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Austrijoj fašistų, 
Vengrijoj komuni

stų teroro dienos
Fašistų sukilimas 
Austrijoj; Vengrijoj 
nuversta traukinis

Traukinio nelaimėj užmušta 22 
žmonės; Austrijos fašistai iš
sislapstė karčiamose

Budapest, Vengrija, rūgs. 14. 
Policija atsidėjusi ieško nelai
mės kaltininkų, padėjusių . ant 
gelžkelio bombą, kuri sprogda 
ma nuvertė keleivinį traukinį į 
90 pėdų gilumo skardį, užmu
šė 22 Žmones ir 21 sužeidė. 
Sprogimas buvo tiek stiprus, 
kad per mylias susproginėjo na- 

teroromuose langai. Del šio 
kaitinami komunistai.

Prie nelaimės vietos 
raštelis, kuriame . _ _
“Mes tą pat pakartosime atei- kovą Lietuvoje su 
nantį mėnesį. Tegul visi žino, 
kad mes turime stiprius ryšius 
ir musų žmonės visur yra ant 
pareikalavimo. Jei neduosite 
mums darbo, mes dirbsime šiuo 
būdu”.

Tyrinėjimas parodė, kad šis 
gelžkelio išbombardavimas pa
darytas visai panašiu budu, 
kaip kad komunistai bandė iš
sprogdinti traukinį netoli Ko- 
elno, Vokietijoj ir kitą Rumu- 
nijoj. 

* • Kl M* linkiu* 4 r ** ' ‘

Fašistų diktatūra 7 valandas 
“valdė” Austriją

Viena, Austrija, rūgs. 14. 
Austrijos ginkluoti fašistai, su
sispietę į pusiau karišką organi
zaciją “Heimwehr” pereitą sek
madienį bandė sukelti revoliuci
ją ir buvo užėmę visą eilę mies
telių Stirijos provincijoj.

Dr. Walter Pfiemer, Austri-' 
jos fašistų vadas, artimas drau
gas Adolfo Hitlerio, Vokietijos 
fašistų vado, slaptu įsakymu 
savo būriams užgrobęs Stiri
jos miestelių viešuosius namus, 
tuojau pasiskelbė visos Austri
jos diktatorių ir per ištisas 7 
valandas “valdė” Stirijos kai
miečius, bet vos tik pajuto ka
riuomenę ateinant kaip jo “ar
mija” pradėjo bėgti ir apie 5 
vai. popiet jau “fašistų diktatū
ra” buvo baigta.
Hevoliucija pasibaigė karčia

mose

rasta 
parašyta:

Kapfenberg miestely, pačioj 
Pfiemerio rezidencijoj, įvyko ir 
kulkosvaidžių kova, kur užmuš
ta 2 ir sužeista 12. Tuo tarpu 
keliolika autobusų su fašistais 
jau maršavo į pačią Vieną, bet 
pajutę kad kariuomenė pasto
jo kelią, visi suėjo į karčiamas 
ir ten baigė “revoliuciją”. Taip 
jauS kituose miesteliuose fašis
tų revoliucija pasibaigė opere- 
tiškai, “sukilėliams” nuėjus į 
karčiamas.

ORB• žs
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pro- 
našauja: s

ryto galima perkūnija ir 
lietus; vėsiau; smarkokas nepa
stovus vėjas, pereinantis į,šiaur
rytį.

Vakar temperatūra buvo 83 
popiet. \

Saulė teka 6:29, ledžisi 7:02. 
Mėnuo lęidž, 8:49 vak*

tore Gedraitis,.yrą a 
njunistas Chięagoj. •;-r’ką yra nenaudingas.
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Kaina 3c

yraVienas Iš fašistų vadų 
kunigaikštis Starhemberg, kurs 
nesenai yra išsireiškęs, kad 
“fašistams paėmus valdžią ir į- 
vedus diktatūrą, daug galvų vo- 
liosis smiltyse”. •

Autrijos policija dabar ran
kioja fašistų vadus.

Vatikano nuncijus 
ir Čekoslovakijoje 

bandė klerikalinti
Kaip Lietuvoj taip ir čia veikia 

į valdžią

Praha, Čekoslovakija, rūgs. 
13. Nesenai Čia iškilo diploma
tinė kova tarp vietinio arcivys- 
kupo Kordačo ir Vatikano nun
cijaus Ciriaci, visai panaši j

Vatikano 
nuncijų Bartoloni.

Nuncijus Ciriači, Romos in
struktuojamas, veikliai dalyva
vo klerikalinėse Čekoslovakijos 
partijose ir organizavo katali
kų veikimo kuopas. Negana to, 
nuncijus Ciriaci pareikalavo, 
kad jam Prahoj butų pastaty
ti atskiri rūmai ir Karlsbade 
vila, kurios vien tik svečių pri
ėmimo salionas turėjo kainoti 
251,000 kronų.

Kadangi arciVyŠkupaš " Kor 
(lač nebuvo tiek veiklus padėti 
nuncijui klerikalinti Čekoslova
kiją ir kadangi jis nesugebėjo 
padaryti tinkamo spaudimo j 
valdžią, kad nuncijui rūmai ir 
vila butų tuojau pastatyti, tai 
Vatikanas arcivyskupą Kordač 
atstatydino.
Čekoslovakijos visuomenė labai 

pasipiktinusi Vatikanu ir jo 
nuncijų, ir pareikalavo nuncijų 
Ciriaci tuojau atšaukti.

Gandhi įteikęs MaėDo- 
naldui ultimatumą?

Londonas, rūgs. 14. Slaptas 
pasimatymas tarpe Mahatma 
Gandhi, Indijos nacionalistų va
do ir McDonaldo įvykęs tuojau 
po Gandhi atvažiavimo į Lon
doną, kur prasidėjo “apskrito 
stalo” konferencija.

Gandhi pareiškė, kad jei An
glijos valdžia nežada derėtis 
dėl pilnos nepriklausomybės In
dijai, nesą reikalo nei pradėti 
tartis.

i
Chicago, rūgs. 14. 132 atei

viai išsiunčiami į gimtąsias ša
lis; iš tų 132 ateivių 57 išva
žiuoja savo noru, kiti depor
tuojami.

Hamburg, Vokietija, rūgs. 14/ 
19 žmonių sužeista peiliais ir 
akmenimis komunistams užpuo
lus republikonų mitingą. 17 re- 
publikonų nusiųsta į ligonines, 
su sukapotais sąnariais.

Meksikos Miestas, rūgs. 14. 
Oro stotys pranešė, kad iš Kas 
ribejų jūrių artinasi uraganas, 
audra, dar smarkesnė kaip ta, 
kuri sugriovė Belize miestą, 
Hondūras.

Horta, Azores salos, rūgs. 14/ 
čia pralėkė pakeliui skersai At- 
lantiko į Ameriką vokiečių or
laivis. Jie atskrenda j New Yk>r-
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Ponca City, Okla. — čerepokų lenktynės. Lenktynėse dalyvavo 2,500 čerepokų. Laimėtojo 
, vininkas į gavo $3,500.

Amerikos komunistei raportas Stalinui
Amerikos komunistą 
raportas Stalinui 
apie savo veikimą

Iš raporto atrodo, kad 
nas bereikalo sustabdė 
tams algas

Stali- 
agen-

Kaip

iš Darbo Fc- 
Ky, streike.
partija savo 
paėmė vado ; 
ir Allentown

Maskva, rūgs. 13.
Amerikos komunistų lyderiai 
raportuoja apie savo nuveiktus 
darbus savo viršininkams Mas
kvoje, 'paduoda Pravda šiokią 
atskaitą:

• k

Į. Didžiuma streikų Ameri
koj tapo padaryta vadovaujant 
komunistų partijai, kuri veikia 
per darbo unijas ir Labor Union 
Conformity.

2. Komunistų partija' vadova
vo 40,000 mainerių streikui 
Pennsylvanijoj, Ohio ir West 
Virginia, gaudama 15,000 nau
jų narių. . !

3. Komunistų taktikos dėka 
atimta vadovybė 
deracijos Harlan

4. Komunistų 
gabiu apsisukimu 
vystę Paterson
audyklų streikuose.

5. Naujosios Anglijos strei
kuojantieji audyklų darbinin
kai dalinai pasiekę pergalės po 
to, kai išvarė renegatus Loves- 
tone ir, G»itlow.

6. Aktingas darbas tarpe be
darbių nustatė bendrą frontą’su 
dirbančiais darbininkais, kurių 
pirmieji piketuoja, o antrieji 
maršuoja bedarbių apdra'udos 
paraduose.

7. Didelio pasisekimo pasiek
ta organizuojant bedarbių so
vietus Chicagoje, Detroite ir 
kituose miestuose.

8. Scottsboro negrų nuteistų
jų gynimas davė gero pasise
kimo tarpe negrų rasės darbi
ninkų ir plečiasi į kitus mies
tus.

9. Laidojant tris užmuštus
negrus Chicagoje,
60,000 žmonių ir 12,500, negrų 
įsirašė į revoliucinį bedarbių 
judėjimą ,ir 500 negrų padavė 
prašymus įstoti į komunistų 
partiją. -

10. Ligi metų pabaigos tiki
masi. padvigubinti partijos na
rių skaičių ir gauti* bent 100,- 
000 narių. < s

Amerikos komunistų lyderiai 
savo raporte pasižada su dides
ne energija darbuotis tarpe be
darbių, unijų ir jaunuomenės, 
kurie esą turi upo faituotis, ir 

dalyvavo

O

prižada, kad kcjmunistų partija 
Amerikoj paims darbininkų va
dovybę. i

1200 žmonių žuvo ura 
ganė ir tvane

Belize, Hondūras, Centralnė 
Amerika, rūgs. 14, Pereitą sa
vaites galą čia praėjęs- smar
kiausias vesulas, uraganas, veik 
visai suardė miestą Belize, o kas 
liko tai pakilęs vanduo apsėmė, 
žuvo apie 1200 žmonių.

Gedraičiukas 15 m. 
už patį tėvą dide

snis komunistas
Iš Chicagos pats vienas nuvy

ko Maskvon, tik nakvynes 
dar negavo

Maskva, U. S. S. R., rūgs. 14. 
Nemokėdamas nė žodžio rusiš- 
kai nė pažindamas jokio žmo
gaus tarpe 160,000,000 šios ša
lies gyventojų, Willie Gedraitis, 
15 metų vaikinas, atkeliavo pats 
vienas iš Chicagos į Maskvą 
mokyklos lankyti. ,

Chicagoj Willie lankė Crane 
Techničal high mokyklą. Jo 
namai yra 1134 South Canal 
Street.

Patekęs į tokį keistą miestą 
(Maskvą) su ryšuliuku savo vi
so turto, .Wįllie nepametė gal 
vos, bet tuojau ėmėsi dairytis 
darbo, mokyklos klausimą pa 
likdamas yelesniai progai.

Beieškodamas jis pateko į 
ofisą angliškai leidžiamo Mask
voj laikraščio, kur Ann Stan
ley, redaktoraius padėjėjo Ge- 
orke Clark žmona, abudu chi- 
eagiečiai, atsiminė vaiką maty
davę Chicagoj komunistų mitin
guose.

“Ęai tėvas neteko darbo Chi
cagoj, jis turėjo dar $200. Sy> 
kį jis man pasakė, “Tu čia da
rai daug išlaidų ; eik į Maskvą 
ir baigk tep mokyklą”, Willie 
pasakojo. ‘‘Tėvas nupirko tikie- 
tą, ir štai aš esu”.

Naujieji draugai ^parupinp 
Willie 4 valandų darbo prie 
linotype ir įdčjo j laikraštį at 
sišaukimą, kad kas nors jį pri
imtų pernakvoti, kas yra visų/ 
sunkiausią gauti Žmonių pri
kimštoj Maskvoj.

Wiiiė sakį Įcad jo tėvas, Vik-

sa-

Sovietams kreditas 
svarbiau už pasau

lines revoliucijas
Stalinas atsisakė mokėti agen

tams užsieniuose algas, ne
paisydamas Amerikos komu
nistų nuopelnų

Ryga, Latvija, rūgs. 14. Po
licija, ląike kratos rado kopiją 
IKKI cirkųlionaus atsiųsto iš 
Maskvos Latvijoskomunis
tams, lyderiams, kuriame jiems 
primenama, kad nedidele su
ma pinigų yra jiems siunčia
ma dėl ateinančių rinkimų 
kampanijos Latvijoje, bet per
spėja, kad jei Latvijos komu
nistai nemokės tų lėšų apsau
goti ir per savo neatsargumą 
atiduos policijai, tai daugiau 
lai nelaukia.

Latvijos policija paskelbė, 
kad nuo metų pradžios ji pa
gavo apie 60 nuošimčių visų lė
šų- siunčiamų iš Maskvos ir 
pridėjo, kad artimas bendra
darbiavimas su Lietuvos ir Es
tijos policija jau beveik para- 
ližavo komunistų internacionalo 
veikimą Pabaltijo valstybėse.

Politbiuras parėmė Staliną
To IKKI cirkuliorlo atsiradi

mo priežastį išaiškina Latvijos 
atstovybė Maskvoj,z kurios ži
niomis komunistų, partijos po
litinis biuras buvo susirinkęs 
Kremliuj apsvarstyti pasaulinį 
ekonominį krizį ir internaciona
lo ateities politiką.

Diktatorius' Stalinas išreiškė 
savo politiką, kad penkių metų 
planas industrializuoti Rusiją' 
kur kas svarbesnis negu šelpi 
mas svetimų šalių komunistų 
partijų, ir kad sovietų valdžia 
daug ląbiau yra reikalinga kre
ditų negu revoliuciją kitose ša
lyse. / ' .

Politinis biuras vienbalsiai 
nutarė paremti Staliną nusista
tymą ir atsisakė patenkinti ko- 
mintemo reikalavimą daugiau 
fondų agentams užsieniuose. 

..... »—....
Washington,*rugs. 14. Grįž

tanti kongreso nariai vienu bal. 
su tvirtfha, kad Kongresas tu
rės arba pakelti taksas arbai iš
leisti bilijonų paskolą viešie
siems daigams, kad bedarbę, su
mažinus šiemet.

Berlyną^, rūgs. 14. Prūsijos 
valdžia betaupydama ’ paleidžia 
10,000 mokytojų ir tikisi su
taupyti $50,000,000 įvesdama 
griežtą ekonomiją, f''. ’
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Rytoj Lietuvos su 
Lenkija bylą Tarp

tautiniame Teisme
Lietuvos santykiai 
*su kaikuriomis ki

tokiomis šalimis
Kokiais reikalais Lietuvos 

Mečiai kalbėsis su Siamo 
liečiais?

pi- 
pi-

ĮJetuva. Rugsėjo 16 
įvyksta Lietuvos 

bylos dėl tranzito

Kaunas, 
d. Hąagoj 
Lenkijos 
svarstymas Tarptautiniam Teis
me. Prie Lietuvos delegacijos, 
kurf susideda iš adv, Šalkausko, 
atstovo Berlynui Sidzikausko ir 
kelių ekspertų dar prisidėjo 
D-ras Mandelstam, kurs yra ge
ras Lietuvos Lenkijos santykių 
žinovas.

