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Koalicinė Valdžia
4

Anglijoj Sudaryta
Darbiečių Mažuma
Hendersonas perėjo MacDonaldui 

į opoziciją
AMERIKOS BANKIERIAI NUVERTĘ ANGLIJOS VALDŽIĄ

Londonas, rugp. 25. Minis- 
teris pirmininkas Ramsay Mac- 
Donaldas šiandien paskelbė su
dėtį savo naujo koalicinio ka
bineto, kurį karalius patvirtino. 
{Sudėtis tokia:

Mr. MacDonald, ministeris 
pirmininkas ir pirmasis iždo 
lordas.

Stanley Baldvvin (konservato
rius), tarybos (council) prezi
dentas.

Philip Snowden (darbietis), 
kancleris exchequer.

Sir Herbert Samuel (libera
las), namų sekretorius.

Lord Sankey (darbietis), lor
das kancleris.

Lord Reading (liberalas}, 
užsienių sekfetorius.

Sir Sanhiel Hoare (konserv.), 
sekretorius Indijai.

J. H. Thomas (darbietis), do
minijų ir kolonijų sekretorius.

Neville Chamberlain (kon
serv.), sveikątos minisfteris.

Sir Philip Conliffe Lister 
(konserv.), prekybos tarybos 
prezidentas.

Sir Donald MacLeau-(libera
las), švietimo tarybos prezi
dentas.

Sir Henry Beterton (konser
vai.), darbo ministeris.

Lord Londonderry (konser
vai.), pirmas darbų komisionie- 
rius, ir dar vienas liberalas, du 
konservatoriai ir vienas bepar- 
tyvis.

Karo ir žemdirbystes ministe- 
j’iai dar nepaskirti.

Bedarbių šelpimas 
ateinančiai žiemai 
dar nė nepradėtas

/

Hooverio bedarbių šelpimo 52 
komi te ta .s- tarias su labdary
bės įstaigomis

•, Washington, rugp. 25. Prezi
dentas Hooveris paskyrė dar 
penkiš žmones į specialų komi-* 
tetą bedarbiams rūpinti atei
nančią žiemą. Dabar į komi
tetą įeisią po atstovą iš kiek
vienos valstijos.

Gifford, to komiteto direk
torius, ruošiasi plačiai kampa
nijai fondams kelti. Kokios su
mos 
turi 
kad 
kad
pinigų butų ant rankų.

bus sukeltos, Gifford ne- 
nusistatymo, bet spėja, 

(tiek busią galima sukelti, 
žiemai atėjus pakankamai

O

M

Lietuvos Naujienos
I 11.11 ■! ■

Pargabeno daug trąšų
Šiomis dienomis iš Olandijos * 

Lietūkis jau pargabeno į Klai
pėdą 30,000 tonų zuperio ir apie 
4,000 tonų tomamilčių.

Iš . Klaipėdos trąšos bus skir
stomos į visą Lietuvą.

i
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Sovietai tariasi su 
Lenkija; su Francija 
sutartis pasirašyta•

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

Stalinas stengiasi pagerinti 
santykius su kapiVaistinėmis ' 
šalimis

Tragiškai mirė agrono
mas pasimesdamas Kė
dainiuose po traukiniu

J '* '

“Pritruko man jėgų ir ištver
mės, kad iškovočiau mano 
artimiemsiems geresnę da
lią”...

- Savotiškas Tolimųjų Ry tų mandagumo pavyzdys
Čia matomi Herndorn ir Pangborn, du Amerikos lakinai, apdovanojami gėlėmis po nusi

leidimo Japonijoj. 
mi\už perskridimą 
neišleiclžiąmi lėkti namo. Bet tardymo metu, atvedus 
gerti alaus kiek telpa.

leidimo Japonijoj. Po iškilmingo priėmimo jiedu tuojau buvo areštuoti ir kelias savaites tardo- 
per tvirtovių apylinkę; galop abu nubausti po $1,025 ir po nubaudimo dar 

į policijos ofisą, jiems buvo duodama

Detroito senatorius 
duoda bedarbiams 

$1,000,000
Su sąlyga,

dėtų
kiad miestas orisi 

su $9,000,000

Mich., rugp., 25.

Varšuva’, Lenkija, rugp. 
Lenkijos užsienių reikalų 
nistėris Patek pateikė 
vietų užsienių komisariatui 
puolimo sutarties projektą.

Amerikos bazikai nuvertė 
Anglijos valdžią

MacDonaldo kabineto krizį 
iššaukęs Federal Reserve Bank 
New Yorke, kurs ultimatyviai 
pastatęs tam tikras sąlygas są
ryšy su kreditų suteikimu. Kaip 
yra žinoma, Anglijos bankas 
norėjo padaryti su Amerikos 
baTikais susitarimą, kad šie ban
kai perimtų Anglijos skolos 
Franci j ai dalį ir duotų ilgo ter
mino kreditą $243,000,000 su
nkai. “Tai yra stebinanti, bet 
pasisekusi Amerikos bankierių 
pastanga diktuoti Anglijos Vi
daus politiką*’, pareiškė Mac
Donaldo pusiau oficialis orga 
nas Daily Herald.
Dalią darbo organizacijų bus 

' opozicijoj
MacDonalda’s, kalbama, turė

siąs pasitraukti iš darbo parti
jos, kadangi nepriklausomoji 
darbo partija ir Arthur Hen- 
derson, kuris tikisi turėti treč
dalį atstovų rūmų su savim, 
rengiasi į opoziciją koaliciniam 
kabinetui. •

policijos skyriai 
į kojas, sutruk- 
demonst racijai, 

rengėsi suruošti

Detroit,
James Cousens,. Suv. Valstijų 
senatorius pasiūlė majorui Fr. 
Murphy $1,000,0.00, bedarbiams 
šelpti ateinančią žiemą* su są
lyga, kad susidarytų piliečių 
komitetas, kurs sukeltų dar 
$9,000,000.

Cousens taip pat išsireiškė, 
kad valstybes pagalba bėdai’ 
biams aprūpinti ir kongreso 
speciali sesija tam reikalui yra 
reikalingi.

Kinija .perka Amerikoj 
kviečių 15,000,000 

bušelių

Trade Union kongresas, kurs 
šiuo laiku posėdžiai! j a,, taip pat 
pareiškė ,kad jų parama vai 
džiai baigiasi su rezignacijos 
diena. Del naujojo kabineto 
kongresas dar nusistatysiąs.

Naujoji vyriausybė tikisi tu 
rėti balsų daugumą, būtent 262 
konservatorius, 55 liberalus ir 
30-40 darbiečius.

Dabartinė padėtis Anglijoj 
vadinama galutinu karu , tarp 
Anglijos banko ir trade unijų.

Pagalba bus renkama aukomis?
** i • L *

Komitetas rūpinsiąs bedar
biams darbus, bet kadangi dau
geliui darbų nebusią galima 
surasti, tai fondai reikalingi 
neturintiems uždarbio pagel 
bėti. Gifford jau buvo susi 
šaukęs kaikurių labdarybės ir 
gerbūvio organizacijų atstovus 
kampanijoms planams aptart’. 
Kuomet kampanija prasidės, 
dar nenustatyta tik tiek susi
tarta^ kad aukų prašymas prasi
dės visoje šalyje vienu laiku.

Policija saugo legislaturą
Albany, N. Y., rugp. 25. Šian

dien specialus 
buvo pastatyti 
dyti bedarbių 
kurią buk tai
bedarbių taryba laike legislatu- 
ros specialės sesijos atidarymo.

’ 1. I /

Policijos šefui informuota, 
kad didelis skaičius bedarbių 
simpatizatorių susirinkę iš už 
miesčio dalyvauti demonstraci
joj.
Kolkas tebeveikia pasitarimai

Washington, rugp. 25. Be
darbiams šelpti komiteto direk
torius Gifford praleido pereitos 
savaitės galą prezidento’-Hoove
rio .vasarinėj rezidencijoj Vir- 
ginia kalnuose, svarstydami pa
galbos problemas. Komitetas 
susideda iš 52 narių ir savano
rių bei pasamdytų bendradarbių 
šelpimo ir aukų kėlimo darbui 
vesti.

Keli gubernatoriai ir Illinois 
Emmersonas pasižadėjo savo 
pagalbą. Oklahoma gubernato
rius Murray ėmėsi pa^s šelpi
mo uždavinio ir susišaukęs pa
sitarimą svarstė galimybes pra- 
dėti valstijos, miestų ir orga
nizacijų statybos darbus.

! New York, rugp. 25. š(o 
miesto ein. pareigas majoras 
McKee miesto taryboj pareiškė, 
kad būtina yra pagalba iš fė- 
deralinės valdžios pusės. Mies
tas pridėjo $2O,OOO,O6O j savo

bet to toli neužtektų.

Shangai, rugp. 25. Valdžia 
rūpinasi maisto pagalba dėl ma
žiausia 10,000,000 nukentėjusių 
potviniuose centarlinėj Kinijoj. 
Perkama iš Amerikos • farmų 
tarybos 15,000,000 bušelių kvie
čių, bet prašo lengvų išmokėji
mo terminų:

Eąuadore įvyko revo 
liucija patylomis '

MacDonaldo kalba 
kabinetą sudarius

Londonas ',rugp. 25. šį vaka
rą premjeras "MacDonaldas iš 
savo ofiso per radio pasakė 
prakalbą į visą kraštą, aiškiai 
išdėstydamas priežastis, prive- 
dusias prie da|>artinid krizio ir 
kviesdamas visus padėti iš to 
krizio išeiti.

Jis prisipažįho/kad su Dar< 
bo partija jam tekę susikirsti 
/iel jo pasiūlymo Sumažinti ant 
10 nuošimčių lėšas bedarbiams 
užlaikyti. Tą pasiūlymą jis pa 
teisinąs svarbiausia tuo, kad 
pragyvenimo ifšlhidos per pas
kutinius dvejus metus Angli
joj yra nųpigusios ant 11 ir 
pusės nuošimčio.

'MacDonąldas pasisakė apgai
lestaują, kad pasiimdamas vęs- 
ti naują kabinetą jis nustojęs 
“darbiečių kredencialų”, bet jis 
jaučiąs, kad jis turi aukštesnio 
autoriteto, būtent “pareigos 
'tautai kredencialus”. .

Quitto, Equ*ador, rugp. 25. 
Išbuvęs ^prezidentu nuo 1929 
metų Isidro Ayora vakar atbė
go į Amerikos legaciją po to, 
kai pulkininkas 1 Louis Alba, 
slaptai susitaręs su armijos ka
rininkais padarė slaptą pervers
mą' ir psiskelbė prezidentu.

Baton Rouge, La., rugp. 
Lousiana ir Texas valstijos 
riasi uždrausti savo farme- 
riams sėti medvilnę 'ateinan
čiais 1032 metais.

25. 
ta-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Daugiausia debesiuota; tem
peratūroj nedaug permainų. Vi
dutinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra siekė 69.
Saulė teka 6:08; leidžiasi

biudžetų bedarbiu reikalams, 7:36. Mėnuo leidžiasi 4:20 ry-
___ A >.

Fordas sumanė dar 
bininkus pririšti 

prie žemės
Užveskite, daržus, arba lauk iš 

darbo!

Iron Mountain, Mich., rugp, 
25. Savotišką f ediktą išleido 
Henry Ford, Detroito 'automo
bilių fabrikantas savo darbi
ni nka‘mą,‘ įsakydamas kad kiek
viena šeimyna 'arba užvestų sa-’ 
vo daržą arba eitų lauk iš dar
bo. Tas įsakymas pradės veik
ti nuo ateinančių metų. Fordo 
planą jau svarstančios kitos 
kompanijos pasekti.

Tas planas turi didelį tikslą, 
būtent išvengti darbininkų- ap- 
dra’udos nuo bedarbės. Darbi
ninkai, atlikusį laiką nuo dar
bo praleisdami savo darže, ne
beturės laiko užsiimti kitais 
klases reikalais ir bedarbei už
ėjus, galės maitintis iš savo 
dirbamo’ daržo. Kompanijoms 
atkris visa atsakomybė.

25. 
mi- 
So- 
ne- 
Tas 

projektas yra pagamintas kaip 
pasekmė septynerių metų dery
bų tarpe Sovietų ir Lenkijos, 
prisilaikant Kellogo pakto ir 
Litvinovo protokolo iš 1929 m. 
bet pritaikintas dabartinėms 
aplinkybėms.

Sovietai, matyt, norėdami nu
raminti Vokietijos opiniją, nu
ginčija, kad toks projektas yra 
gautas iš Lenkijos.

Maskva, rugp. 25. Izvestija 
atspausdino vieno Paryžiaus 
amerikoniško laikraščio žinią, 
kad ten tapo pasirašyta nepuo
limo sutartis tarpe FranctjoS it 
Sovietų §Pvietų už
sienių komisariatas .tos žinios 
neįiuneigė. * Paaiškėjo, kad tuo 
tarpu, kuomet Franci j a, Angli
ja ir Vokietija’ ginčijosi ir de
rėjosi dėl reparacijų, karo sko
lų \ ir kreditų, tuo pačiu laiku 
Franci j a slaptomis vedė dery
bas su Sovietais.

Kėdainiai. VIII. 7 d. 12 v. 
40 m. Kėdainių stoty puolė po 
traukiniu Nr. 23, dipl. agr. 
Liudkevičius Edwardas ir liko 
vietoje mirtinai suvažinėtas.
' Paskutinius kelius metus jis 
buvo Baisogaloje VI Komaro 
dvare buchalteriu ir dirbtuvių 
viršininku: Prie lavono rasti 
keli laiškai, iš kurių vieną ra
šytą žmonai žemiau dedame:

“Mano miela ir brangiausia , 
Mamyte. Pritruko man jėgų ir 
ištvermės, kad iškovoti mano 
artimiemsiems geresnę dalią. 
Atleisk man, jei galėsi, kad per 
savp nerangumą Tavo gyveni
mą taip apsunkinau.

Lai tie du, kurie atsakė man 
savo pagalbą, taip mažai reiš
kiančią, pajus sąžinės grauži
mą...

Laiminu Jus visus. Tėtis”.
Liudkevičius E. 57 m. paliko: 

žmoną, tris sūnūs ir dvi duk
teris. Beveik visi valkai mo
kosi—viena duktė universite- 

(te. PatsLiudkevičius mokslus 
baigas Vokietijoj, Halle unU 
versitete.

š - W Komaro pasakojimu, Liud-
• • w • t « a ♦ ar * * * • • v

Vagis turėtų pažiūrėti 
ką vagia

Rado miestų Juodųjų 
Jūrių dugne

Nautilus sugedo Šiau
rės vandenyne

Oslo, Norvegija, rugp. 25. 
čia gauta radio žinia, kad Wil- 
kinso submarinas Nautilus iš
kilo į vandens paviršį su paga
dintu motoru ir pamestu vai
ru. Kurioj vietoj randasi, ne
patirtą.

Urbana, III., rugp. 25. Koks 
nors chicagietis vagis įsigijo 
maišą vabalų ir dabar galvą 
sukas, kas su jais daryti. Illi
nois universiteto zoologijos 
asistentas atvažiavo i Chicago 
ir nyėjo šio to pasipirkti. Au
tomobily jis paliko maišą su 
kolekcija įvairiausių gyvių: 
skruzdelių, bitelių, plaštakių, 
musių, vorų, karkvabalių ir ki
tokių, kuriuos per 2 metus bu
vo surankiojęs keliose valsti
jose. Grįžęs prie mašinos, mai
šo neberado.

Scrantono kunigą papa 
pakėlė i pralotus

r... *****
Vatikano Miestas, rugp. 25. 

Papa Pius XI išdalino įvairius 
titulus ir pakėlimus bariui ame
rikiečių, tarpe kurių ir lietuvių 
kunigą Juozapą Miliauską iš 
Scrantono, Pa., pakėlė į pralo
tus. į '-.j; A-/' A'Aį'lL

Hopkinsville, rugp. 25. 
čia įvyko smarkios muštynės 
su susišaudymu laike bažnyti
nio ‘ susirinkimo* kur užmušta 
du žmonės ir viena moteris la
ibai sužeisto; Karo/priežastis, 
nesutiktai tarpe dviejų šei
mynų. < -

••

Maskva, rugp. 25. Krimo pu- 
siausalio / pakrašty, ties Seva’s- 
topbliu, 40 pėdų po vandeniu 
narai rado didelį miestą, pasta
tytą pusiauračiu, su stipriomis 
akmens sienomis, bokštais,'na
mais ir požeminiais .tuneliais. 
Spėjama, kad tai bus Cherso- 
nes, grekų apkalbamasis mies
tas, iš 4 šimtmečio prieš Kris
tų. ’

Vedybų biznis, labiau
siai nupuolęs

itin reiksdingaA Kadangi atsi
sakę jam pažiruoti “du”, apie 
kuriuos mini laiške žmonai, ne
gavo paskolos nusiipinęs, atėjo 
į stotį, kad grįžti j’ namus — 
Baisogalon. i •/ '

Stoty, belankiau t* traukinio, 
atėjo jam galvon baisiojimin' 
tis, su kuria jis neįstengė ko
vot ir jos liko nugalėtas. Vos 
parašęs kelias atsisveikinimo* 
korteles, kai pasigirdo ateinan
čio traukinio bildėsys...

