S .iki S »4 ir 

nuo 7 iki 8 v»l. yąk.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonu State 7660: yauindoii 9—5

Tslef obm Caaal

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aviacijos Dienoje į- 
žanga nebus imama 

nuo vaikų
Vaikai mažiau dvylikos metų 

amžiaus su tėvais įleidžiami 
veltui

Nors buvo paskelbta, kad 
Lietuvių Aviacijos Dienoje bus 
imama 25c., įžanga nuo sujau
gusių ir 10c., nuo vaikų mažiau 
12-kos metų amžiaus, Dienos 
rengėjai užvakar įvykusiame 
susirinkime nutarė nuo tų vai
kų įžangos visai neimti. Vaikai 
daugiau 12 metų amž. turės 
sumokėti pilną įžangą, o vai 
kai iki 12-kos metų amžiaus— 
veltui.

JURGINŲ KARALAITĖS

Miii

PRANEŠIMAI

J. Yuškos

visiems j j parduoti po 6c., su 
pelnu. Be to, vieno bravoro 
alus yra pigesnis, kito branges
nis. » .

Vėtra apgadino
ir Litvino ulinę

Rugsėjo 18 d., smarki vėtra 
išlaužė duris ir išdaužė kelius 
langus Hollywood Tavom, 2419 
West 43rd street, kurios savi
ninkai yra J. Yuška ir Litvi
nas. Senas Petras.

Kviečia j West Side 
alinės atidarymą

WEST SIDE. — Bessie Ma
siliūnas ir G. Miller kviečia vi
sus atsilankyti į atidarymą jų 
naujos alines, prie 2552 Bhie 
Island avė., šeštadienį, rūgs. 23 
d. Visiems susirinkusiems bus 
suteikti užkandžiai ir muzika 
šokiams veltui.

C. Petrauskas.

Kazys Draugelis,

tas”. Prie to žymi dainininkė, 
poni Elena Bartush dainavo so
lo, o Dr.
D.D.S., pasakė jdomių kalbelę
ir juokdarys Čalis Kepurė pa
teikė gražaus ir naujo humoro. 
Taipgi, prie gražios ir rinkti
nos muzikos, programo vedė
jas J. Krukas, pateikė daug ži
nių, kas tarpe lietuvių yra vei
kiama ir kokios naujienos ran
dasi prekyboje. Taip kad, iš
klausius šių vienų- valandėlę 
programo, turi daug malonu
mo viso ko pasiklausyti.

Radiušas.

S. L. A. 6to Apskričio Kuopų Atsto
vams. S. L. A. 6to Apskričio suvažia
vimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 24 d., 1 
vai. po plet. Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi išrinkti kuopų at
stovai malonėkite susirinkti, laiku, atsi- 
veždami naudingų sumanymų S. L. A. 
6to Apskričio ir kuopų labui.

A. J. Zalatorius, pirm. 
Justas Cilauskas, sekr.

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD, ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas
Greenwoode dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. llltb St., kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adm,

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 21 d., 8 vai. vak., Almiro 
Simons svet., 1640 N. Hancock St. 
Gerbiami kliubo nariai malonėkite 
pribūti i šj susirinkimų, turėsime 
naujų reikalų. —Valdyba.

CLASSIFIED ADS

Mt.

Svarbu tiems, kurie 
neturi automobilių 

nuvažiuoti į Ford 
Airport

Teisėjai, kurie Long Beach, Cal., rinko “jurginų karalaitę” 
negalėjo išspręsti kuri šių dviejų sesučių yra gražesnė, todėl 
abi jas ir išrinko jurginų karalaitėmis-dvynukemis. Jos yra 
Florence ir Henrietta O’Connell iš Long Beach. '