Kiek laiko prieš tai Lietuvos 
užsienių reikalų ministerijoj į- 
vyko eilė pasitarimų Lietuvos 
užsienių politikos klausimais. 
Pasitarimuose dalyvavo užs. 
reik, ministeris Dr. ZUunius, 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Balutis, pasiuntįnis Paryžiuj 
P. Klimas, pasiuntinis Berlyne 
Sidzikauskais (jis skiriamas į 
Londoną), pasiuntinis Latvijoj 
Dailydė, pasiuntinis Londone 
Čarneckis ir buvęs pasiuntinis 
Vatikane Dr. šaulys, dabar ski 
riamas į Berlyną.

Radįo^telefopo %usisieki<nas 
tarp Lietuvos ir Siamo

Pašto valdyba praneša, kad 
nuo rugsėjo 1 d. tarp Lletuvųs 
ir Siamo įvedamas radio-telefo- 
no susisiekimas. Pasikalbėjimai 
leidžiami tik paprasti valstybi
niai ir privatus. Pasikalbėji
mų laikas neaprėžtas. Už pir
mas 3 pasilįalbėjimo minutes 
imama 243 litai 50 centų, o už 
kiekvieną tolesnę minutę — to 
mokesčio vienas trečdalis.

Lietuva prekybinius santykius 
nori išplėsti su Skandinavija

Iš Lietuvos nemažus dobilų 
kiekius išgabenama Danijon. 
Dabar, kol prekybinės sutarties 
su Danija nėra, Lietuvos ūki
ninkai patys sudaro su Dani
ja sutartis ir parduoda dobilų 
sėklas nuo laujco; vienas ūki
ninkas Kėdainių apskr. šiemet 
iš danų už dobilų sėklas paėmė 
50,000 lt. Taigi, prekybos san
tykius su Danija sunormuotl 
mato reikalo ir vyriausybė. Be 
to, konkretus —prekybiniai in
teresai tiriami ir su Švedija.

Lietuva darys prekybos sutar
tis su Portugalija ' . ‘ I į į ; 1

Lietuvos vyriausybe pirmoje 
eilėje rengiasi daryti prekybos 
sutartį su Portugalija. Kad Lie
tuva turėtų prekybos sutartį sU 
Portugalija yra nemaža suinte
resuotų Klaipėdos krašto ąžuo
lo medžiagos apdirbimo ir ce- 
lulpzos fabrikai, kurie savo dir
binius gabena ir į Portugali
ją. Portugalija Lietuvon im
portuoja beveik tik vieną vy
ną.
Tiriama prekybos santykiai su 

Čekoslovakija
Lietuva čekoslovakijon savo 

prekių eksportuoja už apie 200,- 
000 lt. per metus, o Čekoslova
kija per metus savo prekių Lie 
tuvon eksportuoja maždaug už 
20 mil. lt Aišku, kad toks pre
kybos santykių nelygtimas Lie
tuvai

No. 217

Lietuva stos į agrarinį banką 
šį mėnesį Lietuva stos nariu 

į steigiamą Bazely tarptautinį 
agrarinį banką, kurio rezervi
nis kapitalas sudaro 100,000 mi
lijonų litų. v

Lietuvos armijos 
leitenantas nusi

nuodijo Amerikoj
Racine, Wis., gazu nusižudė 

ĄJeksis Busarovv, bijodamas 
deportacijos 
> --------
Milwaukee, Wis. rūgs. 14.

“Milwaukee Herald” rašo: 
Aleksandras Busarow, buvęs 
Lietuvos armijos leitenantas, 
atsuko savo motinos namų vir
tuvėj, Racine, du gazo kranus 
ir atsigulė ant žemės laukti 
mirties. Mrs. Busarow, kuri 
miegojo kitame kambaryje, iš- 
budusi pajuto gazo kvapą ir pa
šaukė policiją. Bet jos sūnūs 
buvo jau miręs.

Motina pareiškė, kad jos sū
nūs turėjo 31 metus amžiaus ir 
savo gyvenime yra daug nusi
vylimų pergyvenęs. Pereitą 
birželio mėnesį į jų namus at- 
ėjęs.Jflirys vyrų, kurie pasisa
kę esą imi^eųosį, ^yaldininkai 
Ir suareštavę jos supu. J!e"pra-J 
nešę, kad Aleksis neteisėtu bu- 
du atkeliavęs į šią šalį ir kad 
už $1,000 užstato jis galįs lai
kinai pasilikti laisvas. Po to 
jis daug kartų turėjęs vaikščio
ti į Milwaukee teismą. Galbūt 
jis bijojęs, kad jį,neišsiųstų at
gal į Lietuvą ir dėlto nusižudęs/

Kauno bedarbiai prašo 
darbo

Kelios dešimtas bedarbių va 
kar susirinko prie Rotušės ir 
reikalavo, kad Kauno miesto 
savivaldybė duotų jiems darbo. 
Burmistras bedarbiams darbo 
žadėjo parūpinti prie viešųjų 
darbų.

Washihgton, rūgs. 14. Legi- 
jono konferencija bedarbės 
klausimu, į kurią pakviesta 
daug finansų, industrijos, dar
bo ir administracijos atstovų, 
prasidėjo vakar dieną Wash- 
ingtone.

Breslau, Vokietija, rūgs. 14. 
Komunistai užpuolė fašistų de
monstraciją su druskos ir sie
ros rūgštim. Daug jų areštuo
ta.

Dusseldorfe keli sužeisti po
licijos kulkomis, bevaikant, ko
munistų demonstraciją. 
—■■■-*------------- n—---------------------- -- -

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.
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Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Iventadienlais nuo
9 iki 1 valandai
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Laiškas 1 
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D R A U G I J O M S
Atsišaukimus 
Lapelius

NAUDAS IŠRADIMĄ;
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo.

Inėj ddrė rfevizi 
leivių baksams

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

kas butų susodinęs, 
yra ir lygių pelkių, ku- 

Bandoma 
jie ne
dirba
ma vai 

dalyko

mums įren- 
. išpuoštus, 
akį vyliotų, 

Kopines, kyr 
i didvyriai iL

jų yra tikrai
- neturi pini- 

gazolinui nusipirkti. Dir

Aifria’u įv^kdyfiS Bėfjųš aWiė- 
rikiėČišĮ daug iri: imis sanfio- 
nfngeSnf ir gudtfėšhi, rąįoie 
friogų ir išeitį, sųkrirėtė *feų- 
piškėnų Kliubį, kučisjau pil
nai galima tikėtis, pastatys i š- 

Kultįuros 
j ftifes

Kapinių ir Liaudies Namų r ei 
kalelis rūpinasi naujai įsi

steigęs Etines Kultūros 
Dr-jos skyrius.

Sausio 1 d., 1932
Kiekvienas “NAUJIENŲ” skaitytojas gaus šių 
puikių ir įdomių “NAUJIENŲ” Metinę Khygų

geros valios lietuviai 
laukdami siųs pini 
kas išgali 
sumų —

Mes lietuviai,— ir Lietuva 
musui

b-ras A. L. Graičiunas,
Pirm. Kupiškėnų Kliubo 

ir kandidatas į prezi
dentus S. L. A.

kti. Jau. tiibj iŠ 
daugelis'pažangesniųjų Kupiš
kėnų veikėjų narinis; ir dabar 
jau turime 40 sįmbirihgtj na
rių, ir tikiines, kąd gtfeitu IdŲ 
ku kelius kartus padaugės. 
Dtibar pirmutinis skyriaus už
dą viųis, tai prie pa f. Kupiškiu

UŽSIRAŠYKIT TUOJAU “NAUJIENAS”.

Kviečiame visu biznierius ir profesionalus gar 
sintis šioję žingeidžibje ir naudingoje “NAU
JIENŲ” METINĖJE KNYGOJE.

NAUJIENOS

Po visų švėčiavimolsi 
čių ir atlaidų vėl atsidūrėme 
Klaipėdos uoste, kur sėdome į 
švedų laivų ir išpliauškčjome į 
švedijų su Lietuvos linų kro
viniu. Tų laivelį prikimšo linais. 
Pasažierų buvome septyni: 5 
lietuviai ir 2 svetimtaučiai. Ke
turi plauke į Ameriką, — dū 
grįžo atgal ir du Lietuvos piliė- 
čiai važiavo svečiuotis. Abu 
žurnalistai. Tai A. Bružas ir 
A. Gricius. Į Švedijų plaukė I. 
Savickas (Šeinius) ir du svė,- 
timtvhčiai.

Vos pradėjus plaukti, įvyko 
laivo nelaimė, kuri sugaišino 
apie tris valandas. Teko laivas 
traukti prie kranto. Mat, laivų 
propeleris pagavo geležinį ka

pas mus 
1 1 nė-

•pasikv/ėsi- ktiriigo it nepriimsi 
jų‘saktamėntų, tad' tavęs ne
leis ant kapinių laidoti, kur 
nori ten dėkis. Ir daugelis at
sitikimų yra, kad brivįs visų 
gyvenimų l^isVahtanis, o mir
damas pakviečia ktihigų yieii 
dėl to, kad jis būtų ant kapi
nių palaidotas, ii* ttiomi kuni
gai daug laimi, vot, sako, nors 
gyvendamas buvo laisvamanis, 
o mirdamas pamate, kad’ yjj*a 
Dievas ir šaukiasi j,o. Kuomet 
bus laisvi kapiniai pahųšių 
atsitikimų rečiau ’bus,

Baigdamas Kupiškio Etinės

įAcjtie-P, ® A. Photo] 4

Policija ir kaimynai kasa AdaiEicher kiemų. Vėliau paaiškėjo, kad Powers 
išvežė Eicker su vaikais., ir visus juos nužudė.

Tas klausimas labai jau pri 
breųdęs ir jis jau skyriaus a ji 

* * ' įį vietą jau liįimk 
ko tam reifc.alųi le 
kurių bus reikąiin 

< .k ,

Dr. A. Graičiunui — z 
Pirmininkui lįrtpiŠkčhų 
Kliubo.
G e r b i a m a s Dr-e

Iš ši m. liepos 17 d. Tamsta 
savo laiške tdip maloniai svei
kindamas mane, kaipo sekre
torių L. Etines Kultūros Dr. 
Kupiškio skyriaus ir kitus mu
sų Dr. narius tarp kitko sako
te, viena šeima Jėčių Graičiu- 
namš giminės, tai taip gerbia
masis daktarė, mes giminės. 
Begalo malūnu susipažinti, 
kaipo giminėms, bet dar ma
loniau, kad musų tikslai, mu
sų idėjos sutampa, ir mes su
sitinkame kovos lauke, nešda- 

, . , .1 ‘nu savo idejoą rvėliavas prieš 
juodąjį klėHklilfžmų. Tad 
džiaugsmingai pasisveikinki
me mielas daktare spausdami 
rankas. Bendrų idėjų suvesti 
j pažintis, dar tvirtesniai sto
sime, jau senai tęsiamo darbo 
dirbti.

Mus labai džiuginate jus 
amerikiečiai savo darbais, ku
riais labai daug žadate mums, 
Kupiškėnams, mes iš savo pu
ses tik džiaugsmingai galime 
palinkėti Jums Broliai Kupiš
kėnai Amerikiečiai ' Kupiškė
nų Kliubo nariai, sėkmingai 
tęsti užsibrėžtų j į darbų pir
myn.

Apie Liaudies namų Kupiš
ky mes tik svajonėmis tesva
jojome, gal vienas, kitas savo 
mintyje ir statyti mėgindavo
me; didžiulį, viduryje Kupiš
kio visų miestelį puošiantį 
Liaudies narną, kuris butų 
visų Kupiškęnų kultūros židi
nys. Čia skaityklos kambarys, 
visada pilnutėlis, jaunimo ir 
šiaip žmogių vyrų'bei moterų, 
tylus ramus, čia vakarams 
salė su gražiomis: dekoracijp- 
mis, kuri tarnautų pasilinks
minimui, šokiams, žaislams 
ir vaidinimams, čia šiaip už
eigai kambarys., čia rastųsi ir 
nakvynėj vieta, kur galėtų at
važiuojantieji kalbėtojai su 
paskaifoirįis it kiti žmones ra
miai pasilsėti ir tt. ir tt.

Kaip matyt jus išeiviai Ku
piškėnai tomis , pačiomis sva
jonėmis, tomis pačiomis idė
jomis gyvenote; ir laukėte mbr; 
niento, kada galėsite gyveži
man tas idėja?' įvykinti. Musų, 
svajonės ir liko ' šVajOnČmiįs,,

Kupiškėnai steigsią 
LaisvasRepines

MH

KORESPONDENCIJOS

svarstytas 
tylą, tik 1 
šų surasti 
ga apie 4,000 litų. Kupįške* 
nams Laisvi' Kapiniai nema
žiau yra rėikąlinįi, kaip ir 
Liaudies namas. Nes daugelis 
senesnių veikėjų- kovoję visų 
gyvenimų, dabar jau artinan
tis senatvei v susrrujĮihę yra, 
kad jiems mirus, jų kursto ku
nigas su krapyhi riębcšląjąty- 
tų. Ir dąbar tam reikalui pra
dedamos aukos rinkti ir kaip 
matyti, gal 'teks ir prie Jūsų, 
Amerikiečiai, kreiptis, kad pa
dėtumėte lėšomis, j 
gti gražius, gražiai 
kad net praeivio i 
Laisvamanių 
musų kovotdj
sis ir pągaliaus mes patys pa
vargę juose atsigulsime, ^i/s, 
Amerikiečiai, gyvendami visai 
laisvoje šalyje galite ir nesu
prasti reikaiiųgumo laisvų ka
pinių. šit kaip yra pas muš 
Lietuvoje. Jeigu mirdaini ne

girtinas, našus ir <|arbaš pra
dėtas. Tad amerikiečiai pa
remkime piiiigiškai.

Todėl meldžiu rasti paštos 
perlaidų $10.00 arba 100 litų, 
kuriuos pinigus pasiunčiau 9 
m rugsėjo š. m. Povilo Krapa- 
vicko vardu — Kupiškiu, ku
ris yra Etinės Kultūros Dr-jbs 
iždininku Kupiškio skyriaus— 
rengimui Laisvų Kapų Kupiš
kyje, ar Kupiškio apylinkėj.

Manau, kad ir kiti Amerikos 
nieko ne

gus kiek 
, kad ir mažiausių 
įrengimui Kupiškyje 

*‘Laisvų Kapį.”

» Pinigus siųskite: Povilas 
kb'dįjaifickas iždiiiinkaš Et. 
Kūjį. Dr-jos Kupiškis — Lithd- 
diiid; Laišku gi pi-aiieškite sek
retoriui: Kazys Ječius — Ku- 
pi^ki^ ^ithuania, kad pasiųsta 
toki‘T ir tokia, suma pinigų į- 
rčngimui Kupiškyje “Laisvų 
Kapų.”