Išėjo iš stoties ir vietoj lip- 
į traukinį vykti pas laukian

čią Žmoiją if vaikus —puolė po 
juo:

Lavonas 22 vai. išvežtas Bai
sogalon palaidoti. '

Kanadoj laimėjo libe 
' ralai

»
Montreal, rugp. 25. Liberalo 

veterano premjero Tashereau 
vyriausybė dar labiau įsistipri
no Quebec provincijoj laimėjus 
rinkimus liberalų partijai, ku
rie dabar legislaturoj turės 79 
vietas iš 90 vietų. Rinkimai 
ėjo labai triukšmingai, kurių 
laiko tapo suareštuota 232 žmo
nės. 

..........

Kur Gansonas dabar 
ritasi i

► San Francisco, Gal. rugp. 25. 
The San Francisco Cronicle 
praneša, ( kad , pereitą savaitę 
Jack Gansonas, buvęs Olympic 
kliubo amatorius, žinomas lie
tuvių ristikas ,turėjo ristyneš 
su Jack Ropers, Qklahoma cow- 
boy, kurį parito per 9 minutes.

lt’ M;

Mount Clement, Mich., rugp. 
25. Du taikos ' teisėjai nusi
skundė, kad vedybų bižnio “de
presija” esanti labai sunki. Jie
du buvo pasiūlę dykai vesdinti 
kas nori ta’ proga pasinaudoti 
ir labai plačiai .garsinę savo pa
siūlymą, bet vos viena porelė 
atėjusi ir ta pati taip anksti, 
kad teisėją iš lovos prikėlusi.

Šių metų Nemuno vagos 
darbai

Klibos moterys vado 
vauja revoliucijai

Havana, Kuba, rugp. 25. čia 
areštuotos keturios jaunos mo
terys, žymios Kubos socialiame 
gyvenime, apkaltintos vadova
vime revoliucijai. Dar keturių 
vadovių jėškoma. Revoliucionie
riai tvirtina, kad toli gražu jie 
nėra nugalėti. Dar 1,000 užsie
ny savanorių rengiasi atsikelti 
į Kubą ir karas vėl prasidėt

Jalapa, Vera Cruz, Meksiko* 
rugp. 25.' čia išbomborduota* 
ir labai sugriautas namas šios 
valstijos katalikų bažnyčios ge* 
nėral vikaro Pedro Castillo Lan
da, kurs tuo laiku buvo išva
žiavęs. *

' Vandens kelių rajonas da< 
bartiniu laiku užimtas Kauno 
žiemos uosto praplėtimo dar
bais. Taipgi dirbama nuvalyti 
Nemuno vagą ties Rumšiškių, 
kur randasi, taip vadinamas 
“velnio tiltas”, šitaš darbas 
pravedamas tikslu praplėsti lair 
viirtakystę Nemunu. Be to, dar 
atliekami Nemuno krantų tvir
tinimo darbai ties Pažaisliais, 
kur numatyta pastatyti hidro
elektros stot j.

....... .. ... . .  1 ... ..........
. . • ...................................... •

LIETUVON
•

■ • •

SiunHamt Piniins M- 
tu lt Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant vi«q Lidiją.

NAUJIENOS 
irai sobm HALSTED ST. 

CHICAGO. ILU
Ofin. atdatM kuJi. ... 7 iki 

B valandai. Šventadieniais nuo 
9 iki I valandai.



i> i imV

j ||i. .HmB...... .

Shenandoah, Pa.
Darbai. — Parapijom} nesttsi- 

pratimas su kunigu

Pas mus gana prastos nau
jienos. Keturiose anglies ka
syklose darbai visiškai suma
žėjo. Reading kompanija dar 
šiek tiek dirba, bet kitos kom
panijos tai jau trys ar keturi 
mėnesiai, kaip užsidarė. Ne
žinia, kada jos vėl atsidarys.

Tuo tarpu kitokių darbų' 
pas mus beveik visai nėra. 
Tad suvargusių žmonių labai 
daug. Dar galima pasidžiaug
ti bent tuo, kad turime labai 
gražių vasarų. Viskas labai 
gerai užderėjo. Daug visur 
yra uogų. Nors jos ir labai 
pigios, bet parduoti sunku.

♦ ♦ ♦

Senieji' parapijonai turi 
daug nemalonumų su savo 
kunigu Karalium, kuris nori 
gaspadoriauti taip, kaip jam 
patinka. Bet pai^ipijonai ne
nori jam pasiduoti ir deda pa
stangas, kad iškraustyti jį ten, 
iš kur jis atvykęs. Ar jiems 
pasiseks atsikratyti nuo to ne
geistino dūšių ir dolerių ga
nytojo, tai jau kitas klausi
mas. — Shenadorio Dėdė.

Detroit, Midi
Lietuvių Benas

Nėra abejonės, kad dauge
liui jau teko girdėti apie Lie
tuvių Benų, kuris guri kūrė 
sausio 26 d. 1930 m. Iš pat 
pradžių atsirado visokių prie
šų, kurie stengėsi benų pa- 
krikdyti. Tad teko nugalėti 
daug visokių kliūčių. Rugsė
jo 7 d. 1930 m. bertų buvo pa
ėmusi globoti SLA. 352 kuo
pa. Tuoj prižadėjo- kuopoj 
didesnis veikimas ir prisirašė 
daugiau narių.

Kuopos organizatorius J. 
Kučinskas prirašė prie kuopos 
ir beno nemažai jaunuolių. 
Man teko patirti, kad kuomet 
kuopa nutarė su bedu nu
traukti ryšius, tai daug nuo 
to nukentėjo ir Susivieniji
mas.

Kuopos ponai teisinasi, kad 
benų nebuvo galima palaikyti, 
kadangi susidarė daug išlaidų. 
Tačiau su pinigais, man ro
dosi, didelės bėdos nebuvo. 
'Beno palaikymui Centras bu
vo prisiuntęs 50 dolerių čekį. 
Dabar tie pinigai, tur būt, bus 
pasiųsti atgal Centrui.

Reikia pasakyti, kad iš beno 
kuopa turėjo nemažai ir nau
dos. Kuopos parengimams 
benas niekuomet neatsisakė 
patarnauti ir grodavo visai be 
jokio atlyginimo.

Bet kas jau padaryta, tai 
padaryta. Benui nieko dau
giau nebeliko daryti, kaip tik 
savarankiai tvarkytis. Dabar 
beno painokos įvyksta šešta
dieniais. Jos tęsiasi nuo 3 v. 
po pietų ligi 6-tos vakaro; 
Vieta — 2734 Vinewood Avė. 
Visi muzikos mėgėjai yra* 
kviečiami prisidėti prie berto.

— N.

REVOLIUCIJA KU
BOJE ĮSIDEGS

(Musų korespondento 
pranešimas)

Jau senai buvo rengtasi prie 
revoliucijos, ir kelis kartus bu
vo manyta pradėti, bet vis bu
vo atidedama. Gal ir dabar dar 
butų kiek užsitraukę, jei ne 
gatvekarių tarnautojų visuoti
nas streikas,>. kuris prasidėjo 
nuo 1-os rugpiučio, nes kompO- 
nija nukapojo 4-tų nuošimtį 
algos.

Paskelbus visuotinų streikų, 
kompanija sumanė streikų su
laužyti streiklaužiais. Tų pačių 
dienų pasirodė karai gatvėse 
su _ stipria kareivių bei policijos

t i.>. i u w IT-,* 
sargybomis. Gatvekarių buvo 
visai mažas riiibSihitis? o publi
ka bevdk visai jais ir nesinau- 
dbjo. Reikalui esant, publika 
važiavo auto busais ir kitomis 
mašinomis.

Pradėjus gatvekariatns vaikš
čioti, ėmė darbirtinkai kirsti 
jiems visokius šposus. Užvilk
davo rąstus ant bėgių, stipriai 
apšaudydavo, o kas svarbiau
sia, tai pradėjo deginti. Degi
nimas sekė tokioj formoj: gat- 
vekariui einant, mesdavo virš 
aht jo nuo balkrtno ar per lan
gų degantį skudurų, o virš ant 
jo liedaVb gusoliną. Gatvekaris 
momentaliai užsidegdavo. Nors 
valdžia su savo priešais 
žiauriai kovojo ir kalėjimai at
sirado tuojaUs perpildyti, vie
nok nieko negalėjo bepasidaryti 
ir gatvekaribi turėjo visai su
stoti.

Praslinkus dienai kitai, Ha
vanoje pradėjo atsiduoti para
ku. Buvo sukelta policija bei 
detektyvai ant kojų ir kur tik 
buvo kiek įtarta pradėjo dary
ti kratas ir ieškoti ginklų. Ke
liems detektyvams įėjus j vie
no fabrikanto dirbtuvę ir pa
skelbus savininkui, kad jie, da
rysiu kratų, šis nieko nelauk
damas įlėkė j antrų dirbtuves 
kambarį, stipriai užsibarikada
vo ir iš brauningo užmušė du 
detektyvus. Likusieji išbėgo 
šaukti pagelbos, o fabrikantas 
su savo tarnu prisirengė į ko
vų. Tarnas su kulkosvaidžiu iš 
trečio gyvenimo, o savininkas 
su šautuvu, iš antrojo, pradėjo 
leisti kulkas visu smarkumu į 
bėgančius gatve policistus. Po
licija, matydama, kad čia vis
kas dedasi ne juokais atsiga
beno keletu kulkosvaidžių ir 
pradėjo pulti į dirbtuvės duris 
ir langus. Po sunkios ir atkak
lios dviejų valandų koVos, po
licija įsiveržė į dirbtuvę ir ra
do savininkų su tarnu nebegy
vus. Padarius kratų, rado daug 
šautuvų, bombų ir kitos sprog
stamos medžiagos. Kadangi 
kalbamas mušis įvyko 9-tą 
rugpiučio, sekmadienį, tai dirb
tuvėje daugiaus nieko nebuvo, 
kaip tik minimas savininkas su 
savo tarnu, pertai iš dirbtuvės 
darbininkų niekas daugiau ne
nukentėjo. Iš policijos pusės 
toj batalijoj krito 7, detekty
vų 3 ir apie 50 policininkų 
sužeisti, 4 iš jų sunkiai, kurie 
ir mirė.

Tas baisus žmonių nepasiten
kinimas valdžia pradėjo iššauk
ti nors ir mažesnius, bet tan
kius susidurimus su kareiviais 
ir policija. Revoliucionierių ko
mandos, kurios buvo jau senai 
suorganizuotos Santa Clara 
provincijoje, gavo įsakymus 
tuojaus užimti pozicijas. Rei
kia pripažinti, kad Kubos visa 
didžioji puse inteligentijos ir 
visi beveik darbininkai yra nu
sistatę prieš diktatorių Macha- 
do, ir visi laukia su nekantru
mu jo rezignacijos, ir kadangi 
visai nesitiki, kad Jo Didenybe 
atsisakytų, tai žmones nutarė 
jėga nuversti.

Paskutinėj šioj shvaitėj eina 
dicįeji mūšiai provincijoj Santa 
Clara. Kadangi spaudos cenzū
ra yra pasiekusi aukščiausio 
laipsnio, tai suprantama laik
raščiai absoliučiai nieko nera
šo, ir visai atrodo, kad nieko 
nebūtų. Vienok tas nieko ne
gelbsti. Nors ’ir tų pačių dieną* 
sužinoti, kas įvyksta, negali
ma, bet praslinkus dienąi ki
tai žinios ateina per žmones. 
Gelžkelio tarnautojai, kurie at
važiuoja iš anos pusės, prane
ša, kad tarpe sukilęjių ir val
džios kariuomenės eina smarki 
kova. Visų* tai paliudiją .tąg 
faktas, kad į Havaną 
kasdien po 3-—4 vagomis su
žaistų valdžioj kareivių; 0 šio
mis dienomis jau dauguma & 
goninių viski sužeistais perpik 
dyta.

Visoj Havanoj yra vos ke-

NAUjlENCl^^gcj,jiL
įlos dešiihtys kareivh), neš vįši/ 
kibk tik yrą, pasiųsti j frontį 
Vakar vakare, t. y. 17 rUgptu* 
Čio, buvo duotas įsakymas, kadi 
sumobilizuotų, nemažiau kaip 
tUksfąnt!} naujų kareivių ir 'toka
jaus pasiųstų į provinciją Santą 
Clara. rI*uo pačiu laiku buvo 
duotas įsakymas, kad sustab
dytų radio susisiekimus ir da
bar jau visa para kaip radio 
nieko nekalba* šiandie po pie
tų atėjo žinia, kad buk dikta
torius Machado, kuris dabar 
randasi su savo kariuomene 
provincijoj Santa Clara, \ yra 
apsuptas iš visų pusių sukilė
lių armijomis ir nebegalįs pra
simušti. Yra manoma, kad tas 
tūkstantis vyrų, kurių taip 
greit reikalavo, bus išsiųsti pa
galbai diktatoriui. Visi miestų 
ir miestelių policininkai yra 
paversti į kareiviui ir išsiųsti 
į frontą.

Vakar atėjo į Havaną 3 va
gonai sužeistų kareivių, o šian
dien daugiau. Traukiniai, kurie 
sužeistus veža ant stočių visai 
nenustoja ir skubiai prabėga.

Prieš savaitę laiko tam at
gal buvo manoma, kad sukilė
liai nieko nepadarys su 18,000 
valdžios kareivių, bet dabar, 
kaip pasirodo, laikosi net ir 
perdaug stipriai. Slaptos žinios 
praneša, kad sukilėlių tarpe 
yra daug (gal būt, visas tuks-
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Bet kaip tikrenybėje 
nežinia. Taigi 16 die*-

—- ^^ifaĮ   u tee 1 ........... ; ■

Ci Mat žrt>on<)» pusbrolis S.
pas l 

K Tu- 
žrtiogus 

, . i: ne- 
jis triums 4avė kambarį 

ųž visą! foąžiį. atlygfniiriią, bet 
dirtVir iri IdVų* iri matrasų. To 
ųiums tik tereikėjo: kitus dai- 
jttu$ tirifejbhie savo iš Eietii- 
vog- at^iVėŽe. Kai guštą—svar- 
blausias žmogaus reikalus la
bo sūfvąj&ytaa, tad' ėjonįe įsi- 
gyti uniformų.

(Už siutų, užinokėjąu $R),- skry
bėlę — $l'.0Oį ą# čevčriykus— 
$2X)0, marišlciniujs turbūt pir
kau po 50 centų. Dabar (o 
jyjiąč 1—2 atgali už tų 
[visą mano pirikinį rčilbėtų už- 
lUoįt'6ti nuo1 $50' iki $60i 

turėdami' guštą Ituri nutup- 
j$1' ir ąpsinirikę reikalin
giausius'daiktus, pradėjau rū
pintis darbui SU> dįribu ir ne
turėjome daug vargo, nes tas 
pats samaritona^, kuris davė 
kambarį įtaisė ir darbų —cuk
raus įmonėje; Tiesą, darbas 
BUVO5 sUnkUsi; kilnoti pilnas 
chBrąųą: Bačkas; jas raičioti, 
tąi‘ njejuolcai. dėt tais laikais 
viskas Buvo nugalima, arba 
kitais žodžiais sakant, vienas 
[darbas nebuvo, -sunkesnis už 
kitus darbus, kuriuos jau bu
vau dirbęs. Pav. Westfelijdj, 

Jmainose dirbau, tai per septy
nias valandds dienos darbo 
.turėdavau nuo vieno iki dvic-

* jij Jčaritų' kėlrięs gręšti, nors 
ir nCtdriūjau 1 nieko daugiau 
ant savęsį kai’ kelnes ir sun
kius čeverjlkUs; Maža to, čia 
buvo ir maistas geresnis negu 
W.estfalijoj. Kfat buvo tokia* 
triada, kai1 šeimininke atneš
davo pietus savo vyrui į1 įmo
nę. Taigi’ mano1 Oba man at- 
nešdaVO’ ttąrištą šmotų kiaulie
nos ir šiltų ,bulvių; prie to 
■išgerdavau kelias burnas geri) 
alaus: Mąt', tais laikais kom
panija leisdavo atsinešti alaus 
į įmonę, bę to teikdavo dar 
penkias minutes laiko dėl .at- 
$inešimo alaus. Darbo vąlan- 
doą buvo ARU įskaitant 
jr sekma^u^^L.
! Tyriu užbrėžti,- nors tais 
ĮaikaiB buvo šun|ęųa darbai 
ir ilgos valandos, bet1 Amerika 
buvo tikra Amerika, Būdavo, 
kai1 eidamas iš darbo užeisi į 
karčiamą, tiktai plaus išsigert 
ti, tai Huo pat kartu čia galėsi 
ir vakarienę pavalgyti, nes 
ant stalų būdavo padėta viso
kios mėsos, žuvies, silkių, sū
rio ir it to, ko mes šiandien 
nematome.'

