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Lietuva atnaujinusi 
prekybą su Lenkija:' 
po 50 vagonų kasdie

Lietuvos Naujienos t 
h.... i. 1 —........."■

Lenkai džiaugiasi, 
kad tai reiškią san

tykių užmezgimą
Dideli transportai einą per Da

niją ir Latviją, o mažesni 
stačiai per sieną.

Kaunas, Lietuva, \ rūgs. 4. 
Chicago Herald anty Examiner 
rašo: Ligi šiol Lietuva visuo
met kategoriškai atsisakinėda
vo pirkti lenkiškas prekes, ta
čiau dabar tas nusistatymas 
pasikeitė, kai kasdien po pen
kias (Išimtis ligi šešias dešim
tis lenkįškų anglių praeina per 
Dvinską (Latvijoj) pakeliui j
Lietuvą. /

Varšuva, rug^rM. Dziennik 
Związkowy taip rašo: Veik ligi 
pat paskutinio laiko Lietuva, 
sukdama Lenkijai nugarą ir 
rišdamosi prieš ją sutartimis 
su Vokietija ir Rusija, dabar 
jos atsiprašė1? kiek tai liečiama 
lenkiškų prekių.

Nėra tai oficiališkas atsipra
šymas, tik ^aplinkinis. Lietuva, 
įsitikinusi (kaip brangiai jai 
kainuojamos “karo stovis“ su 
Lenkijai r jos draugystė su Vo
kietija, nutrauk?' ‘*~ttgišfblinį 
Lenkijos boikotąvimą^4>rekybo- 
je ir jau betarpiškai daro Len
kijoj užpirkimus.

Dideli užsakymai Lodzėje
Didelius užsakymus perkelio 

ir medvilnės gaminių gavo 
Lodzės fabrikai. Taip jau len
kiška anglis eina į Lietuvą di
deliais kiekiais. Tuo tarpu ang
lis eina aplinkiniu keliu per 
I^atviją, kad neišrodytų, kad 
Lietuva pasidavė, o svarbiausia 
kad tai nerėžtų akių valdžios 
organų sukurstytų Lietuvos gy
ventojų prieš Lenkiją, tačiau 
/ebeužilgo lenkiškos anglys 
pradps eiti tiesiai, artimiau
siais keliais į Lietuvą, kadan
gi tai bus praktiškiau ir pi
giau.

Per Dvinską, ant Lenkijos- 
Latvijos-Lietuvos sienos, dabar 
kasdien eina po 50 vagonų len
kiškų anglių į Lietuvą, ir žie
mai besiartinant tie transpor
tai dar labiau padidės. Dabar 
Lietuva pradeda apsirūpinti be
veik visais kitokiais lenkiškais 
fabrikų gaminiais, didžiausiais 
kiekiais per Dancigą ir Latvi
ją, o mažesniais kiekiais sta
čiai per Lenkijos-Lietuvos sie
ną.

New York, nigs. 7. Grįžo 
kongreso atstovas W. H. Hull, 
kurs tirinėjo prohibiciją Suo
mijoj ir pusiau prohibiciją 
Švedijoj. Jis pasakė, kad 
Suomija dar labiau laužo sa
vo prohibiciją, negu Amerika. 
Ten policija visai nebepajėgia 
kontroliuoti šlapiujų ir butlė- 
gerių.

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

Kiek nepastovu ir Šilčiau; 
vėsokas pįetų vėjas.

Specialūs kongreso 
sesijos ir bedarbės 
klausimai aktualus

Trijų ar penkių bilijonų “hado 
x paskolos” reikalauja

New York, rūgs. 7.’ Nesenai 
susikurusi League for Indepen- 
dent Political Action pasiuntė 
prezidentui Hooveriui prašymą 
sušaukti specialę kongreso se
siją su tikslu išrišti nedarbo 
klausimą ir išleisti mažiausia 
$3,000,000,000 “bado paskolą“. 
Ta paskolos suma turėtų būti 
sunaudota statybai namų, ke
lių, elektrikos linijų ir kt.

šiai organizacijai priklauso 
daugelis pažangiųjų inteligen
tų, profesorių ir socialių veikė
jų, kurių tarpe ir prof. John 
Dewey.

Visi reikalauja kongreso
Washington, rūgs. 7. Organi

zuotas darbas besiartinant žie
mai ėmėsi sukti galvą, kas bus 
su 7,000,000 bedarbių ateinan
čią žiemą. Spalio mėnesį susi
rinks Darbo Federacijos kon-‘ 
vencija Vancover mieste, ku
riai ruošiama plati dienotvarkė, 
reikalauti federalinės,, valstijų 
ir savivaldybių valdžių aprū
pinti bedarbius darbu.

Montana valstijos atstovas 
Scott Leavitt, Califomijos “tri
jų dešimčių komitetas“ ir New 
Yorko atstovas La Guardia ra
gina šaukti kongresą ir leisti 
$5,000,000,000 paskolos bonus 
bedarbei panaikinti, ir reko
menduoja pakelti taksas ant 
prabangos dalykų.

Vokiečiu fašistai£
susipiove

Hitleris jau parlament ar istas!

Hamburg, Vokietija, rūgs. 7. 
Adolfas Hitleris, Vokietijos fa
šistų vadas, išgązdintas savo 
pasekėjų vidaus piovynėmįs, 
metėsi pats ant savo pasekėjų, 
kurie iš jo reikalauja smurto 
nuversti Vokietijos respubliką.

“Arba mano priešininkai tu
ri pavirsti į dulkes arba aš 
krisiu negyvas!” jis sušuko sa
vo oponentams hitleristams. 
“Aš bučiau mizeriškas veid
mainis, jei man pritruktų drą
sos siekti galybės parlamenta
riniu keliu”.

Žmogus, kurį svetimi 
apdovanojo, savi tardo
Paryžius, rūgs. 7. New Yor

ko majoras Walker čia gavo 
medalius ir tapo priimtas į 
Francijos Garbės legioną. Tuo 
tarpu New Yorke eina tardy
mas, kokiomis lėšomis Walker 
važinėja po Europą ir kaip 
atsitiko, kad su juo sykiu va
žiavo cks-nusikaltelis David 
Majer.

Airišiai išmoko nuo A- 
merikos gengsterių
Belfast, rūgs. 7. čia rastas 

sušaudytas žmogus, paimtas 
“ant raido“, visai panašiai kaip 
daro Chicagos gengsteriai su 
savo aukomis.

[Acme-P. H A. Photo]

Chicagos majoro Cermako tėviškė
Paveiksle matomas kai^^ kampe, sėdintis New Yorko majoras Walke.r, kurs besivažinėdamas 
po Europą užsuko ir j Chicagos majoro Cermako gimtinės kaimą, čia kaimiečių “orkestras“ 

griežia “na zdar” už Cermako pasisekimą.

Darbo Dienos Apvaikščio jimas Chicago j
Oklahoma guberna

torius centralinė 
figūra iškilmėse

Apvaikščiojimas labiau panešė
jo į biznio reklamą kaip į 
darbininkų demonstraciją.

Chicago, III., rūgs. 7. šian
dien čia šventė savo* auksinį 
jubiliejų arba 50 metų sukak
tuves Amerikos Darbo Fede
racija, surengdama tam ' tiks
lui milžinišką eiseną miesto 
centro gatvėmis ir programą 
su prakalbomis Soldiers Field 
arenoj.

Eisena buvo labai įspūdingą, 
bet kad ji butų buvusi klasiš
kai sąmoninga, kitas klausi
mas. Įvairios Federacijos sek
cijos žygiavo su tautinėmis ir 
savo simbolinėmis vėliavomis ir I
orkestrais. Policijos skvadai ly
dėjo ir tvarką darė.

Eisena buvo pavadinta pro
testo demonstracija prieš be
darbę, bet plakatai ir juose už
rašyti obalsiai atrodė daugiau 
negu taikus. Plakatuose buvo 
reikalaujama darbo, ne kaip 
malonės, bet kaip teisės. Kai- 
kur buvo prisiminta apie 6 va
landų darbo dieną ir 5 valandų 
darbo savaitę.

Stadione klausytojų 
nedaugiiausiai

Soldiers field stadione, kur 
visos darbo organizacijos susi
rinko, nors per radio garsia
kalbius buvo skelbiama, kad 
šimtai tūkstančių maršuoja, 
deja, dauguma kaip organizuo
tai jmaršavo, taip tuojau palai
dai grįžo lauk iš stadiono, ir 
programos klausyti pasiliko ne
daugiau* kaip keliolika tūkstan
čių.

Darbo -šventę ir ypatingai 
Darbo Federacijos 50 metų su
kaktuves sveikino visa eilė Chi
cagos miesto oficialų ir keletą 
svečių, iš kurių vaizdingiau
sias ir vertas ypatingo dėme
sio buvo Oklahomos guberna
torius William H. Murray ar
ba “Alfalfa Bill”, musų skai
tytojams jau gerai pažįstamas, 
iš savo “karo žygių” prieš Red 
upės tiltą ir prieš aliejaus lau
kus.

Vieną ilgą prakalbą pasakė 
Frank Moįrison,* Amerikos 
Darbo Fedefacijos sekretorius

ir antrą dar ilgesnę Oklahomos 
gubernatorius. Reikia jam pri
pažinti kreditą, kad tai buvo 
vienintelis kaip savo ilgų ūsų 
išvaizda, taip savo dinamišku
mu ir iškalbumu, ir nevy- 
niojimu teisybės į medvilnę.

Alfalfa Bill” visus patenkino
Savo daugiau kaip valanda 

ilgoj kalboj “Alfalfa Bill’ iške
deno Wall Street, bankų siste
mą, kapitalizmą, mokesnių si
stemą ir valdžios tarnavimą ne 
žmonių reikalams. Išsiilgę a,t- 
viresnio žodžio,' susirinkusieji, 
tiesa, neskupėjb tam “vakarų 
fantomui” karštų aplodismen
tų. Iš lietuvių “Alfalfa Bill“ 
geriausia tiktų prilyginti D-rūi 
Graičiunui, su sąlyga jei Grai- 
čiunui pridėjus dar du syk il
gesnius usus, dešimt kartų stip
resnį balsą ir keliolika kartų 
platesnę kalbamosios temos I 
skalę. , i

IPublikoj, kurios prisirinko 
šiaip taip apypilniai vakarinis 
ir rytinis stadiono šonai buvo 
tikras bedlamas: laike kalbų 
būriai “šaltkošės”, “near bear”, 
karštų šunų ir kitokių valgo
mų ir geriamų dalykų parda
vinėtojai nuolat užrėkdavo kal
bėtojus; klausytojai taip jau 
nerodė ypatingo intereso, kad 
tai yra dvejopa diena: ir Dar-< 
bo Šventė ir Darbo federacijos 
auksinis jubiliejus.

Prakalboms pasibaigus buvo 
simboliška pantomima, vaizduo
janti Laisvę, Pasisekimą, Lai- 
mę, Sveikatą, Apšvietą ir kt. 
Paskui buvo žaislai, lenktynės, 
ugnys ir vakare balius.

Amerikeitis siūlo ka
riauti nuodingais gazais
Nuodingi ggzai esą “žmoniš- 

kiausia” žmonių žudymo 
priemonė
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Londonas, rūgs. 7. Nuodin
gi gazai, kurie neišvengiama 
bus vartojami ateinančiame 
kare yra labiausia žmoniška 
karo priemonė, jau kpHiitą 
kartą stengiasi įtikinti/pasaulį 
Amerikos chemiškos draugijos 
sekretorius, prof. Charles Par- 
son. Nuo nuodingi} gazų kaž
kurie kareiviai dar net pagi- 
ją, o miestus išnaikinti busią 
galima kaip nuodais taip ir 
sprogstama]a medžiaga. Nuo 
nuodingų gazų jis pataria ga
minti apsaugos kaukes.

Penki lietuviai su
imti už dirbimą 

netikrų dolerinių - - - - ,— i
Visi clevelandiečiai; tarpe jų 

motina su trimis sunais

Cleveland, O., rūgs. 5. Rug- 
piučio 28 <L Nanticocke tapo 
areštuoti trys jauni vyrai, pa
gauti bekęičiant dirbtines dvi- 
dešimt-dolerines notas. Tardant 
jie pasisakė esą Jonas, 25 m., 
Pranas, 23 m., ir Kazys, 19 m. 
Malone iš Clevelando. Greit 
ten pat tapo pagauti ir jų mo
tina, Mrs. Ona Malone, 45 m., 
ir Petras Senkus, 43 m., taip 
pat iš Clevelando.

Pas« suimtuosius rasta 101 
netikros dvidešimt-dolerinės no
tos,* pinigų dirbamoji mašinėlė, 
automatiški revolveriai ir daug 
šovinių, ir konfiskuoti' du jų 
automobiliai, kuriuose ta gru
pė važinėjosi.

Patirta, kad tokių netikrų 
pinigų yra gerokai paskleista 
Ohio, New Jersey ‘ir New 
Yorko valstijose. Areštuotieji 
padėti kalėjiman kiekvienas po 
20,000 bando. 
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Washingtono policija 

kankinanti suim
tuosius

. Washington, rūgs. 7. Prezi
dentui Hooveriui paliepus pa
daryta policijos tardymas dėl 
žiaurumų su suimtasiais, ir 5 
policijos kaptiOnai pavaryti, 
kadangi patirta, kad jie muša 
žmones su guminėmis lazdo
mis, kumštimis ir vartoja ki
tokias inkvizicijos priemones.

Nautilus tvarkoj, kalba 
per radio

Olso, Norvegija, rūgs. 7. 
Randolph Hearstas pakvietė 
Wilkins skubiai grįžti namo iš 
Šiaurės ledino vandenyno, ka
dangi artindsi žiema ir subma- 
rinas Nautilus yra gerokai nu- 
kėntėjęs nuo ledų, benarsty- 
damas.

Pats Wilkins pranešė per 
radio, kad ekspedicija yra 
tvarkoj ir daro mokslinius ty
rinėjimus daugiausia jūrių 
dugne, po ledų kalnai^. Pa
lengva jau plaukia pietų link, 
bet plaukimą jūrių paviršium 
tyeik visai uždarė ledai.

Net oficiozas gėrisi ro
manu iš kalinių gy- 

_ venimo
Originali ir nepaprasta knyga

“L. A.“: šiomis dienomis

knygų rinkoje pasirodė J. Mar
cinkevičiaus originalus kalinių 
gyvenimo romanas “Sukaustyti 
latrai”. Del tos knygos nese
ntai buvo daug kalbama ir jos 
visi laukė. “Sukaustyti latrai“ 
ryškiai ir moderniškai nusako 
savotišką kalinių gyvenimą, ko 
kio nė vienoj nors ir garsiau, 
šioj knygoj, skaityti neteko. 
Kalinių meilė, veldybos, šeimy 
ninis' gyvenimas, mirti nuteis
tųjų dienos, džiovininkų mir 
lys, žmonių kameros karste, at
vaizduota tikrai Remarkiškai ir 
įdomiai. Knyga kaštuoja tik 3 
litai ir gaunama visuose kny
gynuose.

Beprausiamas meksi
kietis išėjo iš proto

Per 45 metus jis nebuvo nė 
sykio praustas

Meksikos Miestas, rūgs. 7. 
Jose Velaząuez, 45 metų avi
žiaus, kurs savo amžy nė sy
kio nebuvo maudęsis nei prau
sęsis, dabar areštuotas už val
katavimą tapo priverstinai nu
mazgotas, bet vanduo jį tiek 
prigązdino, kad beprausiamąs 
j iŠ išėjo iš proto. i

Meksikos valdžia išelido įsa-' 
kymą gaudyti purvinus žmo
nes ir juos nuprausus duoti 
jiems baltus marškinius. Kuo
met policijos kapitonas- norė
jo pakviesti Valazųuez į pirtį, 
tas puolė jį su peiliu, sakyda
mas, kad jis verčiau -mirs, 
kaip duosis nusiprausti. Ke
turių policistų jis buvo nuga
bentas į pirtį.