Turėdami Lietuvoje “Lais
vus Kapus” sykį, aut visados 
(Užbaigsime ginčus su Romos 
papos agentais -r- kunigais, 
kurie mus skirsto į gyrus ir 
blogus; šventus ir prakeiktus; 
katalikus ir parmazonus.

Sabin randasi Red River 
nyj, 9 mylios j rytus nuo Far
go. Tai bulvių ' auginimo cent
ras. Nuo rugsėjo KĮ. d. turėjo! 
prasidėtų bulvių kasimas, feet 
užėjo nepaprasti karščiai ir 
darbų sulaikė. Temperatūra 
siekė net 102 laipsniu Šabinfe, 
o North Dakotoj vietomis bu
vo ir 105 laipsni^. Negaųa to, 
rugsėjo ii d. pindėjo Įkišti la
bai didelis vėjas, kuris nešė 
žemes, kaip žiemos metų snie
gų. Nėžitiriilt vejd, kdršiis šle
kė 100 laipsnių. Tai tiesiėg ke
pinto kepirio. Žmoncrtis tiesiųg 
nebuvo galima pasirodyti lati- 
kuosfe; Noromis nenoromis bul
vių kasimas teko atidėti ligi 
to laiko, kol atvės oras.

Darbininkų visur daųfriaU nei 
reikia. Kiekytenddi datbui yra 
keli kandidatak Tad toli gražu 
ne< visiems teks darbas gauti. 
Senas Petras irgi kol kas dar
bo neturi.

Uždarbis šiemet labai men
kas. Darbininkui už bušelio 
bulvių prikasimų moka po ke
turis centus. Ir tai turi pasi
rūpinti savo valgį. Po tris cen
tus mokama tiems, kuriems 
duodama valgis. Gaunantieji 
valgį per diena uždirba nuo 
trijų iki pusketvirto dolęrio. 
Pernai už bušelio prikasimą 
mokėdavo po aštuonis centus, 
o gaunantiems valgyti šešie 
centus.

Daug yra darbininkų priva
žiavusių su karais. Jie papras
tai vadinami “robinais”. Tiė 
robinai-trempai daugely) atve
jų kefiaūja su visomis šeimo
mis. Kai kurie 
blogoj padėtyj, 
gų nei j 
ba jie už pigiausių atlyginimą.

Tačiau daugelis farmerių ro- 
binų-trempų nesamdb. - 
nors “rabinai” ir pigiAi dirba, 
bet už tai nakties laiku jie ne
duoda ramybės farmerio gazo
linui ir daržovėms.

Hooverio Pulmanų trempaį 
irgi rabinų neapkenčia, kadangi 
jie pigiai dirba ir įvedė madų 
patys sau gaminį! valgį.

Senas Petras.

natų ir nebegalėjo pasisukti. 
Reikėjo uosio narūnų šaukti. 
Pastarasis pasinėręs paliuosa- 
vo propelerį nuo kanato. Tad 
kai išplaukėme; jau buvo 4 
vai. po pietų.-

į Švedijos kolmar miestų 
pribuvome aut rytojaus 10 vai. 
rytb. Ten m 
ją visiems
Po revizijos hutraukėm į stotf, 
o i$ teji į sėnoVes fcplmar mies
to tvirtovę, kuri dabar yra pa-

dekeŽts ^v’S^overy
OINliM^rK .

mįiziejb; pradedi galvoti, kad ir 
Lietuvos senovės pilys arba 
tvirtovės turėjo maždaug tb- 
kios pat būti,

Muziejuj sukrauta visokie 
seni daiktai, —• kostitimai> gin
klai, baidai, ąfcryirios, karalių 
paveikslak Pilis kęllų aukseų, 
— reikia laiptais lipti. Nors 
tais laiptais senovėj ir patys 
karaliai laipiodavo, bet jie labai 
gremėzdiškai atrodo. Į viršų 
lipti dar pakenčiama, bet kai 
pasileidi žemyn, tai taip ir at- 
rodo> jog stačia gaiva nersi že
myn.

Nuvedė parodyti ir pilies 
bažnyčių, kur, rodosi, karalius 
Gustavas pirmasis eidavęs šven
tadieniais melstis. Nieko ypa
tingo. Sėdynės' tokios, kaip ir 
dabartinėse bažnyčiose, o gal 
ir prastesnes. Jos sunumeruo
tos. Aiškiai pasireiškia ir tų 
laikų žmonių prietaringumas. 
Sakysime, į visas sėdynes Ve
da Varteliai ią lauko pusės, bet 
į No. 13 tokių vartelių nėra. 
Mat, tas numeris yra nelaimin
gas, tįad niekas ten ir nenorėjo 
eiti. Tačiau iš keturioliktos sė
dynės yra įėjimas. Vadinasi, 
bent tokiu būdų buvo bando
ma apgauti piktoji dvasia.

f Iš pilies apie 1 vai, pietų iš
dundėjome į Gotenburgo mies
tą; kur išbuvome ligi 10 vai. 
vakaro.

Švedijos žemėj randasi labai 
daug akmepųUr‘kuone visa ji 
yra apaugusi miškais. ^Tik kur- 
ne-kur randasi aikštelės, kurios 
yra paverstos dirbama žeme. 
Tarpkalniuose yra ir pelkių. 
Lietuvos pelkėse paprastai yra 
kupstas prie kupsto, o čia ak
muo prie akmens. Atrodo, kad 
juos čia 
TaČia 
riąs raižo gridViai 
ten sėti javai. Tačiau 
kaip teatrodo. Matėsi 
mos žemės ir kalnuose, 
visur silpnoki. Vieno 
Švedijai tai tikrai netrūksta, 
būtent, mėlynių. Miškuose pil
na tų uogų. Ųž tai ir ant laivo 
duoda jų visokiose formose.

Trobos tiek miestuose, tiek 
kaimuose baltai numaliavotos 

1 »■ I v ' . . •

su raudonais stogajs. Tiesiog 
buvo susidaręs įspūdis, kad 
Švedijoj kitokių stogų ir nėra, 
kaip tik raudoni. Ir labai nu- 
sistobęjaų, kai Švedijos vidu
ryj pastebėjau keletą kaimų, 
kur stogai šiaudais dengti.

Taip per dieną pro langą be- 
žiopisant, dulkės ir durnai tiek 
mane apnešė, jog buvau į kai- 

pafyašfafe. potėnburgė apsi- 
nakVojomė. Ūž valgį ir nakvy
nę nereikėjo mokėti. Pirkome 
tik alų. Po pūsfyčių mus nuga
bena į karantiną daryti dftziri- 

' fekciją. Iškrėtė net baksus, 
žiūrėdami, kad nebūtų ekspor
tuojami lietuviški “gyvuliai”. 
Jei k<tfkį gyvį btitų pastebėję, 
tai butų kepinę visus drabu- 
žftis. Tinkamai išpIoViati galvų, 
d Švedė1 man kištis kaukelius 
rščiupftiėjo, matomai, ieškoda
ma pleiskanų. s 

į. Po visų, ceremonijų, nuvežė į 
laivų kontora ktfr patikrinto 
visus d^umenliu^ ir są^prtyė

busti pavažinėjo po 
žiĮašiąs gatves. Parodė < kito-

kur Jau. laukę muš pri- 
•šę^ fojvaį “Onpįbolm”.

ktostoglnirikas.

Kojų, 
Ranku.

Mb vtalbfau McuuSi££ 

(tik na ronaa ).
TttkataMiai yra Ualurda 0
milijonai f|ar nafii^o apfo tai.
Dekanio Galint. M<»tia' yra ti.k

KaAn. 7W b $3J00,

YRĄ VIENAS GĘRIAVSIU KARŲ KA ŠIANDIE 
GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLY0OŠ.

Kiras Motor Sales Jnc.
3207-09 So. Halsted St < Tel. Cafumet 4589

rogramus

reikiant tidkiinitii savo 
išplėsti, nes tik šiemėt per di
delį rūpestį pavyko išsirūpin
ti leidimas atidaryti skyrius 
Ir dabar organizuotai jau 
daug daugiau bus galima vei-

vardu dėkoju Širdingus |ih 
kęjiipus luuglį. Skytjui ■, Iv ■ M 

KupišŲ-nų Kljubui, Vai 
clyljai ir gerbiainaj^ 
ijŲljfTii ir ituįfa’iijHjiui sefofiuji! 
gpi testj darbų 

^iv^gąįj &.
E. IC Ku.S.

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškūs ir Konvertus 
Plakatus
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Antradienis, rūgs. 15, 1931

Iš kur atsirado įvairijs gyvuliai?
f 
•"A* v3

’ Y NAUJIENOS, Chicagp, III.
........................................ ' I...............................

[“L. U.”] Pažvelgę aplinku
mom matome įvairiausių gy
vulių, arba bendriau sakant, 
gyvių. Vienų kurių gyvulių 
grupę, turinčių tam tikrų išo
rinių ir išvidinių savybių pa
našumų ir neribotai tarp $a- 
vęs vaisingų vadiname pader
me. Tokios yra arklių, avių, 
kiaulių, karvių ir tt. pader
mės.

Kyla klausimas, kuriuo bu- 
du tie visi įvairus gyvuliai at
sirado? s

Iki XIX-amž. visų gyvių, to
kių, koki jie yra, kilme buvo 
aiškinama biblijos padavi
mais. Net toks Žymus moksli- 
ninkas-botanikas Linne (1707- 
1788) buvo įsitikinęs, kad vi
sos tos gyvulių padermės esan
čios jau tokios nuo pat pasau
lio pradžios, nesikeitusios, p 
jų savybės ir jų skaičius esųs 
viršgamtiškos galios nustaty
tas.

Vėliau garsus prancūzų mo
kslininkas Cuvier (1769-1838) 
pamatė, kad dabartinės aug
menijos ir gyvulijos formos 
yra skirtingos, .palyginus su 
seniau gyvenusiais. Jis, kaipo 
geologas, betyrinėdamas seno
vėje gyvenusių augalų ir gy
vulių suakmenėjusias lieka
nas, sukuria taip vadinamų 
paleontologijos mokslų, kuris 
nurodo nuolatinį augmenijos 
ir gyvulijos tobulėjimų-keiti- 
inųsi. Bet, kad sutaikintų su 
biblija, Cuvier padermių at
siradimo klausimų aiškina t. 
v. katastrofų teorija. Anot jo 
tam tikri žemės gyvenimo 
laikotarpiai baigiasi žuvimu 
(katastrofa) visos žemėje e- 
sančios gyvybės. Pavyzdžiui, 
mes šiandienų gyvename, o 
už kiek laiko ateis “sųdąa die
na” — viskas žus, ir vėliati žu
vusio vietoj busiu sutverta ki
tokios gyvybės, j&u tobulesnio 
sudėjimo.

Jari XIX-amž. pradžioje Cu
vier teorija liko sugriauta 
Anglijos mokslininko Liell. Jis 

no geologinio (žemes gyveni
mo) tdrpo prie kito vyksta 
laipsniškai, be jokių žuvimų, 
— “sudnų dienų.” Tokiu bil
du liko nustatyta, kad gyvu- 
lija keičiasi laiko bėgyje, ir 
seniau gyvenę gyviai vis buvo 
žymiai skirtingesni už vėliau 
gyvenusius.

Dabar lieka atsakyti į klau
simų : kodėl tie gyvuliai kei
čiasi, kokios to keitimosi prie
žastys. Pirmias į tai bandė at
sakyti prancūzų mokslininkas 
Lamark’as. > Jis nustato, kad 
kiekvieno gyvulio savybės pir
miausia priklauso nuo išori
nių apystovų, pav. gyvenimo 
sųlygų, gyvulio paskyrimo ir 
tt. Čia Lamarkas nurodo svar
bų ypatingai veiksnį t. v. or
ganų lavinimų. Jei bet kokių 
kimo dalį (organų) per ilgų 
laikų nuolat lavinti, tai kas 
kart tvirtėja ir priešingai, il-

gai nevartojami organai atro
fuojasi, t. y. darosi vis silpnes
ni, kol pagaliau visai išnyks
ta. Bet, neturint dar pakanka
mai tam įrodymų ir esant ne
palankioms Lainarko mokslui 
sųlygoms (tuo laiku vyravo 
Cuvier teorija), sunku buvo 
su tokių aiškinimu prasimušti.

Suspindęs tiesoj pažinimo 
spindulys vedė žmogaus protų 
toliau. Antroje XIX amžiaus 
pusėje garsiam Anglijos moks
lininkui Ch. Darwinui pavy
ko galutinai praskinti kelių 
padermių atsiradimui išaiš
kinti.

Charles Parvvinas gimė 1809 
metais Anglijoje. Dar jaunas 
būdamas ypatingai susidomė
jo gamtos mokslais. Pradžioje, 
tėvų verčiamas, Edinburge, 
vėliau Kembridžio universite
te studijuoja teologijų, nes tė
vai tikėjosi .iš sunaus busiant 
kunigų. Bet nerasdamas ten 
savo dvasiai patenkinimo, jis 
pradeda studijuoti gamtos 
mokslus, ir čia buvo tikrasis 
jo pašaukimas. Būdamas dar 
23 metų amžiaus, išvažiuoja 
vienu Anglijos Karo laivu 
penkerių metų kelionėn ap
link pasaulį.
renka medžiagų tolimesniems 
savo mokslo darbams. 1859 
m. išleidžia pirmų nedidelį sa
vo veikalų apie “Padermių 
kilmę gamtinės atrankos ke
liu”. Vėliau išleidžia eilę žy
mių veikalų apie gyvulių ir 
augmenų kitėjimų, apie žmo
gaus gilinę ir tt.

Bendrai, Darwino pagrindi
nės mokslo mintys yra La- 
marko mokslo tęsinys. Kaip 
ir Lamarkas, jis aiškina, kad 
gyvulių padermės nuolat kin
tančios nuo išorinių- apystb- 
vų įtakos. Pagrindinė mintis 
jo yra ta, kad visa gyvuli ja ir 
augmenija, nežiūrint jų dabar
tinio skirtumo ir formų įvai
rumo, paeina iš bendrų pro
tėvių. O visa ta marguliuojan
ti, judanti, krutanti aplinku
ma iŠlep^vp^ vystėsi, keitėsi, 
tobulėjo per*tuksiančius metų. 
Vadinasi, nebuvo .taip, kad 
viena diena, brakšt ir “sutvė
rė” arklį, šunį, karvę, paukš
tį ir tt. O visa tai ilgų amžių 
bėgyje iš lengvo keitėsi, kul-

Kelionės metu
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Yorktown, Va., rengiasi apvaikščioti pusantro šimto metų sukaktuves nuo to laiko, kai Corn- 
wallis pasidavė Amerikos revoliucinei kariifomenei. Iškilmės jvyks spalių 16 d.
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gyvūnijos keitimasis vyksta ir 
dabar.

gyvu- 
reika-

kokia da- 
Arba pą- 

pieningo

vis, visai panašus į žuvį, bet 
savo organų sudėtimi ir jų 
veikimu yra priskiriamas prie 
žinduolių gyvulių. Nors bangi
nis ir visai panašus į žuvį, bet 
jis turi; pastovių | kimo tempe
ratūrų (šiltų kraujų), alsuoja 
plaučiais, širdis padalyta į 
keturias dalis (paprastų žuvų 
į <|vi dalis), gimdo gyvus vai
kus ir juos pienu maitina ir 
tt. O tas verčia manyti, kad 
banginis yra vienodo paėjimo 
su kitais žinduoliais, tik prisi
taikindamas prie išorinių ap
linkybių (nes jis vandenyj 
vena), jis liko panašus į 
vį.