Nors bosas davė darbų leng
vesnį, bet! Visgi nebuvau užga
nėdintas ir ruošiaus Phijadel- 
phių/apleisti. Tas lengvas dar
bas jmįn1 išrodė nėria gana 
^veikas darbas, kuomet reikė? 
jo sustikfi* su kalkėmis ir rici- 
dais ir H. Todėl ap 
rugsėjo apleidom^ 
pmų ir savo; gerus 
gus. Nežinau, ari taip 
rydami padarėme gerai ari 
blogai. Bet dari dri šiandien, 
kada1 pamąstau savo* gyveniį 
mo istorijų, t. y. nuo to laiko’ 
kai palikome Philadelphių ir 
{pažiurau \ j visus nepasiseki? 
mus musų gyvenime* tad abe
joju: ąr tik nebūt geriau jėi^ 
gu nbhutume kėlęsis iš* ten? 
Ir atsakymas per 'save sako:
;f»'.'-j."ii"i d'iu'įffįiiiįjįįA^.M 'i' ■■■■"‘i "T

Jvbkieiių kulkosyhidbiUte it“ W tas
į tokiu mokėjimu, kad iš kelių buvo tiktas samarijonaš 
[pasukimai ,^ums
vąįidąis bei ųžmų$tąis, Yra 
manoma, xkad keletas šimtų spė- 
cialistų kareivių yra įgabentų 
iš Vokietijos, kurie (fofeąr dir
ba vien tik kulkosWdžiąis. Ėf- 
ta <ialis yra iš Meksikos ir Sifc- 
vienytų Valstijų, Rimtai spirti- 
džiant, reikia > pasakyti, kad* 
jeifcu butų buvę Vien tik Ku
bos sukilėliai, tai valdžią butų 
su jais lengvai apsidirbusi*, lies 
Kubos žmonės visai tamsus if 
visai nieko nenusimano' net 
apie paprastą revolverp ,o ką 
gf jau čia. bekalbėti apie kUlkrt1- 
svaitfį, O kareiviai, nors jų ir 
nepridėsi prię Lietuvos karei-' 
vių, nes neturi tiek išsilavini
mo ir taktikos,, bet vis tiek 
palieka kareiviais. Jie yra dftu> 
giau disciplinuoti ir ėrgąniimo^ 
tl. i ' t ,n

Kaip ten nebūtų, bet revoliu
cija Kuboje, pradeda kasdien 
smarkiau* įsisiūbuoti. Dabar yrą1 
klausimas, kaip tas- viskąs Už- 
sibaigs. Jeigu ir laimėtų’ reVO^ 
libčija, tai darbininkams rieV 
doilg ko butų geriau1,- ries koks 
gi gali' Būti t skirtumas, jeigu 
užmušti liūtų, o nepoilgam rei
kės grumtis su tigru.

< >' 4.. Sini'oriąitTs.

Fr. SKamaf rtKak <. * .

TRUMPA AUTOBIOGRAFIJA

(Tęsinys)
Ant laivo daktarai visų emi

grantų akis vartė ir kitur čiul
pi nėjo, bet mudu nuo to bu- 
vova liuosi... Nespėjus įlipt 
laivan, man įvyko • skaudus 
incidentas. Mat tvarkdariai 
labai skubiai dirbo ir be ves
dami į vietas, atskyrė mano 
žmonų nuo manęs ■ hrba 
riau pasakius jinipati pabėgo. 
Mat ji bijojo, kad kas jos nuo 
laivo nenuvarytųį pasislėpė 
kambariuose. Taigi atsižvel
giau atgal, paklaust jos: kaip 
patinka, bet stabu nustebau, 
nes mano meilužės niekur ne
simatė. Neleisdamas laiko vel
tui, sutvarkęs mantų pasilei
dau po laivų ieškoti, bet ne
laimei niekur jos negalėjau 
surasti. Tad susikrimtęs nuli
pau nuo laivo ir ėmiau ieško
ti prieplaukoje. Bet zir čia to
kios kai mano Ona niekur 
nesimatė. Tad žūt būt nuta
riau grįžti laivan ir dar kar
tų ieškoti. Lipant laivan susi
tikau kitų nesmagumų: ugi 
neleidžia ant laivo ir reika
lauja, kad atsivesčiau savo 
Oną. Kur aš ją gausiu? Pradė
jau jiems aiškinti, kad inrino 
Ona ant laivo. Jie tuo netiki! 
Tečiaus kiek pasiginčinę už
keikia ir įleido laivan. Įlipęs 
laivan, atsirėmęs į bartas ė- 
miau galvoti: 
Onos ieškoti, 
kaip jau buvau
laivas turi “du galu”. Viena
me gale apsigyveno vien tik 
pavieniai (vyrai, keleiviai, o 
kitame gale apsigyveno miš
rus elementai). Tad nusita
riau eiti ten ir laukti savo 
Onbs, t. y. jeigu jos jau čia 
nebus, tai bus aišku, kad jos 
ant laivo nėra. Bet’ kokių 
priemonių griebtis, kuomet 
Onbs ant laivo rierašiu, tai 
dar mano jaunas priotaš nebu
vo nusprendęs. Nutarta iri pa
daryta. Niilipau žemyn Onoš 
laukti iš kur nors išlendant; 
bet palipęs žemyn pastebėjaių 
kad jau tiesia stalus ir rengia 
pietus. Tyri , nusitariau čia pie
tus pavalgytiį nes maniau, 
kad ir Ona gal atsiras prie 
piritų1. Taip' iri būVo, Kai4 jįik 
varpeliu suskambino, nUįi, 
šiuriu, kad mario Ona išlenda 
iš vienio kambario it katė pra
sikaltus. ' '

Pavalgę pietus, apžiurejo- 
iriie jos* parinktų kaiybarįr Hnr 
ji jau turėjo ir draugę su kę-

kur ir kaip 
Sugalvojau, 
ištyręs, kad

mėnesių' srinuMa mažiuku, 
kuri važiavo iš Škotijos į Ą- 
merikip pas .savo vyrųt Taigi 
įneš tik keturi , (tąi visą įtal
pa) ir visi lietuviai tam kam
bary atvykome į AnwiMi

Kadangi laivas dari vis' nesi
judino,' išėjom ant dekd šau
lės kaitros paragauti. Pakran1- 
čiuosc visokie pridlioriai rėkri 
i^Ae ^ gąly 
įvairias priėk^r Apsižiūrėjom' 
kad ir aš dar tutiu kelis Ang
lijos vario gabalus, numečiau 
juos prieplaukos pedlioriams, 
o jie lininis už juos a tinote 
oranžių, kūnuos ihes taip me- 
.gome.

Laivui pradėjus plaukti, at
sisveikinome sri Anglija'.’ Kole
tų valandų paplaukus, tie, ku
rie šoko ir žaidė, ėmė drįbti 
ant suoliukų ir šiaip ant dė- 
ko. Mums ta liga neteko sirg
ti. Mat meš turėjome “lašų”, 
kai tik liga ąrtindavos, mes 
tuoj lašus (“anodija”) - anri 
cukraus užyarvydavome dri 
valgydavome. Be to turėjome 
biskį ant “tr^ankos” užsipylę 
šnapsO, kuris daug irigi pageL* 
bojo nuvyti juros ligą.

Taigi raimingųi perplaukėm' 
jurų ir 26 liepos pariytyje, jau 
buvome Philad^ėlpliijos prie
plaukoje iri apie 12*00' valę 
(dienų) išlipdmri iŠ laivo., Išli
pę iš laivo radome lygiai' ke
lis savo phžystamus mlisų be
laukiant. Mat buvo ąekihaęlie- 
nis ir būdami- liuosi nuo d'ar? 
bo atsilankė vųpriiriplaukon. Ei
dami čia peri Žererigų įrigi jo
kių hosihagiimų neturėjome, 
nes daktaras mhsij akių ne? 
varle, o tik štumė nūb saVęs 
tolyn. Mat (Uri vis veikė tas 
dešimts šilingų. Rėriėję Vikąą 
šerengas, dar turėjome eiti 
prie vienos, kari pašaukė ipų- 
ąų adriesaųtą; r Atejds niusų 
draugui prie ,piilšųį jis turėjo 
atsakyti į keletą klausimų, bū
tent, kad jis užlaikys mus tb- 
kį‘ ir tokį' mi$į* ir tt. Tad pa
rodžius Teikiimb^kapitiiib Su
mą', ^hg^meil-imsvį Ameri
ką. Primijitlrite; kad he-f 
papieštai kąrišfą, < netik>ąnt 
laivo, l\et ir:; visoj Plnladęi- 
phijoj buvo* tokis karštis, ko- 
■Wo/-
J’ttijpgf’ piažytn^lMiaj H tą: 
dieną buvo mano ^mbnęs ivar- 
duvių dmha. ŠV.

Periridę įiktįHsm driąUgąiS; 
ąnt rytojaus*» ęmėme riupiriUs? ■

bP

driau
mes da

. v

apie kambarį apsigyyįenįmąk 
... L„j daiųį bėdos neturėjosu kuo

“taiįh 
butų 
nų rugsėjo, 1903; po pietų pa
siekėme pasiskirtų apsigyve- < 
nimui naujų vietų — Grand 
Rapids, Mieli. Čia apsistoję ir
gi neturėjome nesmagumų 
gauti kambąrį gyvenimui ir 
su darbu. Mat, čia irgi turėjo? 
me daug draugų bei šiaip pa
žįstamų. Skirtumas buvo tik 
tas, kad Philadelpliijoj galėjo
me kambarius pasiimti ant 
savęs, ko čia negalima pada
ryti. Mat, pinigus atidavėme 
geležinkelių kompanijai.

Čia'nevyko viskas taip, kaip 
buvau manęs. Mat, maniau iš
simokinti bent kokį lengvesnį 
amatų ir ant visados čia ap
sigyventi. Bet atsiekti tokį 
dalykų buvo gan sunku. Už
vis blogiausia buvo tas: se
kantį pavasarį, žiaurioji šilti
ne parbloškė mane—liga, nuo 
kurios tik retas atsispirdavo. 
Vienu iš tų buvau aš. Suvirk 
mėnesį laiko išgulėjęs nugalė
jau šiltinę.

Įbaugintas šiltinės, kaip tik 
šiek tiek sustiprėjau, susira
dai! darbų ir taupinau pini
gus norėdamas apleisti Grand 
Rapids—šiltinės lizdų. 1905 m., 
liepos pabaigoje, apleidau 
Grand Rapids, Mieli, ir nuvy
kau į Collinsville, III. Su dar
bais čia buvo gan bloga. Ka
syklos visai menkai dirbo, tai 
ir darbo į mainas nebuvo ga
lima gauti, kurio aš taip troš
kau. Dar blogiau buvo užtai, 
kad negalėjau įlysti į uniją.

Tad prisiėjo eit dirbti ant 
geležinkelio gatvekarių. čia 
dirbau iki gerokai pradėjo 
b.ut šalta. Nenorėdamas žiė- 
ipos orus kęsti ant viršaus/ 
gavau darbą į molio kasyk
las jr kuriose išdirbau apie 
11 mėn. Po to, laikai truputį 
pagerėjo ii’ stojau unijon ir 
lindau į kasyklas anglių kas
ti. Nuo tada, toj pačioj mai- 
noje išdirbau Niki 1923 m., ge
gužės 15 d., o 16 d. geg. 1923 
m. jau buvau Chicagoje ir mjo 
to laiko tebesu Chicagoje gal
būt . nelaimingiausioj mano 
gyvenimo vietoj’ — ji mane 
apdbvanojo su baisiausiu tu
moru, kokį’ kas tik yra matęs. 
Ir šitas baisūnas prir du ipetu 
mahe Smaugia, naikina1 ir va
ro į kapus. Dabar jau aišku, 
kad jiš savo tikslų atsiekė, nes 
mario gyveninio diehos su
skaitytos..; •

Organus
te Wri.rtC£ 

M? JhStt 
pukrikiniu«. ifivalp kūną nu* Hitu porų ir 
nuveikia konftUpMW skilvio i.pajrlttnib, ir 
kitas ligas. Būtinai gaukite bonlcij Nuga- 
Inuo, Jis yra jpftr^avlnfijaiuaa uatluldiuhkų. 
■Wu aptiokintttkas neturi Jot paprašykite 
it užsakyti <lęl jų? iŠ eąyo— urmininko.

-eir ui'Hi ■I?itf|,wį'..............
iifa i^gi)HiĮ|įi|į|ĮHiliT^-į|» i| nik.

OPERACIJOS 
Viskas $25 be cxtra 

damokėjimų
Visai naujas Eupopejiškas išradimu 

( k: sfcaądžiaV ąyslis,
— tuo na<iu laiVu galite vaikščiot! 
ir-dhbtii Be skausblb. ijgydb ant vi- 

ekąminąvimai bmj.

/lt herlfob' Ūnivatsitpio, Vokietijos 
NORTH STATE ST.

\ KaHibąrys <
Kasdie nuo |0:30 iki 5:J0i; 

pėtąyČiomls uždaryta.

Norėčiau šį-tų dar parašyti 
iš savo politinio ir visųomčni- 
nio veikimo. Dėliai susidedan
čių tokių sąlygų, kokiose aš 
dabar randuos, nesinori nė 
pradėti. Gana pažvelgus į pir
mųjų dalį šio rašinio, kad su
pratus kiek aš galiu dabar ra
šyti. (Bus daugiau)

KARŠTIS
VANDUO 
visuomet vien 
atsukus kraną

BUS' įvestas 
AUTOMATIŠKAS 
GASINIS VAN
DENS ŠILDYTO- 

JAS JŪSŲ 
NAMUOSE

y

Tuojaus gausite karštą van- 
. denį bilc valandų/ dienų ar 

naOtp* Automatiškas gatoois 
vandens sildytojas laiko vi
są tanką prirengtą. Tiktai 
atsukite krahą. ,

Pamatykite įi jums artimiausiame apie- 
linkčs^aso Ofise. Žemos kainos 

n'^'^įrlengvi iimokijimai.

122 South Michjgąn Ayenue
ir šiose Apiclinkių

4320 JUrotuhviiy .
ŠH30 Irvinu Vk.Mlid.
I Larrabre 8t.
flauLN, MkrshŪHd

Avė. ,
W. rtadiaofl «t.

1020 Mlhvaukee Aye. Avė.
■r ’ 11031 s: lllėhighn Avė.

.......................... i Sftiittšš ii
V.. -

Parodos Vietose: 
4820 H. Aslthmd Avė. 

810 5V. 63rd 8t.
7430 .CotUce Otove

Are.. t 
8038 Cotnmerclnl 

Avė.

' ■!■■■*■ I“-y——-—' ' ' ■«"' I."-* u>>>,.t'i.'!■**'. .1 '.į.įjĮi rrrr'.—r-

NEATBŪTINAI PAMATYK

CH R Y SLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIEKAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
Tel. Calumet 4589

Naujas Oscar Ameringer
Buvutib ILLINOIS MINĘR Reaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas; smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams' $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai nunieriąi mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA ClTY, OKLA.

>«*»>■

1 N I E K S NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuva.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra Irodp atvgją atvfijais ir 
dabar* Bengiasi palaikyti su^ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti pHė Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami gipunėms laikrašti. Tokia doyana 
sąVo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje lai kraitis

, “Lietuvos Ūkininkas”
vįępiutėlis demokratiško? minties, tikroj šviesos ir mokslo skelbėjas.

SaVo turinio rimtumu, margumu ir* įdomumu “Lietuvos Ukinln- 
khą'Všiapįdlbh ’pnten|ria Vikilt ląikmBėį^s.

, “Lmtu.vos pirininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKU 'CENTŲ. , \ :

Tekia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikią tik pasi
rengimo.

Kadangi &0 cąntų f JJetuva siųsti nepatogu, tai susimeskite; 
kėli pažįstamai ir kartu visi apdoyanbkite savo gimines.

Už’*60 centų1 Jus padarysite dideli dalyko, nes ne viena lietuvį 
| Įpratinsite skaityti gerą laikraštį paskui jau- jie patys nemokėB 

apseiti be laikraščio!
Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą ‘‘Lietuvos UkininkuF’ 

50 centų- jr gavo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” piokes tinkamai ištisus metus tarnauti.

‘^LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Ldthuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nt*.

P* S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon iSsirašyti, rei
kia -atsiųsti višų metų prenumetatoš Ž dol.-, pufibi metų 1 dor.

savo gimtąjį kraštą Lietuvą, 
yra įrodę atvėjų atvejais ir
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KNYGOS
"Daug 

nereiškia.
Svarbu,

A'npfitų turėti nieko

ar jos geros".
Seneca.

Otto Forst de Ėattaglia. Die
tai orshi p On TriN. Versta 
Huntley Patterson, New 
York: Harcourt Brace &’Co., 
1931.

Paskutinis karas, nuvertęs 
nuo sosto eilę karalių įvairio
se šalyse, pastatė ant kojų 
daugybę diktatorių, kurie sto
vi prie valdžios vairo, -valdy
dami gyventojus pamynę jų 
laisvę ir konstitucines teises. 
Šiame veikale keletas žymiau
sių pasaulio rašytojų mėgina 
surasti ar tų šalių gyvento
jams yra bent kiek naudos iš 
tokios valdžios formos.

Dažnai yra žmonių kalba
ma, kad diktatūra parodo di
desnį griežtumą užsienio poli
tikoje, negu, pav., parliamen- 
tarinė valdžia. M. Sauer- 
wein*as, Paryžiaus laikraščio 
“Le Matin“ užsienio skyriaus 

• vedėjas, ryškiai ir teisingai šį 
dalyką analizuoja savo straip
snyje, smulkiai išnagrinėda- 
mas Mustapha Kernai Turki
jos diktatoriaus užsienio poli
tiką ir pašvenčia daug vietos 
Ispanijai ir lietuviams. Ypa
tingai įdomiai jis nušviečia 
Pilsudskio poziciją prieš kitas 
valstybes. Kadangi kitoje vie
toje apie Pilsudskį šiame vei
kale rašo vienas jo šalininkų 
ir rėmėjų, tai daug autentiš
kumo maršalo apibudinimui 
negalima priduoti, vienok rei
kia pastebėti, 
tvirtina, jog 
bėjo Lenkiją 
oligarchijos, 
rėmėjai yra
kurios karininkai ir be to, ka
lėjimo murai, už kurių jis tu
pdo visus sau nepageidauja
mus opozicijos narius, sutei-

kad autorius 
Pilsudskis išgel- 
nuo dešiniųjų 
bet vieninteli jo 

kariuomenėje,

kia visa jo jiegą, kuri kaip to
liau pastebėsime, yra milži
nas, stovįs ant * labai trapių 
molio kojų.