Suvalgė 37 kornus, 
( čempionas

ir

Ortonville,. Minn. rūgs.
Edward Cottwitz, 37 metų.^ar'. 
rneris, paėmė pasaulinį Čem
pionatą kornų valgyme, per 
vieną valandą ir 45 minutes 
suvalgydamas 37 kornus, net1 
švarko neatsisagiojęs. “Aš bu
čiau ir daugiau suvalgęs, jei 
nebūčiau prieš porą valandų’ 
valgęs stiprius pietus,”, gyrėsi* 
farmeris Cottwitz, eidamas 
melžti savo dvyliką karvių.

Motoristas būtinai no
rėjo save nubausti

New York, rūgs. 7. Magis
trato teisme tapo iššaukta Wil-< 
liam Bagley pavardė. Bagley 
priėjo (prie teisėjo ir padėjo 
ant Stalo penkinę. “Ką tamsta 
darai?“ paklausė teisėjas. “Aš’ 
nusikaltau pasukdamas savo 
karą klaidių£on pusėn, pone 
teisėjau, ir Užsimoku bausmę”. 
Teisėjas atsakė, kad jis dar 
nežino net už ką jis areštuo
tas ir jo dar nenubaudė. Bag- 
lei pasisakė, kad jis pats pa
prašė policisto, kad jį areštuo-; 
tų. “Byla suspenduota”, pa
reiškė teisėjas ir grąžino Bag-' 
lėy penkinę. “Aš tačiau mftnau, 
kadi aš esu kaltas”, pasakė 
Bagley, nenoromis imdamas sa-
vo penkinę.

Švedija susidomėjo 
Lietuva ir jos 

kurortais
Paskutiniu laiku Skandina

vijos valstybės, ypač Švedija, 
susidomėjo puikiais Lietuvos 
kurortais ir apskritai Lietuva 
ir jos gražiąja gamta’. Iki šiol 
Švedijoje apie Lietuvą maža 
buvo žinių, o apie musų ku
rortus ir pajūrį beveik niekas 
nieko nežinojo.

Liepos mėn. dideliuose švedų 
laikraščiuose “ Kalmartidningen 
Barometern“, “Alfonbla’det” ir 
kit. pasirodė ilgi straipsniai A. 
Falk ir ponios Dr. Inge Hag- 
strom su iliustracijomis iš Kau
no, Klaipėdos, Palangos ir Kur
šių Neringos kurortų. Rašyto
jai pataria kiekvienam, kas no
ri maloniai praleisti vasarą ir 
parsivežti gražių įspūdžių bei 
pataisyti sveikatą, vykti į Lie
tuvos kurortus, nes švedų lai
vas “Borgholm“ palaiko nuola
tinį susisiekimą tarp Kalmaro 
ir Klaipėdos. Iš kitų Švedijos 
uoštų taip pat ateina laivai į 
Klaipėdą.

Sąlygos yra palankios, nes 
švedai lyg ir netuH savų gerų 
pliažų.

Juozas Babravičius 
turi pasisekimą 

» t
- ■ 
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Tik užmiršo pasisakyti, kad yra 
lietuvis

Ryga, Latvija. Paskutiniam 
sėzęito .koncerte dalyvavo ir lie
tuvis dainininkas Juozas Babra
vičius. Jis labai solidžiai' pa
sirodė ir publikai reikalaujant 
kai ką turėjo net pakartoti. Ir 
spauda apie dainininką atsilie
pia palankiai. “Jaimakas Žinąs ’ 
pastebi, kad Babravičiaus te
noras malonaus tembro, jam 
nestinga jėgos ir ryškumo. Bal
sas rūpestingai išlavintas ir 
dainavimas kultūringas. “Pede- 
ja Bridi” taip pat pripažįsta, 
kad dainininkas parodė gerą 
mokyklą ir dikciją. Lirinis te
noras publiką buvo parėmęs ir 
minkštu balso tembru, ir giliu 
perdavimo jausmu.

Deja, prieškoncertinėj rekla
moj musų tautietis figūravo
tik kaipo “Jozefs . Bobrovičs, 
Niujorko Metropoliteno ir buv. 
Maskvos Didžiojo teatro artis
tas”.

Tik Rygos Alatvių laikraščiai 
pažymėjo savo recenzijose, kad 
Babravičius yra lietuvis.

Užpuolė žiurkės
Pakruojo vai., Sigutėną kai

mo ūkininkai nusiskundžia ne
paprastu žiurkių gausingumu.

žiurkės pragraužė sienas, pa
lėpes (stogus), užpuola mie
gančius žmones klėtyse. Vieno 
ukininko triušiams išgraužė 
akis ir t.t. \

žmonės nežino kaip jų ap
siginti.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu it Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
it Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST, 

CHICAGO. ILU -
I. ’ 4

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
k valandai Šventadieniais nuo

9 iki 1 Valandai
e 5 . .



B »... ...11 —................................. ..... . . ,

Ar žemSj per daug žmonių?
Nesenai Italijoj buvo daro

mas visuotinis gyventojų su
rašinėjimas. To surašinėjimo 
daviniais, Italijoj dabar yra 42 
mil. 118 tukst. 435 gyventojai. 
1921 m. Italijoj buvo gyvento
jų 38 mil. 710 tukst. 576. Reiš
kia, per dešimtį metų gyvento
jų skaičius padidėjo 3 mil. 407- 
tukst. 859, kas sudaro apie 
6,1%. Ypač smarkiai didėjo 
Italijoj gyventojų skaičius nuo 
1929 mėtų. Mat <|nbar Italijoj 
ypatingai smarkiai varoma 
kompanija dėl didesnių šeimų. 
Kartų Mussolini,, kalbėdamas į 
moteris, pareiškė vilties, kad 
antron šio šimtmečio pusėn 
Italija turi įžengti su 60 mil. 
gyventojų. Ir jeigu Italijoj to
kiu tempu eis gyventojų dau
ginimasis, o ypatingai, jeigu 
dar net padidės, tai pilnai ga
lima tikėti, kad Mussolini vil
tys išsipildys: po 1950 metų 
Italija turės 60 mil. gyventojų. 
Reiškia, per 20 metų priaugs 
beveik 20 mil. gyventojų.

reikalavęs virš 30 milijonų au
kų, galima sakyti, tik šiek tiek 
sulaikė gyventojų skaičiaus 
didėjimų: šiandien Europoj 
jau yra apie 20 mil. daugiau 
žmonių, kaip buvo prieš Did. 
karų.

Tokiu tempu didėjant gy
ventojų skaičiui (reiškia per 
100 metų pasidvigubinant) po 
100 metų (apie 2030—2010 m.) 
pasauly jau bus

4 miliardai gyventojų, 
o po 200 m. (apie 2130—2150 

m.) 8 miliardai ir tt.
Čia kyla klausimas: iki ko

kios ribos galės didėti žmonių 
skaičius, kitaip sakant, kiek-gi 
žmonių galės išmaitinti musų 
žemė? Klausimai, žinoma, yra 
labai painus ir į jį tiksliai at
sakyti, tur būt, visiškai nėra 
galima. Tuo klausiniu ir įvai
rių mokslininkų, ekonomistų 
nuomonės žymiai nuo viena 
kitos skiriasi, šioks ar toks 
to klausimo išsprendimas pri
klauso daugiausia nuo to, kiek 
bus imama domėn, atsižv'el-

[Acme-P. 15 A. Photo]

Kunigaikštienė de Colloredo-Mannsfeld su savo dukterimi. Bu- 
vusis jos vyras teismo keliu nori uždrausti jai naudoti kuni

gaikštienes titulą.
...... |, ...... ..L., , 1 r. '■j,
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tomą žemėj lig 450 ndlionų.
Kibai yra nepihpr^l man

dagus. KW ^aikhil^fo fak
toriai yra nešuprąntamį loki 
Žiaurus apsakymai ątsįųstųjų 
tošių autoriams^ kaip kad Eu
ropoj' Kinų redaktorius niekad

^iVae...
Antradienis, rūgs. 8, 1931

1872 metais visuotiniu Japo
nijos gyventojų surašinėjimu 
rasta, kad tuomet Japonijoj 
buvo nedaug kų daugiau kaip 
30 mil. gyventojų. Dabar Ja
ponijoj jau yra virš 65 mil. 
gyventojų. Reiškia, per pus
šimtį metų Japonijoj gyvento
jų padvigubėjo. Ir šiandien vi
sų tikima,, ir patys japonai 
pilnai tuo yra įsitikinę, kad už 
20 metų (1950 metais) Japoni
joj bus jau nemažiau 85 mil. 
gyventojų. t Taigi, per 20 metų 
padidės dar 20 mil.

Čia paminėjome dvi valsty
bes. kurių gyventojų skaičius 
ypatingai smarkiai kyla. Joms 
gyventojų skaičiaus didėjimu 
gal būt galėtų prilygti tik kai 
kurio imigracijos kraštai, į 
kuriuos atkeliauja daug atei
vių. Kitaip sakant kraštai, ku- 
nų gyventojų skaičius smar
kiai didėja ne dėl didelio pa
čių gyventojų prieauglio, bet 
dėl atvykstančių daug ateivių. 
Taip, pav. Brazilija dar šio 
šimtmečio pradžioj teturėjo 
keliolika milijonų gyventojų, 
o dabar jau turi apie 40 mil. 
Panašiai yra ir su kitomis 
Pietų Amerikos valstybėmis.

Kinija gyventojų prieaugliu

giama į ateities mokslo pažen
gę (pavyzdžiui: dirbtinis mai
stas, pavertimas negyvenamas 
dykumas derlingomis, dirbti
niu budu apšildymas ašigalių 
sričių ir tt.). Bet prie dabarti
nių gyvenimo sąlygų daugu
ma mokslininkų mano, kad 
musų žemė nepajėgs išmaitin
ti daugiau, kaip G - 7—8 mi- 
liardus.

Garsusis Vienos statistikas 
Alois Fischer’as apskaičiavo, 
kad, jeigu musų žemė išmai
tintų mažddųg 8 miliardus 
žmonių, jie butų pasiskirstę 
atskirai žemynais skaičiai:

•v Dabar 
gyv-

Galėtų 
gyventi

Gali 
padau-

Azijoj
mil.

1071
mil. gėti mil.

1700 62!)
Europoj 500 (500 1(N)
Amerikoj Ž49 3100 2851
Afrikoj 145 2300 2155
Australijoj 10 390

Iš pauūolosios 1c■nfelčs Tua-

kituose žemynuose, kai kurios į pildyti. Kaip minėjome, po 
Europos valstybės pasirodys Į 200 melų žemėj gali būti jau 
jei ne per daug, tai bent pil
nai pripildytos žmonių. Euro
poj, gal būt, gyventojų skai
čius galėtų padidėti tik žemes 
ūkio kraštuos (ypatingai Rusi’ 
joj, kuri dar gana retokai ap
gyventa —’ maždaug 26 žm. 
kvadratiniame kilom.) Lietu
voj gyventojų skaičius dar 
galėtų padidėti dvigubai —

tome, kad prie dabartinių są
lygų Europoj dar šiaip taip gal 
galėtų gyventojų skaičius padi
dėti 100 mil. žmonių. Dau
giausia gyventojų gali padidė
ti Amerikoj, Afrikoj ir Aus
tralijoj. Tie žemynai šiandien 
dar labai retai tėra apgyventi. 
Pagal profes. Dr. R. Ilennig’ą 
žmonių apgyvenimo tanku-

neatsakys vargšui plunksna
graužiui, kad jo kūrinys netin
ka, bebus dei|amas. Kino nuo
monę,, tąį yra ląfeąį nemanda
gu. Kinų redaktorius laiko sa
vo pareiga maždaug tokią for
ma pranešti apie neigiamą at
sakymą: aš, Tamstos nuši^čmi- 
nęs tarnas, skaičiau nepapras
tai įdomų jūsų rąištą. Jis įiane 
sužavėjo, bet gaila tik, kad ma
no menkas laikraštis nėra ver
tas, kad jame butų spausdimv- 
mas tojes kilnus kūrinys!

Kai kartą kinų sosto įpėdi
nis vaikščiojo laukuose, moky
to mandarino lydimas, ir, pa
matęs avis, pasakė, kad tai yra 
kiaulės, Žilas mandarinas Žtemai 
nusilenkė prieš busimąjį valdoj 
vą ir ‘mandagiai atitaisė klai
dą, tardamas: uStebiuosi, Vieš-' 
patie, tavo išmintimi, Mis pa
daras, kurį tavo šviesios akyš 
dąbąr mato, turi, kaip ir kiau
lė, keturias kojas. Bet tikro-, 
sios kiaulės turi šerius, o kiau
les,'kurioms vietoj šerių auga 
vilnos, kaip kad šiai, yra vadi
namos avimis!” Budelis, prioš 
nūkirstlamas nusikaltėliui gai
vą, ilgai atsiprašinėja saVo au-

• < f1- !■ !' . t , , J/r f ' 4 < , ff 1 •

gus, nes, esą nėra tikrai žino
mas pinigų kursas anam pasau
ly. Taip antai, požeminio pasau
lio bianko 100 dolerių bankno
tas yra dorų kiniąįitĮ parčįnvl- 
nėjimas po kelias dešimtis mū
siškių^ centų. Ne tik stambus 
banknotai, bet ir “sidabriniai0 
doleriai iš medžio ir popierios 
yra gaminami ano pasaulio rei
kalams, taip kad rinkų “ban
kininkai” nesiskundžia blogu 
bizniu. Pinigai, pasirodo, yra 
reikalingi ^iniečiui ir mirus. O 
mes, vargšai europiečiai, sakom, 
kad mirdamas savo turtų į aną

* 1 ’■

pasaulį nenusincŠi. Tai girdė
dami, kiniečiai tik šypsosi...

Dabokite!

0 Q

Rūpestingas Prižiūrėjimas Užtikrina

GFCCIALĖ priežiūra saugoja geram* ir 
«k<inį Bowrnan pieno anc kiekvieno 

žingsnio, pradedant nuo fatfnos iki jtut| 
namų. Po melžimui Bowman fermeriai 
atveža savo kasdieninę kvotą į švariau
siai kaimo priėmimo stotis, tokias kaip 
kad matote cik.

Čia Bowrtian inspektoriai nuodugniai 
ištyria kiekvieno fajmerio atvežtą prtni. 
idant pktkrinti, kad jisai pilnai atsakytų 
Bovman'O griežtiems kokybės standar- 
datns. Stropi vųą®kį temperatūros lon- 

. trplė 'užtikrina jo sžldMną ir tvieŽettią.
Išgerkite bowmahvO Pienu Šiandie- Te

gul jūsų pačių skonis parodo, kad čia 
tikrai yra pienas aiškaus riebtfmo it ge
resnio skonio.

Telefonas SUPERIOR 6800

BOlfMAN
, 50

nuo Japonijos taip pat mažai 
teatsilieka, šio šimtmečio pra
džioj Kinijoj buvo apie 400 
mil. gyventojų, o dabar, yra 
beveik 500 milijGlįų.

O kaip su kitais kraštais? 
Ir kituos kraštuos, nors, tiesa, 
ir ne tokiu pasiutusiai smar
kiu tempu, bet vis gi gana 
smarkiai gyventojų skaičius 
didėja. Taip, pavyzdžiui, Ang
lijoj 1820 metais gyventojų 
buvo lik apie 20 mil., o šian
dien yra jau apie 47 mil., 
nors iš Ąnglijos yra išvažiavę 
keletas milijonų išeivių į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Australiją, Pietų Afriką ir tt.