Iš kitų pavyzdžių, gyvenimo 
sąlygų veikimo į gyvulius, yra 
t. v. rudimeutaliniai organai. 
Tai yra organai, kurie būdami 
ilgai nevartojami' liko neveik-

gy-' 
žu-

Visi čia nurodyti faktai aiš
kiai kalba už tai, kad visos 
musų akimis matomos gyvu
lių padermės paeina iš kitų 
padermių gyvulių už save že
mesnių, paprastesnių, o pasta
rieji vėl savo keliu paeina iš 
kitų, kol galutinai dąęisime 
iki vienlastinių sutvėrimų, iš 
kurių ir bus kilusi visa žemės 
gyvūnija. —Stasys V.

dėtis, kokiose kada tai yra 
buvę tolimiausieji jo protė
viai. žinoma, daugelis tokių 
protėvių ' dalyvavusių “vysty- 
mosi istorijoj” šiandienų se
niai nebegyvena, dėl ko sunku 
yra nustatyti bent tikslesnė 
vystymosi eiga. O tas leidžia 
daryti įvairiausių sųmoningų 
ir nesąmoningų užmetimų. 
Pavyzdžiui, tūlas pilietis pasa
kys: “jei sako, kad varlės pa
eina iš žuvų, tad kodėl dabar 
to neatsitinka.” Juk vienų gra
žių dienų visos žuvys galėtų 
pavirsti varlėmis, varlės pauk
ščiais ir tt.” Žinoma, taip -iš
eitų, jei viskas gamtoje dary
tųsi staigiai. Tuo tarpu dabar 
kitėjimo procesas vyksta labai 
iš lėto. Nėra abejonės, kad ir 
dabar viskas iš lengvo kitėja, 
tik mes to pastebėti negalime, 
lygiai kaip negalime pastebėti, 
kad žemė sukasi apie saulę.

Kad seniau gyveno kitoki ir 
paprastesni sutvėrimai tų pa
tvirtina ir paleohtologijos mo
kslas. (Žemės iškasenų). Pale
ontologijos mokslas yra įro
dęs, kad senuose žemės istori
jos laikotarpiuose gyveno, pa
lyginus su dabartiniais gyvū
nais, visiškai netobuli pada
rai. Kasinėjant žemės sluoks
nius žymu, kad juo arčiau 
randasi geologinis tarpas prie 
musų gadynės, juo randami 
tobulesni, labiau sudėtingi or
ganizmai. Imant istorine pras
me dar nesfenai, sakysime, ar
klių kanopos buvo perskeltos, 
šiandienų to niekur neberasi- 
me.

Pagal paleontologijos moks
lų silūro sluoksniuose randa
ma pirmos žuvys; juros sluok
sniuose — pirmutiniai paukš
čiai ir tik Triaso sluoksniuose 
randama pirmieji žinduoliai.

T

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Tai yra 
modernis jčirikimo rrfetodas gydymui 
padidėjusių kojų gyslų. Aš pirmas 
suradau šį metodą tryliką metų at
gal ir nuo to laiko be paliovos ir 
sėkmingai jį vartojau. Jeigu jus 
ateisite*pas mane, jums bus smagu 
pamatyti kaip šios negražios gyslos 
išnyks, kad niekad daugiau nebesu- 
gryštj. Palieka kojos švarios ir ly
gios kaip kūdikio. Gydymas yra 
be skausmo ir saugus ir išgydymas 
yra tikras. Jums nereiks išlikti iš 
darbo. Skausmai, nuovargis, sutini
mai ir atdaros žaizdos išnyksta šias 
negražias gyslas išgydžius.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydomadu skilveliai ir du priešird- 
žiai, kaip kad, turi būti. Arba 
driežlių, paukščių ir žinduolių 
gemalai tam tikrose vystymo
si stadijose turi • žiaunas ir 
visų kraujo apytakų panašių 
žfivies organizmui. Vadinasi, 
buvo laikai, kada aukščiau
sias gamtos padaras turėjo 
būti žuvis.

Dar paimkime varlių vysty
mąsi, kurį visiems yra tekę 
matyli. Jis šiuo atžvilgiu ypa
tingai yra aiškus, nes kiauši- 
niuko vystymųsis eina ore, 
tuo tarpu kai kitų motinos or
ganizme arba kiaušinyje iki 
pat paskutinės dienos.

Iš varlės kiaušinuko išsiri
ta ne varliokas, kaip kad rei
ktų laukti, bet kažkoks pana
šus į žuvį sutvėrimėlis, — pun- 
tagalvis. Vėliau jis vis tobu
lėja, darosi panašesnis į var
lę ir tik po kiek laiko prade
da šokinėti tikra varle. Kodėl? 
O todėl, kad varlių padermė 
paeina iš kitų už jas žemesnių 
gyvulių padermių, dėl ko be
sivystant tas ir" pasikartoja.

Del to Darwino pasekėjas 
ErnČstf.Haečkėris savo t. v. 
biogenetiniu dėsniu 
“Kiekvieno individo gemalo 
augime pasikartoja 
padermės vystymosi istorija.’ 
Gemalas pareina visas tas pa

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

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

, kambarys 1105 
7 CHICAGO. ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak. 
t

Garsinkitės “N-nose'

apRrarąlnimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsineSti jj j musų ofisą 
ir gauti reguiiarę $3.00 narystę už $1.00.
_ , , , t MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lysus, penkių ir trijų deftimtų dienų pareiftkimus ir iftpildome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legaliftkais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assossmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
>Second Floor 4034 South Ashland Avenue, 47th 81 Ashland Avenue

žmogus, ycisdamas 
liūs, laiko jAios savo 
lams, kitaip sakant, daro dir
btinį atrinkimų. Pavyzdžiui, 
yra žinoma, kad musų nam. 
kiuulč paeina iš šerno. O pa- 
leiskimc nupenėtų kiaulę miš
kan, ir ji" nudvės, tuo tarpu, 
kai šernas puikiai sau gyvena. 
Kodėl? Todėl, kad jis nebeve- 
kiaulių skirtingos gyvenimo 
sųlygos padarė tarp jų didelį 
skirtumą. Vadinasi, toji pati 
kiaulių paderme, per palygi
namai trumpą laiką, veikiant 
žmogaus sąmoningai atrankai 
jų veisime, tiek pakitėjo, jog 
šiandieną atflodo lyg butų 
anais laikais tokia, 
bar yra, sutverta... 
imkime tris karves
tipo, mėsingą ir darbinę. Ne
žiūrint to, kad jos visos paei
na iš vieno laukinio protėyio 
(Boos Primigenius) ir yra na
minės, .vienok dėl nevienodo 
jų paskyrimo, jų išorinė išvai
zda ir paveldėjimo savybės 
bus skirtingos. Lygiai tas pats 
ir su kitais gyvuliais. Tai ro
do, kaip keičiasi gyvulių pa
dermė, veikiant išorinėms a- 
pystovoms: gamtiniam ir žmo 
gaus daromam atrinkimui. 
Aišku, ir senovėje kitaip būti 
negalėjo; ir tada gyvuliją vie
nokiu ar kitokiu budu veikė 
paminėti veiksmai.

■■

Minėjau,, kad nuturalaus ir 
dirbtinio atrinkimo, vaisius yra 
gyvulių . padermės kitėjimas, 
nepastovumas. Be to, dalimi 
paties Darwino, dalimi jo pa
sekėjo surinkta gana < daug 
medžiagos iš įvairių gamtos 
mokslų, kurie aiškiai kalba už 
pagrindines Darwino mintis 
apie aiikštesnįų gyvulių bei 
augalų paėjimą iš žemesnių. 

' I

Daug paramos Darwino 
mokslui suteikia t.' v. palygi
namoji anatomija. Mokslo yra 
įrodyta, kad vvienodo, paėjimo 
gyvuliai, apgyvendinti nevie
nodose sąlygose, turi ir ne
vienodas išorines žymes. Ir 
priešingai, vienodose sąlygose., 
gyveną gyvuliai, nbrs ir ne
vienodo paėjimo, išorinės for
mos susivienodina. Vadinasi, 
aiškiausiai taikosi prie išori
nių aplinkybių. Pav., bangi
nis. Tai yra didelis jurų gy- varlių ir tik po to atsiranda
, .i ,, i.,, i.bįi.,...Ą.... ....................   *...... ; į

sako:

visa jo

Bet kodėl ir kas vertė kcis-

*

peilio f

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

jau neišvengiama
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PASKOLOS
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGĄGE BANKE R

2342 S. Leavitt St. Phone Canal 1678-9
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3 3 99 

Ree. Tel. Yardi 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigai. 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336

REAL ESTATB 
Parduodam, mainom ir rendaojam 

namai 
3335 S. Halsted St 

T«L Yanta 6894 ,

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepo 
u—teisingai it greitas patarnavinr 

819 W. 35th St 
T«L BoukTMd 91W

Pirmiausia, Darwinas pažy
mi svarbių keitimosi priežastį 
—kovų už būvį. Kiekvienas 
gyvis, kad gyventų, turi kovo
ti. Užtektų nors vienų minutę 
pasitraukti iš gyvenimo kovos 
lauko, ir
mirtis. Paimkime bet kokį gy
vulį. Jo organizmas privalo 
kovoti su visokiomis ligomis, 
su karščiu, su šalčiu, su blo
gesnėmis gyvenimo aplinkybė
mis. Turi “kovoti” ėsdamas, 
gerdamas* ir, kur tik žiūrėsi
me, ten kova, kova už būvį. 
Žiūrėkime, bet kokiam orga
nizmui mirus, kelių savaičių 
ar dienų bėgyje jis pranyksta. 
Kodėl? Todėl, kad jis nebevei- 
da kovos už būvį.

Ir štai, šioje kovoje mes pa
matysime, kad silpnesnis, blo
giau prisitaikęs gyvenimo ap
linkumai žūva, užleisdamas 
vietų stipresniam padarui. Tų 
Darwinas vadina gamtine, ar
ba naturale atranka. — Toks

žemy gyvenantieji gyvūnai tu
ri akis. Jos jiems nereikalin
gos ir gal bu t su laiku išnyks. 
Ir žmogus, turi tokių rudi- 
mentalinių organų, pav., aklo- 
jix žarna, galėjimas ausis ju- 
dinti Jįr kJn,Visą tai anksčiau 
buvo reikalinga, bet šiandieni
nėse apystųvose tat jau nusto
jo savo reikšmės.

Dar daugiau reikšmės įvai
rių gyvulių paėjimui išaiškin
ti turi embriologijgs mokslas. 
Tai yra mokslas apie gemalų 
rutųlioj imiąsi. > šio mokslo yra 
įrodyta, kad gemalas^ nuo pat 
savo pradžius iki tol, koks jis 
išvysta pasaulį, pergyvena 
įvairių stadijų, formų, kurios 
turi panašumo į žemesnius 
padarus. O tų tik ir galima
išaiškinti paėjimo mokslu. Pa
vyzdžiui, visi padarai praside
da iš vieno kiaušinuko (sper
matozoidu apvaisinto) — nar
velio, iš kurio vėliau išsivysto 
sudėtingiausių formų gyviai. 
Tas primena ir dabar dar gy
venančius vienlastinius gyvius 
kitaip sakant, rodo kad be iš
imties visa gyvūnija paeina iš 
paprasčiausiu — vienos lųste- 
lės gyvių. Toliau, tolimesnėse 
vystymosi stadijose, pasireiš
kia panašumas į kitas žemes
nių gyvūnų formas. Pavyz
džiui, žinduolių gemalo širdis, 
tam tikroje stadijoje turi tik 
vienų prieširdį ir skilvelį, pa
našiai kaip žuvis, toliau atsi
randa du. prieširdžiai ir vie
nas skilvelis, panašiai, kaip

DOROTO^ born m 

ENGIMO

ĄT FOURteeH 
\WORKEb IN Ą

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
triNimo, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas tavo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago,Dl.
Tel. Pullman 6201

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

WISSIG, 
Padaliniame Kart

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IRTMOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spccialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odot, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės, skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jii jums gali padaryti. 
Prakukuoja per daugelį metų ir iigydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 

l'8 ¥aUn?ai Tak«<- Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Weit 26 Su kampai Keeler Avė.. TeL Cravford 5573
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Ctycagojt — pąfttu
Metama ..........................   $8.00
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.75! Vienam mėnesiui
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Apžvalgai
NAUJAS LAIKRAŠTIS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 *S. Halsted St., Chicago, 
1U. Telefonas Roosevelt 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chkagoj, 
paltui

Metama .. ...............................   $7.00
Pusei metų---------------  8.50
Trims m&nesiams _________ 1.75
Dviem mfinesiama--------------   1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir Idtur ųtrieniuose ‘ (Atpiginta)^ \
Metams ------------  $8.00
Pusei pietų -------   4.00
Trims menesiams ___ ...___ _ 2.50

Kažin kas Philadclphijoje iš
leido vięną numerį ląikraštuko 
“Naujos Mintys”, - kuris žada 
“prikelti iš miego” lietuvių kai" 
bą ir “patraukti prie lietuvy
bės” čia gimusius lietuvius. Ar 
jisai eis kartą per savaitę, ar 
per mėnesį, ar per du mėnesiu, 
mums neteko patirti.

Orderiu kartu au KOMUNISTU “SKLOKA” LKL 
SIANTI SAVAITRAŠTĮ

DIRBANTIEJI IR NEDIRBANTIEJI

Amerikos Darbo Federacija- apskaičiuoja, kad be
darbių dabar yra Amerikoje 5,100,000. Ji spėja, kad, 
jeigu nedarbas taip augs, kaip augą paprastai, praėjus 
vasarai, tai šią žiemą bedarbių skaičius gal pasiekti 
7,000,000. O dirbančiųjų busią apie 20,000,000, Federa
cija mano, kad tię 20 milionų dirbančių darbininkų ga
lėtų daug prisidėti prię depresijos pašalinimu, jeigu 
jie butų tikri, kad jie nenustos darbo: tuomet jie iš 
savo uždarbių išleistų šimtuą milionų dolerių pirki
mams grynais pinigais (už “cash.”) ir dar didesnę su
mą jie išleistų pirkimams “ant išmokesnio”.