RADIO

šį vakarą iš stoties WSBC 
1210 kilocycles, jus vėl girdėsi
te labai gražų programą, duo
damą lėšomis Progresą Furni- 
ture Co., Ine. Dalyvaus dvi ta
lentingos dainininkęs iš Rose- 
lando, p-lės Stella šarkiniutč 
ir poni Birutė Rašinskienė 
kiti. Be to, bus ir keletas, 
domių pranešimų ir kitokių 
vairenybių.—A. P.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Mulų biurai tuteiks patarimui namų ia- 
rininkami reikale nesuiipratimų iu ren- 
launinkaii. Maža narinė mokeitii. Ezper- 
ų patarimai v ii ore namų lavininkų ir 
endauninkų reikalais. Męs neturime eky- 
ių. Atdara kaidien nuo 8 vai. ryto iki 

1 vai. vak. šventadieniaii nuo 10 ryto 
ki plet. (žymui namai originalio ir vie
nintelio namų lavininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotai

•1642 Weit Diviiion St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męi esame jau šiuo adresu virš 40 metų
—O—

ir

re-Visose kolonijose įsteigtos 
gistracijcs stotys ir parūpin
ti trokai

Sekmadienį, rugsėjo-Sept. 24 
d. trokai vežios žmones į Lan
sing Ford airportą už 35 c. Vi
si, kurie sekmadienį norite nu
važiuoti į aviacijos parodą, o 
neturite auomobilių, galite už
siregistruoti sekamose vieose,

Bridgeporte
V. Bagdonas, 3244 S. 

sted St. Tel Yards 3408.
kas išeis prieš 12 vai. dieną.

Marųuette Parke
Julius Velička, 2506 W.

St. Tel. Republic 
Kartano
69th St. Tel. Hemlock 0318.

Mr. Ališauskas, 7126 S. Rock- 
well St.

Hal-
Tro-

69th 
arba3713, 

vaistinėj, 2557 W.

Town of Lake
P. Norkus. Keikia užsiregis

truoti pas Wm. Kareivų, 4644 
S. Paulina St. Tel. Boulevard 
1389.

18-toji Apielinkė
NAUJIENOS”.

Brighton Park
J. Yuszkiewitz, 3647 Archer 

Avė.

Canal 5233. 
nuo Melda-

anksto, kad 
tinkamai prisi-

West Sidėj
West Side Express Co., 2146 

S. Hoyne Ace. Tel.
Trokas išeis 11:30 
žio svetainės.

Registruokitės iš 
trokai galėtų 
rengti.

Taipgi airtomobilistai irgi 
prašomi suvažiuoti j vieną vie
tą savo apielinkėse ir kartu 
pradėti traukti į aerodromą.

Marųuette Parke
Pas Kartano aptiekę, 2557 

W. 69th St.
Town of Lake, pas Mr. Ka

reivą, 4644 S. Paulina St.
Northsidėj, prie Morning 

Star Klubo, Robey ir Wabansia 
Avė.

Reiškia, visa Chicago suva
žiuos į šią aviacijos parodą, ne
žiūrint ar kas turi automobilių 
ar ne. Rengimo komitetas vi
siems suteikia galimybę ten da 
lyvaut.

CiceroCicero registracijos stotis 
bus paskelbta rytoj.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Bip pataria Lietuvos bankai

K. Cepukas ir P. Gal- 
skis naujam biznyj 

18-toj Apielinkė]

2024
J. Va-

turėsią 
suteiks

18-TOJI APIELINKĖ. — Se
nas “N.” darbininkas P. Gal- 
skis ir K. čepukas iš North 
sidės įėjo į naujj biznį, atida
rydami alinę adresu 
Ganalport avė., senojoj 
laičio vietoje.

Nauji biznieriai sako 
skanų bavarską alų ir
patarnavimą u*ž prieinamą kai
ną. P. Galskis yra patyręs pik
nikų bartenderis, kuris yra pa
sižymėjęs kaipo gabus juokda
rys.

P- Galskis, kaip dirbo už 
“N.” agentą, taip dirbs ir to
liau. Visi drg. Galskio klien
tai prašomi ir toliau kreiptis 
į jį įvairiais reikalais.

Senas Petras.