Panašiai yra ir su Vokietija, 
ir su Lenkija, ir su Rusija ir 
t. t.

Pagal žymaus Vienos sta- 
tistiko Alpis Fischer’o apskai
čiavimui 1800 metais visame 
pasauly buvo ne daugiau 775 
mil. gyventojų. 1900 met. visa
me pasaulyje jau buvo virš 
pusantro mi bardo žmonių. O 
šiandien žmonių jau yra apie 
2 miliardus (1930 met. baigia
ntis buvo 1976 mil. gyvento- 
jų)- Į

Taigi, imant gyventojų skai
čių visame pasauly, per 100 
metų (buo 1800 iki 1900 met.) 
jis padvigubėjo. Imant vien tik 
Europos žemyną, taip pat per 
praėjusį 100 metų gyventojų 
skaičius, — nežiūrint didžiau
sių karų, siaučiančių ligų, ne
žiūrint milijonų išeivių į ki
tus žemynus, —pasidvigubino. 
1800 met. Europoj buvo, sulig 
Fišero apskaičiavimais, 1800; 
mil. žmonių, o 1000 ra. jaū 
buvo virš 400 mil. šiandien 
Europoj jau yrą virš 500 rpil. 
gyventoji/. * Didysis karas, pu

mas atskirais žemynais yra 
toks:
Europoj 50 žmonių kvadr. kil. 
Azijoj 24 žmonių kvadr. kil. 
Amerikoj 5,7 žm. kvadr. kil. 
Afrikoj 4,8 žm. kvadr. kil. 
Australijoj 1,1 žm. kvadr. kvil.

Taigi, tankiausiai žmonių 
yra apgyventa Europa. Kai 
kurios Europos valstybės gal 
būt net jau šiandien per tan
kiai yra apgyventos.

Daugumoj Vakarų Europos 
valstybių ypač smarkiai yra 
išsiplėtojusi pramone. Iš pra
mones gy*veną milijonai žmo
nių. Pramoningosios valstybės 
iš savo žemės jau ir šiandien 
nebegali pragyventi: juos kiek 
vienais metais įsiveža iš že
mės ūkio kraštų maisto pro
duktų. Be to, kai kurios Vak. 
Europos valstybės turi daug 
kolonijų Afrikoj, Azijoj, Aus
tralijoj, Ramiajame vandeny
ne ir tt. Į tas kolonijas jos 
gabena savo pramonės išdir
binių, o iš ten įsiveža maisto 
produktų, žaliavos ir tt. Tokiu 
budu ir mažoj teritorijoj gali 
pragyventi daug žmonių. Pav., 
kvadratiniame kilonletre gy
vena :

Belgijoj 264 žmonės.
Holandijoj 229 žmonės.
Anglijoj 156 žmonės.
Vokietijoj 139 žmonės, ir tt.
(Lietuvoj kvadr. kil. gyvena 

40 žmonių).'
Bet kylant gyventojų skai

čiui ir kituose žeAiyhuose,, 
kartu turės plėstis ir pramo
nė, ir tie kraštai nebenorės iš
duoti maisto produktų, * žalia
vos ir .tt. Už pramonės gami
nius tiek, kiek tie kraštai dar 
bar jų duoda išvežti. Taigi, 
kylant gyventojų' skaičiui ir

Dabar šiek tiek paliesime 
Japoniją. Kaip minėjome, Ja
ponijoj dabar yra apie 65 mi
lijonai gyventojų. Ir Japonijai, 
reikia pasakyti,*’ tai beveik ir 
per daug. JapoiųiL^’^ena^ ant 
ugniakalnio kilmes salų palei 
rytinius Azijos pakraščius. 
Žeme gana nederlinga, dirba
mos žemes tėra vos vienas 
šeštadalis. Vidutinis Japonijos 
ūkininkas neturi nė šeštos da
lies tiek žemes, kiek jos tūri, 
pavyzdžiui, prancūzų ūkinin
kas, o tuo tarpu jo šeima yra 
žymiai didesnė. Be to, japonų 
ūkininkas neturi nei ^karvių, 
nei kiaulių, nei naminių 
ščių\ Ir tokiomis sąl;
viename kvadr. kilometr. 
ponijoj gyvena maž daug 166 
žmonės.

apie 8 miliardus gyventojų ir 
tai yra tiek, kiek gali pajėgti 
išmaitinti musų žemė.

O kas bus toliau? Kas bus 
po 300, 400, 600 ir 11, metų? 
Apie tai kalbeli, žinoma, jau 
yra dąugiau fantazijos daly
kas. Bet kai kurie mokslinin
kai daro įvairių spėliojimų. 
Svarbiausias dalykas 
mokslo pažangą.

Mes matome/ kad 
padaro nepaprastų 
Apie ką prieš kokį šimtą metų 
žmogus nė svajoto nesvajojo, 
nė sapnuote nesapnavo, mums 
šiandien yra kasdieniniais da
lykais. į

Taigi ir' mąįioina, kad po 
200 - 300 metų mokslas gali 
liek pažengti,|kad lengvai ga
lės būti išrištas žmonių maiti
nimosi klausimas. Čia svar
biausia nurodoma į dirbtinį

Čja

mokslas 
dalykų.

ką, kad jo nevertos rankos tu
ri paliesti tokią garbingą gal
vą ir prašo dovanojamas.

Kinai yra nė tik mandagus 
su gyvaisiais, bet ir labai rū
pestingi mirusiųjų atžvilgiu. 
Jie tiki, kad žmogus visiškai 
nedingsta niūnirdatnas^ bet gy
vena anam pasauly. Pomirtinį 
gyvenimą kinai vaizduojasi la
bai panąšų j žemišką. Numi
rėliu dvasios yra giminių mai
tinamos. Nummėliui stengia
masi į karstą įdėti ne tik val
gių, bet ir pinigų. Vidurinės 
Kinijos miestų rinkose galima 
pastebėti tikrus bankininkus,, 
kurie pardavinėja “Poleminio 
pasaulio banko** (Bank Fo 
Ming Koo) banknotus. Teisy
bė, ano pasaulio pinigai ‘.yra 
daug pigesni Už žemiškus, pini-
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šilimos ir jos energijos išnau
dojimą (dirbtiniu budu galėtų 
būti apšildomos ašigalių sri
tys) ir tt. ii’ tt: Ir tuomet, ži
noma, žemėj žmonių galėtų 
gyventi ne 8 piiliatdai, bet gal 
20, 30 ir tt. Be to, Čia dar ga
lime paminėti Aušrinę, Marsą. 
Na, bet tai jau fantazijos daly
kai, kurie iš tiesų niekuomet

N ■

Spaudos Darbus
* ** ■

Padarome Visiems Greįįąi ir Pigiai>

BIZNIERIAMSĮVAIRENYBES

I

Hambuhc-Ahhucmi Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CH1CAGQ ‘ l
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Japonija jau iš savo žemės ir 
dabar nebepragyvena ir turi 
įsivežti maisto produktų iš ki
tur. O kas bus po 20 metų, kai 
Japonijoj gyventojų bus 85 
milijonai? Lieka vienintelė iš
eitis — važiuoti į kitas šalis.

Taigi matome, kad ir šian
dien jau kai kurie kraštai yra 
pilnai pripildyti žmonių. O po 
200 melų, tokiu tempu augant 
gyventojų skaičiui, ir šiandien 
dar apytuščiai kraštai bus pri-

šis tas iš kini} papročių
Kinai yra ne tik gausingiau

sia tauta pasauly, bet. ir man
dagiausia ir rūpestingiausia. 
Kinų taūtybės žmonių priskai-
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NUMAŽINTOS J ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAI 
PER HAMBURGĄ'- 

$173.50 Trečia ta 
!

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai f • 
VIRŠM1NĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ. ANT 

VISŲ MUSŲ LAIVŲ. ' 4 ...
Del informacijų kreipkitės į lokalinius", 

musų, agentus . .

SURASIT, KAD
pijuj , v ,nv...

Kiras Motor Sales,Ine
3207-09 So. Etalsted Št. tet Čalum'et 45Š9

Biznio Kerteles 
Laiškus it Koftvertus 
Plakatus

DRAUGIJOMS!
Atsišaukimus
Lapelius
Kortelės

PAVIENIAMS;
Vizitinės Korteles

Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ete

■ Draugijo?ns Konstitucijos k . ____  ,
Musų Siiecialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 

kaip jos UniJ'om ir

1739 South Halsted Street,
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Laiškas devintas
aujienos

Klaipėda

Vainutas, Lietuva

un

Kanados Lietuviams
$2.50

$1.50

$8.00

Brooklyn, N. N.

BY VVESTPHAL
GAr<(T

mažesniuose 
fanuose, *tai

FIRST
THE^VIES

firma 
uostų, 
danai 
tačiau

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Rei. Tel. Yardi 3408

Didelis smagumai

■LARĄ WAS 80RN 

»* brooklyn * 
AlX».8)l9O.£'

IN ONE MOnTh 
SHE RECKVCD 
35,000 ietur j 

FROM 
FAlTHFuCFANS

BRIDGEPOllT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų maveriai vietoje ir 

coli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th St 

Tel. Boolevard 9336
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios 
yra naudingos

suteikia 
barzdaskutyklos 
—i komfortą 
■ skutimos 

namie

Pypkės ir 
Cigarętų 

Rūky
tojų

SOQN 
VRBW TH£ i 
ATTEHTion 
°PARW10Wit

Phone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. Washt«naiv Avė. 

CHICAGO. 1LL.

areštuotaisiais apsiei- 
gerai, duoda jiems 
cigaretus rūkyti.
valandų praslinkus 

į Nąu-

z32 No. State St.
kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 

pietų. Panedėly ir Ketverge 
iki 8:00 vai. vak.

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) ' 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
t*—teisingai ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
T«L Boulevard 9122

Klaipėdos miestas yra gražus 
ir turi daug amerikoniškos dva
sios. Mano manymu, pramonės 
atžvilgiu Klaipėda Lietuvoj tu
ri tokią pat reikšmę, kaip Chi- 
caga Amerikoj. ' Prfeijungusi 
prie Lietuvos valstybės kamie
no, ji pradėjo labai smarkiai 
bujoki, augti ir plėstis.

Kol Klaipėda priklausė Vokie
tijai, tai ji jokios reikšmės ne
turėjo. Buvo tai tik užkam- 
pinis miestukas ir nežymi žve
jų prieplauka. Visai kitoks 
reikalas yra dabar. Dabartinė 
Klaipėda virte verda. Pramone 
ir prekyba šuoliais auga. Ener
gingai viskas tvarkoma ir tai
soma. Ji pasidarė žymus Lie
tuvos centras.

Klaipėda turi labai gražias 
kapines. Tokių kapinių tikrai 
retai kur tepasitaiko matyti. 
Mat, jas tvarko ir prižiūri pats 
miestas. Visų tikybų kapinės 
yra bendroj vietoj, tik išdalin
tos j skyrius. Kiekviena tiky
ba turi savo skyrių.

Prie Klaipėdos randasi ir ke
letas labai gražių vietų pa,si- 
linksminimui. Jos paprastai 
yra vadinamos kurortais. Vi
sų kurortų man neteko aplan
kyti. Tačiau progai pasitai 
kius nuvykau į Smiltynę. Tai 
tikrai graži vieta. • Saloj yra 
gražus pušynas, kuris švariai 
užlaikomas. Visos sausos ša
kos nugenėtos ir išgraibstytos. 
Miškas atrodo tarsi iššluotas. 
Nuo Klaipėdos pusės pušys vi
dutiniškos, bet juo tolyn į pa
jūrį, įtuo jos mažesnės. Prie pat 
juros jos atrodo lyg kokie krū
mokšliai,—sužėhisios, susipynu- 
sios taip, kad, kaip sakoma, nei 
uodas savo snapo ten negalėtų 
ikišti. Keliukai ir takeliai vi
sur gražiai ištaisyti ir žvyru 
išpilti.

Pušynų nuo juros skiria smė-

CIARA HAVMANY 
BROKEN HEART3 

TO H<R.CREDlT,

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Varicose Gyslos
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų 
naujas Europejiškas išradimas 

i ir skaudžias gyslas 
pačiu laiku galite vaikščioti 

šgydo ant vi-

todą gydyme 
tos ir sekiniu 
tą būdą suradau 1906 
ateiti pas tokį daktarą, kuris turėjo 
ilgiausi patyrimą gydymo šiuo me
todu? Gydymas yra be skausmo, 
saugus ir tikras. Sutinimai, skaus
mai, nuovargis ir atdaros žaizdos 
išnyksa kartu su gyslomis. Palieka 
kojos švarios ir švelnios kaip kudi-

lių kalniukai. Atrodo, kad tie 
kalniukai buvo tyčia supilti 
Bet taip nėra. Tai vėjo dar
bas. Vėjas sunešė tuos kalniu
kus, kurie yra vadinami kopo- 

Smėlys baltas ir švarus.

Amerikos* laikraščiuose tik 
retkarčiais tepasitaiko ' skai
tyti korespondencijų iš Kana
dos lietuvių gyvenimo. Ir tos 
korespondencijos dažniausiai 
asmeninio pobūdžio. Nepatiko 
korespondentui koks nors as
muo, jis ir peizoja jį laikraš
tyje. Apie draugijas jie irgi 
prirašo visokių nemalonių da- 
lytų.

Visai 
prašalina Šiaurias ir 
—— tuo i 
ir dirbti. Be skausmo 

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
/J Bėdino Universiteto, Vokietijos 

' J 90 NORTH STATE ST.
Kambarys 834—8-ros lubo# 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30. 

Pėtnyčiomis uždaryta.

CoNTe.«T

M. J 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namui - 

3335 S. Halsted St 
TeL Yardi 6894

mis
Ot, rodosi, gulk ir voliokis bei 
gerėkis gamtos grožybėmis.

Tiek Palangoj, tiek Klapiėdoį 
galima pastebėti, jog juros 
krantai vis tolinasi. Seniau ju
ros krantas buvo visai netoli 
nuo tų miestų, o dabar vis la 
biau ir labiau traukiasi. Atro
do, kad jura darosi seklesnė.

Klaipėdos miestas turi savo 
žinioj visus laivelius, kurie 
veža žmones į kurortus. Iš to 
susidaro neblogos įplaukos, ku 
rios duoda galimybės tinkamai 
ištaisyti kurortus.

Dabartiniu laiku danų 
taiso ir gilina Klaipėdos 
Nors, bendrai imant, 
yra patyrę mechanikai, 
tinkamų įrengimų jie neturi. 
Dirba netikusiais įrankiais. 
Amerikiečiui tiesiog nuobodu 
į juos žiūrėti. Amerikoj su 
garine kulbe ilgiausį polį per 
kelias minutes įkalk. O Klai 
pėdoj danai prie to darbo pra
leidžia labai daug laiko. Kulbę 
jie turi ant virvės pasikabinę. 
Tiesa, virvė yra vyniojama ga
rine mašina. Bet .kol suvynio
ja, tai labai ilgai užtrunka.

Iš dviejų atvejų buvau1 susto 
jęs Klapiėdoj pas ponus Kerne 
žus, kurie savo laiku gyveno 
Chicagoj. Jie yra pirmeiviški 
žmonės ir geri Lietuvos patrio
tai. Įvairių pažvalgų amerikie
čiai juos nuolat aplanko-tai pa
sisvečiuoti, tai šiaip visokiais 
reikalais. P-as A. Kemėža Klai
pėdos krašto lietuviškoj politi
koj visuomet yra pasinėręs ligi 
kaklo. Pas jį, galima saky
ti, visoki politika prasideda ir 
pas jį ta politika tampa galuti
nai suformuota.

—Atostogininkas.