Bet kas gali darbininkams tą užtikrinimą duoti? 
Darbdavių pasižadėjimas neatleisti jų iš darbo? Bet 
darbdavys laiko darbininką tiktai tęl, kol jam eina biz
nis. Jeigu pramonininko prekėms rinkes nėra, tai jisai 
yra priverstas, noroms ar nenoroms, darbą sustabdyti 
ir darbininkus atleisti. Kol gyvuoja dabartinė privati
nio kapitalo ir pelno sistema,, kitaip negali ir būti. Už
tikrinimą darbininkams, kad jie Aeį'rąžųdys darbo, ga
lėtų įduoti tiktai visuomenę, jeigu ^butų jos
rankose ir butų vedama ne dėl pelno, bet visuomenes 
naudai.

Dabartinėje ekonominėje sistemoje yra galima už
tikrinti darbininkams ne darbą, bet tiktai tą, kad jiems 
nereikės, darbo netekus, badauti. Tai yra pasiekiama 
su pagelba apdraudos. Jeigu Amerikoje butų įvesta val
stybinė apdrauda nuo nedarbo, sulig kuria kiekvienas 
žmogus, kuris gyveną iš algos, butų, priverstas apsi
drausti ir mokėtų kiekvieną savaitę tam tikrą dutfklę, 
tai susidarytų didelė suma pinigų, iš kurios darbinin
kas, netekęs darbo, galėtų gautą pagelbą — taip, kaip 
žmogus, apsidraudęs nuo ligos, gauna pągęlbą susirgęs.

Net dabar, kada šalyje siaučia skaudus krizis, 
Amerikoje yra, sulig A. D. Federacijos skaitlinėmis, 
apie 22 milionai dirbančių. Jeigu kiekvienas žmogus, 
kuris turi darbą, mokėtų vidutiniškai tik po 20 centų 
per savaitę į nedarbo apdraudos fondą, tai kas mėne- 
sis į jį įplauktų netoli puspenkto miliono dolerių. Bet 
darbininkų duoklės paprastai sudaro tiktai dalį tokio 
fondo. Tose Europos šalyse, kur yra valstybinė apdrau
da nuo nedarbo, į apdraudos fondą moka lygiomis da
limis darbdaviai, valdžia ir darbininkai. Turint tokią 
sistemą, vadįnasi, prie puspenkto miliono dolerių, ku
riuos sumokėtų ka$ savaitę darbininkai, prisidėtų dar 
devyni milionai dolerių nuo dąrbdavių ir valdžios. Viso 
butų daugiau, kaip 13 milioųų dolerių per savaitę, ar
ba tarp 650 ir 700 milionų per metus.

Šitokia suma pinigų butų galima suteikti daug pą- 
gelbos bedarbiams ir jų šeimynoms. Privatinės labda
rybės keliu tiek pinigų surinkti nieku budu negalima 
tikėtis. z

Bet musų apskaičiavimas yra paremtas tais A. D. 
Federacijos daviniais, kad šiandie yra apie penki 'mi
lionai bedarbių ir apie 22 milionai dirbančių. Tai yra 
krizio metai. Gerovės laikais Amerikoje yra dirbančių 
darbininkų, gal apie 25 milionai. Jų duoklės (skaityt įijk 
po 20 ę.) į nedarbo apdraudos fondą kartu su darbda
vių ir valdžios mokėjimais sudarytų kas savaitė apie 
15 milionų dolerių, arba daugiau, kaip 750 milionų do
lerių per metus. ^Prosperity” laikais Amerika tūri kp- 
kiu$ pusantro milįono žmonių, kurieį dėl tos ar kitos 
priežasties laikinai arba pastoviai buria be darbo, todėl 
nedarbo fondas ir tuomet turėtų išlaidų. Bet jo paja
mos butų daug didesnės, taip kad pier gerovės metus 
(kurie, paprastai tęsiami apie 8 ar 9 metus) fondas ga
lėtų sutaupyti milžinišką sumą piftigųį ir, krizini atėjus 
butų kuo paremti visus bedarbius. i

• šituo budu apdrauda nuo nedarbo duoda dąrbiųin- 
kams užtikrinimą Kada darbininkas Į žino, kad, dtlrbp 
netekęs, jisai gaus iš apdratrdos £on<J!q bent tiek, kad, 
japi nereikės badą kęsti, tada jisai, gailį, turėdamas dąr- 
bą, “spendyti”, kaip Ą. D. Federacija/ kąd nori.

Federacijos vadai rūpinasi, kad butų užtikrintas 
darbininko rytojus, bet labąjį keista, (kad jie, kertu su 
kapitalistais ię jiį ągitątoyiais prtpšihąsi vajsferbin^ ap- 
įrąudai nuo nedąrbpf

Tuo jie eina ne tik prieš tinkąąią bedarbių šeipinją, 
bet ir prieš dirbančiųjų darbininkų rįeikalūs.

“Darbas” praneša, kad 
Brooklyne eisiąs naujas savait
raštis “Naujoji Gadyne”, kuri 
leisianti komunistų opozicija, 
t. y. Butkus, Prusęika, Straz
das ir ftiti. Jau esanti organi
zuojama bendrovė ir pardavi
nėjama Šerai po $5.00. Amal- 
gameitų ęrgapas linki tam, dar 
negimusiam laikraščiui, “kuo- 
geriausio pasisekimo.” Jj reda
guosiąs Leonas Prusęika, bu
vęs “Laisvės” ir “Vilnies” re
daktorius, kurį iš tų vietų, o 
taip pat ir iš komunistų parti
jos, išjojo bimbininkai. .

Tai klikai, kuri pas lietuvius 
kontroliuoja lietuvių komunistų 
“judėjimą”, matyt, darosi bau
gu, kad opozicijos laikraštis ne
pakenktų jos 
“Laisve” įdėjo

Todėl 
juo- 
savo 

, apie

bizniui. ' 
storoms 

doms raidėms pirmam 
puslapy šitokį pranešimą 
“sklokininkus”:

‘/Prusęika ir Butkus 
•rak susivienijo su kontr-re- 
voliueiOnieriais Lovestonū ir 

-"Gitlowu; ‘Revolutionary Age’ 
. < paskelbia 'Opozicijos’

renęijos nutarimą 
kovą komunistiniam 

j mui.
“Dabar beliko 

griežtos kovos kelias

Pirmiaus visa tai buvo pavesta 
centraliniam oflsuį. Bet kada 
dabar, dėl padidėjusio iždinin
ko darbo, Pild. Taryba pasky
rė 15 dolerių klerko pasisam- 
dymui, tai prieš tai, kaip ų 
prieš paskyrimą 10 dolerių pre
zidento raštininkui, kilo smar
kus protestai SLA. kuopose.

Naridj ėmė Šaukti apie orga
nizacijos “turto eikvojimą” ir 
apie Pilei. Tarybos “sauvaliavi
mą”, ir visi tie, kurie dėl/vie
nos ar kitos priežasties griežia 
dantį prieš SLA. viršininkus, 
tais argumentais pasidarė sau 
nemaža politinio kapitalo.

Bet laime, kad yra žmonių, 
pasiryžusių Susivienijimą “iš
gelbėti”. Vienas tokių yra p. 
J. J. Bačiunas iš Sodus, Mjęh. 
Pereitą savaitę Clevelando 
“Dirva” pranešė, kad p. Bačiu
nas statąs savo, kandidatūrą į 
ŠLA. prezidentus, ir paskelbė 
jo laišką, rašytą birželių mėn. 
11 d. 1931 m. (matyt, prieš jo 
išvažiavimą Lietuvon), kuriame 
išdėstyta kaip ir jo platforma. 
Pabodo, kad šis kandidatai 
butų labui “ekonomiškas” Su
sivienijimui, jeigu nariai jį iš
rinktų. Savo, laiško pradžioje

Bačiunas pareiškia:
“Ekonomija, turį būt įves

ta Susivienijime; vengti kiek 
galima komisijų ir Tarybos 
suvažiavimų ir pjaustyti ki
tas išlaidas, kaip tai visų 
pagelbininku prezidentui, ka- 
sieriui ir down the line. Jei 
man reikės pagelbininko tai 
aš savo algą jam pavesiu ir 
dar iš savęs primokėsiu. Kaip 
žinote, mano gyvenimas yra
aprūpintas, aš tik noriu kad titulą suteikti, '

.p.

Susivienijimas bujotų, aš 
ypatiškai materialiai iš Su
sivienijimo sau nteko neno
riu, mano materialis gyveni
mas aprūpintas, tai Spsivie- 
nijipiui ekstra savo išlaidu 
nedarysiu ir žiūrėsiu kad ir 
kiti taip, pasielgtų.”

Bet gaį ne visi yra taip ma
terialiai aprūpinti, kaip p. Ba
čiunas ?

Jisai tikrai turi gailestingą 
širdį, kad žada dirbti už dyką 
“pavargėliui” Susivienijimui, I 
kuris giriasi turįs milioną ir : 
keturis šimtus ijukstąn^ią dole- ' 
rių turto. Ęet kodėl; jisai ma- P 
no, kad organizacija su milio- 
niniu iždki neprivalo atlyginti 
už darbą savo viršininkams ir f 
tarnautojams, tai mes 
me.

Anąmet, įai mirė 
Paukštis, tai “sekantis 
datas” p. Gerdauskas 
imti iz^lįninko vietą be algos 1 
(tąs jo pasiūlymas betgi bu(VQ 
atmestas). Tuomet buvo nųpP ; 
manu, kodėl Gerdauskas nore- I 
jo taip “pasiaukotį“ Susivieni
jimui: jisai butų gavęs dešina- ’> 
teriopą atlyginimą bolševikų 1 
danguje. Bet p. Bačiuno atsijti- r 
kimo tokia mielaširdystė yra ■

nęžino-

Tamąs. 
kandį- L 
siulęsi

atvi

konfe- 
skelbti 
judėji-

vienas 
t Prieš

mu^ų judėjimo vienybės ar
dytojus; visi darbininkai ir 
darbininkes turime suglaust 
savo eiles po Komunistų Pa r r 
tijos vadovybe.”
žodžiu, “draugės ir draugai, 

vienykitės ir glauskitės prie 
Bimbos!”

Ta kova tarpe komunistų ly
derių ir opozicijos primena tą- 
synes tarpe tikrųjų Romos ka
talikų ir “nezaležninkų”. Vei
kiausia, pasėkos bus ir pana
šios.

GAILESTINGA ŠIRDIS^

dar turi atlikti

[Acm<-P, C A. Photo]

mažiau suprantama. O gal bpt, p ‘ ; AAAAAA ;
jam tiesiog pagailo tų SLA. 'Perleido, per savo, rankas apie $1,000,000, 
narių, kurie dėl atlyginirpO Į’ : Wolf šėrų pirkimui,
prezidento 
kams ėmė 
toti?

Jeigu
garbęs prezidento titująs, tailgę nepasitenkinimo žodžius, 
už tokį p. Bačiuno mielaširdys- 
tės parodymą reikėtų, jam tą h

ir iždininko kler- Į/*———,— ’ ■ - —- _
tąip graudžiai vai- 7 /’/*■“? " " J , .. ,

■ I tus atsakymus jis dar labiąu
Lnegu? pirma, karščiavosi ir mė- 

Susivienijime b»tų Itė. piktus koliojimosį ir įnorinr

A. V it

Taip bėga žmonės
T.!.1 ... .. 1 . .. ...i !' . .'Į II . ! , l .1 

SLA. prezidentas gauna $500 
algos metams, t. y. $41 su cen
tais per menesį arba $9 su cen
tais per savaitę. SLA. iždinin
kas gauna $85 per mėnesį arba 
apie 20 dolerių per savaitę.

Kadangi prezidentas, be kitų 
savo pareigų,
begales rašto darbo (pav. at
sakinėjimas į daugybes laiškų, 
kuriuos jisai gauna iš įvairių 
kuopų ir narių), tai jisai pra
šė Pildomosios Tarybos ię ši 
su Kontrolės Komisijos pritari
mu paskyrė $10 savaitei, kad 
prezidentas galėtų pasisamdyti 
stenografistę. Iždininkui Pildo
moji Taryba nutarė duoti kas. ‘ 
savaitė $15 pasisaipdyti pądėr 
jėją? nes iždininko darbas nuo 
to laiko, kai iždas pradėta tin
kamai tvarkyti, taip padidėjo, 
jogei iždininkas turėtų mesti į 
šalį ir savo profesiją ir visus 
kitųp užsiėmimus, jeigu jisai 
nopėtą^tą darbą tinkamai at- 
likti. ' \ ’ ,

Iždininkąs perengė visas 
“morgiČių” paskolas, kurias, 
pirmą tvarkydavo SLA. sekrer 
topus /(Deyenįo-Ažunario. pa
skolos skandalas parodė, prię 
ko tokia sistema galėjo SusL 
;yįęnįjjnąą atvesti!). Iždininką^ 
dabar turi ne tik žiūrėt, kad 
butų atlikti visi paskalų 
mo formajųipąi, bęi/taip, pat 
rupiptis, lįąd skolininkai mpkė-- 
tų. nuošimčius,' kad jų nįo^-. 
vybės butų apdraustoj kad už 
jas butų užmokėti taksą!, ir tt.

(Tęsinys) i
Nejauto Garbalius taip pat 

iš to labai įtartino kvapo, ku
ris ėjo iš rašiusiojo jo Reikalą 
ppnaičio burnos,^ kuris kvapas 
aiškiai davė suprasti jį buvūs 
vienoje kokipję įorS pigių ali
nių mieste ir ten kokių nors 
netikusių ir pigių silkių su 
svogūnais ant tuščių vidurių 
užvalgius \ir paprastąja ketu
riasdešimties laipsnių, degtįne 
tą visą kvapųjį užkandį “į 
sveikatą” užsigėrus...