Ypatingai daug vietos yra 
pašvenčiama Rusijos diktatū
rai, apie kurią veikale komen
tuoja vienas didžiausių da
bartinės Rusijos'valdžios prie
šų, Ossendowski’s. . 
laiku buvo surištas 
ko valdžia.

Vienas gerųjų 
apibudinimų yra 
Hermanu VVendelPo, > kuris 
veikale diskusuoja apie dikta
tūros išsivystymą Jugoslavi
joj. Straipsnio autorius pa
stebi, kad nežiūrint kaip pras
tas yra šalies valdžios padėji
mas, diktatūrą įsteigta padėji
mui pataisyti, yra tik šundak
tario vaistai ligoniui. Vienin
telis rašytojas, kuris mėgina 
pateisinti diktatūrą yra Signor 
Bordėro, kalbąs apie savo tau
tietį, Italijos diktatorių Beni
to Mussolini. “Italai,“ jis sako, 
“su džiaugsmu klauso Mussoli- 
nio ir nesipriešindami atsisa
ko nuo savo konštitucinių tei
sių.“ Bet tuomet, kam jo nuo
lat vartojama įvairios žiaurios 
priemonės, nedavimas* prasi
žioti parliamentui ir, paga
liau, kam spaudos cenzūra?

Bendras įspūdis, kurį ame
rikietis įgys ‘perskaitęs šią 
knygą, sustiprins jo meilę tar- 
dicinei laisvei prie, kurios jis 
yra šioj šalyj pripratęs. Dik
tatūra kartais atrodo reikalih- 
ga, bet ji gali dalykų stovį pa
gerinti tik laikinai/ be to, jos 
gyvavimo laikotarpis priklau
so nuo vieno žmogaus am
žiaus ir jo jėgų.

Verta susipažinti su: 
Bueloiv* Prince von. M e nun

irs, vol. 1. Boston, 
Brown and Co„ 1931.

Pirmas tomas vokiečių di
plomato atsiminimų apie įvy
kius 1897-1903 metais. Vienas 
svarbiausių dabartinių laikų 
išleistų vokiečių istorinių do
kumentų.

Poįvell, E. Alexander. Thun- 
der Over Europe. Pesimistiš
ka analize (ĮabĮartinio Euro
pos dalykų stovio. New York; 
įves Washburn, 1931.

Remargue, Erich, Maria. Ke
lias Atgal. Kaunas, vertė Br. 
Raila. “Sakalo“ bendr. 1931.

Antras garsaus “Vakarų

Jis savo 
su Kolča-

diktatūros 
parašytas

Little,

'.ii,

Frontu Nieko Naujo“ auto 
riaus romanas. Tikslus ir ge 
ras vertimas.

Anatole France. xRaudonoji 
Lelija. Romanas. Vertė E. Vis
kanta. Kaunas, Jono Rinkevi
čiaus leidinys. 1931.

Anai oi e France, Titais. Ro
manas. Vertė <A. Šimėnas, 
Klaipėda, 1931.

Dų klasiniai franeuzų rašy
tojo romanai. Geras vertimas.

A. Salčiuvienė-Gustaitytė. 
Laiko laiptais. Romanas, Kau
nas, 1931.

Viena t. v. “first novels”. Iš 
universiteto studentų gyveni
mo. Labai įdomi ir vykusi. X.

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas, 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVTMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE H PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yard. 3į408

BRIDGBPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšiq ir pianų muvtriai vietoje k 

toli, patarnavimai gerai Ir pigus.
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336 
- —J

JASM. J. ] 
REAL ESTATB 

Parduodam* mainom k rendnojam 
namus

8335 S. Halsted St 
T«L Yard. «»94

r RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitai patarnavimai 

819 W. 85th St 
T.L BoaUrard »1M

nuokit Republic

CRANE
5332 SO.

VYRAI! VYRAI! 

, Taupykit pinigus! 
? Pirkite anglis iš 

CRANE CO.* tai 
yra vienas lietuvi
škas y ardas* kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 

^hontas Mine Run 
$6.50 tonas. Black 
Band $9. Nelau
kit ilgai, 

8402

COAL CO
LONG AVĖ.

telefo

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo* Reumatizmą* Ranku* Kojų* 
Nugaros zkaudejima, Salti* Ranku, 
Kojų, tirpimą* Duzull, Galvot skau
da jima, ir taip visokiu* skaudėjimu^ 
(tik ne ronas). v-.»-*■> 
Tukztanžial žmonių yra Daigydo O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mostia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00* 
ir 10 centu šatra už persiuntimą* 

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 

Hartford* Conn*

Kaip gauti informa
cijų apie ukius

Įvairus raportai rodo, kad 
tarpe svetimtaučių yra augan
tis Busiinteresavimas ūkių pro
gomis šioje šalyje. Labai daug 
iš musų imigrantų buvo ūki
ninkais savo šalyse, ir yra labai 
naturalis dalykas, kad bedar
bei pakilus labai daug iš šitų 
imigrantų pradeda mąstyti ar 
tik šioms dienoms nebūtų ge
riau ūkiuose negu miestuose.

Bet yra tiesa, kad ukiu pro
gos naujiems ūkininkams puo
la vis žemyn ir nedidėja. Per 
paskutinius septynis metus 
ūkių gyventojų skaičius šioje 
šalyje nupuolė net 3,000,000. 
Bet to svarbiausia priežastis 
ar tik nebus įvedimas visokių 
mašinerijų, kurios paliuosuoja 
labai daug darbininkų nuo 
nikių. Bet ir nekurtose dalyse 
ūkininkavimas taip pasidarė ne
pelningas, kad ūkiai paversta j 
ganymo laukus arba visiškai 
apleista. Dabartinis pasaulinis 
baisus padėjimas ir kerta mu
sų ūkininkus, nes jie vistiek 
turi mokėti labai augštas kai
nas už visokius daigtus, turi 
mokėti augštus taksus, kuo
met kainos jų augintų produk
tų vis pasilieka žemos.

Bet yra kitas paveikslo šo
nas. Labai daug iš Šitų “apleis^ 
tų“ ūkių ‘fytilose svetimtaučių 
gyventojų paimtų; jie kaip 
nors juos atgaivina ir gan pa
sekmingai juos veda. Bet vis- 
tiek turi būti palankios aplin
kybės miesto žmogui vesti ūkį. 
Girdime labai daug pasakų 
apie pasekmingus ūkininkus, 
bet ir turime daug nepasiseka
mų. , .

Pasirenkant ūkį, kartais reiš
kia pasirinkti vietą kur reikia 
per visą gyvenimą dirbti ir gy
venti. Aišku, kad kuogeriausiai 
pasirinkti reikia pilnai apsipa- 
žinti kiek ;š ųkio galima gau
ti, apsipažinti pilnai su žeme, 
aplinkybėmis ir viskuom. Jis 
Juri visas tas informacijas gau- 
įi iš teisingų šaltinių pirma 
negu nutars tapti ūkininku. 
Bet kur galima gauti tokias 
informacijas?

Suv. Valst. žemdirbystes De
partamentas tarpe šimtų viso
kių “Farmefs Bulletins“ išleido 
knygučių kaip pasirinkti ūkį. 
Farmers Bulletin No. 1088 yra 
tik' viena iš tų knygučių. Tei
kia neišpasakytai daug patari- 

I mų kaip pasirinkti ir ' vesti
Bet žmogus negah pasi

remti tik 'tokiomis knygutėmis. 
Norintis pirkti ūkį gali gauti 
pilnų informacijų apie vietines 
žemes iš Bureau of Soils of

r® 
•the United) States Dept. of 
Agriculture. Taipgi U. S. Rec- 
lamation v Service, dalis Vidąųs 
Departamento, ir turi informa
cijų norintiems apsigyventi: ant 
valdžios apleistų žemių. Apart 
tų informacijų, galima kreiptis 
prie valstijų įstaigų, kurios 
kaip tik tam tikslui įsteigtos. 
Cąlifornija ir S. Dakota abidvi 
valstijos turi “settlement” koe 
mitetus. Imigracijos Direkto
rius, Wisconsin Dept. of Agri
culture duoda patarimus apsi
gyvenantiems toje valstijoje, 
žemdirbiškos stętys įvairiose 
valstijose turi knygutes apie 
savo apielinkės žemes. Laiškas 
pasiųstas j State Agricultural 
College duos jums pilnų infor
macijų.

Kurie, interesuoti ūkininkavi
mu New Yorko valstijoj gali 
susipažiriti su naujai įsteigtu 
Bąreau of Farm Informatioiy 
New York Office, Department 
of Agriculture and Markets 
80 Center St./New York City. 
P-as G. G. Royce yra to biuro 
direktoriumi;

Iš direktoriaus pranešimo 
matome “kad kuomet norin
tis kreipiasi prie New Yorko

bos, Biuras pilnai ištyrineja 
žmogų, visų pirmiausia suži
no ar jis gali tinkamai vesti 
ūkį New Yorko Valstijoj, jei
gu žmogus tinkamas, tai ko
kioje žemdirbystės šakoje. Jei
gu žmogus turi patyrimo ir 
apsipažinęs su ūkininkavimu 
ir turi užtektinai pinigų pra
dėti ūkį, biuras teikia visą ga
lima pagtelbą pasirinkti kuo- 
geriausią ūkį. Jeigu žmogus 
netinkamas, jam patariama 
apie ūkį visai nemąstyti.

šio biuro tikslas yra prižiū
rėti, kad tinkamas žmogus 
gautų tinkamą ūkį.

Visos žemdirbiškos įstaigos, 
mokyklos, kolegijos ir žem
dirbystes "stotys remia šitr 
naudingą biurę darbą.

/ ‘ — FLIS.

Al Capone’s vargai

ūkį.

dai išaiškino tą jo keistą grį
žimą į tiesų kelią. Atėjus nu
statytai valandai, apsuptas iŠ 
visų pusių policijos, Caponč 
ėjo į teismo salę pilnas pasi- 
ikėjimo. Jis dėvėjo žalius 

rubus, šypsojosi ir kramtė gu
mą.
J. H. Wilkersoną, kuris Capo- 
nę pirmiau buv6 nuteisęs še
šiems mėnesiams už teismo 
laniekinimą, buvo pasiekę 
gandai apie susitarimą tarp 
eisiamojo advokatų ir U. S. 

Distrtcto prokuroro G. E. Q. 
Johnsono. “Snorkis“ buvo su
tikęs prisipažinti kaltu ir su
taupyti valdžiai išlaidų ir var
go už jo bausmės sušvelnini
mą. Sušvelninimas butų jam 
reiškęs nuosprendį dviem ar 
keturiems' metams kalėjimo. 
Teisėjas Wilkersonas, pasi
šiaušęs, sušuko: “Teismas pa
klausys prokuroro rekomen
davimą bausmės' sušvelnini
mui, bet galų gale teismo pa
reiga yra duoti nuosprendis 
iš surinktų žinių ir liudijimų. 
Jeigu kaltinamasis prašo bau
smės palengvinimo, tai jis tu
ri būti prisirengęs atsakyti į 
teismo visus klausimui. Tarp 
jo ir teisėjo nėra jokio susi
tarimo ir jam jokiu budu ne
galima derėtis ir mainus da
ryti su federaliu teismu“.

Tokia staigi permaina daly
kų eigoje išgąsdino Caponę ir 
jis apsipylė šaltu prakaitu, 
pagalvojęs apie labai galimą 
nuosprendį 30 ar 40 metams 
už grotų. Jo advokatai sumi
šo, nežinęjo ką daryti ir jie 
pareikalavo teismą permainy
ti Caponės prisipažinimą prie 
kaltės, atsisakant nuo jų. Kitą 
dieną teismas sutiko leisti Ca- 
ponei atsisakyti nuo prisipaži-

Per paskutiniuosius tris me
tus valdžia išleido $195,000 
stengdamasi * nuteisti gudrų 
gengsterį f .Alfonsą Capęne 
(draugų ^“Snorkiu” vadina
mas) ir jo brolį Rudolfą jbti 
pasodinti juos už kalėjimo 
grotų. Bet ikišiol ji pasiseki
mo neturėjo. Kuomet nors ji. 
tikisi išgauti iš jo $700,000 ne
užmokėtais mokesčiais, . pa
baudomis ir nuošimčiais. Du 
mėnesiu atgal jis prisipažino 
kaltu nesumokėjęs valdžiai 
mokesčius už $1,038,654 įplau
kas nuo 1924' iki 1929 mėti,, 
ir prasižengimu prieš prohi- 
bicijos įstatymą, 
prieš jį 5,000 kartų 
mas nuosprendžio, 
sutvarkė savo biznio reikalus, 
išvažiavo su dideliu buriu 
draugų į Benton Harbor, Mich. 
ir ten praleido visą naktį puo
taudamas ir triukšmaudamas, 
manydamas, kad tai vienas jo 
paskutinių nakčių .laisvėje. 
Labai kilniaširdis Caponė grį
žo iš ten ir apgailestaudamas 
savo nuodėme/ ir tikrino vi
siems, kad, atsėdėjęs savo lai
ką kalėjime, jis grįš į gerą ke
lią. Jis sakėsi esąs prisiren
gęs sutikti, su kiekvienu teis
mo nuosprendžiu.

Sekančių dviejų dįenų įyy?
'■ > i f-------- - y.*..----

nusidėjęs 
Laukda- 

“Snorkis” f

Bet nelaimei, jo teisėją* rasti visus

Acremeter
NAUJAS INSTRUMENTAS DEL 

ANALIZAVIMO RADIO TŪBŲ

Jūsų Radio tūbos ištestinamos
PYKAI ’ Budriko krautuvėj.

' ’ ■ -y

DidžiuMa priežasčių dėl Radio ne
veikimo <— yra pagadintos tūbos.

Atnešk tūbas į krautuvę dėl 
analizavimo dykai.

• . ■ ’ • '

Taipgi parsiduoda visos tūbos 
analizublos ant' Acremeterio.

STAR- DUST CnpyHghi ’Kh’divHt^Fžihirc Sėrvfėif

Thoiaas 7
MEIGHAN

V4OW/

BORN IN 
PIITSBURGH, 

PA*

sTūdied 
medicine. aT 
MT. sTMARY's 

COLLEGE

nimo' mokesčių neužmokėji-.celėj. Leavenworth, Kansas, 
me ir prieš teismą laikyti save Kalėjimo viršininkas, kur Ca- 
nekaltu. šį byla bus neužil
go svarstoma. Prohibicijos 
įstatymo laužymo kaltinime 
teisėjas Wilkcrsonas pamaine 
savo planus. Jis stengsis su- 

Snorkio“ prasi
žengimus prieš įstatymą nuo 
1929 metų iki dabartinio lai- 
(o ir jam pritaikyti garsiąją 
‘Jonės įstatymą“, kuriuo teis- 
nas gengtserių karalius gali 
niti nuteistas penkiems me
tams vietoj pirmiau numatytų 
dviejų, 

i .
Sudėjus abi galimas baus- 

?mcs jam tektų kalėjime pra
leisti nuo 25 iki 45 metų: Chi- 
cagos gengsterių karaliui var
gas. z Juk sukrauto turto 
daug ir negali jais dž 
tis. Jis dabar pupinasi ir žel
dina plaukus, ieškodamas vie
tos. Nesinori jau praleist pu
sę gyvenimo mažoj belangės

kiek

ponei teks nelaisvė kentėti, 
sakė, kad atvykus jam reikės 
dirbti prie kelių taisymo.

Neboelruplnkfte tu niež
tinti a oda. pleiskano
mis, libėrimala, apuo
kais ir kitais odoa Įde
gimais. Gaukite bon-

< vėsinančio, gydančio
antiseptiko Zemo> — saugus už tiki mas 
būdas pasalinti neižėjimo kankinę. Pa
togus vartoti bito laiku — jo nfematyti. 
Pas aptlekininkus, 35c.. 00b.. tiį $1.00.■žemo
FO« SKINI iRAiTA'i IONS

Garsinkitės “N-nose
r

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH - DR. SAIKELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.)

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso* valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. ^Nedėldieniais pagal sutartį

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą 

„ šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIEKORIUS 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS ICE CREAMVAISTAI
Mes specializuojamčs pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu
sų, aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKŪ- 

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRIS1ŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, 'TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, IU.

—i;

IS

IS

JOS. F. BUDRIK, 
INC. 

• ■ ’l 0 ' >

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705

Gražus Radoi Programas Nedėlio
ję iš W. C. 'F. L. Stoties nuo 1 vai. 
po pietų. - ’

HĮlIfįlltl,,, II, .

F/RST STAGfš 
apppararc* 

SMALL PART IN 
' MISS MELU '

4AT6R t h
THE COLIS G6

V/|DOW *
V/ITM

DAVIO \NARFIEU>
....

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą Įsigijom tikrai kulturiSką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaititf spalvuotą jumoro žurnalą «>

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks, J* Kulakauskas, A.