DR. MICHAEL’S 
ALL HERB TONIC 

■’ Naujas atidarytas skyrius
4745 S. Ashland Avė..

CHICAGO , ,
Tai yra šešta sankrova . \

, Mokslininkas išradėjas ii-daktaras sutinka su vienas kitu, kaip yra 
gaunama pagelba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt.

a Rekomenduojamas nuo:
Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaukite dykai 
sampelį Dr. Michael’s Ali Herb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egzaminacija dykai. Ateikite ir gaukite DYAI sampelį.

Nejaugi korespondentai ne
gali surasti geresnių dalykų 
parašyti apie Kanados lietu
vių gyvenimų? Kiek man teko 
kalbėtis su Kanados lietuviais, 
kurie gyvena 
miestuose arba 
jie yra labai nepatenkinti to
kiomis korespondencijomis, 
kadangi iš jų jie jokios nau
dos neturi. Pasak jų, jie norė
tų matyti laikraščiuose Kana
dos valdžios leidžiamus įsta
tymus, projektus ir tam pana
šius dalykus.

Ir tai visai natūralu. Jie pa
geidauja arčiau susipažinti sp 
tuo kraštu, kur gyvena. Tad 
gerbiamieji \ korespondentai, 
pasirūpinkite patenkinti savo 
tautiečiiis tokiomis žiniomis ir 
pranešimais, kurie jiems yra 
naudingi ir įdomus.

Kanadoj vakdeijas praleidęs

$7.00
—..............58
Išleista

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

WISSIG,
Paaaalioiame Kart

Seno Krajaus

?ia apgarsinimas jums yra vertas $!f.OO, kadangi jus galite atsincSti ji i musų ofisų 
ir gauti reguliarę $3.00 naryste už $1.00.
, . MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus. penkių ir trijų dešimtų dienų pareiškimus jr išpildome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais iegališkais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir asscssmeutų reikaluose.
City Of Chicago Landlords Association, Ine.

Seeond Floor 4004 South Ashland Avenue, 47th & Ashland Avenue

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

kooN m imp 
THff SHg 
WAS ONB. - 
amon^munV

VIRINIMO,
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmh bon- 
komis

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

[Acme-P. 8 A. Photo]
*• » , ' ■ »

Rūmas iš lauko kaip dvaras, bet viduj pragaras * \
Tai yra Michigan valstijos kalėjimas Marųuette, kuriame laikomi labiausiai nusikaltę krimina
listai. Daug riaušių čią yra buvę. Pereitų piene sį keturi kaliniai nusižudė pirma nušovę šio

1 kalėjimo gydytojų jtyĄUžeidę kelis sargybinius.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRĖJE. Išleista *1926 metais. Apdaryta
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ....... 
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. ■ - •

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...............................X
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

' vos žmonių aprašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS -............... ........ ...................................
Knyga paveiksiu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........ .....................

Rašybos vadovėli# su rašybos Žodynėliu. 
1926 metais. .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS --------...________
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street

NĄUJlENpS/Chicago, III

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą ~

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbtį 

savo drapanas
Tad žinoneliams 

pasilinksminti, 
žinoma, visur: 

baliavoja, o kitą

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 'tiž treatmentą. Natu- 
ralis kojų gražumas ir stiprumas tan
kiai būna pažeidžiamas padidėjusių, 
negražių gyslų. Jeigu jus turite 
tokį pakrikimą, jus negalit? jį pas
lėpti nuo tų draugų, kurie stebisi, 
kodėl jus neiŠsigydote, nes jie gal
būt žino kaip lengva jas yra išgy
dyti, jei tą darbą atlieka patyrf gy
dytojai, Aš vartojau (čirškimo me
todą gydyme vericose gyslų nuola- 

aiko 
Kodėl

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
gydo Visas ligas vyrų Ir moterų per 26 metus. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jui išgydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli merų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. * Nedėtiomu nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 Weat 26-Sl, kampai Keelet AveM Tek* Cravford 5573

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Lonii Ave.r

- CHICAGO. ILL. T

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTI3 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau. 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas ).
Tūkstantiai Žmonių yra iUgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 bentu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

PASKOLOS M^ORG^CIV
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS . (

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE B A N K E R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9
Musų šventoj Lietuvoj pasi

taiko 'tikrai įdomių? dalykų, 
štai vienas jų.' Jonas Mockus 
iš Kiviliu kaimo 1920 m. tar- 

c \

navo kariuomenėje. Del kaž
kokių nesusipratimų jis nuko
vė rusų laikais vadinamų 
ter-oficierių, o lietuviškai 
kant, puskarininkį. Papildęs 
tų žmogžudystę, Mockus pabė
go iš kariuomenės ir slapstėsi 
ligi pat šio laiko.

Rugpiučio 4 dienų polici- 
jantas pagavo Mockų ir pri
statė į Tauragę. Areštuotasis 
pasiprašė, kad jam butų leista 
eiti savo reikalais. Nieko blo
go nemanydamas, policijantas 
sutiko. Įsigavęs į išeinamųjų 
vietų, Mockus tuoj spruko pro 
langų ir pabėgo. Policijantas 
susigriebė, bet jau buvo per 
vėlu.

Prasidėjo vėl “ablava.” Vai
nuto vadas Juškėnas su ketu
riais šauliais ir dar vienu po- 
licijantu iš Pajūrio leidosi ie
škoti. Jiems tapo nurodyta 
vieta, kur Mockus pasislėpė. 
Graužiu kaimę tapo apsuptas 
Antano Juškos namas. Pa
klausus, ar ^kartais pas jį nėra 
pasislėpęs pabėgėlis, Juška 
pradėjo rėkti, kad nėra. Tai 
jis darė tuo tikslu, kad Moc
kus Nugirstų ir galėtų pabėgti.

Nugirdęs įspėjimų, pabėgė
lis, žinoma, nieko nelaukda
mas spruko pro langų ir ban-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

I Tel. Ked?ie 8902

dė pasislėpti miške. Tačiau šį 
kartų jam nepasisekė, ,— šau
liai jį pasivijo ir pagavo. Už 
bandymų paslėpti kriminalis
tų bus patrauktas atsakomy
bėn ir Juška.

Surišę, kaip žydai Kristų, 
šauliai parvarė Mockų į Pajū
rį. Nuvykau ir aš jo pažiūrėti. 
Išmėtėme po burnų. P-ia Poš
kienė padėjo gardžių užkand
žių. Neužmiršome nei to, ku
ris sėdėjo surištas. Aš jam 
pasiūliau amerikoniškų “Ga
mei”, kuriuos man žmona 
prisiuntė iš Ghicagos. Man bu
vo nurodyta, kad Lietuvos po
licija su 
na gana 

fnet savo
Porai

Mockus tapo išvežtas 
miestį. Kokios bausmės jis su
silauks, sunku pasakyti. Gali
ma manyti, kad jis bus ati
duotas kariškam teismui.

Man keistai atrodo tik tas 
faktas, į<a(i' ‘ ' Vokibj mažytėj 
Lietuvoj žmogus galėjo per iš
tisus vienuolikų metų slapsty
tis ir nepakliūti į policijos 
rankas.

Šiaip bent šiuo tarpu Lietu
voj viskas neblogai. Javai už
derėjo gerai. Tik žiemkenčiai 
nebuvo tokie, kokie privalėjo 
būti.

Pajūryj dabar turime alinę 
ir monopolį, 
yra progos 
Linksminasi, 
vienų dienų 
biedoja. —

PROBAK

( PROBAK BLADE)

mūri

.■■a: '■

..f, ' ’
I
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to. -lataąščm red^iją w pa- 
reikalavo. pasfcl$& > ‘Midavi- 
tą”; kuriame sakoma, kad kar
čemoje jam (Byrai) davę

uMums- teko sužinoti, kad r 
pu -Byra labai negražiai yra 
pasielgęs su kaikuriais ar
tistais, kuriuos labai nu.-

Sveftatos Dalykai

Naujienos eina kasdienį Išskiriant 
kmadientas. Leidžia Naujienų Ben-
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Suvienytose Chka«oj,
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GELEŽINKELIŲ REIKALAVIMAS

Jungtinių Valstijų, geležinkelių kompanijos nori 
pakelti 1&% mokesnį už prekių gabenimą (freight). 
Bet, be valdžios leidimo jos negali to padarytį nes su- 
sisiekimoi priemonės, yra po valdžios priežiūra, todėl 
kompanijos- įteikė prašymą ta rpva Ištisinei prekybos ko
misiniai, ir ši dabar veda tyrinėjj'mą. Komisijai duoda 
savo parodymus farmerių organizacijų viršininkai ir 
įvairių prekybos .šakų atstovai, kurie visi* priešinasi 
mokesnio kėlimui* sakydami, kad tai uždėtų sunkią 
naštą žemės ukiui, prekybai ir pramonei

Iš tiesų, koks yra pateisinimas geležinkelių kompa
nijų reikalavimui? Ar pabrango medžiaga, iš kurios 
yra daromi geležinkeliai, traukiniai ir garvežiai? Ar 
pakilo- geležinkelių darbininkų algos? Ne> nė kompani
jos to nesako. Jos tik skundžiasi, kad sumažėjo gele
žinkelių biznis ir jisai neneša to pelnoy kurį nori gauti 
ihdėto į juo§ kapitalo savininkai. Tegaus,, jeigu bus 
pakeltos kainos, už; prekių gabenimą, tai geležinkelių 
biznis dar labiaus' sumažės, nes prekių gabenimui bus 
daugiau vartojami sunkvežimiai (“trekai”) ir vandenų 
keliai. . *'• !

Geležinkelių kompanijos nori imtft pėteįf nestik buo 
to kapitalo, kuris buvo tikrai į juos įdėtas, bet ir už 
tuos serus, kuriuos kompanijos išleido, padalindamas 
savo nariams be jokio investmento jų pusėje. Geležin
kelių kapitaluose yra labai daug “vandens”, dėlto jie ir 
neneša tokio- pelno nuošimčio^ kokį turėtų duoti tikrai 
įdėtas į biznį pinigas,

Be to, kompanijos veda tarp savęs neišmintingą 
kompeticiją. Daug linijų yra nutiesta tarp« tų pačių 
miestų, ir kiekviena linija stengiasi iš. kitos paveržti 
biznį. Jeigu geležinkeliai butų valdžios rankose (taip, 
kaip paštas), tai ta kompeticija butų bereikalinga ir 
susisiekimo- išlaidos butų daug pigesnės.

LIETUVOS KAPITALAS ORGANIZUOJASI

Musų skaitytojai žino, kad Lietuvoje žmonės nere
tai nusiskundžia sindikatais (pramonininkų susivieniji
mais), kurie kelia kainas statybos medžiagai, gėrimams 
ir kitoms prekėms. Dabar Kauno spaudoje pasirodė 
pranešimas apie susidarymų, dar vienos tokios biznio 
organizacijos. Esu, Šiauliuose įsikūręs odos fabrikantų 
sindikatas. Tik užgimęs, jisai tuojaus nustatė kainas- 
žaliai (neapdirbtai) odai: jos tapo numuštos beveik per 
pusę.

Šitoks odos kainų numosimas palietė ūkininkus, 
kurie odų pardavinėja, ir pirklius. Pirkliai jau, esą, pa
davę finansų ministerijai, motyvuotą skundą, kuriame 
jie nurodo, kad tokia naujojo sindikato politika varan
ti juos į bankrotą. . ,

Spauda pastebi da ir tai*> kad, nors sindikatas nu
mušė žalios odos kainas, bet išdirbta oda ir odos dir\ 
biniai, ypač avalynė,, neina pigyn'.

Vadinasi, kapitalas Lietuvoje organizuojasi tikslu 
padidinti savo pelnus ir visai neatsižvelgia į tai,, kaip 
tatai atsiliepia į kitų krašto gyventojų būklę. 0 tuoi 
tarpu darbo žmonėms organizuotis , dabartinė valdžia, 
nefeidžiaę. nes tai esu “priešinga tautui”..

Apžvalga
AHraSTO BVROa PBMTIBJAI

Neperseniai Amerikos lietu
vių spaudoje pasklido ,gandų 
apie Lietuvos operos artisto 
Byros nepasisekimus, New 
Yorke, Jisai) atkeliavęs į Ame
riką. bet imigracijos valdininr- 
kai nenorėję jį įsileisti* reikar 
laudami kaucijos. Pagalinus, 
kauciją už- jį užstatęs jo. bro
lis, gyvenąs Illinois; valstijoje, 
ir Byra. jgąvęs, Aidimų apleisti 
imigrantų, salą,.

New Yonke prasidėję nauji 
artisto vargai. < 
vieno labai “tautiško” laikraš
čio redakciją ir' susitiko tenai

chemikalais, nuo kurio jisai nu 
stojęs sąmonės ir nepajutęs

itaštis da ir šiandie turįs^ tą 
“afidbvitą” ir nežinąs* ką sii 
Juo, daryti.

Tai viena dalis istorijos. Toa 
artisto Byros nelaimės suįdo- 
miho daugelį amerikiečių, kar 
dlangi Byrą jie atsimena iš 
1922 metų* kuomet jisai Čionai 
kartu su Gteka ir vjenu smui
kininku įš Kauno koncertavo 
lietuvių kolonijose.

Dabar antra istorijos dalis.

Pav. p. V. Grigai- 
gaudanti apmo

kėti vekselių 9,000 litų, p> 
K. Petrauskas 7»D00 lt., 
p, ^onUškąibe-Zaunienė irgi 
7^000 lt., p, Nagrociskis 1,000 

I lt., artistų-kasa 2,000 lt. ir

Kraujo apnuodmi 
mas

' Ne 
mas* 
mirtį atnešti. Už tai reikėtų 
visiems žinoti, kaip apsisaugo
ti. čionais apie tai ir pakalbė
sime.

Pūlių bakterijų visur milio- • 
nai laksto. Jos visur laukia 
progos įsiskverbti į žaizdų ir 
paskui veistis;,, žaizdose joms 
»yra gero maisto;; jos čia grei
tai veisiasi ir dirba pulius; 
žaizda^ žinoma, negyja; vėliau^ 
ligonis suserga, išsivysto .krau
jo apnuodinimas. Reiškia pū
lių dabar jau visame kūne yra: 
kraujas išnešiojo^ čionais jau 

1 tikra ir pavojinga liga susida
rė*.

retai mažiausias įsibrčži- 
mažiausia žaizdelė gali

“Reikalas esąs juo' pras
tesnis, kad p. Byra, gavęs 

K vienus vekselius, prašydavęs, 
esą, pakeisti jieins pasirašy- 

' ti kitus, bet jų nepakeisda- 
■ vęs, o; pagal juos gaudavęs
* > naujas paskolas. Tokiu budu,
• padaręs labai negražų daly-,

ką, išvykęs, niekam, nežinant, 
Amerikon, (

’l* s

“Esą',, Amerikon jo' neno
rėję .įdleistk nesj be 300 do
lerių iš viso neįsile?džiama. 
Tuos pinigus jam prisiuntęs 
jo brolis, kurtis gyvena Ame
rikoj. Tuos pinigus p. Byra 
tuojau pratašęs.

“Dabar nežinia, kur jis 
esąs, O’ čia asmens, kurie juod
ini patikėjo (prašydamas 
pasirašyti, sakęs, kad tai esą 
reikalinga jo ukiui gerinti-, 
kurti, namams statyti ir t. 
t.)\ dabar turi didžiausį ne
smagumą.”

I

“Lietuvos žinios”' rašoy kad 
tenoras Byra yra išdūmęs į 
Ameriką, palikdamas 30,000 li
tų. neapmokėtų vekselių (no
tų}:. ' .

“Visuomenei žinoma,/ skai
tome Kauno dienraštyje, 
“kad pavasarį kažkaip neti
kėtai išvažiavo. Amerikon p3 
Byra.. Dabar aiškėja jjd i š va- ; 
davimo priežastys.