Taip pat į šoną kiek pakrei
ktas juodas galvos dangtis su 
caikur jame matomomis nevir 
siškai švariomis dėmėmis kaip 
r visas ponaičio neatydus — 

nors ii’ paviršutiniai visiškai, 
rodos, miesčioniškas ir kaip, 
reikiant parinktas •— apsiręn,- 
gimas bei jo tas nuolatinis 
tikrosios baimės švieselėmis 
akyse žibantis dairymasi ku
riam nors iš išvaizdos aukš
tesnių žmonių į pašto įstaigą 
įėjus, visiškai nekėlė Garpa- 
liųi jokių abejonių, nors kitaę 
kas jp vietoję gal ir butų vi
siškai kitaip į tą visokių rei
kalų žinovą ir taip visame ka
me sumaningą ponaitį pažiū
rėjęs. 7

Bet musų letapudis Garba
lius težinojo tiki tiek, kad tas 

‘ponaitis gali jam jo, išvažia
vimo reikalę visiškai gerai pa
dėtų ir kad jis be jų. dabar ap
sieiti niekaip ir negąli. <

Tik kuomet ponaitis pareL 
kalavo iš Garbaliaus duoti pa
žiūrėti “prašpartą”, peya įsifir 
liinimui, ar taip visa ištikrų- 
jų yra, kaip Garbalius pats į 
jo klausimu^ atsakinėjo, — ir 
peržiųrėjęs J j'į uebęnoręjo j6 
jam grąžinti, sakydamas, jog 
“prašpiartas” jam busiąs rei- 
kąjingas prie a/mteniškb, tar
pininkavimo dėl (įąrbąli/ius 
reikalo pačioje | ęmigracijps

. ’žmpg^Įjųi įxis,\tik ■ paguodą te 
žin kas tame!lyg ir nevisiškai 
gerai suprantama, ir jis viso
mis keturiomis — ąjųęm rau
kote įsikibęs į pątį *įpėąšpąr* 

kurį iš jo iterėjp pįopąitis 
atimtį ir kartu atsirfnyęs ko
jomis j žemę, lyg tani kad

■> T'.f.U

—Ą.tmink tų, cĮiąmę, kad 
man į namu^ ątšję mpka pen' 
įipįiką lįjų uą prąšymų para
šymą, o, to .n)an esi davęs, tikį 
;<įšiĄts Ijto-? — kteP.it su di
delę pąnieka badė Gą^baliui į 
akis įsikarščiavęs ųęnaitis, p 
šis r—. toWUS ■— roįos, nętur 

Lręjp nė ką atsakyti į; tai ir tor 
dėl .tik ųųoiaųįiai tylėjo.

Niekas pašalinis visų to po-
tyiręiau bų^ j.L aŲte^yU —Pę- nąičio ^advokatavimo” darbo 
gorėjo jp, atiduoti, ir Lmulkmeiių pašto įstaigoje ne-
toį koį ponais, visus įkaitęs pastebėjo, ir todėl jis Garbajių, 
ir labai išraudęs, iš didelio sav0 naguose iki pat
piktom? su stumiu keiksmąžo- ;gal0 ir kaip jaų dokumentas’? 
džjm jA^ii ncatoJa- Kuvo visiškai paruoštos ir jpū
vc'_ _ visa :jame padalyta bent

ŽtePteąr poųąičiu^ klįpd^ stambiomis rankos rašto raicįėr
j toi-aspąr^’ ją Garbaus, viąiš. mig- ir kreivotais smarkiais 
kąl niękšiškąį atimti toji, aę-• [brūkšniais, išvedžiotais į visas 
patogi janj ąpltekybė, kadi pąš- Luses> buvd prirašytas visas 
to, įstaigoje buvo visiškai P^’ sulamdytos .popięrps Jakštas,— 
šaliniai žmonės ir kad kaip tik ponaitis’ davė (3arbaliui jame, 
tuo tarpu pro duris. įėjo kažin apačioję _ pačigm . gaįc visų 
koks policininkas. tų' prirašytų stąmbių raidžių ir

Chamųila tu kaimiškas, Pra" brūkšnių — pasirašyti ir, kai 
špagas” _ym reikalingas ipan ‘pasirodė, jog Garbalius pasirą- 
tųrčti dėl tavo, ręikąįp ątlikLUyįį nemokėjo (jis temokėjo 
męz ir tų jį — kail nebereiks| tik skaityti), — ; .........
—. gausi iŠ mąųęs a^gaj 

j • • • ’ • •

bijosiu.,,— npręjo dfiįtt 
mu”, nors ij; pietai s^dęs|’X '‘‘ųž ''nemofcapti’ "ra&’tj” 
dantis, itddptį '6»rl>aįų. 'i^i|ii)ingaį, dar le-
nipgasis. reikalų m mjau, ’ pųįja^.
tig, bęiį — ar pašto. įtaigoje Oj. pąlengvėiusia šin 
buvusių'žmonių ar pro durtą ų . ykrUiisiį; vŲtjm nę.. 
Jojusio .polięipiųko nusigandęs į^tjukųs išvažiuoti iš Lietuvos, 
— j< tik Susisuko, lyg mękp 
nebuvę, j langą, lyg' kad nore-
damas, numesti nuo savęs bęt, [jam j, rapką, lengvai aįsidusda- 
kokį [tarimą, j^igli kąg [ įį# " ' ’ ' '
butų, pastebės jo tlįsy^s, su ponaitis _ 
GarlĮaHii dęl, “prappyto”, - ' )w „
>rs vėl atsisuĮję^ padare ąlųęjn^ Į ttįn dei savo važiavimo reikalo 
giąi|sįą, ir visiškai pačiam, a.tsiklaustl t- šypsoda-
•?ęt gudrigj ų^slęp^o Isj^TO, mas nuėjo. sau.
kupiną, sųvO) veidų išęąįŠką. Niekaą. net nepamatei kai jis 

Garbalius ŲkrųjM< ir nębu- nųgjęs gatvės kampo ir pa- 
v9 piekp; taįp jau ląbai hjųąe,lsukęs į vieną iš ton esamų kie- 
dėl to pamanęs, kad ponaitis sudraska i smulkius šmo- 
n0rėjo ‘Trašpartą ’ is jo jėga tolius pašto įstaigoj^ taip ilgai 
atimti, fyet yU ztįk t kažin Garbaliu rašytą, ir patįea 
Jam. l)aliePe tą akimirkspį^ būti Qgrba]jaus ranka trimis krei- 
atsargėsnįu ir dokumęnto iš sa- V(į|.ais kryželiais pasirašytą 
vo rankų nepaleis^ Garbalius “^kumentą”, ir net neatsisų- 
vis tik gerai suprato, nu€j0 Sftu,.nubėręs tuos po-
prasparto dąbte/tmiais laijcaią. | pįęros šmotukus į užvartį, kur 

■žjnojjus yra tik nelyginant kė- hįįįkna jų negalėjo nė pastebė- 
no nęrs j sayd rankas paga^r L- „ 
tas i* tpįėl to žmogaus ranĮęo-1 g
se; kurip turi pasigrobęs tąyq | -
nasar gali įbutil tiek ilgai, kibk] įKitą įpirn^di^/.k^pMr įije- 

r^tą < trečiadienį A Garbalius \ į 
____ _ ___________emigracijos kontorą atėjo anks- 

sąkyk dar: — kaip, tavo tėvo tų ir kiek patrypęs apie jos 
v^daą?ę ~ W taip P&t’ kaip ir W
maų bet vis dar piktumų, skąm- [kartą — nedrąsiai įėjo į vidų, 
bančiu bąlsu, iš naujo krėipė- Kontoroje da/ nieko iš sup
si į-Garbaliu ponaitis, o.f je 16» linkusių žmonių nebuvo, bet "

- bent

tilf skaityti), — ponaitis liepė 
— gaųs.i iŠ teąųęs. atgal — Pfi® I jąm nurodytoje vietoje pastaty- 
'ęmigraęijos teų jį, ati- ką šiš d^bąn-
Juozui.,, noręjo dar geru- ranka, ir, padare, ir ponaitis

r

tas žmogus to panorės.
Na, klausyk, ęhamuilą,

i “brokeris”. .Jis 
kuriuos jam davė

1 ■' . ............
maloniu pasveikinimu sutiko 
jaunas meilus raštininkas ar 
šiaip koks tos kontoros vedė
jas, sėdėjęs prie skobnio už 
pertvaros jr rūkęs iš ilgo gin
tarinio rukyklio cigaretą, kuris 
į nedrąsiai besidairantį Garba
nių, su malonia šypsena veid j 
prabilo:

—Labą dieną, ponas! Ką ge
ra mums žadate pasakyti?

Garbalius tokiu maloniu jo 
priėmimu kontoroje, nuošir
džiai sujaudintas ir nemažai 
nustebintas, dėl to, kad jo ne
išprašė dėl perankstybp atsi
lankymo ląųk, sumišusiai glam
žydamas sąyo rankose kepurę 
atsąk£:

—Taįgi, ponąjti, aš atėjau 
— ka|p tamstų patarėjas man 
aną tęečiądienį buvo liepęs — 
dėl, to, kąįų sakytį, yažiąyimo į 
■Brazęliją... Jis man sakė, kad 
šiandien tamstos man pasaky
site, ar busiu aš priimtas į 
naują sąrašą ir ar gąlčsiu ne- 

‘trukųą išvąžiunti iŠ Lietuvos. 
Ir dokumentą tada ponaitis pa
tarėjas teikėsi tamstoms sura
šyti... • ■

—Kokį dokumentą?.. Koks 
ponaitis?.. Koks patarėjas?.. 
Mes nieko nežinom,.. — labai 
nustebusiai pažiurėjo į Garba- 
lių malonusis emigracijos kon
toros tarnautojas ir Garbaliui 
net nesmagu ir gėda pasidarė 
dėb tokio jo įsitikinusio ir, j jį 
taip nustebinusį klausimą, to
kio netikėto atsakymo.

—Taigi, ponąitį,

— atsisyąių ipęs su 
ir kuę; nepabučiavęs

įo iš pašto M«igQ§, o
- paskęs GąrbaUui 

“ 1 ateiti į kontorą. ■.pųlmadtenį, ir

us šmo-

B

—Taigi, ponaitį, patarėjas, 
patarėjas... sakę, tamstų pata
rėjas esąs 
.nems duodąs... dar ir dešimtį 
litų jam už dokumento surašy
mą užmokėjau, kad tik grei
čiau į Brazėliją gaučiau išva- 
žiuotį...

—Na, ir asilas, tur būt, tam
sta!.. Mes jokių savo patarėjų 
nętupme ir jokių savo konto
ros reikalų per kitus žmones 
neatlikinėjame. o tik 
reikia, tai pats į musų kontorą 
ateiną ir, jeigu nori užsirašo, 
.-r- ir viskas, ir jokių desėtkų 
už tą mokėti pas mus nereikia, 
— už įrašymą į lęnygas mes 
neimam nieko, ir tikrai kvai- 
laį tamsta padarei, kad kažin 
kokiam ten “patarėjui” iš gat
vės visus dešimts litų . dovanai 
atidavei, —- jei bent nebūtum 
turėjęs kur jų dėti!.. Pas mus 
reikia tiktai užmokėti šimtą su 
viršum litų už popierių, * prie 
Jęęįkįnės t reikalingų, išgavimą, 
ę ■ jum ^kelionė patiem visiškai 
nieko nekainuoja, nes čia jumis 
veža visiškai dovanai ir t^dėl 
galįtę važiuoti kaip koks ponas 
niekam jokių de&ėtkų litų ne
dalydami dovanai. z

(Daugiau bus)

patarimu^ žmo-

kam

kteP.it


Nudaigotųjų kapines Bomba prie teatro

amu
Lietuvės

JARUSH

CHIRURGAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Akių Gydytojai

S. D. LACHAVKH
0036

DOMIN1KAS
Advokatai

CHICAGO, ILL

1113

NedėkRapolą ir Juo

Holdapas rodhaužėj >b 0331

John Kuchinskas

PADĖKAVONĖ

JONAS MAYZT

AMBULANCE PATARNAVIMAS DI

Nubudus lieku

..-V

Joseph laišku gu-
Emmerson sako, 
pacientų esančių 

sergantiems į-

J! i t? ne 
vietą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Autų, Nosies, Gerklei Specialistas 
Instruktorius Vienuos Universiteto 

Saite 1447-49 Pittsfield Bldg.
55 E, Washington St,

Phone Canal 6222

Kaltina bankininkų 
eikvojus pinigus

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

LIETUVIS GRABORIUS

Valandos — J 
Olfo—Utarru, Ketv. 
Vasalle—Pan.» I

apgailėdami 
musų tarpo,

ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 v. dieni

Chica'gos pirklių asociacijos 
komitetas iš šešių, pasak to 
komiteto pirmininko pulk. Ra.n- 
dolph, buvęs priežastimi to, kad 
51 genges nariai tapę patrauk
ti atsakomybėn, kai kurie jų 
nubausti arba dar laukia 'teis
mo.

Pataria anksti pirk 
ti Californijos/ 

vynuoges

Cook ir Du £age policininkai 
ieško slaptų kapinių, kur, ma
noma, ne viena butlegerių ko
vos auka yra palaidota. Abejo
jama bene bus ten pat palai
dotas ir kūnas buvusio Melrose 
Parko policijos viršininko Pas- 
sarelos, kuris pražuvo pirm ke
leto nenešiu. Policijos teorija 
yra ta', kad Passarelų nudaigo
ję butlegeriai, kurių darbuotei 
jisai kliudęs.

Arti t ėaW $£. , 
Cand fili

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

Moteris Martba Mayzt 
po tėvdis Martfid 
Mikšiutė.

b nuo 6 iki 
10' iki 12.

SIUSKIT. PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Masu patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky^

51 gengės narius pa 
trauke teisman

Tel. Central 7079 I
Rez. Longbeach 9453 

Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą

Va lando:: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 1
1145 Mihvauket Avenue 

Valandose 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. H. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutarti

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TRAKTI 
Mes visuomet teikiame Širdingu, simpa^ngą ir (ramų 
patarnavimų* kuomet, jis yra ldbiau4iąi reikjalirigas.|

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—

Nedėliomis nuo

Lietuviai Gydytojai 
—-.... . ■—■

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo'6:30 iki 8:30 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. -A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S* AMand Avi.

yįĮBpffr*'' kampas 47tH St.
Boulevard 6487

šeši ginkluoti banditai pa
dare holdapų Nixono rodhiali- 
zėj, Willow Springs. Atėmė 
viso iš svečių apie $1,000 ir ke
liolika laikrodėlių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGČ, ILL.

Policininkas dabojo Austin 
Theatre, 5619 West Mądispn 
Street, iš fronto. Bot kai jis 
buvo čia, tai ekspliodavo bom
ba prie teatro durų iš alėjos 
pusės, Manoma, kad bomba 
ekspliodavo ryšy 'šu kova, ei- 
načia tarp teatrų savininkų ir 
operuotųjų unijos.

Mrs. Melen 
bernatoriui 
kad daugelis 
proto ligomis 
staigose patekę j jas kaip ii 
smurto priemonėmis (railroad

Duokite savo, akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotatp Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė.«,Tel. Yatds 6780

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

sų akims, 
j kom-

Mano eis
me-

A. K. Rutkauskas, M. D; 
4442 South Westertl Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 Iki H valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Rez. 6600 South Artėliau Avenuė 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. J.J. KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St.Šuite 3 
Tėl. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai. po pietį 
vakaro. Nedėl

Phone Midway 2880

Hemlųck 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ! 
2435 Wesi 69th Street 

. VALANDOS:

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St 
Kampas Wabath Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gaząs, X-Ray, etc.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nūo 6 iki 9 valandos Vakare

tai sunaudoja nemažą dalį vynuogių 
derliaus, kuomet tuo pačiu laiku karš
tis ir sausra irgi nemažai sumažino deg
lių. Taip kad šiemęt į- rytų marketa 

i 45,000 vagohai 
— valgimui ir sultingųjų, 

__^..X_jo 60,885 
Visas Californijos derlius šie-

bus išsiųsta tiktai 
vynuogių — 
kuomet pernai rytai sunaudoj 
vagonus. Visas Californijos d 
met sieksiąs apie 1,480,000 tonų, kuo
met pernai siekė apie 2,200,000 tonų. 
Taigi derlius šiemet yra visu trečdaliu 
mažesnis.