Mt. Greenwood pa 
šalpos draugija ren 

gia prakalbas
MT. G,REENW00D.— Mounl 

Greenwood Benefit Assciation 
rengia prakalbus su gražiu pro
gramų, atvirame ore, prie Spaul- 
ding ir III st., penktadienį, rūgs. 
22 d., 8 vai. vakare.

ši organizacija yra susitvė
rusi dėl Mt. Greenwood lietu 
vių gerovės. Kalbėtojai išaiš
kins klausytojams kas reikia 
daryti kad gauti pašalpą, kam 
ji reikalinga, etc.—W. Narbut

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

-y 1 " ■.......=a

Sveikatos Savaite
Rengiama Amerikos Lietuvių 

Daktarų Draugijos rūpesčiu

Iš laukinio gyvenimo į civili
zuotą draugiją 

' (^Paveikslėlis iš Hygeia) 
Atsibus rugsėjo (September) 

27, 28 ir 29, 1933, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus paskaitos sti ilitištruotais 
paveikslais. Taipgi bus atideng
ta naujausių mokslo paslapčių. 
Programas bus paskelbtas vė
liau. Įžanga 10 centų lėšų pa
dengimui.

5 centų alaus kova 
Brighton Parke

BRIGHTON PARK.—Bright
on Parko alinių savininkai be
varydami konkurenciją, ėmė 
vienas po kito atidarinėti ali
nes, kur alų pardavinėja po 5c., 
už stiklą, šiandien tokių alinių 
yra gana daug.

Kai kurie biznieriai nusi
skundžia, kad tas kenkiąs biz
niui, o tūlas tautietis, parduo- 
dąs alų po 5c., atsake, kad tuo 
budu jie nori priversti bravo
rus nupiginti kainą už statinių 
alų iki tiek, kad butų galima

KUBOS OPOZICIJOS VADAI

i®

Pulk. Roberto Mendez Penate (kairėj), Kubos nacionalis
tų partijos vadas; Aurelio Alvarez (dešinoj), buvęs Kubos se
nato pirmininkas; Miguel Gomez (vidury), buvęs Havanos mė- 
ras, kurfe vadovauja opozicijai dabartinei Kubos revoliucinei 
valdžiai. Bet ir jie rūpinasi išvengti Amerikos intervencijos.

Oro Bangos
Laiškai Pašte

šie laiškai m atejų ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina < 
vyriausi ji paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window** lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kai> 
kad Šiame sąraše pažymėta.

SUGRYŽO 
Iš Lietuvos 

Advokatas

F. P. BRADCHULIS
Attorney and Counselor at Law

3112 S. Halsted St.
Telephone Victory 2394 

Ir vėl pradėjo praktikuoti visuose 
teismuose kaip ir pirmiau.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i toleinias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

Kas myli dainas ir muziką, 
taipgi įdomauja žinoti kas kur 
veikiama lietuvių gyvenime, 
kas naujo prekyboje, tas antra
dienio vakare užsistatęs savu 
radio ant stoties W.G».E.S. tą 
visą gali išgirsti ir sužinoti. 
Nes, tą vakarą kas savaitę, 
Peoples Furniture krautuvės 
transliuoja oro bangomis Lie
tuvių Radio Programus, susi
dedančius iš dainų, muzikos, 
kalbų, humoro ’Tr t.t. ’

Taip ir praeito antradienio 
vakare klausytojai turėjo daug 
malonumo girdeli gražias lie
tuvių kompozicijas, kurias iš
pildė “Peoples Radio Kvarte- 
------- ------------—----------------- —

MADOS MADOS MADOS

503
505
507
517

j 520
534

Durzinikui Jtfrgui 
Digris B. 
Dzievienis Toni 
Kirsnis Wiktor 
Krazewskui Joseph 
Pukiene Mrs. E.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

2784

2779
Mergaitei mokyklon liti suknelė. Tinka iŠ bile kurios materijos. 

10f 12 ir 14 metų mergaitėm.
šilu mokyklon eiti suknelė, kurią galima ir be apsiausto dėvėti 

todėl ji yra labai praktiška. Galima siūdinti iš bile 
Sukirptos mieros, 10, 12, 14 ir 16 metų am-

Dviejų šmotų sporto suknelė, kurią galima pasisiūdinti iš tvir- 
'j. Sukirptos 

14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm.