“Kaip kalbama 
esą, jis prasilošęs; 
prasilošimas, ten ir 
reikalai.

micste> 
o kur 
pinigą r
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f Apie Įvairius Dalykus

Valstybe ir bažnyčią
įvykiai. — Pasairtfaė 

dramai — Ke*a dėl sąžines
— Jteffomnacija^ — 

Franci^ nevoli’uciuą. —. Vai? 
stybiMė religija. — Bažnyčios 
padėtis Francijoj. — Griu
vimas monarchijos Ispanijoj. 
— Auklėjimo klausimas.

su gerais “tautiečiais”. Vien&s 
jų buvo stambus šulas lietu- 
,vių. visuomeniniame, judėjime. 
,Tas šulas- turėjo- netoli - nuo- 
laikraščio redakcijos karčemą 
(dabar, sako, jisai ją skubiai 

pardavęs)/.. į laikrąsčio. redak
ciją tąsi karčeihninkas-veikėjas 
užeidavo nuolatos, ieškodamas. 
!“kostumerių”. čia jisai susiti* 
’ko su artistu. Byra, susidrau
gavo ir nusivedę pas save pa
ūžti:. ;

; Laikraščiiiosa pasirodė žinių>, 
kad Byra* beužltamas gęro 

-“tautiečio” užeigoj^ neteko*, ber 
lošdamas kortomis,t keleto šim
tą dolęrių it buvo priverstas. 
imSII telegrafuoti j, IHtyoia vai. 
stiją savo broliui, kuris buvo 

Jisai ’inugip. i, '8* W ii
a “ gelbėtų, New Wrke tarpe Ke- 

'tuvių eina gandai, kad Byra

Pasaulis su dW|febU susido- 
mė$imw seka' įvykius Ispanijoj, j 
kuri' prieš kiek laiko atsikratė* 
nuo* karaliaus Alfonso. Ispani
jos žmoąės ne tik pašalino* ka-. 
ralių,, bet tuo- pačiu laiku, jie 
stengiasi atsikratyti ir nuo-! 
bažnyčios viešpatavimo.. Vadi
nasi, jie yra pasiryžę griežtai 
atskirti bažnyčią nuo- valstybės.

Ispanijos įvykiai yra svarbus 
tuo, kad jie sudaro dalį, tos 
dramos, kuri paliečia Meksikos 
tatedras, magometonų bažny
čias, Italijos skautus ir prezi
dento rinkimus Jungtinėse? Val
stijose. Vargu šiandien butą 
galima surasti bent vieną kraš
tą, kur vyrautų pilna religinė 
laisvė. /

Kova dėl sąžinės laisves, pra^ 
sidėjo jau gana senai. Kiekvie
name amžiuj kilnesnieji žmo
nės stojp už tai,, kad žmogaus 
religiniai. įsitikinimai nebūtų; 
varžomi1. Jeigu žmogus išpažįs
ta . vienokią ar kitokią religiją 
— tai jo reikalas. Tačiau jis 
neturi jokios teisės tą savo- re
ligiją antmesti kitam,, kuriam1 
ji nėra priimtina.

Religinės laisvės srity j jau 
ir šiandien daug kas padaryta^ 
Pakanka tik palyginti ( musą 
laikus;, su,* sakysime? 1750 m. 
Daugumai ’to periodo žmonėms 
religinėjaisvė, jeigu jie girdė
jo- tokį, išsireiškimą atrodė 
baisiausia erezija. Visuose 
kraštuose buvo, įsigyvenusi nuo
monė,'. kad kiekvienas, pilietis 
,priya|o išpažinti tą ar kjtą^ re- 
įligjją. Nepripa^mti jokios retf- 
igijps“, buvo didžiausias- nusidė- 
^imąs.

Viduramžiais popiežiai! patai
kė artimus, santykius^ sw Romos 
•imperija Ęįąfoęm^iil^ įpjaųž^ 
‘popięžiąus galybei nagus, bet 
neli^nės laisvės nedalė. Vienoj; 
valdybėj jsigaj&b kaįtali^’ 
bažnyčia* kitoj protestonų, tnę- 
■čįpį stačiatikių. Rusijoj Petras 
‘Didysis stačiatikią bažnyčią 
sujiųigė su: cąpi«rpo> / sisteĮ|įĮą; 
Po tyievo carai užėmė pimą . 
vietą. UŽ jo ir jo šeimos na- (Pavyzdžiui

’riUs, visose cerkvėse . buvo lai- 
’komos pamaldas. Tbkis jau 
duališkumas buvo ir Turkijoj. 
Turkijos sultonas, tuo pačiu lai
ku buvo ir musulmonų kalifas.

Religinėj sistemos buvo ga
lingos. Jos turęjo nemažai pa- 
Įsekčjų, kadangi nuo, pat 
žens žmogui buvo kalama į gal
vą, jog tikėjimas yra svarbiau
sias gyvenime dalykas. Nežiū
rint į tai, visgi „ atsirasdavo 

jžmoniųi kurie/mokėdavo sava- 
’rankiškai, protauti, kurie neno
rėdavo sų bažnyčiomis nieko* 
bendro turėti. J!ųi> skaičius nuo-

Įti lygių sau teisių.. Tokios tei
ses buvo suteiktos Jungtinėse 
Valstijose* kur konstitucjja lai- . 
deja sąžines laisvę.

i Franciga/ kuri buvo* skaito
ma viena katalikiškiausių ša- 
liųy .atsipalaidavo nuo popie
žiaus įtakos, paskelbdama tris 
dinamiškus žodžius: laisve, ly
gybė ir brolybė. Įvykusi revo
liucija galutinai atskyrė baž
nyčią nuo valstybės. Nors vėr 
liaiv Bpurbonar ir vėl buvo, už
sirioglinę ant sosto ir Bonopar* 

ftes? bandė / atsteigti. bažnyčios, 
‘galią, bet 1905 m; visoms toms 
pastangoms buvo padarytas, 
galas.

Franci jos pėdomis, sekė ir ki
tos valstybės, įskaitant v Brazi
liją, Chile* Meksiką ir kitas 
Lotynų Amerikos respublikas. 
Formaliai‘bažnyčia tapo atskir
ta nuo valstybės. Vokietijoj ir 
Lenkijoj, Turkijoj sultonas ir 
kalifas visiškai* pranyko.

. Tačiaus. religinės laisvės prin- 
jcipa& nėra taip paprastas, kaip 
paviršutiniai žiūrint galf atro
dyti. Pilhai sąžines taišvei) rei- 
■kalinga šie' keturi dalykai: 1. 
.negali.', būti, valstybinės religir 
jos; 2. valstybė neprivalo skir- 
jti pinigų religijos palaikymui;

tyekvįgnas pilietis turi tei
ses išpažinti tą ar kitą religi
ją arba visiškai1 nepripažinti 

i jokios religijos, ir 4. religiniai 
įsitikinimai neprivalo* piliečiui 
{sųdįmytl kliūčių, užimti valdiš- 
M vietų, <

Bfet ar yra.. to. prisilaikoma ?
Apiėį kraštus; Jfcųį bažnyčia yra 
isigalčj ilsi J nėužs|moHa! riti Ml-.

į ganysime,f Lietuvoj; net 
susituokti be bažnyčios palai
minimo' negalima. Kitaip, rodo- 
ti’ Jubfttihėse VhK

w čia dažnai* 
sąžinės laisvė ( yra varžoma.

Samuel' S. Sinith, 72‘ metų amžiaus, kuris dirbo* prie pirmojo, 
Amerikoj, šulinio gręžimo Titusville* Pa,

Pittsburgho buvo pra-
neštą, kad tūlas lietuvis nebu
vo priimtas liudininku, kadbn- 

fgi jis pareiškė, jog netikįs Die
vu. Panašių atsitikimų pasitai
ko ir daugiau.

; Tiesą^ bendrai imant, anglo- 
;saksų kontroliuojamuose kraš
tuose valstybinės religijos, nė- 
•ra. Net Indijai’ karalienė Vik
torija '1858; m. išleido patvar
kymą, kad sąžinės laisvė nįe-^ 
privalo būti varžoma. Sunkiau
sia kova dėl; religinės laisves 
.betgi įvyko, pačioj Anglijoj. 
.Tik praeitame šimtmety j; ten 
nuo- katalikų ir žydą tikėjimų: 
tapo nuimtas slogutis bei pri
pažintos 'ci.vilės; sutuoktuvės; 
Mokslo įstaigos devynioliktame 
šimtmetyje dar tebebuvo dva
siškių įtakoj. Oxford ir Camb- 
ridge uiįiversitetai iš studentų 
reikalaudavo savotiškos religi
jai: ištikimybės.

J •Net dar ir šiandien, Anglija, 
nėra visiškai pasiliuosavusi nuo> 
dvasiškių įtakos. Tiesa, Airijoj 
ir Valijpj? anglikonų, bažnyčia 
nebedominuoja, bet. pačioj Ang
lijoj kai kurie anglikonų vys
kupai, yra skiriami į lordą bu
tą /ir daro- savotiškos įtakos 
visai krašto1 politikai Škotijoj* 
dominuoja presbitarijonų baž-, 
,nyčia>. Nors sąžinės laisvė ten 
nėra varžoma, tačiau, kaip yra 
sakoma,, vienai sąžinei atiduo
dama pirmenybė prieš kitą.

iKoptinėntalėj: ' Europoji ran
dasi visai eilė valstybiųi..(Norve- 
.gija, Švedija, ir Danija)1, kur, 
jrio& turi, taip> vadinamas tauti- 
iiies. religijas. (D kaf kur (pavyzr 
įdžiui, Olandijoj) vatatybė ski
ria pinigus pataikymui katalir- 
kųį protestdnų* ir žydri*' bažny'- 
čių. • f - • . ' A ■“ • ■

Reikia turėti galvoj dar ir tą< 
faktą^ kad atskirimas bažny
čios nuo Valstybės, yra gana* 
komplikuota problema. Nepa
kanka valstybei pasiliuosųoti: 
nuo- bažnyčios įtakos, —< tuo> 
.mažai, kas teatsiekiama.. Jeigu 
vienuolynai* maldos namai- ir 
kitokios nuosavybės pasilieka 
(dvaąjškią rankose,, tai tokiame 
atvėjyj, bažnyčia valstybėj su- 
knria sąvo valstybę. Br gana 
dažnai yra sunku praivetiji lini
ją, kur turi baigtis bažnyčios 
įtaka;

Franci j o jį bažnyčią nuosavy
bė randasi pilnoj yaldžįos konr 
.trolėj. Jeigu dvasiškiai nctri 
naudoti’ bažnyčią arba kateriu 

Litai]ji^turiįi sukurtu; prasitije.'ir 
giriti * iš yaldžįos ■ lėidiiri8t To
kiu budu tikroji1 bažnyčių./sa
vininkė* yra* valstybė) ,o kunigai 
esti’ šabo' risiąs įnamiai* Ir tai

i dar nėra* vąskass/' Bėv valdžios 
leidimo negalima steigti vienuo- 
tynUsr’^Priorite' 'rtemažai afeWi-1

valdžia atsisakė iš
leidimus.

! Meksikoj1 kova tarp, bažny
čios. ir valstybės buvo dar aš
tresne. Bažnyčios nuosavybė 
Įten ne tik priklauso valstybei,, 
,be,t ir kunigų- teisės tapo- žy
miai apkarpytos. Pavyzdžiui,. 
■1926 m, tapo išleistas patvar
kymas, kuriuo- einant visi sve-' 
timšaliai kunigai turėjo apleisti 
kraštą.

Dar visai- nesenai Ispanija 
buvo katalikų bažnyčios tvir
tovė. Inkvizicija ten tapo pa
naikinta vėliau,, negu kur nors 

,kitur. Bet įvykusi ' revoliucija 
sutriuškino karpių galybę, o 
dabar rengiasi aplaužyti) ragus 
ir dvasiškiams, kurie buvo tvir
čiausias monarchijos ramstis. 
Ispanijos respublikoniška val
džia rengiasi paimti f savo- 
kontrolę- bažnyčios nuosavybę.. 
Tuo budu bus paliesta 4,69& 
'religinės ištaigos. Viso Ispani
joj* 1'927' m. buvo priskaitoma 
66: katedros, 22 kolfegiltes baž
nyčios, 20,250 parapijinių baž
nyčių ir 17,186 mažesnės bei 
didesnės koplyčios. Minykų bu
vo 12,219, o minyškų net 52’,- 
895.

Kita sritjs,. kur bažnyčia, su
siduria su valstybe/ yra \ auk
lėjimo klausimas. Suaugęs žmo
gus gali eitii į bažnyčią arba 
neeiti,. 

4 ~~ L. • * .r

Jykas.. Visai kitoks reikalas yra 
su vaiku, kuris negali savisto
viai, protauti.. O kadangi vaiką 
narai sunku, pakreipti yięnon ar 
kiTon pusėn, tai dvasiškiai la
biausiai ir skverbiasi) į mokyk- 
illaai. Bet juo tolyn* tuo> labiau 
• jie in iš ten yra stumiami lauk. 
iKaii kuoiuose^ kraštuose viešo- 
isios mokyklos jau galutinai nu? 
'traukė1 ryšius, srf bažnyčiomis, 
ikr -tokiųi kraštą vis daugiau at- 
isirandu. Nors .bažnyčia dur ir 
ikaip» spiriasi', bet jos įtaka vis 
gabiau ir labiau mažėja1. —K, A.

.kimų, kada 
'duoti" tokiils

tai jo asmeniškas da-

Apsaugojimas
Pirmiausia reikia pūlių bak- 

:berijąs žaizdoje užmušti ir pas
ukui neleisti joms įsiskverbti. 
Chirurgai saugiąja žaizdą nuo 
šitų bakterijų visu galimu 
stropumu. Paprastai negalime 
apsaugoti savo įsibrėžimus ir 
žaizdas nuo pūlių1 bakterijų; 
■dhžnai kartu su įbrėžimu ir 
bakterijų- jskiepiname. Geriau
sia pasakykime, kad visose 
žaizdose^ jau yra pūlinių bak
terijų ir skubinkime jas nai
kinti.. Vandeniu galima trupu
tį; pasigelbeti, tas bakterijas iš
plauti, kraujas irgi jas išme
ta liauk, bet mums to. neužten
ka. Reikia pavartoti tokių sky
stamų, kurie bakterijas, užmuša, 
bet nekenkia kūno audiniams ir 
celėms.. lodąs bene bus geriau
sias antiseptas,. šimtmečiais vi
same sviete išbandytas. Pasku
tiniu laiku, turime kitokių sky
stimų, bet vargiai jais galima 
pasitikėti: vartokite iodą (Tr. 
Jodi, lodįne). Pilk iodo ant ma- 
.žos. žaizdelės:, juo greičiau, juo 
saugiau. Truputį padegins, bet 
bakterijasMižmuš. * v

ĮpiiUa šaukštuką Indo į ga
lionų destiliuoto vandens paši
ldam tinkamas skystimas žaiz
doms. plauti. Apart lodb gali
ma vartoti kitokius antiseptus, 
pv. kresolis, karbolio rukštis ir 
kt. Neužmiršk iodo skiediniu 
.žaizdą gerai išplaut. Paskui už
dėk sterilaus merfio (gauze) 
ant žaizdos, kad daugiau bak
terijų neįlystų, ir gerai aprišk. 
Jei didelė žaizdą, tai reikia su
siūti, nes be susiuvimo sunku 
kraują sustabdyt ir didelis 
randas pasilieka.