Todėl dėlei mažesnio derliaus ir de
ki to, kad šiepiet dėlei karščių vynuo
gės daug greičiau prinoko, p. Koster pa
taria pirkti vynuoges anksti, kol dar 
galima gauti geriausias vynuoges ir už 
žemas kainas. Vėliau gi gali pasireikšti 
trukumas, o taipjau gali užeiti ir lie
tai, kurio pagadintų vynuogių kokybę.

Rytoj atsidarys Californijos sultin
gųjų vynuogių yardas prie Ashland ir 
27 gatvių. /

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

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

Tel. West 2860
Namą telefonas Brunswick 0597

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

^Gubernatorius yra prašomas 
paskinti atsakomingų komisijų 
padėčiai ištirti ir neteisybę iš
lyginti. P-nia Joseph, kuri yra 
taksų mokėtojų ir balsuotojų 
lygos pirmininkė, tvirtina, kad 
jos vadovaujamos lygos atsto
vai yra kart kaltėmis atlankę 
minėtas įstaigas ir surinkę ne
mažai medegos, kuria remia sa
vo kaltinimus.

Grand džiurė išnešė nuospren
dį, kuris kaltina First Itaiian 
State Banko prezidentų, Sava- 
rio Ariani, išeikvojimu $138,- 
335 pinigų. '

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sagryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, puima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiami į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Bdulevard 7589

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

Tel. Kenwodd 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgą: 
ir akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, motetą ir vaiką pagal naujausius 
metodas X-Ray ir kitokias flektroi 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolpb 6800

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savb ofisu į naują vietą po nr< 

4643 So. Ashland Avfe< 
Valandos 2 iki 4 ir. 6 iki 8 vakare, 

j pagal sutartį 
oulevard 7820 
Namai:

6641 So; Albany Avė; 
Tel. Prospect 1-930

Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Laidotuvėse patarnaują grabo 
rius Ėudeikis, Tel, Yardis 17.41

Mes atmindami 
jo prasišalinimą iŠ 
reiškiame giliausią 1 
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus ^raugams. 
Dėkavojame draugams ir pažysta
miems. ir pagalios dėkavojame 
visiertfs dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylimas 

įvyrąs sakome: ilsėkis Šaltoj žė- 
„ f

PHYSICAL 
THERAPY 

' B MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phoni
Hemlock 9252 ,

Brookflcld miestely susidarė 
šitokia padėtis: miestelio prezi 
dentas atstatė iš .vietų aštuo- 
nius vietos policininkus ir po
licijos viršininkų E. J. O’Con- 
nor. Atstatytųjų vietoms jis 
paskyrė kitus aštuonius poli
cininkus, o jų viršininku pa
dėjo tūlą Ferdinandą.

Bet pašalintų policininkų pu
sėj pasirodė miestelio valdybos 
policijos komitetas, kuris pri
žiūri policijos darbuotę. Ir ko
mitetas jsakė senajai policijai 
neklausyti miestelio prezidento 
įsakymo.

Wcll, naujoji policija mėgino 
jėga užimti policijos stotį. Ji 
surado teČiau, kad senoji poli
cija yra prisiruošusi pasitikti 
naujų kulkomis, jeigu pastaro
ji mėgins įsibriauti vidun. Nau 
joji policija pasitraukė. -

Vėliau ji betgi ir vėl prisi
artino prie policijos stoties. Bet 
ir šį kartų rado policijon įėji
mą užblokuotų. Taigi buvo vė
liau pasiųstas būrys kauntės 
policininkų tvarkai atsteigti. 
Atvykusios policijos pastangos 
sutaikyti naują ir senąją mies
telio policiją iš karto nepavyko. 
Vėliau, žinoma, išeitis buvo su
rasta.

Persiskyrė su 
rugsėjo 12 dieną 
laukęs 42 metų 
Telšių apsk 
čių kaime, 
metus.

Paliko dideliame nubudime bro 
lį Juozapą 
minės', 
seseris

Kūnas pašarvotas, randasi 5133 
Roosevelt Road.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 15 dieną, 8 vai. ryto iš 
nlmų j Šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Domininko Klowo 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jatfa pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą*

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo
rius Ėudeikis, Tel. Yards 1741.

R. A; VASAMJB J 
Advokatai 

11 South La Salia 
Room 1934 Tet Ra 
Valandos ano. 9 ryto iki

Kaltina, kad sveikus 
padeda i pamišėlių 

namus

K. GliGIS
ADVOKATAS

MIEST9 OFISAI,, 
127 N. Dearbpm Sf„ Room

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki, 4 po pietą

Tel. Bonlėvird 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 .rak 1 

vakarą, išskyrus kėtver^
Nedėlioj nuo 9 Bd 12 r

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuveše patarnau- 
jų geriau ir pigiau, 
negu Įeiti todėl, kad 
priklausau prie- gra-

■ bų išįlirbystės.
OFISAS:

<568 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174

L SKYRIUS: '
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

priskirsiu jūsų 
nežiūrint kaip butų 
Pakuotas darbas. L2__
tclna yra Pasekme 20 tų studijų ir tyrimo. Tiktai 

''Wim®- tiksliausi instrumentai yra 
vartojami. Mano akiniai Bucrųžina regėjimą 
ir pašalina Įtempimų.

SL’ECIALE DOME VAIKŲ AKIMS 
IR AKINIAMS.

Akinių ir Egzaininacijos Kaina Nuo 
žvairos akys atitaisomos.' žema kaina, bo 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nčra eugal- šiino.

Snklai duplikuojami ir rCmai sutaisomi tų pačių dienų.

DR. C. MICHEL, O. D. 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS: 1Q v. ryto iki 8:30 vai. vak.

Apvažinčjęs ir tyrinėjęs Californijos 
vynuogių laukus ir jų derlių, John R. 
Palandech, svctimkalbių laikraščių .atsto
vas, sugryžęs į San Francisco kalbėjosi, 
su pirmininku California Grapc Control 
Board p. Frcderick J. Koster, kuris 
taipjau yra prezidentas California Cham- 
ber of Comtnercc ir buvęs pirmininkas 
pild. k-to U. S. Chamber of Commercc.

Kada pernai Federalč Farmų Taryba 
suorganizavo Californijos Vynuogių Kon
trolės Tarybą, p. Koster tapo paskirtas 
tvarkyti naujos tarybos reikalus. Ne
senai jis ir sugrįžo iš Washingtono, kur 
tarėsi su Federale patmų Taryba ir ki
tais augštais valdininkais. Po pasitarimo, 
p. Koster pareiškė, kad legalus dalykas 
yra pasigaminti vynuogių sunką ir kad 
nebus federalinio kliudimo tiems varto
tojams, kurie gaminasi vynuogių sunką 
vartojimui savo namuose.

P-as Kdster taipjau pridūrė, kad vy
nuogių industrijos pagelbiniai produk-

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

rugsėjo 13 dieną, 
naktį 1931 m., : 
amžiaus, gimęs 
1907 r 
deliame 
motę Domicėlę, 
Albertą ir Franciškų 
Bronislovą, dvi giminaites 
leną' Dargienę ir Heleną Vaiščių- 
nienę ir giminaitį Kazimierą Lukp- 
kj, dvi tetas — Prancišką Luko
šienę ir Kazimierą Linkienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5005 S. Kecler Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge rug
sėjo 17 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nękalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
J ii velionio sielą, o iš ten bus nu- 
ydėtas į Šv. Kazimiero kapinei.

Visi a. a. Kazimiero Andrulio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečianųi , dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai, Pusbrolis, rt

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Canai 2118 
Valandos: 6—-8 Dakare 

i. A. L. YUSKA
19100, So, Hąfyted. St.

Įvairus Gydytojai ;
x Telefonas Republic OD83

DR. V. B. MILAS 
.DENTISTAS

’ 2559 West 63rd Street
« kampas Rockwell St. 

Valandos: 10 v. ryto iki 8 v. vak. 
Sered. ir Nedėl. tiktai pagal susitarimą

ANDRULIS 
šiuo pasauliu 
10:20 valandą 

sulaukęs 24 metų 
sausio 10 d., 

., Chicago, III. Paliko di- 
nuliudime tėvą Joną, pa

broliu — 
pusbrolį

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- T) T T nosyje, burnoje 

® iv gerklėje

Leiškite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hennitage Avenue 
_ * Viįi TfMon'i,

A. A. 81 AKI Šj 
advoka+as.

Miesto Ofisai 27 W. ^hAihgton St, 
Room 1502 . T# Pdfr* 2>78

Valandos': 9 ryto ikt 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Keęv„ ir Sabuos 
6. ikį_9 vj 

4145 Archer Avė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku JcigU gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra hesyarus, tąi jus no-< 
roms ar nenoroms turėsite ta: 
kaipo užmetimą tSm žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listertae, dantų tepalas, valo 
kiantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kvir« ištikro šveičia nedrasky- 
damas dantų emales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelį tub£ Listerine danttf 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lanabert Pharpaacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

KLOWA

šiuo pasauliu 
1931 m., su- 

amžiaus, gimęs 
r., {lakių pa ra p., Kal- 
Amerikoj išgyveno 25

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

KAZIMIERAS ŠIDLAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 13 dieną, 4:3.0 valandą 
po pietų 1931 m., sulaukęs apie 
40 metų amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Tauragės ap,, Kaltinėnų par., 
Užpelkių kaime. Amerikoj išgyve
no 24 metus. Paliko dideliame 
nubudime 3 'seseris — Oną ir 
švogerj Lauryną Yurevičius, Tek
lę ir švogerį Kazimierą Oxc, Jo
haną ir švogerį Izidorių Jankaus- 
kius, 2 broliu 
zapą šidlauskius, anukus ir gimi
nes Amerikoj. Kūnas pašarvotas, 
randasi. 6940 S. Artesian Avė

Laidotuves įvyks trečiadieny, 
rugsėjo 16 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
namų į Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Kazimiero Šidlauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Seserys, Broliai, Švogeriai, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4J.42 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Telefonas Yards 0994

Dr. -MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aviniu 

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį '
><"' 1 '■ r— ,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEIIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldiahiais pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939DR. S. A. #ENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

kuris mirė rugsėjo II dieną 1931 
m. ir palaidotas tapo rugsėjo 14 
dieną, o dabar ilsis Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskiftinį pa
tarnavimą ir palydėjo 
išvengiamą amžinybės

Dr. Susan A. Slakis
* Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso TeL Victory 6893 . 
Rez. TeL Drcxd 9191

DR. A A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisait 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po pietą, 7—8 vak, 
Nedėliomis it iventad. 10—12 dtaią,

Kova policijos su poli 
cija

105 Adiuhi Si„ Room 2117 <

Telepbone Roosevelt 9090 L 
NamU 8-9 ryte. T«L Ršpaflic 9600 

.......... i ...... M

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis 'Advokatas į 

4«31 So; ’AManS, A—. 4H 
Tel. Bo«I«Wt4 2800

R,,. 6515 Si. JtMMI St. _2 
1d. Rępuįlfc SZ21 _ -J3S

Dr. P. M. ŽILVITIS
* ‘ . I ■ " * -

GYDYTOJAS' ir chirurgas

3243 So. Halsted Stręet
Ofiso Tel. Vicasry 7.188

į ' Rez. Tel. Hemlock 2615

Valandos: 2—4 po piet 
Phonė Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

Gtaborlai_____
BUtfcVS
Undertaking Co.

Wm. A, Pakomy 
Koplylia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

tėl. Boulevard 7589 < 
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 

Reoidence Phone Hemlock 7691 >
----- a—llc—

Phone Boulėvird 7042

DR, C. Z. VEZELIS
i ■ Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

artM^th Street
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Antradienis, rūgs. 15, 1931
A

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas atidaro sezonų su nau
ja valdyba ir nauja darbo pro
grama. »

Pirmininkė yra p-nia F. Sto- 
gis, vaistininkė ir žmona mu
sų donininko Povilo Stogio. 
Jos pagelbininkė yra dvi gerai 
pasižymėjusios ponios: Nora 
Gugienė ir Bose Hanskaat. 
Raštininkes turime seniai žino
mas veikėjas, ponias O. Biežis 
ir E. Šatkauskas, o iždininkė 
yra ponia B. Pužauskas, iš 
Marquette Park.

Dar reikia pažymėti vedėjos 
trijų labai svarbių komitetų; 
Labdarybės • Komitetui vado
vauja ponia* B. Pivarunas, ku
ri taip pasekmingai vedė tą 
kliubo prakilnų ir sunkų dar
bų. Ponia Pivarunas ir se
kantiems metams apsiėmė ta 
darbų dirbti.

Antro komiteto (Ways and 
Mean s) vedėja yra ponia M. 
Elias. Jos komitetas suras bu
dus kliubo iždui padidinti lab
daringam musų darbui.

Trečiojo komiteto užduotis

yra ruošti programas visiems 
kliubo parengimams. Tam ko
mitetui pirmininkauja Dr. S. A. 
Slakis.

Su tokia prakilnia valdyba 
galima tikėtis iš Lietuvių Mo
terų Kliubo daug šiais metais.

Pirmas šio sezono susirinki
mas įvyksta rugsėjo 16 
popiet, Casa Dal Lome, 
So. Hoyne avenue. šio 
rinkimo šeimininkė yra

šarvotas Masalskio koplyčioj; 
laidotuves . (vyks trečiadieny, 
rugsėjo 16 dieną, 1 vai. po pie
tų, iš koplyčios^ j Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Marąuette Park
'Lietuvis nusiplikė

3 ar 4 tūkstančiai

diena 
11059 
susi- 

musų 
labai mylima buvusi pirminin
kė ponia O. Stankūnienė.

Chicagos Moterų Kliubas tu
rės šį mėnesį gražų parengi
mų, kortų ir bunco lojimų Wied 
boldt krautuves resitorane rug
sėjo 29 dienų, 1 valandų po
piet. Bus daug prizų, skanus 
užkandžiai ir dar didelis siur
prizas—Fashion Show (drabu
žių paroda* ant gyvų modelių). 
Tai bus smagus ir įdomus pa
silinksminimas visoms mote
rims ir merginoms.

Bilietai tik 75c., ir visos kliu
bo narės turi bilietus. Nepa
mirškite antradienio popietį, 
rugsėjo 29 d., susirinkti Wied- 
boldt krautuvėje, prie 63 ir 
Green gatvių.—Narė.