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt.

60 et. Dabar iki pietų galo tik 7 litat
• ' Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

Daktaras i
1Kapitonas ’

Specialistas iš'

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno KrajauS
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės* užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje* kosėjimą* gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti* ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti* 

‘ Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
- dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo ip valandos ryto iki 1 

> valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 raL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., TeL Cravford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

T«l. Kedzie. 8902 
• x

1514-16 Rboievelt Rd.
; irti St. Loob Avė.

CHICAGO, ILL. .

BY WESTPHAL
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H&isakymė kaina:
Chicagoje — paštu:

Vienam mėnesiui ,75
Chicagoj per* ISnešiotojus:

Suvienytose Valstijose, ne CMeagoj, 
. . . paštu:

Metami —
« Pusei metų 8.50

Trims mėnesiams .... ......  1.75
Dviem mSnesiama _ ______ _ 1.25
Vienam minėsiu! ..........___  .75

Lietuvon ir MtuT ubieniuose
(Atpiginta) n

Metams $8.UU
Pušų! metų 4.00
Trims m&oesiams ...»_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su mbtalcymu.
jįįĮĮįĮĮjj^įĮi21J^42ŲL—"''iT 1; '."-■■'i1 teuA.,1

ATEIVIŲ PRASIU AWM*r '
I . ........ * .. .

Valdžios komisija įstatymų, vykinimui tyrinėti sa*-~ 
VO raporte nurodo tą įdomų faktą, kad ateiviai šioje 
(šalyje atlieka, proporcionaiiai savo skaičiui, mažiau nu
sikaltimų, negu čiagimiai. Tai yra visai priešinga pra- 
plitusiai Amerikoje nuomonei, kuri verčia kaltę ųž įs1- 
tatymų laužymą daugiausia ant “foreinerių”. f

AūkščiaUsią nusikaltimų nuošimtį rodo negrai. Ma
tyt, kritniriatybė priklauso nuo ekonominės žmonių pa
dėties. Negrai, bendrai imant, gyvena ekonomiškai blo* 
giau už baltuosius žmones, todėl jie dažniau ir peržen* 
gia įstatymus.

Mažiau, negu baltieji čia gimę žmonės, nusikalsta 
ateiviai iš Kanados, Anglijos, Škotijos ir Wales’o. Dau
giau už baltuosius čiagimius nusikalsta meksikiečiai, 
grekai, lietuviai ir italai. Bet yra svarbu pažymėti, kad 
laikui bėgant ateivių nusikaltimai mažėja: nuo 1916 
metų Chicagojė, sakysime, svetur gimusių nūsikaltimai 
sumažėjo 25 nuošimčiais. ' s

Bet, nemalonu yra paminėti, kad kriminalybės at
žvilgiu, sulig- tuo raportu, lietuvių rekordas yra nepui
kus. Jie stovi tžrpe* męksikiečių, grekų ir italų.

----- fl r fe ...
KEBLI PADĖTIS5 ANGLIJOJE

keturių mėnesių jos driribas pasibaigs, ir tuomet įvyks 
nauji visuotini rinMirhal ii Vėl prasidės atvira partijų 
kova/Jeigu per tą laiką, kol gyvuds “nacionalė val
džia”,.- įsivystytų gilus nesutikimas Darbo Partijos vi
duje;' tai ji rito tų į rinkimus suskilus ir pralaimėtų.

Ne tik Anglijos; bet ir viso pasaulio darbininkų 
judėjimui, bus be galo svarbu, ar Anglijos darbininkai 
pajėgs tų skilimo pavojų pašalinti.,

Kai dėl asmeniškų MacDonaldo norų, tai joks tei
singas žmogus neabejoja apie jų nuoširdumą. Visu sa
vo gyvenimu MacDonaldas įrodė, kad savo principus 
ir darbininkų ateities reikalus jisai stato aukščiaųs už 
savo karjerą ir ambicijas. Bet ar dabartinė jo taktika 
yra gera organizuoto darbininkų judėjimo atžvilgiu, 
tai dar peranksti spręsti. MacDonaldas galėjo nenusi
leisti Amerikos bankininkų ultimatumui. Užuot bandęs 
sudaryt naują* “nacionalę valdžią”, kuriai gal stovės 
opozicijoje dauguma tlarbo Partijos atstovų, jisai ga
lėjo sušaukt parlamentą, patiekt griežtą finansinių re
formų programą, atkreiptą prieš kapitųjistus, ir paskui, 
parlamentui tą programą4 atmetus, skelbti naujus rin
kimus, išstatant radikalu platformą.

Neabejotina, kad tokiame atsitikime visa Darbo 
Partija butų MacDonaldą rėmusi. Bet kas butų atsiti
kę su Anglijos valiuta, ką butų ^pasakę rinkimuose bal- 
suotojaip tai yra klausimai, į kuriuos šiandie sunku at
sakyti. ’

Yra klausimas, ar dabartiniamę ekonominiame vi
so pasaulio krizyje Anglijos darbininkų klasė yra pa
kankamai stipri nugalėti ir savo šalies kapitalistus ir 
tarptautinį finansinį kapitalą?

Nuo atsakymo: į šį klausimą viskas’pareina. Mac
Donaldas str savo vienminčiais mano, kad dabar nėra 
patogus momentas “genėraliam mušiui” ir kad todėl 
reikia dkr pa*kęsti kooperavihią su kapitalo atstovais.

HudBri t f Verte X.
hO ''

Žiūrint Mirčiai į Akis

‘Tėvynės’ spaustuvės 
darbininko pareiš

kimas

Vitaitienė melus “pasakoja”

be- 
do- 
ne-

Britanijos Darbo Partijos valdžiai pasitraukus, su
sidarė, kaip jau žinome, “naęionalč valdžia”, kurios 
priešakyje stovi vėl Ramsay MacDonald įr į kurią įei
na* visų didžiųjų Anglijos partijų atstovai; Ji susideda 
iš 4 darbiečių; 4 konservatorių ir trijų liberalų.

Dai*bo Partijos kabinetas rezignavo dėlto,* kad dar
bo uhijų generalinė taryba atsisakė pritarti tam dekor 
nomijos programui”, kurį pasiūlė MacDonaldas kartu 
sii’ ŠnoMrdėnu 600 milionų dolerių iždo deficitui išveng
ti. MacDonaldo ekonomijos programe buvo numatyta, 
tarp kitų priemonių, ir sumažinimas 10% išlaidų 
darbių šelpimui, kuris valdžiai kaštuoja 5 milionus 
lerių kas savaitę (nes valstybinis apdraudos fondas 
ištenka savo’ lėšų).

Darbo Partijos dienraštis, Londono “Daily Herald”, 
praneša, kad Anglijos valdžiai tą reikalavimą apie ne
darbo pašalpų mokėjimų sumažinimą pastatę Ameri
kos bankai, kurie pareiškę, kad kitaip jie neduosią pa
skolos Anglijai. Ūmi paskola kelių šimtų milionų dole
rių Anglijai yra būtinai reikalinga, kad butų išgelbė
tas nuo smukimo sterlingas (Anglijos valiuta). Jei šis 
“Daily Herald” pranešimas yra teisingas, tai reiškia; 
kad darbiečių kabinetą tikrumoje nuvertė Amerikos 
bankininkai.

MacDonaldas ir artimesnieji jo bendradarbiai — 
Snow9en, Lord Sankey, Thomas ir k.
Žiciją, kad Amerikos finansininkų reikalavimo išpildy? 
mas yra neišvengiamas, nes sterlingo infliacija yra ne
leistina. Tuo tarpu kiti darbiečių ministeriai kartu su 
Unijų vadais laikėsi tos nuomonės, kad geriau yra re
zignuoti, atiduoti valdžią priešams ir pavesti jiems ko
voti su finansiniu krizių, kaip, jie išmano.

Tuo bildu, pačių darbiečių eilėse įvyko skilimas. 
(Tai yra blogiausias įr pavojingiausias dalykas visoje 
dabartinėje situacijoje. MacDonaldo oponentai gal būt 
pakreips j savo pusę daugumą Darbo Partijoje, ir da
bar jau kyla balsai, kad MacDonaldas turėtų būt išmės^ 
'tas iŠ partijbs. Anglijos darbininkų vadas atsidūrė kri- 
fingam konflikte su savo paties partija, ir jisai gali 
netekti pasekėjų taip pa£, kaip didžiojo karo metu, kuo
met jišai atsisakė remti karą. Tuomet MacDonaldas 
ne tik buvo priverstas pasitraukti iš partijos Vadovy
bės ir Užleisti tą vietą Hefidersonui, bet įr prarado sa- 
Vd mandatą parlamente. Darbininkų- unijų vadai- buvo 
taip prieš jį nusistatę, kad viešuose mitinguose jam 
būdavo sunku’gauti balsas* Jurininkų’ unija buvo ga- 
i^kelbUSi . jam boikotą, ir jurininkai, atsisakė jį1 Vežti 
laivu* į tarptautinę socialistų kOnferendją Europos koii- 
jKHente.

I$abar MacDonaldo1 padėtis, žinoma? nėraį taip blo
ga, kaip buvo tuomet. Jis* stovi naujos valdžios .priešą* 
kyje. Jeigu Darbo Partijos vadovybė jj # p^sAębktų; 
Ui bent dalis darbiečių atstovų jj remsvvistįėk. .Q 
jdangi’ ^naciOtialėje valdžioje” dalyvauja abidvi v kitos 
partijos? tai* jai yra užtikrinta dkugrfmos parama- par
lamente. Bet ši valdžia yra laikina. Už. kokių trijų ar

užėmė tą po

P-ia Vitaitienė, atlikus “di
delį” darbą SLA. Centre, “Nauj 
j ienose” “atpasakoja” to dar
bo “nuopelnus”. Ar tie p-ios 
Vitaitienės “pasakojimai” yra 
teisingi ar ne,, ne mano reika
las apie tai kalbėti, ypatingai 
žinant tai, kad kiekvienas žmo
gus, atlikęs kok| nors “didelį” 
darbą, turi teisę teisintis ir to 
nešvaraus darbo “nūopelrius” 
ant kitų mesti. Tokią pat tei
sę turi ir p-ia Vitaitienė, kuri 
tokį pasiteisinimą atliko per 
“Naujienas”, tačiau vieną da
lyką p-ia Vitaitienė užmiršo, 
kad darąnt pasiteisinimą reikia 
vengti neteisybės įvardinant* 
žmogaus pavardę, o neprisilai
kant td, galima susilaukti at
sakymo bei kritikos.'Tarp kitų 
“pasakojimų” p-ia Vitaitienė7 
sako:

“Kuomet į spaustuvę įbė- 
go, žinoma, aš neturiu teisės 
eiti spaustuvėm.. Tuomet iš
bėga iš spaustuvės darbinin
kas M. Vasil ir pradeda ant' 
manęs’ šaukti: *Kokią teisę 

' turi mano ofise atėjus tru- 
belį daryt, čia mano -ofi
sas!’ ”

šitoki Vitaitienės pareiškimai* 
neatatinka tikrenybės ir thi 
yra pačios Vitaitienės išgalvo
tas baubas* savęs pasiteisini
mui. Reikia tik stebėtis, kad! 
Vitaitienė, kaipo suaugusi nf<p' 
teris ir vaikų, motina, diąšta 
tokius melus “pasakoti” it klai
dinti laikraščio skaitytojus sšl* 
vo atlikto “didelio”; darbo pa
teisinimui. Tikrenybėj buvd ši
taip: -

1; Vitaitienė pdei’ Jurgėliu- 
tei įsikabinus į plaukus abiem 
rankom tąsė ją prisispyrus 
spaustuvėje prie stalų; ta -ne 
ofistė kaip kad Viteitienė sako, 
kadi Ji netilti teisės eAi į spau
stuvę* Man, partrtėi Draugeliu*, 
tel ir4 peniai itamanauškienei at
plėšus* Vitąitienę Jui<
geliutės, p-lė Jpigellūtė ntįK 
go į skiepą, o Vitaitienė rntiK 
trijų apėtota, kad nebėgtų pas
kui stribai Ji rut^
mušė sau kumščiaį krūtinę ir 
kartojo: “Aš Vitaitienė, aš Vi
taitienė, * redaktoriaus žmona, 
Vitaitienė!” ■

- Ramanauskienė Vitai* 
tifenel ant to atsakei “Vitaitie-

■ nė ar ne Vitaitienė, Vitaitienei 
vieta namie šeimyną auklėti ir

namus prižiūrėti, o ne atėjus 
čionai Užpulti ramiai dirban
čius žmones ir triukšmą kelti.”

2; Aš jokio ofiso nesisaviiiau 
ir iš jo Vitaitienėš nevariau, 
kaip kad Vitaitienė “pasakoja’’. 
Tai yra pačios Vitaitienės iš
galvotas baubas savęs pasitei
sinimui dedant man į lupas ne
sakytus žodžius. Netik aš Vi
tai tienės nevariau,- bet nė pu
sės žodžio api^ fai neprisimi
niau. Atstumus Vitaitienę iš 
spaustuvės | "ofisą, ji vis dar 
kartojo: “Aš Vitaitienė, aš Vl- 
taitienė, redaktoriaus žmona, 
Vitaitienė.” Aš jai pasakiau: 
“Vitaitienė ar ne Vitaitienė,- 
nors" butų ir Vasiliauskienė, 
peštis čionai negausi ir neman
dagu atėjus įedąrbo vietą už
pulti žmones' ir, triukšmą 1<ei
ti.” Pasakius man šiuos, žo
džius, Vitaitienė atvėrė savo 
nešvarią bumą, iš kurios einan
čius žodžius negalima, nė laik
raštyje minėti ir parade jo mane, 
Spardyti. Laimė tik tame, kaxt 
Vitaitienės dreW buvo sitau- 
roS, o aš pasitraukiau atbulais^ 
tai apsisaugojau' nub pavojaus. 
Kitaip, butų bUVę blogai. •

Buvau manęs nekreipti do
mės j tuos Vitaitienės melušfe 
kurie liečia mano asmenį. Pa-’ 
jgaliaus, buvąu priminęs asme- 
niui{ turinčiam reikalą su tais 
Vitaitienės melagingais “pasa
kojimais”, ir jis pareiškė, kad 
apie tai bus< “Naujienose” rašy
ba5 ii* tas dalykas bus pataisy
tas. Nuo tada praėjo ilgokas 
laikas ir “Naujienose,” jokios 
pataisos riesimatant, o tuo ■ pa- 

; čiuf kartu' kiti ‘‘laikraščiai atk 
kartojo tai, kaipo gryną faktą; 
tai priverstai btivau ■ pasakyti ’ 
kaip ištikrųįų buvo, ■ kad tiį 
laikraščių skaitytojai, o' po- 
dfaūg ir SLA; nariai nemany-' 
tų; kūd: ūš; savinttosi SLA. 
są, kurį nūdddja sekretoriui.

M; L.' Vasil. ■
- P. S. Prašau ir tų laikraščių, 

kurie persispausdino iš^‘Nau-1 
t j ienų” Vitaitienės “pasakoji

mus” apie manė, perspausdinti 
ir šį mano pareiškimų.’ M* lį. V.

' .. ....:

lauskite Naujienose.
v,; 4-;<1 ,. t.

K

iiiliiit ir.aį.i jiiifen iT r.j faii- . .

(Hudsoti MakimAs, gimęs tikybos dugmbs yra tik 
i' 1858 metais, pasižymėjo 

kaipo sprogstamųjų niediia- 
gų išradėjas. Darbe nekartą7, 
jam teko susidurti ^veidais vei
dan su mirtimi. Prieš rUirtj 
jis padlktuVo pasauliui šį pas
kutinį savo testamentą, pra-i 
šy damas jam mirtis j j pak-’ 
kelbti. Neįtikintas iki paska
nini ų valandų į sielos nemir
tingumą it ūžgrahirtĮ gyveni
mą, jis buvo nusistatęs prieš 
aklą tikėjimą, bet visuomet 
prielankus tolerantiškumui ir 
gerumui. Jis tikėjo, kad ne
pakeičiamas, atomų'bėgis nus
prendė viską ir, jeigu pasau
lis vėl pradėtų gyvuoti iš 
naujo kuomet nors nežino
moj ateityj, mes vėl butume 
šioj. vietoj 
skaitydami tuos pačius žo-

. džius.)
Kai dinamitas sprogstą jis 

pereina per chemišką, save nai
kinančią reakciją. Mirdamas, a§ 
įrgi .pereisiu per chemišką, sa
ve naikinančią reakciją. Vieniji-' 
telis skirtumas tarp to, kas at
sitiks dinamitui ir kas atsitiks' 
man, yra tas, dinamitas sprOgŠ 
žaibo graitumu, bet aš pereisiu1 
per reakciją daug lėčiau.