Įsidurus viniai arba šiaip ge
ležimi reikia greitai į! daktarą 
kreiptis, nes iš to galima sun
kios- ligos susilaukti, be tam tak
ią# čiepiu Vienok didumą žaiz
delių galima lengvai, nurodytu 
budb namiejė pasigydyti.

Neužmiršk užmušt bakteri
jas,. žaizdą išplaut iodo skiedi
niu ir paskui steriliu menliu 
aprišt. —Dr. A. J. Karalius.

NAUJAS* numeris. Atė
jo Kultūra No. 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai- #

PILIETIS
H

Būtina ir labai pageli 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies i 
piliečiais. Pamokinimai) 
apie šios šalies tvarką,, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viski kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėjį 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CBNTAI

NAUJIENOS
■ 1739 So. Halsted SL
j V CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderi arba krasoa 
ženklelius.

N<n 13-14 “Kovos" gau
tas* šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

DOU3LE
ACTING

II/pBAKINC
[IIVpowder

Pastebėkite puikią teš
lą kati) piragai 

taikosi svieii

cAMEPRlCtDorove r J?
4OYEARS

WflB

’ 25 ounces for254
MI LLIONJ OF POUNOS U SĖD I 

SY OUR GOVERNMCNT . |

Garsinkite “N-nose
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Antradienis, rūgs.

CHICAGOS 
ŽINIOS 

hr f. ..—..
Išeikvojęs netoli $4,000 

000
Tolesnis tyrinėjimas eikvoji

mo, kurį nuo 1919 metų darė 
W ai te r E. ;Wolf, Continental 
Illinois Trust & Savings Ban
ko klerkas, rodo, kad jo išeik
voto turto suma sieksianti ga
lų gale arčiau $4,000,1)00, o ne 
$2»000,000> kaip kad manyta 
pradžioj. Be to, nužiūrima, 
kad dcl to eikvojimo kalėti tek
sią ne tik Wolfui, bet ir ke
liems jo bendrams biržos ope
racijose.

sija pradėjo vajų kovai su kri
minaliais nusikaltimais.

Ateinančią sesiją keletas bi- 
lių busią įnešta legislatuyoff; 
Tie biliai bus taikomi tam, kąd 
suvaržyti ginklų, kaip šautuvų 
ir revolverių, pardavinėjimą ir 
nešiojimąsi. Nusižengusiems to
kiems patvarkymams grūmo
siančios sunkios bausmės. Bet 
ar tokie biliai bus įnešti legis- 
laturon ir ar jie pereis joje, tai 
jau kitas klausimas*

3,000 gausių darbų

Pamėgino centų gėmį 
neteko $750

Albert Slattfelder gyvena 
Oairo mieste Egypte. Jis Egyp-, 

~*te turi eilę viešbučių keliau
ninkams priimti. Dabar tečiau 
jis pats važinėjasi po pasaulį. 
•Ir ot šeštadienį jis buvo Chi
cagoj.

Eidamas pro vieną alėją jis 
pastebėjo du vyru, kurie blaš
kė centus. Priėjo arčiau, pama
tė, kad vyrai blaško centus tai
kydami juo arčiau primesti 
prie tam tikros pažymėtos vie
tos. O jau betus deda truputį 
didesnius, negu centą.

Vyrai pakvietė Slattfeldą 
prisidėti prie gėmio. Kada gė- 
mis pasibaigė, tai pasirodė, kad 
Slattfelder prakišo tiktai... 
$750. Nors vėliau policija ir 
ieškojo centų metytojų, bet jau 
buvo per vėlu juos surasti.

Deliai politikierio
■ daigojimo

. M llll — |

Jau buvo praėjusį šeštadienį 
pranešta, kad rasta nušautas 
Mortimer P. Enright, buvęs 
mokyklų tarybos mekaniškų ir 
elektrikinių pataisų vyriausias 
prižiūrėtojas.

Dabar pradėjo kilti kalbos, 
kad ryšy su $45,000,000 me
tams mokyklų kontraktų suma 
varyta milžiniškas graftas.

Taigi valstybes gynėjas 
Swanson pareiškė/ kad dauge
lis mokyklų viršilų busiu kvie
čiami pasakyti valstybės gy
nėjui ką jie žino apie graftų.

nib

Reikalauja paskirti pi
nigų darbams

Praėjusį šeštadicnj Chicagos 
darbo Federacija priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja, kad 
valdžia paskirtų $1<MMX’(X)O,- 
000 įvairiems viešiesiems dar
bams dirbti. Kezoliucija ragina 
prezidentą Hooverį sušaukti 
specialę kongreso sesiją nedar
bo problemai išrišti,

Holdapas Y. M. C. A 
viešbuty

Vajus kovai su krimi
naliais nusikaltimais
Illinois valstijos kalėjimų pa

dėčiai tyrinėti senatorių komi-

holdapą 
adresu 

avenue. 
Banditai pasišlavė $2,100. Pa
bėgo.

Du banditai padarė 
Y. M. C. A. viešbuty 
822 South Wabash

Pasirašyta kontraktai gat
vėms grįsti. Kontraktai siekią: 
sumos $1,000,000. Nužiūrima, 
kad jiems iŠpildyi bus samdo
ma apie 3,000 darbininkų, šios^ 
gatves manoma grįsti: 92 s L, 
nuo Anthony iki Crandon; 
CUyburn avė.., nuo Ashland iki 
Fullerton; Gunnison Street, nuo 
Mason iki Austln; Laflin — 
nuo Gross iki West 46 st.; Mil- 
waUkee ąve. — nuo Aųstin iki 
Elston; Cottagc Grove avenue 
— nuo 83 iki 87 gatvių; Eving 
avenue — 106 iki 1Į1 gatvės. 
Be to, bus toks pąt darbas 
West 58 place, Indiana avenue, 
Moody avė. ir Wilson avė. 

e

• , r j , r: * t • y

laiko gal Ir tUugJ^u kandida
tų.- aUirgs,. ■’ į ‘}

■ John Domag^JsHb ;gyv» 1749 
North Mason avė., ir Fra^tk 
Dorano, gyy. 1741 North 
avė., sųsįginč.ijo vakąr dėl ti7 
kybos. Kilo kiyir<!ąs tarp ju
dviejų. Kad užbaigti aygųinen-. 
itų Dorano suvarė peįlį į Do- 
magalskį. Domągalski mirė.

Graboriai
*JR»******M»****RUWWWV^

________............................... ...

S. D. L ACHAVKH
LtETL’VlS GRABORIUS
Patarnauju ■ laidotuvės! kuopigiausto.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel Robuvelt 2515 «tba 2916

2314 W. 23rd PI., Chlcago
SKYRIŪSt'

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Ciceru 9927

Lietuviai Gydytojai
PRANEŠIMAS

DR. MARGERIS
Sugrįžo iŠ Lietuvos ir priiminėja 

ligoniui 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ų 

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

3421 So. Halsted St. 
Pbone Boulevard 8483 

—Oj—

Įvairus Gydytojai—
Telefonas Republic 0081

DR. V. B. MILAS
DENTISTAS

2559 West 63rd Street
kampas Rockwell St. 

alandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 
edt ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

Susigrūdimas mokyk 
lose

šiandie prasideda 1931-32, 
metų mokymosi sezonas. Vie
šųjų mokyklų mokinių skaičius 
sieksiąs 500,000. < Nužiūrima, 
kad 66,000 mokinių bus stoka 
vietos ir įrengimų mokyklose.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

I

.Musų patatnavtaiai lai* 
dotuvėse it kokiame ri|- 
kate visuomet esti sąži
ningai it nebrangus to
dėl, kad neturime tt- 
laidų užlaikymui 
rių. . " V...........

3307 Auburn Avė.
\ CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj i

. / I . r. ;

A

JARUSH r. - ■: > ■ r
pUysical 
thbrapy 

MIDWIPB

6109 South 
Albany Av.

1 Pbone 
Hipdock 9252

f /

iojai

Pbone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ic 7—8 w 

Sertdomii it nedaliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6628 So, Richmond St(ee\

Telefonas Republic 7868 
OM—

DR. HERZMAN
? — IŽ RUSIJOS -<*

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
ti kaipo patyręi gydytojas, chirurgas 

akušeri!.
Gydo staigias it* chroniškas ligas vy- 
, moterų ir vaikų pagal naujausius 
erodui X-Ray* ir kiekiui flektros

ir Laboratorija f 
St., netoli Morgan St.

Ofisas ir Laboratorija f 
5 3V. 18th St., netoli Morgan 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakarą 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Patk 6755 ar Randolph 6100

Buvęs senatorius 
sirgo

su-

sena-Buvęs Illinois valstijos 
torius Patrick J. Sullivan su
sirgo. Jį ištiko paralyžius.

17 kandidatų generalio 
prokuroro vietai

Net 17 kandidatų yra busi
moms nominacijoms generalio 
Illinois valstijos prokjuroro vie
tai. O • nominacijos bus tik ba
landžio menesį 1932 m. Iki to

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard

Boulevard 8413

5203

1327 So. 49th

Telefonai 

Cicero 3724

Dr. P. P. ZALLYS 
DENUSTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabash Avenue 
' Tel. Pullman 0856 

Gazai, X-Ray, etc. ' -

Tel. Central 7079
Rez. Longbtach 9453 

1 iki 4 ir pagal susitari

Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 
Instruktorius Viennos U aire įritėto 

Sukę 1447-49 PktrfkM Bldg. 
55 E. Washington St.

MICHALINA KOJALIENĖ 
po pirmu vyru Drazlauskienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 7 dieną. 2 valandą ryte 
1931 m.. Sulaukus apie 40 metų 
amžiaus, gimus Spingių kaįme, 
Kražių parapijoj, Raseinių ap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą, tėvą Steponą, dvi^ 
dukterį — Oną ir Stanislavą, o 
Lietuvoj motiną, seserį, brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2456 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, rug
sėjo 10 dieną, 9:30 vai. ryte iŠ 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Michalinoj Kojalie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Tėvas, Dukterys 
ir Giminės. 4

Laidotuvėse patarnauja g ra bo
rtus L J. Zoip, Tel. £oosevelt 
5203.

BARBORA RIMKIENĖ
(po pirmu vyru Vinckienė) 

kuri mirė rugsėjo 3čią dieną 1931 
m. ir palaidota tapo rugsėjo 7tą 
dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilus it 
negalėdama atsidėkavot tiems, ku
rte suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms rt 
suteikusiems vainikus draugams ir 
tiems kurie paaukavo ant šv. Mi
šių. Dėkavojame musų dvasiš
kam tėvui, Kun. šaulirtskui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas UŽ jos 
sielą; dėkavojam gr. A. Masalskiui 
kurs savu gerti ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį. o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius; 
dėkavojame grabnešiams Keistučio 
Pašelpos Kliubo, dėkavojame gė
lių nešėjoms, dėkavojame visiems 
žmonėms, kurie važiavo į kapines 
sudarydami didelį skaitlių auto
mobilių; ir pagalios Jėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau musų mylima * 
moteris Ir motinėle sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje. Nuliūdę liekame,

Vyras, Duktė ir Sūnūs.

MARIJONA ŽILEVIČIENĖ 
(po tėvais Kerpauskaitė)

Persiskyrė su *siuo pasauliu 
rugsėjo 6 dieną, 6:40 valandą ry
te 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Baužėnų kaime, Tel
šių parap., Telšių apskr. Ameri
koj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Kons? 
tantiną, sūnų Konstantiną, brolį 
Antaną, pusseserę Oną Monkicnę ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę Oną 
ir seserį Prancišką. Kūnas pašar
votas, randasi 4004 So. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 9 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo P. Šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šy. 
Kazimiero kapines.

Visi a. ’ a. Marijonos Žilevičie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 1 kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnūs, Brolis, 
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Undertaking Co* 
Wm. *A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliai visokieme įeiki- 
lame. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
chičago, ill,

................ 1 ............. .... T?“............    ■

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TA Rooievelt 7532 \

. .............. * II* PĮi

drTvaitush?ot^ 
li£Tuvi$ Akių specialistas

• Sugryžo iŠ Lietuvos
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių • karšti, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas dąromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valandos 
ųpo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur, f 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Wl II , .1 K .... , ...»...................

Dr. Susan A. Slak
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pi
Seredomis ir nedaliomis pagal nisitar 

Ofiso TeL Lafayette 7337 
Rez. TA Hyde Park 3395

DR.

MM

Tel. Yauis 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Wėst 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nUo 6 iki 8 
Ned^įpiftHi nuo 10 iki 12. 

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZJ
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ’
4608 South Ashland Avi 

f Netoli 46th St. Chicago, I1L 
........... .......... . •>■ ■■’■?».>" .........—

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos. 11 ryto iki 1 po pietų, 2 ii
4 it 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 002

Jtez. 6600 South Artesian Avenuą 
Pbone Prospeot 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO» ILL.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Ava^ 2 tabol 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
luo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų it nuo 7 iki 1:30 vaL 
akaro. Nedėk nuo 10 iki 12 dienų 

Pbone Midwuy 2880 
—- o—-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland AtiOtMo 

Of&o valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni, 2 iki 3 po ipiet. 

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plast 3200

Pbone Armitage 2822

LMlC« W» I?« jcLZIlLm,2kci 
1145 MUsuauket Aoetme

Valandos: 12 iki 2 ic 6 iki t P. M. 
Seredos vakin uždarytų 
Nedilioj pagal shttrt|

Ofiao Tel. Viaory619 
Rez. T et Drezek 9191

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kadM

OFISAS: > 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 

r SKYRIUS:
, 3238 S. Halsted St, 

Tel* Victory 4088 
mm.. ■>!>**..........  i4h

VYRAI IR MOTERYS '
Sveikata yra laimė. Nepraraskite jos I Apsaugokite savo ir savo Šeimyną. 
American Medical Institute išrišo šį klausimą tūkstančiams žmonių. Dtl 
pilnos medikalės ekzaminbcijos, sirguliavimib kraujo ištarimo, įčirškimų

k'American Medical Institute
,2418 W. Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTĘ — . 
Atdara nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649. S. Ashland Ade, 

kampas 47th St.
Tel. Bohletard 6487

A. MONTVID, M. D. 
v- Wtit' Town State Bank Bldg. ~ 

2400 W. Madison

Vai. t 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 
Tel. West 2660

Namų ' telefonai Brunswick 0597

f.rfiit .......... * *.
Gydytojas ir chirurgas

OfiMss 3102 So. HaUud Sl^ GHovO

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 1

Registruotam Optometristui x 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Akiniai nuo $3 \

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROVPE

4631 S. Ashland Xve. Td. V«* 6780

DR. C. MICHEL, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

kl priskirsiu jusi; akims, 
nežiūrint kaip butų korti- 

' Phkuotas dai'bas. Mano sis-
tema yra pasekmS 20 nie- 
tų studijų ir tyrimo. Tiktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugražina rogSjimų 
ir pabalina įtempimą.

SI’ECIALC DOMfi VAIKU AKIMS 
<lt , IR AKINIAMS.
Akinių ir Kgnaminadjos Kaina Nuo

Žvairos akys atitaisomos. Žema kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokSjiinal, nCra augai- Simo.
i dupUkuojaini ir romai sutaisomiit »ačlb diena.
DR. C. MICHEL, O. D.

Ashland Avė. 2-ras Augštas
VALANDOS: 10 v. ryto iki 8:30 vai. vak.

SVARBI ŽINUTE
DLM. T. STR1K0I

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkeli abu savo ofisu į naują vietų po n

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

Nedčlioj pagal sutartį.. 
Tek Boulevard 7820

• Namai: 1

6641 So. Albany Avė.
. TeL Prospect 1930

Valandos: 1- 
NedUiomu it

K. GUGIS
ADVOl 

MIEŠTO 
127 N. Dearbom

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 i 

Gyvenimo vieta

.TAS v 
msAs 
t., Jtoom 1113.