2787
Sukirptos įlietos 8, 10 

2779 _ r 
kaip ateis šaltesnis oras 
sunkesnes materijos arba flanelės 
žiaus mergaitėm.

2784' —< .... , ...... .
taus, naujoviško milinid materijolo, kuris dabar yra labai madoj, 
mieros 10, 12, I ' ‘ ~ .

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų* Kiekvieno pa

lšio kaina 15 centų, f Gali- 
pasiųsti pinigus ąrba paš*

NAUJIENOS Pattem Dept.
1719 S; Halsted St„ 'Chicago, III.

Čia. įdedu 15 centų ir prašau at* 

siųsti 'man pavyzdi No......,..;..........,.
i *" - ■ i .■■. į.

Mieros ....................... «■.;.* per krutinf

m a pasiųsti pinigus prua pas* 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus peikia adresuoti: 
Naujienos, Paue^n Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.) 
■

............... HMnr'i

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Furniture & Fixtures 
Rskandai-Įteisai

BARO PIKČERIAI padirbama su- 
ig užsakyrtiu pigiai; cash arba iš

mokėjimas; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai. 4704-6 So. Halsted St.

Financial 
Finansai-Paskolos

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisves bonus. 
Gauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 

Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
8 Co., Ine.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Prisirašykite i musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas unijistas — nevedęs. Atsišaukite, 
klauskite Janitor

1844 So. Komensky Avė. 
—Oh—

. —o—
REIKALINGAS “hand presser’*, pa

tyręs į kriaučių šapą. M. Goldman.
2506 W. 59 St.

GRANE COAL CO REIKALINGAS atsakantis kriaučius, 
kuris moka prasyti, siūti ir suprastų 
apie biznį. 5239 S. Kedzie Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų.

751 No. Franklin St.
Pirkite anglis ir sutaupykite pini

gų! Kurie perka anglis iš CRANE 
kompanijos, visada yra patenkinti. Mes 
parduodame pigiau negu kur kitur. Kam 
yra reikalinga anglių telefonuokite tuo- 
jaus:

REPUBLIC 8402
. —O—-

REIKALINGAS kriaučius prie tai
symo vyriškų ir moteriškų drabužių it 
prosinimo. 2635 W. 39 Place, prie 
Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.<

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

PARDAVIMUI kendžių ir ice cream 
krautuvė arba priimsiu partnerį. Prie
žastis pardavimo esu viena, man per- 
sunku. Vieta senai išdirbta.

5225 So. Ashland Avė.

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

. Real Estate For Sale 
Namai-Žemė .Pardavimui_

MES duodame paskolai nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. & Co., Ine., 
1647 W. 47’St.

PARDAVIMUI 3 augštų namas — 
3 krautuvės — 10 flatų — $10.000. 
Cash $5000. Likusius kaip morge- 
gečių ant 4%.

1923 So. Union Avė.

CLASSIFIED ADS
Business Service 

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome ezperto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

KO

APLEIDŽIU miestų. Paaukausiu 
5 kambarių bungalow, plieno kon
strukcijos, aržuolu išbaigtas, ugnia
viete, 2 karų garažas, už cash ar
ba ant lengvų išmokėjimų. Priim
siu morgičių. Atsišaukite 5623 So. 
Sacramento Avė.

PARDAVIMUI kampinė bizniava 
prapertė su gazolino stotim ir krautu
ve. Gera dėl Alaus Tavera. Savininkas 

6220 Archer Avė.

BARGENAS. Parduosiu, mainysiu 
arba išrehduosiu bizniavą namą, štoras 
ir 5 kambariai pagyvenimui ant bu n ga
lo*-, 2638 W. 69 St.

JUS LAUKIATE?
Kodėl jums tepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garddŽių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN.

PASAUKITE