Kai sprogstamoji medžiagą 
plyšta, tai mes chemijos pagal
ba galime išaiškinti, kas atsiti
ko su kievienu jos elementu, 
kiekvienu jos atomu. Tokiu pat 
budu, 
rus 
apie 
mą

vaikiškos nesąmonės. Jeigu ti- 
kėjihias tvirtina, kad aš nega
lių turėti tikybinių pažiūrų da
bartinį gyvenimą, jeigu netikiu 
į kitą gyvenimą, j j, $ati bažny
čia nepripąžista gavo etiškos 
reikšmės ir reikalai! j a nuo ma
nęs gerbti šiaudų prikištus sta
bdė, o ne, amžiną tiesą. Tikėji
mas' tuomet'lieka tik suvestu į 
prietarų kodeksą. IŠ tikro," lais
vi, raganiški laukinių žmonių 
fantažijos sužadinti prietarai 
mari atbodo daug artimesniu 
gyvenimo interpretavimui negu 
mums teikiami, įkvėptosios 
bažnyčios, siadrai formuluoti 
mokinimai. /

per tiifitumą ir padaryti j j j 
spaudimą, panašų j atstūmimą 
—pritraukimą vadinamą “jėga”, 
kuri keičia arba nuolat stengia
si pakeisti jų stovį, t 

čitt' mes turime, visuotiną jė
gą, neribotą spėkoj, kuri yra 
viėnintdiii visų fizinių apsireiš
kimų šaltiniu ir kuri, vien del
ta, nepalieka vietos pasaulyje 
dtbi ' visuotinai ir neribotai 
spėkai, absoliutiškai panašiai 
; save it todėl matome, kad ji 
yra visos materijos ypatybė ir 
jds vienintėlė. funkcija yra ga
minti judėjimą. Jėga yra judi- 
dėjimo motina.

Paklausk r paprasto tikinčio 
žmogaus, ar jo supratimu, Die
vas yra visur esanti, beribė 
jėga, visų pasaulių sutvėrėjas, 
visų pasekmių pamatas, visų 
apsireiškimu tėvas, ir jis atsa
kys taip.’ Kadangi abu, • ir ti
kintis ir mokslininkas, stovi 
toj' pačioj pozicijoj ir duoda 
Viena tą patį atsakymą— jėga 
vienintčlc išvada yra, kad jėga 
ir lifeVas yra vičrias ir tas pats.

Tokiu4 budu priešingos moks
lo ir tikybos frakcijos gali grįž
ti iš* savo persiskyrusių kelių ir 
sutaikinti nuomones apie Dievą, 
nes daiktai, kurie yra lygus 
tam’ pačiam, yra lygus ir vie- 
rfas kitam? Jeigu Dievui yra 
suteikiamas asmeniškumas ir 
asmeniškas protas, tai tas as
meniškumas ir protas vistiek 
turi būti pasaulinis ir platus, 
rieapribofas. Mokslininkas pri
pažįsta, kad yrį tokia pasau
linė ir neapribota spėka, kuria 
jis Vadiną jėga 

t Visas ypatybes,
£aliturėti,: kuri pagamino vi
sus rezultatus, kuriuos Dievas 
irgi galėjo pagaminti ir kuri 

• valdo pasaulį taip pat ir visa
galinti išmintis jį butų valdžiu
si. Vadindami tą pasaulinę jė- 
gą gamtos jėgomis ar Dievo 
jėg€ nepadarysime jokio skir
tumo.

1 >

,Tąigi pasaulyje yra jėga ir 
yra, ku^ai,Mį kuriųp? jį>(veikia. 
Mokslihirtkai dabartiniais lai- 

• kais ginčijasi apie tos medžia
gos ypatybes, bet kaip tari) ti
kėjimo ir mokslo jokių nuomo
nių skirtumų tuo dalyku negali 
būti.

Ginčai kyla iš skirtingų jė
gos’ interpretavimų. Kaip esu 
jau parodęs,54 dievobaimingas 
žmogus ją vadina Dievu. Ir tos 
jėgos formą, veikiančią musų 
kūne, jis vadina siela. Jis ma
no ją esant panašią į Dievą ir 
metaforiškai kalba apie Dievo 
ranką lemiančią pasaulio liki
mą.

Bet aš vis dar su juo nesi
ginčysiu. Jis gali vartoti visas 
metaforas; kurios jam gabiau
siai patinka. Noriu vien jo to
leravimo nųmo interpretacijai. 
Sakydamas, kad mes abu pri
pažįstame vieną fundamentalę 
tiesą, negaliu pakęsti jo pastan
gų priversti mane tikęti vi
siems kitiems jo tos tiesos in- 
terpertavimams, kuriais jis ga
lutinai prieina prieu savo meta
forų materializavimo ir sten
giasi mane įtikinti, kad Dievo 
ranka yra iš tikrųjų ranka, 
priklausanti tokiam pat sutvė
rimui kaip ir aš, su tokiu pat 
protlĮ, ir kadz ši fizinė, ranka 
pasiėmus pasaulį ir.visus jo 
vienetus, veda j j prie galo, su
prasto 'musų paprastų žmonių.

(Bus dąugiau)

Bet aš nepuolu tikėjimo. Ir1 
kaip ir dabalįfiiesą pasakius, nuo senų laikų 

besi tęsiąs susikirtimas’ tarp ti
kėjimo ii* 'mokslo— kuris pila* 
deda paskutinių laiku vėl aštrės 
ti,~-. nėra mokslininko pradė
damas; Tikėjimas visuomet sto* 
vėjo ofenzyvoj^ prieš mokslą: 
Mokslas niekuomet rtčbuvo iš- 
ėjęš iš' saVo kelib užsipulti ant" 
tikėjimo.’- Tikras mokslininkas 
pnsiterikirto kantriai j ramiai ir 
karta 
moksliškų' tyriiiėjimų taku ir 
paskelbdamas saVo' atradimus. 
Jėigu bažnyčia šoko prieš jį, 
tai grtJičiatišiai tik dėl to kad 
jį pati pradėjo abejoti apie sa
vo dbgmų sauglinią. Tie, kurie 
balsiausiai kalba" apie tikėjimo 
neįveikiamą galybę, visuomet1 
Jjijo, kad jų tikėjimas subyrėk 
į trupinėlius mokslininkui; 
paskelbus kitų nuomone, 
yien paprastą mokslo fak
tą. Jeigu ji tvirtina; 
kad mokslas griauna tikėjimą; 
jį. pati geriausiai žino kaip silj> 
nas tas tikėjimas yra.

Todėl jeigu fundamentalistas, 
peršokęs per tvorą, užsimoja 
ant mokslininko, ramiai dirban
čio saVo ddrže, norėčiau žinoti, 
kuris . jlį jaučiasi kaltui Kas 
susimušus gatvėje daugiausiai 
kalba* ir pirmišusiai puola? Ne 
rimuls’ pilietis, kuris žinb, kad 
jo pusėje teisybė.

žinoma, mokslininkas užpul
tas ginasi bet mokslininkas 
taip pat išeina iš kelio sutaikin
ai mokslą sū bažnyčia— jis- iš
kelia argumentą, kuriuo tikėji
mas gįli užlopyti visas savo 
silpnučių dagmų skyles.
i Tikėjimas yra mokslo di
džiausias priešas. Mokslas— ge
riausias tikėjimo draugas. Nes 
mokslas, iškeldamas mintis- iki 
kukščiausių žmofcaus supfratimo 
ribų, kuo aiškiausiai . parodo, 
kad’ yra plačiausios sritys, į 
kurias žmogaus mokslas negali 
dasįsiekti, ir kurias tikėjimas 
sau gali reikalauti. ‘Paskiausi 
juokingi' . susikirtimai taip 
mOksld ir bažnyčios buvo 'sukel
ti ■ TirnaamentaiUtų, kurie Miega
lė jėr suprasti* kad mokslibinkas 
gali savaip skelbti ir tvirtinti 
visus' sUprįntamus faktui apie 
gyvenimą1 ir pasaulį; fieįliudy- 
damas nei vieno nuo gyvenimo 
jėfc<T ir pasaulio esmės interpre
tavimo.

Mano’ patiės* jausmai’ apie 
gyvenimą; mirtį ir mano sahty- 
kįį sd pašaubd yriai, sUprąntėma, 
kitę iš mano paties mokslo stu
dijų srities ir asmeniškų paty
rimų. Esu žinomas kaipo išra* 
d^jas. Bet butų daug teisingiau 
palakius, kad filosofija ir 
mokslas buvo mano tikrasis už
siėmimas, o sprogstamųjų med- 
žiagų išradimas— tik pelningas 
laiko praleidimas. Savo išradi
mus darydamas, nekartą žai
džiau'su mirtimi ir dar jaunas 
bedamas turėjau progos suda
ryti, savo pasitenkinimui, „ nuo
monę apie gyvenimo reikšmę. 
Mokslas ir filosofija padėjo 
man tas mintis išaiškinti. Ma- 

’ftO protavimas slinko šiomis vė
žėmis :

Mes žinome, kad vienas kū
nus turi ypatybę veikti j kitą

heroiškai eidamas savo

riii- 
viską 

ato-

jienas” ant biie kam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jumspatarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sifta- 
gtftttui; bet Jūsų- pato* 
gumo delei. 'N

mokslas man 
gali pasakyti 
kiekvieną mano

nieko nepalikdamas su
darymui tos paslaptingos vė*
lės, nuskrendančios amžinai į 
nežinomus pasaulius.

Tačiau neųžginčinu, kad žmo-' 
gus gali turėti nemirtingą sie< 
lą ; negaliu pilnai tvirtinti, kad, 
pavyzdžiui, yilniaus J. Bryano 
siela nesirandą, kur norą, gyve
na ir žino apįę.pąąkutinius įvy
kius fundamentalistų frorite. 
Pasaulyje yra perdlaug nesu
prantamų* reiškimų kad galė
čiau griežtai tvirtinti, jog nė- 
Įra daikto panašaus1 j nemirtu^ 
gą sielą mirtingame žmogatiš 
kūne.

Aš sakąu tik tiek, kad pusės 
šimtmečio surinkti mokslo fak
tai ir pusės šimtmečio filosofi
nio protąvitno nieko negalėjo 
pian parodyti, kad' turiu nemir
tingą sielą. Kiekvienas turi tėi- 
sę tikėti į asmeninį amžinuriią. 
Aš neturiu tam pamato. Kitas 
gal nori amžinį gyventi, bet 
aš apie tai bijau’ pagalvoti.

Amžinas gyvenimas atrodytų 
man amžinu? prakėikjmu. 
Džiaugsmą randame naudodami
savo kūninius' pajėgumus; Ą'tV 
imk nuo manęs medžiagiškai 
smegenis, nervus bei raumėlfiė* 
ir \ aš negalių’ siiprartV 
kokie kiti pajėgumai1 
liktų man 'vartoti. Bu^ 
čihu tik iš kūno ištrukusir be- 
j ėgė šmėkla, mėtoma * į ■' visa^ 
puses’ nežinomų pasaulio vėjų} 
-—pasimetusi; Viena; besirūitun^ 
ti ' amžinos tuštumos kančidSė. 
Mintis apie gyvenimą po' min
ties man yra neįsivėizduojania,! 
baišėnybė. Kunui* mirus, aš mp* 
riti su juo mirti. Ir mokslą# 
parodo? kad maho noras' išsipil
dys. Jausmas, vedantu prie tik
rinimų, j siejos riėmirtiŠfetamą; 
mano nuomone, yra tik aspek
tas, apslrttŠicimas Ąęktrb^- 
čhemiškų ar atominių jėgų, ku
rios* dirba7 mumyse, taip pat 
kaip ir kiekviename pasąulio 
įnitūsios ar gyvos materijos 
krislelyj: Jų tarpusavio veiki- 
mas musų kūne yra daug la
biau komplikuotas užvjų \^ikU 
m<,' pav.,’ žoleš litpedyjė. Taiūe 
if yrą Vi&įipteHp ‘jų? sktftyiriašš'; 
Kuomet mano kūpaš . sųtriupiės 

. ir tos jėgos nustos veikusios, 
mano džiąpgsmuf sąmone irgi 
sustos veikusi ir n& dulkė5 mą*’ 
nęs nebelies. ‘ ( 
f tai* itįkėdamaei negaliu atsi
kratyti nuomonės, kąd kąi 4cu-

- jėga turinti 
kurias Dievas

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Rai
na 45 centai.

PROBAK-
■' suteikia 
barzdaskutyklos

*

skutimos 
namie
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CHICAGOS Ekspliozijoj užmušta' 
moteris, sužeista ke

letas asmenų
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Plaukų kirpimas nebu- Kova tebeina

ŽINIOS
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Teatruose
Roosevelt teatre— šiuo laiku 

rodoma paveikslas “Murdei* by 
the Clock”; kitokie numeriai.

United Artists teatre — jau 
trečiu savaitę rodoma paveiks
las “An American Tragedy”; 
kitokie numeriai.

Chicagos teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro
doma paveikslas “This Modern 
Age”; puiki scenos produkcija; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre —pradedant 
Šia diena, t. y. trečiadieniu, bus 
rodoma paveikslas “Bad Giri”; 
kitokie numeriai.

Oricntal teatre —pradedant 
ateinančiu šeštadieniu bus ro
doma paveikslas “Sporting 
Blood”; scenos produkcija ir 
kitokie numeriai.

žvaigždė atidarys Chi- 
cagos pasauline parodą

žvaigždė Arcturus randasi 
240 trilijonų mylių 'tolumoj nuo 
musų žemės. Jos šviesa lekia 
greitumu daug-maž 186,000 my
lių sekundoj, štai šitos žvai
gždės šviesa bus pagauta birže
lio 1 dieną 1933 metų . 9 valan
dą vakare. Ir pagaus ją di
džiulis Ycrkes observatorijos te
leskopas. šviesa bus atkreipta 
į fotoelcktrinę cėlę. O ši, padi
dinta, pasiųs elektros srovę vie
lomis į Chicagą ir į Pasaulinės 
Parodos 1933 metais mokslo 
trobesį ir užžibins to trobėsio 
elektros šviesas ir išjudins bu
siančias ten mašinas.

Kam leisti kokiam ten valdi
ninkui atidaryti parodą, kad 
žmogus gali pasinaudoti toli
mos žvaigždės pajėga!

šį planą parodai atidaryti su-|tiškai visaS 
manė užintėrėsuoti pagoda mo 
kslininkai ir prof. Ewin B. 
Frost, neregys Yerkeso obser
vatorijos direktorius.

'-'J .J.'U ' • i

Smarki ekspliozija kilo trobe
sy adresu 2015 Wesf Taylor 
Street. Tas trijų aukštų trobė- 
sis tapo sugriautas ekspliozijos.

Tony Garselio, 25 metų, gy
venąs adresu 858 North QaT- 
penter street, buvo išmestas 
per langą trobėsio, kuriame ki
lo ekspliozija, ir gali netekti ko
jos, sužeistos nelaimėj. Polici
ja sako, kad jis turėsiąs dar 
aiškintis jai kokiu budu atsira
dęs tame trobėsy.

Ekspliozija buvo taip stipri, 
kad supurto apielinkčs namus 
ir jų langai išbyrėjo.

Minėtas trijų aukštų mūras 
virsdamas aplaužė ir medinį na
muką buvusį kaiminystėje, bū
tent adresu 2017 West Taylor 
street. Užmušta moteris Mrs. 
Lena Giick. Jos keturi vaikai 
sužeisti. Sužeista ir dar pen
ketas kitų.

Sužeistieji yra arba praeiviai 
apielinkės gyventojai arba kai
mynai sėdėjusieji gonkose.

Manoma, kad ekspliozija' ki
lusi trobesio No. 2015 skiepe. 
Policija nužiūri, kad gazas už
siliepsnojęs. O gazas užsilieps
nojęs todėl, kad skiepe virta 
munšainas. Vienok aiškiai eks 
pliozijos priežastį iš karto su
rasti nebuvo galima.

Tuoj po ekspliozijos pradėti; 
kasti griuvėsiai, idant patirti 
ar‘nepalaidota žmonių griuvė
siuose.

Ekspliozija kilo pirmadienio 
vakare.

siąs pigesnis
i Vidurmiėljčio barbėrnių sav> 
ninkai susirinkime, įvykusia!*- 
mc praėjusį pirmadienį, priėmė 
rezoliuciją, kuria nupeikiama 
kai kurių bai*berių nukapoji- 
:rnas kainų už kirpimų plaukų. 
Manoma, kad ir tie barbenai, 
ką buvo nukapoję kainas, vėl 
pakelsiu jas.

Holdapas Archer gat
vėj

Trys banditai padarė hpldapą 
Philips gazolino stoty, 3662 Ar
cher avė. Pa’sišlavę $1,500 ban
ditai pabėgo.

t ■ . ,

Automobilistų žiniai

Krutamieji paveikslai 
rodomi dykai

Western Elcctirc Co. pasitar- 
navimu bus rodomi ateinantį 
ketvirtadienį, rugp. 27 d., šie 
paveikslai Stanford Parke, 18 
gatvės apielinkėj, besbolo aikš
tėj (prie Union ir Jeffcrson 
gatvių): ‘‘The Inside Story of 
Your Telephone”, “The Land 
of White Cedar”, “OB the Wood 
Preserver”, “Puttitlg Telephone 
Together with Trick Photogra- 
phy”. Paveikslų rodymas pra
sidės 8:15 valandą vakare. Pa
veikslai bus rodomi ore. Mo
kėti nereiks. Taip praneša 
Stanford Parko direktorius p. 
Leiderman.

Prašo Caponės pagelbės
Banditai pavogė John J. 

Lynchą, turtingą gemblerj ir 
vertelgą arklių lenktynių biz
niu. Jie reikalauaj, kad Lynch 
arba jo draugai sumokėtų jiems 
$250,000 už paliuosavimą. Lyn- 
cho draugai pasiūlė sumokėti 
$50,000, bet piktadariai tokiai 
sumai nesutiko. Vėliau Lyncho 
draugai kreipėsi j Al. Caponę, 
idant jis pavartotų savo įtaką 
Lyncho paliuosavimui. Mat, nu
žiūrima, kad pavogėjams vado
vavęs koks ten Ernie Bosai, 
buvęs Caponės bendras.