P® P*etl

Valandos: fino 6 Ski 8 rak kiekvienų 
vakarų, ifolmi 

Nedčlioj noo 9 iki 12 ąųn

I

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westem Avenue * r I • * e

i Tel, Lrfayette 4146

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

ZVLCIENĖ 
Stanškaitė)

šiuo pasauliu 
1:10 valandą ry- 

sulaukus 66 metų
F

Amerikoj
Patiko dide-

AGNIEŠKA 
(po tėvais

Persiskyrė su 
rugsėjo 7 dieną, 
te 19>31 m., 
amžiaus, gimus Tverų parap. ir 
'nfifstf, Telšių apskr. 
išgyveno 25 metūs.__
liame nuliudime dukterį Marijo
ną. 3 sūnus — Kazimierą, Joną 
ir Antaną, žentą Teodorą Pra- 
naucką, marčią Oną ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 10720 
S. Wabash Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks seredoj, rug
sėjo 9 dieną. 8 vai. ryte iŠ namų 
į Vhų šventų parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iŠ. ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero 'kapi
nes, 
j Visi a. a. Agnjeskos Žakienės , 

-giminės, draugai ir pažįltarrii esat j 
/nuoširdžiai . kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jav paskutinį 
patarnavimą ir atsisvelk

Nuliūdę liekami, z

Duktė, Sunai, žentas, 
Marti ir Oiminh.

Laidotuvėsi patarminj! grabo- 
rius ĘudmhU, TA Ytfris 174 L

JUOZAPAS GRUKkuSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 5 dieną, 8 valandą .vaka
re 1931 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio mieste ir parapijoj. 
Paliko dideliame nuliudime brolį 

s Steponą, 2 tetas —- Karusę Mi- 
s'unskienę ir Elzbietą Jakševičienę, 
3 pusbrolius. 6 pusseserę* ir gi
mines. o Lietuvoj 3 seseris ir 3 
brolius. Kūnas paŠarovtas, randa
si S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks setedoj. rug
sėjo 9 dieną. 8 Vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vttiohio 'aielą, 'O iš 
ten bus nulydėtas į šv, Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Juozapo Gruklusko 
girtfihės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam parieti' 
tinį patarnavimą ir atsisveikini* 
mą.

Nuliūdę liekame, 
Brolss, Tetos, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminėm

Laidotuvėse patathąuja 
rius s. ’P. Mažeika, Tek 

.1138.

1 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

* DYKAI DEL ŠERMENU

Lietuviai Gydytojai 

DR. A J. KARALIUS 
i Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street
• Tel. Calumet 3294 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
huo 6 iki 9 valandos Vakare

—- ~ty i,- .r - ■— į-1 “ —' .

*
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes vjsuoinet teikiame širdingų, simpątingę it fcataty 
patarnavimu kuomet jis yrą labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
■ * Z r;'- : <JŪSŲ GRAfiORlAI ‘ -

Didysis Ofisai , - iv .

4605-07 South Hermitage Avenue
' / n vm m/oMh iraips Įjįi» * <74ž

V

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

Tel. Kentvood 5107 ‘
VALANDOS:

> nuo 9 iki U valandai/ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai. vakare 

apart Iventadiehio ic ketvirtadienio
*. Ii, i ■■ iii' iŠ i ' i . ' —— i l

Ofiso h Rez. Tel. BouleVard 5913

' 756 W. 35WSt.
(Coh of 35th « Halsted Sts) 

Q|iso valandų}): nbo 1-3, nuO 6:3Q-8:30 
NeJeldieriiais pagal sutartį

____
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. J. J. KOWARSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

2403 W. 63rd SL, Saite 3 
Tel. Proipect 1028

Rez. 2359 Leavitt St. Canal 2310 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autartį <
”--------------—*-------- -------- ---------- *------------

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
’ 2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

■ *■ ... ... ....... ... ..........
Phone Canal 2118 

Valandos: 6—8 vakare

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

41'93 Atdhee Avė. 
j Valandos: 2*—4 po piet 

Phone Lafayette 0098
Naktinis telefonas Grovehitl 159?

Dr. A. P. Kazlauskis
. Denti stas

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589, 

Ofiso vaiapdos 10 ryto ikt 8 vakaro.
Resldence Pbone Hemlock 7691 

,.,lwr.i H',........... i. —

\ Pbone Bouleyard 7042

ADVOKATAI 
11 SouOi Lą 

Room 1934 TA Raodolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 *&• ▼A* 
3241 B. HMM Kt. TU VMtį 

Vahndoi — 7 įkl 9 vulunt

John Kuchinskas■ ' ■' ’ I | t
Uetuvis Advokato ?

Arti Leavitt

Valandpe 9 ryto iki 8 vilatfo. .
Seredoj h Pftnyčtoj tttb 9 ttd <
— ...............- ---------r-j —Ą

A. A. SLAKIS:
Advokatą

Miesto Ofisas 77 W. O
Room 1502 TA ____

Valandos! 9 rytu iki 4 po *letų

Vakarais: Utam., Ketv., Ir $ubato|

toa

N.mq TA M,4< Pwk ,1M S
■■*«* 1 .< w»—šnemi I Iiiem

UMM
Vakarais

PAS J

v*

(Coę. of 35tfc « HakM M.-'.
Ofiso' Vąlandbs: riųo 2-4, hub 7-9

Nedėldianiais pagal sutartį

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
■ »

JOSEPfl J. GRISn 
lietuvis Advokatas <

4631 Sb. Mfend Mimu

Rez.
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Antradienis, rūgs. 8, 1931

Tarp Chicago* 
Lietuvių

Sugryžo p.p. Gugiai
Pereitų ^sekmadienį po piet 

sugryžo advokatas K. P. Gugis, 
• SLA. iždininkas, kuris prieš ke

letu dienų buvo išvykęs į New 
Yorkų dalyvauti -SLA. {Pildo
mosios Tarybos suvažiavime.

Kartu su adv. K. P. Gugiu 
sugryžo ir jo žmona, p-ia No
ra Gugienė, kuri, jos tėvui stai- 
ga-'mirus, buvo išvykusi į savo 
gimtinę, Waterbury, Conn., 
laidotuves ir paskui užtruko 
ten kelis menesius betvarkyda
ma įvairius po tėvų mirties su
sikaupusius reikalus.

Lietuviai studentai 
ir studentės vėl 
organizuojasi

Pirm poros metų Chicagos 
lietuviai studentai ir studentės 
turėjo savo asociacijų. “Nau
jienose" jie vedė net skyrių. 
Asociacija tečiau pakriko.

Dabar ir vėl daroma pastan
gos studentų ir studenčių or
ganizavimui. Ir praėjusių sa
vaitę, ketvirtadienį, pp. čepu- 
kų namuose būrys jų nusitarė 
atsišaukti į kitus studentus ir 
studentes, kviesdamas visus ir 
visas susirinkti paskirta dienų 
organizacijos pamatui. padėti. 
Dienų ir vietų susirinkimui 
jie pažymūs laiškuose su pa
kvietimais. .

Vienų tečiau kliūtį numatė 
iš anksto. Sumanytojų būrys 
nepažįsta visų lietuvių stu
dentų ir studenčių. Dar ma
žesnio jų skaičiaus adresus tu
ri. Taigi laiškus su pakvieti
mu susirinkimui išsiuntinės 
tik tiems ir toms, kurių adre
sus žino. Bet pageidaujami 
yra visi 'ir visos, nežiūrim tp 
ar jie gavo pakvietimų laišku,, 
ar ne.

Sumanytojų 'būrys praėjusį 
ketvirtadienį praleido susirin
kimų svarstydamas praktiš
kai vienų pamatinį klausimų, 
būtent, koks yra tikslas lietu
viu studentų ir studenčių or
ganizacijos?

Tas tikslas nužiūrėta štai 
koks: Arčiau susipažinti vie
niems su kitais, palaikyti tų 
pažįntį, teikti1 informacijų 
apie mokyklas, padėti na
riams darbų surasti reikalui 
esant, ir ki^turintis, . paildant 
savo narių paskaitomis, disku
sijomis ir informacijomis tas 
trukumas, kurių neužpildo 
mokyklose išdėstomi kursai, p 
taipgi pranešimais žmonių iš 
šalies, susipažinusių geriau su 
tais ar kitais klausimais.

Sumanytojij būrys svarstė 
organizacijos tikslų klausimų 
turėdatnas omeuėj, kad tas 
svarstymas yra kaip dieno
tvarkes nužiūrėjimas busi
mam pilnesniam susirinki
mui;' kad I 
reikia didesnės studentų ir 
studenčių atstovybes (repre
zentacijos).

Rašančiam šių žinutę, klau
santis minėtų aukščiau disku
sijų, atrodė ir dabar atrodo, 
kad lietuvių studentų organi
zacija .yra reikalinga. J Rim
čiausias organizacijai pama
tas, rodosi, bus toks; t ’ * ;

Kaip lenkai^ žydai, italai ir 
kitų tautų ateiviai, taip ir lie
tuviai, nors gyvena Amerikoj, 
bet, bendrai imant, negyveno. 
Amerikos gyvenimu. Jie grei
čiau, sudaro, bent Chicagoj, 
savotiškų mažajų Lenkiją, žy-- 
diškų Ghetto, mažajų Italijų ir 
mažajų Lietuvų. Jų vaikai, 
net tie, kuria lanko aukštąsias 
mokyklas, irgi nėra pilnąi įė
ję į amerikonišką gyvenimą. 
Jie atsidūrę, galima sakyti, 
tarp kūjo ir priekalo. Iš vie
nos pusės jie kalba angliškai, 
sėdi mokyklų suoluose kartu 
su amerikonų vaikais, o iš ki
tos — namie rūpinasi savo to

vų lietuvių vargais, linksmi
nasi jų linksmybėmis, daly
vauja jų Sueigose, svarsto 
opias jų tėvams problemas.

Ir ot' paseka: didžiuma net 
studentų ir studenčių, ku
riems kelias plačiau atidary
tas į amerikoniškąjį gyvenimų, 
dėl tų ar kitų priežasčių ne
pajėgia, kad ir norėtų, nu
traukti ryšius su mūsiškiu lie
tuviškuoju gyvenimu. Prisi
žiūrėkite su kuo jie draugau
ja, ir pamatysite, kad didžiu
ma su tokiais pat vaikinais ar 
mergaitėmis lietuvių vaikais, 
kaip ir patys.

Natūralūs todėl lietuvių stu- 
’dentų ir studenčių noras tu
rėti savo organizacijų. Tam 
norui pamatas yra pats jų 
gyvenimas.^

Toliau. Amerikos mokyk
los, gan tiksliai įrengtos jaunų 
vyrų ar merginą profesijai 
priruošti. Bet to šiandie jau 
ne gana. Be profesijos^— 
dirbtuvės maitintis — yra juk 
vadinamas socialis (visuome
ninis) gyvenimas. Kultūriškų 
profesinių Amerikos sluoksnių 
vaikai ruošiami tam gyveni
mui iš mažų dienų ' taip šei
mynose, kaip atatinkamose 
įstaigose.

Lietuvių tėvų vaikai — jų 
tarpe ir lankantys aukštąsias 
mokyklas — didžiuma tokio 
priruošimo neturėjo. Tad 
jiems patiems tenka pildyti 
trukumas, kurių neužpildo 
nė šeimyna, nė mokykla. 0 
užpildyti jas, tas trukumas, 
būtinai reikia. Nes kiekvie
nas normalus asmuo stengiasi 
užimti vietų draugijoj, arba, 
kaip kiti sako, pasireikšti., 
Ir ot vėl suprantama kodėl 
praėjusį ketvirtadienį lietuvių 
studentų organizacijos suma
nytojų būrys nužiūrėjo kultū
rinę užduotį planuojamai or
ganizacijai. Re p.

Brighton Park
Išvažiavimas

Lietuvių Keistučio Pašalpi- 
nio KliUbo išvažiavimas įvyko 
nedėlioj, rugpiučio 30 d., pp. 
Sakalauskų darže, prie lietu
vių tautiškų kapinių. Išvažia
vimas buvo skatilingas ir kliu- 
Hii liko 67.00 doleriai į>elno. 

Xaip šiais prastais laikais, tai 
įeinąs ne visai mažas, nes 
daugelis žmonių susilaiko nuo 
išlaidi), o kiti, tai ir iš - namų 
atsiveža pakankafnai gėrimų 
ir valgifną;. 1 : ! i j

Kai kurie tai net perdaug su 
savo štofu baliavoja, nedary
dami kliubui nė už tentų biz
nio. Tik ve’tas savas štofas 
jų savininkams irgi padarė 
šiokio tokio nuostolio. •’Butęnt 
dvi bridgeportinės šeimynos 
besilinksmindamos ėmė ir su
sipyko. Kaip visuomet tokiam 
atsitikime, žodžių pritrukus, 
vienas “vyrų” griebė už bute-t 
lio, o antras pavartojo plak
tukų. Na, ir davai galvas 
barškinti. Apsikruvino kaip 
skerdžiami bekonai. Net bu
vo baugu žiūrėti, kaip vie
no galvos bėgo ne tas skysti- 

tikslams nusakyti nnėlis baltas, kurį gėrė, o krau-
Ir ka

da jau buvo viskas taip sa
kant “over”, tai ir policistas 
atsiskubino. Butų kur kas 
geriau buvę, jeigu /policisto 
vieton butų daktaras atsisku
binęs.

Šitas nuotikis buvo irgi žiū
rėtojams nei šioks nei toks, 
kųda vieno išvažiavusiųjų au
tas kaž-kiu budu pakalnėn at
bulas prislinko prie 
taip nuklimpo, tai 
pusantros valandos 
ištraukė. Nežinau, 
čia taip atsitiko,

šiap išvažiavimas buvo link
smas ir sm.agus, ypatingai tuo 
laiku, kuomet ?bUv6 , kaip ir 
programas. Mažų vaikų-mer- 
gaičių ir suaugusių lenktinės 
ir virvės traukimas, kur vedu
sieji vyrai nugalėjo jaunus 
senbernius, ir už visus atsižy- 
mėjimus buvo duodama gra
žios dovanos.

Dovanas aukavo šie asme
nys: Mažėnis Brošt didelj

jas —r tikras kraujas

duobės ir 
ėmė apie 
laikų kol 
gal nety-

Mr. ir Mrs'. 
y kumpj; T* 

2 kvortas marina-* 
persikų (pyčių); Mr. ir 
Stanley Warnis ~ didelį 
į- gerų cigarų ; Justice 
ric Shop — plaukams

baksą saldainių 
Walter Bartkus 
Pauraząs
votų 
Mrs. 
baksų 
Electric 
gerbeniuotl” instrumentų; Mr. 
ir Mrs. Biaga — ilgų ir storų 
kilbasų; A. Jusas — paveiks
lų; M. čeplfaskas — gražius 
karolius; J. Kass (Kazakaus- 
kas) — puikų laikrodėlį ir 
karolius; Diamond Edge Hard- 
ware — žuvims gaudyti in
strumentų; p. Nover — karo
lius; p. Aleliunas -- net ke
turis saldainių bųksukus, ir 
Mr. ir Mrš. Antanas Bartkus— 
storų Įn ilgų virvę; ’ kurių net 
16 vyrų, neįstengė nutraukti dr 
kuri dabar pasiliko kliubo 
nuosavybe 
dar kitų kartų .-■f 6 ’

Visiems čia 
kurie; aukavo, 
tariu širdingai 
kalbumam išvažiavime kliubo 
pirmininkas Jonas Aleksand
ravičius pasakė nors ne: tąip 
ilgų, bet organizatyviškų ir 
daug reiškiančių kalbų, kurios 
buvo kiekvienam malonu 
klausytis. Nežiūrint to, kad 
ore yra ne lengva kalbėti, mu
sų Jono tvirtas ir aiškus bal
sas girdėjosi gana toli., Miisų 
Keistučio kliubas su apie de
vyniais šimtais narių yra per 
mažas, kad butų galima dide
lius darbus padaryti. Musų 
kliubui reikia turėti ne devy
nis, bet devyniolika šimtų na
rių, ir daugiau. Kada klubas 
bus skaitlingas nariais ir tur
tingas finansais, tai bus kaip 
koks geras inšurinas, kuris 
tarnaus mums lietuviams, ir 
nariai turės didelę naudų, sa
ke jis. 1

Taipgi kalbėjo buvęs pirmi
ninkas draugystes Sūnų Lietu
vos Vakaruose, M. Biaga, Jis 
irgi, nors trumpai, bet daug 
kų pasakė. Matomai, ne be 
be. reikalo toj draugijoj pirmi
ninkavo daugelį metų, pakol 
draugija prisidėjo prie Keistu
čio kliubo. - A. J. i.

Virvę bus galima 
vartoti.

suminėtiems, 
varde kliubo 
ačiū. Be to,

Lietuviui holdapą 
padarė

Paul Baublys, gyv. adresu 
5240 South Parkside avenue, 
praneša, jogei rugpiučio 21 
dienų, 5:15 vai. po piet jam 
padaręs holdapų koks ten lie
tuvis. Holdapas padarytas bu
vo prie dirbtuves, kuri randa
si adresu 1222 Wėst Van Bu
ren. Holdaperis atėmęs iš 
Baublio jo algų
rių jis tų dienų gavęs.

Baublys išėmęs varantų 
prieš tų žmogų, kuris atėmęs 
iš jo pinigus, bet policija kal
tinamojo nesuranda. 'NN.

$90 — ku-

Šiandie bus Lietuvių 
Radio Valanda

šį vakarą, tarp 6:30 ir 7 v., 
iš stoties WGES, 1360 kilocyc- 
les, bus lietuvių radio progra
mas, suruoštas pastangomis 
Peoples Furniture Cp. krau
tuvių. Programur^išpildyti 
dalyvaus pasižymėjusieji dai
nininkai ir dainininkės, kaip 
tai, K. Sabonis, A. Ančiutė, S. 
Saboniutė ir kiti. Taipgi bus 
graži muzika ir lęiti įvairumai. 
Galima todėl tikėtis, kad pro
gramas duos pasigerėjimų šios 
valandos klausytojams.

Joniškiečių Kliubo 
Piknikas -

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kulutros Kliubo dar vienas ir 
tur būt paskutinis šią vasarą 
piknikas arba išvažiavimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 13 d., Svelainio far- 
moj prie lietuvių tautinių ka
pinių.

: Galėsime linksmai ir drau
giškai laiką praleisti.

Man atsimena suėjimai tė
vynėj Lietuvoj. Kai sodnuo
se susirinkdavom) šokdavom

ir dainas dainuodavom, 
gu būdavo.

Ir čia Chicagoj Joniškiečių
Kliųbas 
stengiasi visus 
palaikyti draugiškus santykius 
tarp lietuvių. Pas joniškie-

ditho mintys bus tiksliai pri 
taikytos draugijos darbuotei.

Nemunas.
savo suvažiavimuose 

patenkintu ir

Financial 
_________ Finansai-Paskolos ____

REAL ESTATE BONAI
Viso* laidos perkamo* ir parduodamo*. 

Del geresnių kanių matyklt
CITY INVE8TMENT CO.. ' 

105 W. Adams St., 
tel. Central 7332

čius daug, svečių suvažiuoja iš 
visur, nes čia galįma sueiti se
niai matytų draugų — žaga- 
riečių, gruzdiečių, šiauliečių, 
pa£iliniečių, krukiečių ir kitų, 
kurie yra joniškiečių drau
gai.

Bukite joniškiečių pjkųike.

Chicagos Liet. Drau
gijos S. P. nariuose 

prasidėjo didelis 
bruzdėjimas

Iki Chicagos Lietuvių Dr-jos 
S. IP. kontestin užbaigai bėra 
tiktai du mėnesiai laiko, Gero 
velijantys draugijos nariai pra
deda daugiau susirūpinti, kad 
gavus nemokamų tikietų j 
draugijos darbuotoju bankietų. 
Tas padaryti gana lengva — 
gavai vienų naujį narį draugi
jai, tikietas ir yra. Well, kięk 
teko laike pastarųjų dienų su
eiti draugijos Sąrių, visi kaip 
vienas nusitarę, tįkietus į drau
gijos bankietų. gauti veltui, rei
škia kiekvienas jų naujį narį 
gausius .“šiur”. Sveikas reiški
nys draugijos nariuose; tas kaip 
tik išeis draugijos ir ypačių na
rių naudai. ų

I

Vasaros karščiai musų akty
vumų buvo pusėtinai prislėgę. 
Bet oras pradėjo atvėsti, lai
kas sukaupta energija pradėti 
darbuotis. Reikia draugijos na
riams laike šitų dviejų mėne- 
siiį" užmiršti visus kitus dar
bus, kurie nėra butini, o dar
buotis vien draugijai, šventas 
Petras sakė: *Wienų darbų tik
tai dirbu", o'^Ovenas Meredi- 
thas sakydavo ♦‘žmogus, kuris 
ieško vieno daikto sykiu, gali 
tikėtis surasti' b'į ; tas gi; ku
ris ieško kelių 11 daiktų kartu, 
renka vien • tuščias viltis". 
Draugijos nariai, laike šitų 
dviejų- mėnesių1,; turi ieškoti 
vien naujų narių* draugijai.' Ir 
jų suras. VienęU/darbų dirbda
mi pasieks užbrėžtų • tikslų ir. 
gaus įžangos tikietų į draugi
jos. bankietų nemokamai. Svei
kos Šv. Petro ir Oveno Mere-

- i . - ■ . , Ir •■’. ‘ ™
I . . ; t ;

.... ■vv-r." ■' - ..........................i.""..---------------------------
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Rudeninė madų knyga- joje rasite 
daug įdomių rudeninių ir žieminių mo
delių. Taipgi aprašymų kaip pasirink
ti materijolus ir kaip pasisiūdinti pigiai 
ir lengvai reikalingus rubus. Kaina tik 
10 centų.

..11 .■ "'rr-...... 11 ...... ......... .

pražuvęs
Daugelis birmuiu įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko-

(TAI yra pinku; Jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti ( Žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai Jus no* 
rotris ar nenoroms turėsite tai 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už* 
metimas yra dąromas ir Jums, 

. Uat«rfae> dantų tspalat, valo 
dantis nauju bndu, Mu«u che* 
įnikai pagalloa surado auatata 
kurs ištikro šveičia nedrašky* 
damas dantų omalšs •*?»..tas šun
inis ušdavinis pagalios tapo iš* 
įrištas. .
...Didelė tūba Lhterine dantų 
tėpalo kainuoja tik 25 centai; 

( gausite per savo. ąptiekoriu.
Įjunbert Pjiarmacal C<*» Saint

Vj,i> . /

Atidaro naują biznį. Automobiles

atsidaro 
būtent 

Tai yra če-

Adresu 922 West 33 Street, 
šalia, seserų namo,, 
naujas lietuvių biznis, 
Shoe Repairing.
verikams taisyti vieta.

ši dirbtuvė įtaisyta moder
niškai. Darbas bus atlieka
mas, greitai, gerai ir pigiai. 
Tikimasi^ kad apielinkės gy
ventojai; parems savo tautietį.

NN.

iro O7TT UklBAI? .1

Velveeta

M. B K. MOTOR SALES
Chrysler 75 Town Sedan; Al __ $585
Auburn Del, Sėd.; 6 w. w.; s. m? 585 
Viking Sodan; 5-pas.. 4-dr. ____ 575
Studebaker Pre*. 8 Sėd.; s. m. __ 575
Nash Adv. 6 Sėd.; 4-d.- w. w.__525
Hudson Del. Sedan; s. m. ______ 495
Graham-Paige Del. Sėd.; s. m.__495
Pontiac Rdstr.; 6 w. w., s. m. __ 465
Ford- Town Sedan; kaip naujas __ 435
Pontiac Del, Sedan; 6 w. w............ 435
Cadillac 314 Sedan: 5 pass.____ 435
Chevrolet Coach; radio; Al 395 
Fo/d Spt. Coupe: rumb. seat____ 365
Ford Tudor Sedan; mažai važ. __ 365
Roosevolt Del. Spt. Coupe ______ _ 365
Nash Conv. Coupe; Al cond. ____ 345

•29 
30 
■30 
30 
■30 
30 
•30 
'30 
’30 
30 
■28 
•30 
•31 
•31 
•30 «2p ____
DAUG KITŲ. MAINAIS AR MMOKRJIMAiŠ 
6811 S.’ Halsted St. Wentworth 2727

Ar įdomu kam butų susipa
žinti su socialistų laikraš
čiu, leidžiamu Pietų Ameri
koj ? Klauskite “Pietų Ame
rikos Naujienų”. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON-

lb prasoLietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

X *

Pabandykit jį Šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 

, turi jį puses svaro, pake
liuose.

$20 ĮMOKĖTI, 18 M£N. IŠSIMOKĖTI 
1928 Packard club sedan; 6 w. w. __ $675*• ' *- - * *675

$675 
$575 
$525 
$385 
$350 
$350 
$525 
$425 
$525

1030 Buick sedan 
1030 Auburn sedan 
1930
1930 _____________
1930 Pontiac coupe
1931 “ ‘ 
1929 
1930 
1029 
1929

Rco sedan ........... ..............
Hupmobile sedan ______
Ford coupe, 'rumble seat 
Nash sedan .....
Oldsmobile conv. 
Oldsmobile sodan -----.--------------

1 Chrysler sodan, model 75 ........
30 kitų karų jūsų pasirinkimui.

HAMILTON MOTOR SALES,

coupe

7186 So. Halsted St. 
leL Trianrle 0330.

CADILLAC 5 pas. sedanas. perdėm pirmos 
k lesos stovyje, (Teras dėl tikron transportą- 
rijos. $180 llmokftjiinais. B. & W. Motor 
Co.. 827 W. 35 St.

1931 OAKLAND Sedanas. vartota* 3 mPn. 
Iftrodo kaip nauja*. Užmokėkite balansu 
inorglčiaus Mnansavimo kompanijai. Tik. 
tai $075.000; trc&iall įmokėti, 18 mėn. _U- 
Bimokėti.

6424 8. Western Avė. 
Republic 4050

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia _______

<WWWWWW************************

REIKALINGA mergaitė prie namų 
darbo ir pagelbėti prie kūdikio. Mrs. 
Lieberman, 1103 Independente Blvd. 
Van Buren 7573.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

YoūrtyeS
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Writd įor Free "Eye Care** 
or **Eye Beauty” Book

MariaeCA^DepL H. S, 9 B. Ohio St..Chiarfo

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

6348 S. Campbell Avė. 
---------O---------

MADOS

3219

— Elegantiška svečiuosna eiti 
Taipgi tinką^ ant gatvės dė- 

Galima siūdintis iš lengvaus,

3219 
suknelė. 
Vėd. 
margo šilko, sU balta apikakle ir man- 
zetais. • Sukirptos mieros ' 14, 16, 18 
ir 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių <per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti padubtą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą įr aiškiai parašyti savo var
dą,. pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų .Pattern Dept., 1789 So, 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St„ Chicago.
čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. „.„....i.. 
Mieros per krutinę

....;..... .................................
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
s »*f y; • A.’1 . 'i<b •••••• • ••••••••••••■■•SS

(Miestas ir valstija]

Specialistas gydyme chroniškų ir «aujų li
rų. Jei kiti neralėjo jumis IBrydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ISerzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą lirą ir jei aS apsi- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Iftegzaininavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba'
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso .valandos: nuo 10 ryto iki *1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakatp.

lioj nuo JO ryto iki 1 oo pietų. 
. ' ■■ . v" ’ ■ . »'■

St.

po 
Nedė-

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar

pinės Pašelpos susirinkimas bus utar- 
ninke, rugsėjo 8 d.» North West Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St., 7:30 vai. vakare. Po susirinkimo 
bus muzikalis ir pamokinantis progra
mas. — X. Saikus, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos nariai kurie turėsite kokį 
reikalą su draugija kreipkitės šiuo ant
rašu: X. Saikus, 1907 Evergreen Avė., 
tel. Humboldt 6677. X. Saikus.

11 III. I !■■■■! II III ■ ——

Dresių Dėzaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertų instruk
cijas Šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patranki antys Ir 

ai apmokami. Rašykite dėl 
knygutės apie kursą, kuriuo 
jus Įdomaujate.

Madingų Skrybėlių 
Mokykla
Mokina kaip dezaininti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui.

Rašykite dėl knygutės. 
MASTER COLLEGE

190 N. STATE RAN. 2718.

CLASSIFIED ADS.

/ Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

> INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

\ 672 West Madison Street

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
‘ Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo ištaiga 
Amerikoje. Čia i mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, graži a i-taisyki in
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat * prirengiame prie pįlie- 
tystės, ir y daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis .dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien! >

Amerikos Lietuvių
■ Mokykla
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, B.L.

---------O---------
JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 

seklyčios setą, ?Txl2 Wilton kaurus. 9 
šmotų riešuto valgomojo setą. 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
trikinį radio, valytė ją, firankas; parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 ’S. Marshfield Avė.
------ o—

----- o-----
STORADMAUS RAKANDŲ BARGENAI

2 Šmotų seklyčios setas ----------------- $17.50
Wilton kaurai tiktai------------- $5 ir aura.
3 Šmotų mietam asla setas  ------------ $22.50
7 Šmotų valromasis setas .......  $17.50

AMERICAN 8TORAGE FURNITURE CO.
0701 8. Halsted SU ir 423 K. 63nd St.

---------OH— 
f------------------------------

KENDŽIŲ Storo fixturiai, fontanas, 
karbonatorius. parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės 1342 Sangoman St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

e*Wąta$W^^^WW^W^^W^WW^WW^W********W*^************^*

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
kampinė prapertė. Gerai einantis cash 
biznis; štoras. 6 kambariai ir 2 karų 
garažas. 2633 W. 43rd St. !

Real Estate For Sale 
Namal-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng- 
vonys išlygomis. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
n'el. Lafayette 0455

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

... .» - r> t - u

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6 ir 6 kambarių. 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas. mūrinis. 2 karų garažas, lotas 
32Vjx125. Gera vieta, ani mokyklos. 
Parsiduoda. delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900.
4227 S. California Avė.

------ o ... -

-----o-----
5 KAMBARIŲ bungalow. karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garadžius. 
Parduosiu arba mainysiu ant Lietuvos 
ūkės. K. P:. 7200 So. Wood St. Tel. 
Republic 8114. .
f (

naujas 
klesos
namo

DIDŽIAI PIGUS

4 fl. po. 4 ir 5 kambarius, 
kampinis muro namas, pirmos 
įrengimas, mainysiu ant 2 flatų 
be skolos ar ko kito.

Pigiai 4 lotų garadžius, 100x130, 
geroj apielinkėj. Mainysiu ant 2 ar 4 
flatų ar ko kito.

JUOZAS VILIMAS 
6504 S. Washtenaw Avė. 

Tel. Hemlock 2323
■■■■■.I ■ !»! I l . .............................    «

PARDAVIMUI augštos rūšies 2 
apartmentų namas, 5 ir 6 kambarių, 
karštu vandenie šildomas. 2 karų gara
žas, 30 pėdų lotas; kainavo $25,000, 
kaina $16,500, išmokėjimais. Maty
kite savininką, 1-mas augŠtas.

8204 S. Peoria St.