Pavogė gemblerj
Pavogė 

Lynchą, 
Arlington 
dalininką ageptijoskurį sutyir 
kia informacijų fiteį
tus ant arklių. Pavogėjai 
kalauja $250,000 už jo palIubA 
gavimą. O jeigu, girdi, pinigai 
nebusią sumokėti, tai Lynchui 
grūmojanti mirtis 
draugai siūlo pavogėjams $50,- 
000 už jo paliuosavimą. •

(kidnupino) John J. 
Chicagos gemblerj, 
Parko šeri n ink ą ir

LynchUi 
įyncho

Emmerson vėl kandida
tas gubernatoriaus 

vietai
Apie 1,500 chicagiečių repub- 

likonų ketvirtadienį vyksta į 
Springfieldą. Jiems vadovauja 
James ir George F. Hardingai. 
Partijoj bus ir 37 Chicagos re- 
publikony komitimanų —prak- 

komitimanų skai
čius, kurie rėmė buvusi mėtą 
Thompson ą.

Nužiūrima, kad šiame suva
žiavime busianti paskelbta gub. 
Emmersono kandidatūra atei
nančio pavasario riOminavimui 
republikonų kandidato- guber
natoriaus vietai. Iš to daroma 
išvadas, kad Thompsono šali
ninkai nusitarę pereiti Emmer
sono pusėn.

Tokia taktika nepatinkanti 
buvusiam gubernatoriui’ Small 
ir gėneraliam prnkdrorui1 CaHs- 
trom, kurie taipjau nori sta
tyti savo kandidatūras nomina- 
vime tai vietai kandidato. '

Nors (teatrai atsidarė, bet 
jkovą tarp tęatrų savininkų ir 
paveikslų operuotojų unijos 
nepAsibąigusi.

, Tik dabar imtinių scena per
ėjo į advokątų rankas. Miesto 
advokato padėjėjas ketina rei
kalauti panaikinti indžionkšerią,

Garsinkitės “N-nose
-------  ..T----------b .............. ............... . ........

ATSIKRATY- 
kitligVpe- 
■RTT ngsyje, burnoje 
** ‘ it gerklėje

leiskite £onite išva
lyti susikimŠtisiar at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pi
ras. Raminantis plėves
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Tikimasi, kad iki Labor Day 
bus jau atidarytas naujas ce
mentuotas vieškelis U. S. 
tarp Bcnton Ha'rbor ir South’
Haven. Automobilistai galės 
jau naudotis tuo keliu Labor 
Day atostogoms važiuodami. 
Taip praneša Chicago Motor 
Club.

KRAFT

Velveeta
• • • • • M 

skanų naują sūrį galima 
tąrpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats piefras!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas . 
turi jį puses svaro pake
liuose.

kuris uždraudė valdininkams 
Žiūrėti, ar importuoti iš New 
Yorko operuoitojai turi Chica- 
cagos l'iisnius.

Nurodoma, kad kai kurie at
gabentų opėruotojų neturi pa
kankamai patyrimo paveikslams 
operuoti, ypač atsižvelgiant į 
miesto reikalavimus apsaugai 
nuo gaisro.

Lietuviai Gyaytojai 
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iš Lietuvos it priiminėja 

ligonius
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8:30 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

x--------- 0---------

MOTINA HELENA
Garniausia Pasauly ZoUninkA, kurios to- 

168 pagelbėjo tūkstančiams kcntčjusių, dabar 
randasi jos pačios asmenįnčj ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4837 So. Ashland Avė. 
Nežiūrint kokia liga sergate, nueikite pas 
Ją tuojau*. Nelaukite iki bUs pervelu. 
Jeigu jus ntsinešite ft| apgarsinimą, jus 
gausite $1,00 bonką Specialių Žolių Vaistų 
už 25c. Ateikite ilandio arba rašykite.

Rez. Pbone Grovebill 1321
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

■’ 41*80 Archer Avė., šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M.,*l iki 5

P. M., 6 iki 8 P. M.

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ic kokiame rei
kale visuotaet esti sąži
ningai ir nebrangu! to
dėl, kad- neturime H- 
laidų užlaikymui sky
rių. . ...i

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis 
Grahorius Chicagoj 

.1646 W. 46th St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 41lttf'Ct

Telefonai 
Cicero 37Ž4

J F RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETbviS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

-Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negįi kiti todėl, kad 
priklausau prie grai

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

r SKYRIUS:
■ 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088^

Graborlaf

BUTKUS 
Undertaking Co. 

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

71Qz West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiika Kokplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinada

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Pbone Canal ,6222

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

Valandos; 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis .pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868 
—O---------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o Aaano 
s darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUI:

1439“ S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Lietuvės Akušerės

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth st.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

—- 1 o—

Gazolinąs pabrangsiąs
l'Į-'* ------------------

Shell Petroleum kompanija 
paskelbė, kad gazolino kainos 
busiančios pakeltos 3 centais 
galionui. Numatoih&, kad'ir ki
tos didžiosios kompanijoj pa
seksią Shell pavyzdžiu. Reiškia’, 
koya tarp gazolino kompanijų 
užsibaigė.

ELZBIETA KLOSTpRAITlBNĖ 
po tėvais JokdbadsKgiiė -

Persiskyrė su štydį pasauliu 
rug0iUėio 24 dlhlį; 6:30 valan
dą ryte 1931 rn-» suląuk.us 38 
metų užraus, gjdĮus Raseinių 
?pskr„ JUtbąriič J»?r?pjj9j. Dai
nių kaime. .Amerikoj išgyveno 20 
meti}. Paliko dldHiatri'e ntiliUdi;

' me vyrį JdbZapą. dukterĮ Jo.ha- 
' ną, slidų EdVatafą, srierj- Onį!

švogerį Juozapą Virbickus, Pitts- 
burgb. Pa. ir gimines, o Lietu
voj t£vą ir seserį.

Runas pašarvotas, randasi 3201 
So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks kctv«r8e>. ™g- 
, piučio 27 dieną. 2 valandą po 

pietų iš Eu^ėilųp koplyčios bus 
.nulydėta į Tautiškas kapinei.

Visi a. a. Elzbietos Klostorai- 
tienės giminės, djraųgari ir pažįsta
mi esat nuęširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį .patarnavimą ir atsisvei- 

, kinjpią.

Nuliūdę liekame, 
t r

Vytar, Dųfiti, Synus, Sesuo 
Šoogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rilis budrikis,' tef. Yards 1741

___ Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS HUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 
ras kaipo patyręs gydytojai. Chirurgas 
ir akušeris. f

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy* 
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nno 10-—12 pietų h
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

l Hyde Park 6755 ar Randotpb 6800

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ic Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitariau 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hydc Park 3395

--------- O---------

■...* . .... "i0 ,,l‘
, Tel. Central 7079 

Rez. J-ongbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS 
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Vienuos Universiteto 
Šuke 1447-49 Pittsfield Bldg.

55 E. Washington St.

---------O---------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4142 Archer Avenue 
r

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nno 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

------ o-----
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 luboį 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 i)d 12 y. dieną 

Phone Midway 2880
— o 1

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AsHand Apenue.

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

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

Phone Armitage 2822

1145 Miltvauket Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

2 iki 
10

0036 
-*r—

Rez. 6600 South Artesian AvenuĄ 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexe! 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., ChicagSį
arti 3 Ist Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 valt, 
Nedėliomis it šventad. 10—13 dieni.

LACHAWICZ IR SŪNŪS
PAGRABV VEDĖJAI

- E' Visą pagrAbo patarnavimą 
galime atlikti už $100.00

Koplyčios Dykai -
Šopenų

Padaromo affidavitus reika-
E le Insurance ir visus Notary

Public iteikalus.
I *

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place

T?el. Roosevelt 2515-2516

m.
1439 So. 49 Court

Telef. Cicero 5927

Cicero,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■ v->

■ ■ t ;'’4' 
y. 'I.

‘»rU «***»•

AftlBULANCE PATARNAVIMAS ir “&AKTĮ
MefF visuoųiet teikiame ^ir^ingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai . • . ■ O*

4605-07 South Hermitage Avenue

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

• 8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

* Pbone
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

' kampai Halsted Št.
Valandai nuo 10—4, riuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
TeJ., Boulevard 6487

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

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

, Tel. West 2860 
Namų telefonas Brunąwick 0597

1 SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlę abu sato ofisu į naują'vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakari. 

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Narna j:

6641 So. , Albany Avė.
’ TeL Prospect 1930

Akiniai prirenkami
DR. ALEX W. MARMOR

Tel. Independence
Valandos: 9 ryto Iki 1 C__

____ 0038 **
dienos. Valu 0 Ud B.

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

1 Nedėlioj pagal sutartį

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Sf.,’ 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 vii. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

■■ ■ —■  .................. . .......... ... ...............!' ■■■ ■• —I

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Salia Street 

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai; vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis-—Utarn., Ketv. ir Subatot vak. 
Vasalle—Parų Ser. ir Pėtnytioi' jrak.

» 1 ... i.1 . i" ii.. ...... n. ■ I '1^4

John Kuchinskas 
lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL » 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pttnyėioj bud 0 iH «

127

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
Duokite savo akis išegzaminuoti I 10 -iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.

DYKAI | Apart šventadienio ir Ketvirtadienio
RegistrUotam Optometristui 

Akių Specialistas; Virš* 15 metų 
patyrimas 

Akiniai nuo $3 
Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.

DR. J. GROUPE f
4631 S.Ashland Avė. Tel. Yards 6780

DR. A. J. KARALIUS Dr. A. P. Kazlauskis
Gydytojas ir Chirurgas Dentistas
3147 So. Halsted Street 4712 South Ashland Avė.

Tdi ęalujuet 329.4* Tel. Boulevard 7589
^I10 .įki 12 vai. dieno* ir Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakąro. 
nuo 6 iki 9 Valandos vakari | Residence Phone Hemlock 7691 

-i.................... .—
Phone Boulevard 7042

Pbone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted St.

4193 Archer Avė.
Valandos* 2—4 po piet

! | Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

I ... . ................. ... ............—.——.........  „

A. L Davidonis, M.D. np r „
4910 So, Michigan Avenue v- A* VISZdliLlo 

Kenwood 5107 z Dentistas
Įi. 4645 So. Ashland Ate.

VALANDOS: 
nuo 9 iki 
nuo 6 iki 1 iV^ntdifienio ir

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washingtpn St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 ial.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 33 95

JOHN a. BORDEN
(John BagdžiunW Borden)

Telephone RandcJpb 6727 
V«Mnį> W, 22od St. nuo 6-J

N.n.1. S«00
■ ■' 1 jj...: iij'ii • : lė J J K r

JOSEPH J. GRJSH 
Lietuvis Advokatas

Rer. 6315 So. Rctkutetl 
Tel. Republic 97J3

_____



i

Mažasis Vytautas”, bet Padau
___________ ____________ NAUJIENOS, Chicago, III
žiuri j gyvenimą su pasitikėji

Trečiadienis, rugp. 26, 1931

Tarp Chicago* 
Lietuvių

priklausytų . Šitokia skaičius

Gengčs piknikuose

laiko bu- 
išprovo- 
pačiame

Bridgeportc nemažai kalba
ma apie suirutę buvusią komu
nistų piknike, kurią išprovo
kavęs būrys jaunų nepažįsta
mų rengėjams vyrų.

Pirm kokio mėnesio 
rys jaunų vyrų buvo 
kavęs suirutę tame
darže vieno lietuvių choro nak
tiniam piknįke.

Kitas dalykas. Taip komunis
tų, kaip choro piknikuose pa
sirodė policija. Bet ji nė nemė
gino daryti skirtumo tarp tų, 
kurie rengė pikniką ir stengėsi 
palaikyti tvarką, ir tų, kurie 
suirutę kėlė.

Dabar, kaip šios suirutės kė
limo priežastys aiškinama?

Numatoma dvi galimybės. 
Viena priežastis galinti būti to
kia, kad susidariusi latrų gen- 
gė taikosi nesmagumų “forei- 
neriams” padaryti ir vieną-kitą 
jų sumušti. Antroji—kad yra 
kas nors iš šalies užinteresuo- 
tas tą ar kitą parengimą ‘arba 
ir pačia piknikui vietą diskre
dituoti ir publiką atgrasinti.

O policija gal nepaisanti, kad 
mažai patepta buvo, ir vėl ga
li būti, kad patepta buvo nepai
syti.

šiaip ar taip, o atrodo, kad 
ir kiti parengimai ateity nėra 
apsaugoti nuo nesmagumų.

Kai praėjusį sekmadienį po
licija areštavo triukšmadarius 
komunistų piknike, tai kartu 
paėmė Andriulį ir dar poią vy
rų. Visus juos padėjo vienam 
kambary. Ir ve atsirado vienoj 
vietoj devyni triukšmadariai, o 
trys komunistų pusėj. Triukš
madariai tuojau puolė Andriu
lį ir uždėjo juodus akinius jam. 
Paskui pasigavo antrą. Tas ir
gi nukentėjo. Bet tretysis vy
ras pasirodė smarkus, tai galų 
gale nuo jo kumščios nukentėjo 
ir triukšmadariai.—Iks.

Iš “Margučio” 
pastogės

Kaip jau daugumai yra: žino
ma, ateinantį sekmadienį, The 
Oaks darže, “Margutis” rengia 
šiemet paskutinį ir didelį pik
niką. Tame piknike, sakoma’, 
Vanagaitis turėsiąs įvairų pro
gramą. O to programo svar
biausioji dalis busianti kumš
tynės dviejų labai įžymių lei
džiu iš New Yorko. Kuri jų 
kurią nugalės ir kaip “nuna- 
kins”, bus galima matyti pik
nike. Kas matė pereitą metą 
Vanagaičio atvaizduotą SLA. 
seimą, tas neabejoja, kad ir šios 
kumštynės išeis gerai. Be to, 
busią ir šiaip visokių fonių.

Neseniai sugrįžo art. Juozas 
Olšauskas iš Washingtono, kur 
jis per kurį laikų darbavosi Lie
tuvos Atstovybėj. Art. Olšaus
ką žmonės geriausiai mėgsta 
kaipo kanklininką. Per kurį 
laiką p. Olšausko kanklės buvo 
nutilusios. Dabar, reikia tikė
tis, jos vėl praskambės. Jau per
eigą sekmadienį p*. Budrike Ra* 
dio programe teko girdėti dai
nuojant p. Olšauską kartu su p. 
Vanagaičiu duetus.

žos ael to perdaug nemano va
ryti^. Padaužos jeigu ką laimi, 
tai liori, kad butų kas apčiuopi.

Gal būt dar ne visiems žino
ma, kad Vanagaitis rodo “mo- 
ving” pikčierius. Tie pikčieriai 
jo paties traukti bevažinėjant 
po lietuvių kolonijas su koncer
tais. žmonės matę pikčierius 
sako, kad labai toniški ir juo
kingi. Nesenai tie pikčieriai 
buvo rodbmi Melrose parke. Jei 
kas kokiam parengime norėtų 
rodyti publikai tuos paveikslus, 
tai turi kreiptis į “Margutį”.

Neseniai išsiritęs “Margutis” 
turi daug dainų su gaidomis, 
humoristiškų raštų, juokų ir ki
tokių raštų. Ant pirmo pusla
pio telpa karikatūra iš pasku
tinių įvykusių kumštynių New 
Yorke. Nepamanykite, kad <tai 
atvaizduojama Šarkio kumšty
nės; tai dviejų leidžiu kumšty
nės.—Rep. V.

Roseland
da- 
sa- 
ją.

permainyta kitaip. Tik 
gerai, kad draugijos pa
jų kolei yra proga. Ba, 
teko patirti, kitataučių 
ten šokėjų kliubas nori ją 

Butų gai-
užleistų savo 

Tad

, Antanas Balčunas, kuris 
bar yra Strumilo svetainės 
vininkas, gražiai papuošė 
Bus linksma roselandiečiams
šokti gražioj svetainėj. Viskas 
joje 
butų 
imtų 
kaip 
koks
užimti kas savaitė, 
la, jei lietuviai 
buvusią svetainę kitiems, 
aš patarčiau apielinkės veikė 
jams imti ką nors veikti, ba 
jau ruduo artinusi.
—Roselando. jaunas gyventojas.

Margučio Radio 
ketverge

perNaujos dainos, kalbos 
radio iš Margučio radijušo. 
Klausykitės nuo 7:30 iki 8 vai. 
vakare iš stoties W H F C.

Town of Lake
J. Zolp, realestatininkas sy

kiu ir dramaturgas, bet dar 
magaryčioms — didžiausias 
tarpe Chicagos lietuvių opti
mistas

mu, kad gyventi visvien gali
ma; kad kiekvienas žmogus ga- 
Ii surasti Išeitį nors iš blo- 
giausios-kebliaUsios padėties.

Tokie optimistai man patin
ka. Kad daugiau jų butų.

—A. Žmogus.

Chicagos Lietuvių 
Dr-gija Savitarpi

nės Pašalpos
Rašo Nemunas

Sulig -tradicijomis p. A. Vąr 
nagaitis kas metai rengia’ gol
fo turnamentą Tabor Farmoj. 
Šiemet, kaip girdėti, taip pat 
bus rengiamas turnamentas toj 
pat vietoj. Tunra'mentas (vyk
siąs rugsėjo (September) 26 ir 
27 dd. Turnamentai ,o ypatin
gai “Margučio” turnamentai, 
neapseina be įvairių prizų ir 
trofijų. Bus jų ir šiemet.

Kaip pamenate, pereitais me
tai kai kurie Padaužų membe- 
riai dalyvavo “Margučio” golfo 
tumamente ir išlošė “Lietuvos 
įstatymu^”, šiemt Padaužą 
golfininkai rengiasi laimėti dar 
didesnį prizą, būtent “DidjJi 
Vytautą”.’ Laimėjimui eisiąs ir

Town of Lake apielinkė turi 
savo tarpe vieną labai gabų 
biznierių, netik biznierių, bet ir 
dramaturgą,—J. J. Zolp. (4559 
S. Paulina St.) , »

Užsukau pas jį su reikalais.
—Kaip viskas klojasi; kaip 

jiznis?—užklausiau.
—Viskas kuopuikiausiai ’ Tiek 

turiu, darbo, kad vos galiu ap
sidirbti; rankoves atsiraitojus 
reikia dirbti.

—Tokių optimistų šiais lai
kais retai galima sutikti. Aš 
manau, kad jus dabar esate di
džiausias Chicagos lietuvių op
timistas! » *

—N*a', ir ko čia reikia nusi
minti. Daleiskime, kad iš ma
nęs ir viską atimtų, bile tik 
man paliktų sveikatą, mokslą, 
protą; aš vėl pradedu iš naujo 
ir gyvenu sau kaip ponas. Kai 
aš gimiau, tai ne marškinių 
neturėjau ant kupros; na, o da
bar ko man trūksta?

Jis kalbėjo su gražia šypse
na ant veido. Jis pilnai įsiti
kinęs savo žodžiams. ToĮfs jo 
optimizmas ir man patiko^ Ir 
smagu yra dabartiniais sunkiais 
laikais susitikti žmogų, kurįs 

• * * / •”

(Tęsinys)
Chicagos Lietuvių Dr-jos S. 

Nariais Kėlimas
Kada visos lietuvių organiza

cijos eina nariais silpnin, tai 
Chicagos Liet. Dr-ja S.P. spar
čiai auga. Auginimas šios 
draugijos nariais yra gana pa
vyzdingas ir sveikas pačiai 
draugijai. Nauji nariai yra 
priimami laike vajaus nuo 16 
iki 45 metų amžiaus. Kiek
vienas naujas aplikantas turi 
eiti pas gydytoją ištyrimui jo 
sveikatos stovio. Jeigu gydy
tojas supranta, kad aplikantas 
yra tikrai geroje sveikatoje, 
tai rekomenduoja draugijon jį 
priimti. Jei randa nesveiku, 
tai pataria nepriimti. Tas, 
man regis, buvo praktikuoja
ma nuo pat šios draugijos su- 
sitvėrimo. Ne stebėtina, kad 
šitokia tvarka narių priėmime 
teikia draugijai teigiamus re
zultatus. Apskritai imant, iš 
apie 900 narių nesiranda dau
giau ligonių, kaip vienas nuo
šimtis narių, o kai kada dau£ 
mažiau. Reiškia, tokiu budu 
draugija apsisaugojo nuo li
gonių ateinančių tikslu imti 
pa^lpos. Prie to dar reikia 
priminti, kad sumažina skai
čių apsimetusių ligonių drau
gijos daktaro tiųkama priežiū
ra sergančių.

Svarbiausias Chicagos Lie
tuvių Dr-jos S. P. tikslas lai
ke vajaus gauti daugiausia 
jaunimo. Jeigu jaunuomenė 
į bile kurią organizaciją rie
bus įtraukta, tai fokibs* orga
nizacijos ateitis matosi gan 
tamsi. Tiesa, jaunimo įrašy
mas draugijon nėra lengvas 
darbas, bet dirbant viskas yra 
galima. Šiandie Chicagos Lie
tuvių yDr-jai S. P. priklauso 
neina: 
kų ir merginų, 
skaičius, rodosi, 
kad iš .apie 900 
mas sudaro apie 
čiaii' vargiai rasime bent vie- 
rią kitą vietinę pašalpos or
ganizaciją Amerikoje, kuriai

P.

ziau 12% čiagimių vyru- 
Tiėsa, šitas 

gana mažas, 
narių jauni- 
šimtą. Ta-

KUPONAS
t’/. j 

Su šiuo kuponu, pridėjus 50č., jus į 
galite gauti reguliarę $2.00 priva-* 

tinę saugaus padėlio dėžutę (safety , 
deposit box) musų vaultuose. Pasi
saugokit užsidarinėjančių bankų. Pa
sidėkite savo pinigus ir vertingas po- 
pęiras dėžutėje musų vaultuose.

■ ’ i

Musų vąultai būna atdari kasdie 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Utarninkais, Ketvergais ir Subarantis 
iki 9 vai. vakare. Uždaryti Nedė- 
liomis ir šventadieniais.

Atsineškite šį kuponą su savim.

Millers Safety
Deposit Vault Co.

657 W. North Avė.
CHICAGO /
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Nupiginimas Ant Anglių
Užsisakikite sau anglis dabar, pristatymui rugsėjo 15 d., už šias < w • tžemas kainas:

Chesnut ................ $12 už toną
Range......... ........ $12 už toną
Egg.......,i...........$11.75 už toną

Kartu su užsakymu turi būti pridėti pinigai, nes mes negalime pristatyti 
C. O. D. už šias žemas kainas.

Kainos pakils rugsėjo 1 d„ tad užsisakykite dabar. Prisiųskit čekį ar 
pinigus kartu su užsakymu.

Pirmas atėjęs — pirmas bus aptarnautas. 
Mes pristatome i visas miešto dalis.

MILLER COAL COMPANY
iį. 657 W. North Avė.

kolei nešumezga 
gyvenimo. Kaip

būdamas organizacijoje laips
niškai apsipfanta, * išmoksta 
organizacijos esamą tvarką, 
pradeda suaugti,, susimezgė 
šeimyninis gyvenimas, tada 
pats jų gyvenimo reikalas ver
čia juos būti (Ifaugijos na
riais ir laipsniškai imti ir pa
čios organizacijos vaitą į savi 
rankas.

Vienas stebėtiniausių reiški
nių musų jaunimo, kurie pri
klauso pašalpos organizacijai, 
yra tas, kad jie nesistengia rū
pintis organizacijos reikalais 
tiktai tolei 
šeimyninio
greit sumezgamas šeimyninis 
gyvenimas, taip. greit vaka
rykščiai hepaisėliąi pPadeila 
interesuotis visit tuo, kas yra 
branginama jų tėvų. Kaipo 
pavyzdis: Ch. Liet. Dr-jai jau 
kelioliką nfietų priklausė čia
gimis C. ir čiagime mergina Ž. 
Kolei buvo nevedę, mačiau 
juos tik tą sykį, kada įstojo 
draugijon. Praslinkus porai 
metų juodu apsiveda ir tam
pa abu nuplatiniai susirinki
mų lankytdjai. Mokesčių ne
bereikia eiti į namus vkolek- 
tuoti — suriioka laiku. Pana
šiai yra ir sų kitais jaunuo
liais: jų gyveninio sąlygos nu-’ 
stato protavimą.

Yra klaida sakyt, kad lietu
viškas jaunimas nemėgia lie
tuviškų organizacijų. Teisin
giau butų sakyti, kad jauni
mas nemėgia apskritai jo
kių pašaipiųjų organizacijų. 
Įtraukti juos į lietuvišką arba 
amerikonišką pašalpos orga
nizaciją yra gana sunku, liet 
tas nemėgimas pašalpos orga
nizacijų yra laikinas. Pasi
mainys jų gyvenimo sąlygos; 
pamainys jie savo nusistaty
mą link pašaipūnių organiza
cijų. Chicagos lietuvių Drau
gija S. P. tą ą|šl$ai numato, 
todėl ir stengiasi kiek galima 
daugiausia įtraukti jaunimo, 
nes žino, kad t/įž keliolikos

tinkamų dar
buotojų, kurie paims organi
zacijos vairą į savo rankas. Jų 
gyvenimo sąlygos privers pa
mylėti tą, kas jiems patiems 
bus naudinga.
Jaunimas Chicagos Pieninų 

Drujoj S. P.
Buvo minėta, kad Ch. Liet. 

Dr-jai priklauso apie šimtas 
čiagimio jaunimo, šiame va
juje yra dedamos pastangos 
tą skaičių padvigubinti. Tiesą 
pasakius, dabar jau ne visus 
galima skaityt jaunuoliais, 
kurie yra čiagimiai. Kai ku
rie iš jų pradeda suaugti, taip 
sakant ateiti į amžių, o kai 
kurie kiti jau ]>ilnai subrendę. 
Bet'kolei kas pas mus žodis 
jaunimas turi prasmę apiman
čią visus čiagimius lietuvius. 
Neapsiriksiii pasakęs, kad 
Chicagos Lietuvių Dr-jai pri
klauso didelė dalis žymiausių 
čiagimių lietuvių darbuotojų 
Chicagos lietuvių gyvenime. 
Paimkiine, kad ir adv. A. Olį, 
kuris yra čiagimis. Praeitam 
draugijos susirinkime pasaky- 
kyta po kalba nustebino “gri- 
ndrius”, kad jis lietuviškai 
kalbėti pasirodo mokąs daug 
geriau, •negu daugelis ateivių. 
Arba paimkime Miką Jozavi- 
tą, tą piano meistrą. Jis lietu
viškus žodžius geriau ištaria, 
negu daugelis musų ateivių— 
tarsi tikras lietuvių kalbos ži
novas. Na, o paimkime dainių 
niūkę Salaveičikiutę - Stepo
navičienę, Steponavičių, Dr. 
Ašmenską, adv. Žurį ir dau
gelį kitų musų draugijos na-

CL ASSIFIE D ADS
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tokio skai- 
\ neturi, kaip 

tas 
Ch.

rių Čiagimių. Visi jie pilnoj 
to žodžio prasmėje tikri lietu
viai. Galima drąsiai sakyt, 
kad nei viena lietuvių pašal- 
pinė organizacija 
čia u s čiagimių
kad Ch. Liet. Dr-ja. Ir 
skaičius nuolat didėja.
Liet. Dr-ja yra pirmutinė pa
šalpos organizacija, kuri stro
piai telkia čiagimį jaunimą į 
savo eiles.

(Bus daugiau)

Personai
Asmenų Ieško - 

PAIEŠKAU savo draugo Vinco 
Gumbrio, girdėjau jog gyvena Chicagoje. 
*su atvažiavęs iš kitur, norėčiau pasi
matyti. — Prašau jo paties arba kas 
apie jį žino pranešti, busiu dėkingas. 
Antanas Zenius, 3403 S. Union Avė.

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ GYDYME 

Dedervinės ir Egzemos 
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak. 
940 Ainslie St. Tel. Edgewater 2821

Situation Wanted

JEIGU kam reikalinga numaliavoti 
sienas, išvalyti butą, “overhaule” karą, 
— pataisyti Radio. Jaunas tik ką bai
gęs highschool vaikinas ieško tokio 
darbo. Jo šeimynoj iš 4 asmenų nie
kas nedirba ilgą laiką. Kam tokia 
pagelba reikalinga atsišaukite pas Maria 
Jurgelionis į Naujienas. — Busiu labai 
dėkinga. 

■■ --‘O---------

PRANEŠIMAI
Grand Rapids, Mich.

LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 
penktadieny, rugpiučio 28 d„ 7 vai. va
kare, Šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio’ susirinkimo, nes turime svarbių 
reikalų apkalbėti, ateinantį susirinkimą 
turime gaivinti ir dėt spėkas sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškais organiza
cijas, tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
sekančio susirnikimo. Sekr. J. Karsok.

OFISO darbo ieško 4 metų business 
kursą baigusi lietuvaitė. Gali dirbti vi
sokį ofiso darbą. Kalba lietuviškai. 
Priversta užlaikyti našlę motiną ir ma
žesnius 
mergaitei 
Maria Jurgelionienė, Naujienos.

brolius ir seseris. Pagelbėkite
— busiu dėkinga. Kreipkitės

Help Wanted—Malė 
Darbininką reikia
REIKIA AGENTŲ

Magic Heet — greičiausia parduoda
mas Elektrikinis Vandens Sildytojas. 
Žemiausios kainos agentams. Grynas 
pelnas $2 ant kiekvieno pardavimo. 
Sempeliai $1.

Atsišaukit asmeniškai.
REGENT ELECTRIC WORKS 

8440 South Chicago Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 4. 

bariai, naujai dekoruoti. 
$15 ir $18 į mėnesį.

735 W. 49th 
—-o-------

5 ir 6 kam- 
Renda $14.

PI.

Lietuvių Federacijos 
Kliubų

ANTRAS IŠVAŽIAVIMAS
įvyks

RUGPIUČLO-AUG. 30 d.
GRYBO DARŽE

prie Tautiškų Kapinių 
Willow Springs, 

šokiai veltui.

Specialistas rydynre chroniškų ir nauju 11* 
rų. Jei kiti neralėjo jumis Išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra ligą Ir jei aS apsl* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzamlnavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro, f • • «/\ 4$ • 1

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 
tas, pečium šildomas $35. 5425 So. 
C la temo n t Ave.„ į rytus nuo Western 
Avė. Bulvaro.

Furnished Rooms
20

1 
Neda

lioj nuo 1 0 rvto iki 1, oo Dietų.

po

PAIEŠKAU 2 kambarių dėl savęs ir 
10 metų mergaitės. Meldžiu šaukti I. 
J. Zolp, Boulevard 5203.

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

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, , spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m. 
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CLASS1FIED ADS
Educationąl

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madtson Street

nuo
rugsėjo pirmai

prasidės rugsėjo
Bus mbkinama

ATOSTOGOS tęsiasi 
liepos 31 iki 
dienai.

PAMOKOS 
pirmą dieną,
dienomis ir vakarais.

JJžsirašyti galite bile kada.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St, 
Chicago, III.'
Automobiles

AUTOMOBILIŲ taekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

3006 — Namie dėvėti patogi ir suknelė Galima ir
dėvėti. Sukirptos mieto)? 18. taipgi 36, 38, 40 ir 42 per krutinę.

* ■ į C' , 1 ’7. , ». *

Norint gauti vieną ar dau- -  -----——
giau virš hiirodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kfitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą it aiš
kiai parašyti saVo vardą,, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
,ma prisiųsti piiiigus arba paš
to iėnkleliaią kartu su užsaky- 
niu? Laišku# įteikia adresuotu:' 
Naujienos, Pattęrn Dept., 1739 
go. Halated čhfc&£0* r"

vyzdžio kaina

gatvėje J?

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St„ Cbicago. Ill, 

čia {dedu 15 centų ir prašau at- 

siųski man pavyzdi No 
r ‘ ‘
Mitros . per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adruas)

(Miestas ir valu.)

aftttttattP

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandas, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė. 
, ".i ■■■ -0—,■*

—..  .......... .... i . .... . —.; .
-------- O--------

JAUNA pora tuojau* paaukos gražų 
seklyčios setą, 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedat 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio. valytoją, firankas; parduos 
už I dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė.

------o------
STORADŽIAUS RAKANDŲ BAROENAI

2 Arnotų eeklyčioB setas------------------ >17.50
Wllton kaurai tiktai .....---------- >5 ir augs.
3 Arnotų miegamasis setas---------------$22.50
7 Arnotų valgomasis setas ................ $17.50

AMERICAN STORAGE FURNITURE CO.
0701 S. Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių biznis, vi
sos naujos ąpišinos, prašinamos ir siu
vamos. Tunu dvi šapas, vieną turiu 
parduoti — kuri patiks. Kreipkitės, arba 
galėsite prisidėti į partnerius su mažai 
pinigų. 809 W. 19 St.

PARDAVIMUI bučernė su namu. 
Turi buri parduota į dvi savaites už 
$5,000 žemiau tikrosios kainos.

3132 N. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen storas, labai pigiai, nes apleidžiu 
Chicago. 4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, įvai
rių tautų apgyventoj, geroj vietoj. Nau
dokitės proga.

4546 S. Marshfield Avė.

Ėxchange—Mainai
MAINYSIU keturių pagyvenimų na

mą, kuris randasi geroj vietoj ant far- 
mos. Kreipkitės 6630 Sz Peoria St. 
Imas augštas ir užpakalio.

Real Estate For Sale 
NamaLŽemė Pardavimui

"Business Service 
Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi- 

Žiur- 
šau- 

de-

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos.

CHICAGO GĖRMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

Tel. Seeley 3345

THE BRIDGEPORT TIN SHOP 
įsirengė pilną pasirinkimą Hardware it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos . kainos.

8218 Šo. Halsted St.
Teh yictory 4965

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namui, 

lotus, farmas, biznius visokios ndic*> 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant I ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas. \

4425 So, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

ŠEŠIŲ kambarių 'mūrinė kampinė 
bungalow, 2 karų garažas. Gerai pas
tatyta. Karštu vandeniu šildoma. Tile 
maudynė. Didelis pirmas morgičius 
išduotas 14-kai metų. Kainavo $14,- 
500. Apleidžiu miestą. Greitam par
davimui $10,500.

5700 S. California Avė.

BARGENAS. — Pardavimui mūrinis 
cottage, 2 po 4 kamb. flatai. arti 23 ir 
Robey gatvių. $2400 casn. J. Kuchins-