J. Olšausko išleistu
vių vakaras

Mirė
Baranauskiene, 42 me-Ona 

tų amžiaus, mirė rugsėjo 14 
dieną. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Martinų ir gimi
nes. Gyveno po numeriu 3758 
S. Emerald Avė. Kūnas, pa-

BURNING BITS...
We could’t help feeling sorry for Mr. Stephcns lašt Friclay 

night, as he pounded that unwieldy piano. He can certainly 
get the best of any piano — I mean the best out of any piano.

Howcver, in spite of the unwieldvį^jįano, hot weather and 
resulting perspiration, he went on witfi'Wlie rehearsal merrily. 
One can only admire such indifference to diseomfort.

Again “The Great Jakavich” has extinguished himself, 
beg pardon, distinguished himself. As chief-bouncer, he has 
announced his intentions of “bouncing” those mi|embers 
always come late. Yes Sir! Frank is also the V. Pres., 
know.

And don’t forget the fiiiHy and dance this Corning 
urday. You can get tickets froin any Chorus member, if 
know him or her well enougli. As was mentioned in the 
“colyum”, only friends of members will be admitted, besides 
the latter. .

Sat., September 19th, 8:30 P. M., at Milda Hali, 3140 South 
Halsted Street. A seven-piece orchestra win officiate, refresh- 
ments will be served, and a merry time will be had by all. See 
5’ou there!

Our “essence of dignity” is the first one to offer a contri- 
bution to the “colyum.” An invitation was extended to every- 
one, būt apparently he was the only one aware of it so f ar. 
We hope others will do as he has done. — Well, here it ‘tis!

“Dear Bits: .
I wonder what people think of other jieople who say, “I 

want you to—” and “You mušt—” when \ addressing their

who 
you

Sat- 
you 
lašt

Art. J. Olšauskas, kuris daž
nai linksmino chicagiečiUs įr 
kitų kolonijų lietuvius savo daL 
nomis ir kanklėmis per radio 
ir šiaip koncertuose bei paren
gimuose, šiomis dienomis ap
leidžia' Chicagų. * Jis važiuoja į 
rytines valstijas, kur mano ap
sistoti ilgesniam laikui.

Ta proga p. A. Vanagaitis, 
pereitų šeštadienį, rūgs. 12 d.. 
Lietuvių Auditorijos didžiojoj 
svetainėj surengė p. Olšauskui 
išleistuvių vakarų su programų 
ir šokiais. '

Programo dalyvavo pp. Sa
bonis, Vanagaitis, Rimkus ir 
pats J. Olšauskas. Jie visi kar
tu sudainavo keletą dainelių. 
J. Olšauskas su A. Vanagaičių, 
kaip ir paprastai sudainavo ke
letą liaudies dainelių. Susirinku
siems jų dainavimas patiko.

St. Valadčius pasakė kalbų, 
pažymėdamas p. J. Olšausko 
didelį nuopelnų kėlime 'lietuviš
kos dainos Amerikos lietuvių 
tarpe.

Buvo įteikta' J. Olšauskui 
dvi gan'didelės dovanos. Viena 
dovanų (radio) dovanojo p. J. 
Budrik, o antpų, būtent, auto
mobilį (Cadilla’c) dovanojo A. 
Vanagaitis.

Po to pasakė atsisveikinimo 
žodį p. J. Olšauskas, apgailes
taudamas, kad reikia atsiskirti 
su savo artimais draugais chi- 
cagiečiais.

Po dainų ir kalbų prasidėjo 
šokiai ir vaišės prie baro.

Žmonių, žinant kiek p. Ol
šauskas turi jo dainos ir „kank
lių mėgėjų, palyginamai buvo 
nedaug. Viena, galbūt dėl to, 
kad vakaras buvo šiltas* o ant- 
ir, gal pati svarbioji priežastis, 
bus bene ta, kad minimas ^va
karas buvo visai mažai rėkia- 
muojaUias. Kai kurie net arii- 
Inesnieji p. J. Olšausko’įaugai 
apie vakarą nieko nežinojo.

Reikia pasakyti, kad su išva
žiavimu p. J. Olšausko Chica
gos lietuviai neteks ne tik vie- 
nintėlio Amerikoj lietuvio kank
lininko, bet; ir gero artisto. Ol
šauskas, kaipo artistas vaidini
muose bene buvo vienas ge
riausias Chicagoj, Kam teko*jį 
matytį vaidinant, o ypač “Bu- 
ridano Asilų” statant pereitą 
pavasarį,' tas apie tai neabe
joja. —Svečias.

Marquette valgyklos savinin
kas, p. Petras Mureika, vakar 
virdamas pietus, išliejo puodą 
karštos sriubos sąu ant kojų. 
Nuplikė jas. Net oda nuslin
ko: Turėjo pasitraukti iš dar 
bo. Kalbama valgykla randasi 
adresu 2517 West 69 Street.

P—dis.

Atiduoda lovą
Kam reikalinga yra didelė 

(brass) lova su springsais, tai
“ ' i‘“ “ ' Mrs.pašaukite BoosėVelt 8500.

Zymomt duos ^dresą.

Roseland
Darbo beieškant

pir- 
kad

cquals?
Will you also explain this s-s-s-s-s- epidemic in our eur- 

rent Lithuanian songs? » -
John J. Balanda 

|F4 “A Burnef”
jVVell, “Mr. Burner,” wliat people think of such “cases” is 

pndoubtedly uncomplimentary. — Won’t somebody write in 
pnd answer “Mr. Burner’s” question?

iTlie s-s-s-s-s- epidemic may be only a way of letting off 
bxcess enthusiasin; ar maybe they likę thč songs so much that 
they have to ūse soine poetic form of expression to ease their 
joy; and then again they may be s-s-s-ing at each other. Who 
can tell? Has any body else any explanantiops?

And here “Mr. Burner” has composed a most fitting and 
appropriate farewell to one of our best-known members.

“Folks, let us pause a moment in our hilarity and ponder 
a few sad facts.

It does not take long for anyone of us to miss good-fel- 
low-ship. We all soon miss joy and happiness and light-heart- 
edness and sunshine. And mefhinks it won*t be long. before 
we will miss Alexander George Neckrash, Jr.

I am sure that all his friends will heąr with regret the 
fact that lašt Sun^ay Jie was sent away to Beloit' Collegejto get 
more knowledge. I mean regret the fact that he has been sent 
away and not that he hipes to gain more knowledge.

Anyone wishing to send condolences can just address Al 
at Beloit, Wis. He will receive his mail—for the whole town 
knows him. Aha! You laughed out of turn! Beloit is not a one- 
horse town būt is designated dn any uiap as a city and all 
trains stop there.

We only hope that he might be thrown out of school and 
rome tramp, tramp, tramping back to us.

Take care of yuorself Al oi* boy, oi’ boy’ oi’ boy l
John J. Balanda”.

And the Chorus bids you “Adios” too, with wishes 
your success. Pass your exams, stddy hard, and leave 
pretty girls alone.

I’ve no doubt Al will take the advice. Personally I yvould 
vouch for him any day; especially his ability to leave the 
pretty girls alone.

Auf Wiedersehenf

for 
the

i
— Ai Stelmoke

Šis tas apie lietuvių 
tautines kapines

Viename lietuvių tautinių 
kapinių direkcijos susirinkime 
paaiškėjo, kad pirmesnis ka’pi- 
nių užveizda buvo pridaręs 
daugybę klaidų. Įvairiuose ka
pinių skyriuose teko, po to kai 
j fe neteko vietos, net ženkle
lius (stulpelius) pertvarkyti.

Pasirodė labai didelių buvu
sio užveizdos klaidų.

Vienok buvęs užveizda ir da
bar vis mėgina maišytis kapi
nių reikaluose. Kiek, teko pa
tirti, kapinių direkcija yra' nu
tarusi įspėti j j laišku, kad nesi
kištų kur jam nereikia kištis.

—Žinąs.

•Mėnuo laiko atgal ar 
miau laikraščiai paskelbė, 
bus pradėtas statyti federa'lio 
pašto trobėsis prie Canal ir 
Monroe gatvių. Jo pastatymui, 
sakyta, teks išleisti $16,000,- 
000, o gal ir daugiau. Nurody
ta, kųd paims darbiii apie 3,- 
000 darbininkų.

Rodosi, kad tokį pulkų dar 
bininkų paimant darbui Ame
rikos “prosperity” armija turė
tų Chicago šiek tiek sumažėti. 
Tad prieš Darbo Dienų važiuo
ju laimės ieškoti:, bene pavyks 
ir man iš tos “prosperity” ar
mijos pasiliuosuoti. . "

Turiu betgi pasakyti, kad ir 
aš nusistebėjau: norinčių if 
ieškančių darbo, ir tur būt ne
mažai baduolių, .privažiavo ko
kie 6 ar 7 tūkstančiai. Koks, 
tai ponas vaikščiodamas pasų 
koją, kad dabar drbininkų ne
reikia. Bet esą po Darbo Die
nos' atvažiuokite paimsime 
darbui visus. . ; ,

Taigi suramino. Po Darbo 
šventės, rugsėjo .8 dienų nuva
žiuoju 6:30 vai,, ryto viltimi 
gauti darbų. Gį bedarbių čia 
privažiavo 16 ar r|8 tūkstančių. 
Visa Canal gatvę-;kluone per du 
blokus užsikimšųji. Ęaiti poli
cininkai kiek gilėdami stengia
si praleisti vežimus. Per pusę 
bloko tvora užtverta, kad prie 
raštinės niekas negalėtų priei- 
ei. . Pora policininkų prie var
tų tvarką daboją. Bet minia 
įsisiūbuoja kaip vilnis vandeny
ne, tvora subraška ir ant šo
no atsigula.

Minia puola prie raštinės. 
Nė policininkai negali jų sulai
kyti. Bet tas pats ponas, apie 
kurį minėjau, aukščiau, šaukia, 
kad darbininkų nereikia^ Be
darbiai nusiminę grįžta atgal, o 
tas ponas, vaikštinėdamas pa
taria kitiems eiti namo, nes 
darbo nėra. '

Šalia manęs stovi žmogus. Jis 
kalba: “Kur aš eisiu na*mo, kad 
namų neturiu ir gyvenu pre
zidento viešbuty.”

Ponas ątsįliepja: “I can’t 
help, sir’^

Paklausiau to pono: “Kada 
pradėsite statyti, tai tuomet ar 
daug darbininkų reikės?” Pa
traukęs pečiais . jis atsakė: 
“Nežinau. Bet ir nemanau, 
kad reikėtų daug,

Beiškia, nėra’ vilties gauti 
darbų, kitą dieną einu pės
čias prie pradėto sanitario 
distrikto statybos darbo. Kon
traktas, rodosi, padarytas $17,- 
000,000. Vienas vietos anglų 
kalba einą laikraštis paskelbė, 
kad po Darbo ‘ dienos busiu

priimta 
darbininkų iš vietinio distrik- 
to. Tai jau rodėsi, ,kad Bose- 
lande 'bedarbių neliks. Nuėjau 
dar ankstokai, kad bučiau pir- 

* mutinis prie raštinės.
Radau tečiau jau keletą 

šimtų belaukiant laimęs: gau
ti progos žemę kasti. Susinešė 
kastuvus ir kitokius įnagius 
daugiausia \ Balionai. Po aš
tuntos valandos ' kiek laik<> 
praslinkus, ponas superinten
dentas pasako: “Nothing do- 
ing, boys”. Mat,'visas darbas 
dirbama mašinomis, kasama ir 
vežama žemė mašinomis, kurias 

! aptarnauja/ kontraktorio nuo
latiniai darbininkai — viso 16 
žmonių.

Na, įai galite laukti uždarbio. 
.0 tą visų uždarbį mašinos su
kasa' į vieno turčio kišenę. Pa
kol darbininkai neveiks organi
zuotai ir nepakeis valdžios tin- 
kamesniais žmonėmis, negu da
bartiniai kapitalistų tarnai, tai 
nėra vilties ko gero laukti. Tu
rėtų visi stoti ir kitus raginti

dėtis prie socialistų partijos. 
Tik socialistai viską iš pamato 
pakeis, 
dautų. 
stokite 
rėsime
ką.—-Bedarbis.

kad darbo kląga neba
Tad nieko nelaukite, 
| kovotojų eiles, o tu- 

geresnę valdžių ir tvar-
*7

A.

Del skonio nesigin 
čijama •

Yra daug žmonių, kurie stačiai ne
pakenčia šokoladinių keksų. Padėktie 
vaišėse ' tokiam žmogui šokoladinį keksą 
ir pastebėkite kaip jam sunku bus nu
ryti kiekvieną kąsnį. Tas pats 'ir su 
kitokiais keksais. Kiekvienas turi savo 
skonį ir vienas nemėgsta to, ką mėgsta 
kitas.

Ką tokiame atvejyje turi daryti vai
šinga šeimininkė? Ar ji turi užsisa
kyti įvairiausių keksų, kad patenkinti 
kiekvieną skonį, arba visai svečių skonio 
nepaisyti?

Geriausia yra vieton keksų paduoti 
įvairių rūšių sausainius. Bet jie turi 
būti parinktiniai, pritinkantys skaniems 
valgiams ir grižiam stalui. s Skaniausiais 
sausainiais buvo skaitomi importuoti 
angliški biskvitai, bet jie yra gana bran
gus, kainuoja apie dolerį už svarą.

Bet dabar ateina gera žinia šeimi
ninkėms, kad viena iŠ didžiausių Ame
rikos / kepyklų pradėjo gaminti įvairius 
angliško -styliaus biskvitus, kurie niekuo 
nesiskiria nuo importuotųjų, išėmus sa
vo kaina. Pakely randasi įvairiausių 
rūšių, taip kad svečias gali pasirinkti 
kokie tik jam labiausia patina. Kai
nuoja gi vietiniai angliško styliaus bis
kvitai tik apie trečdalį to. kiek kainuo
ja importuotieji. Vadinasi jie “Uneeda 
Bakers" English Style Assorted Biscuit

' • ■ ’ v ’ - • -----

CLASSIFIED ADSi

Educational 
Mokyklos

PROBAK-

Lietuvių Radio 
Programas

šį vakarų, kaip 6:30 ir 
7:80 vai., iš stoties W. G. E. S. 
1360 kilocycles, Peoples Fumi- 
ture kompanijos lėšomis ir'pa
stangomis bus duodamas lietu
vių radio programas.

Teko patirti, kad išpildymui 
šio programo dalyvaus keletas 
žymių dainininkų, ir daininin
kių, kurie dainuos solus, duę« 
tųs, kvartetus suteikdami daug 
įdomumo ir pasigėrė j imo. klau-

iki

sy toj ams. Todėl ’ nepamiršk i te
pasiklausyti*

Didėjantis Bttckeye 
Molto populia

rumas
■ '• ------ f.------ u
Kada produktas yra. gečas, kaip Bu- 

ckeye Mokas ir yra paremtas rimtu par
davimo pienu ir nuolatiniu garsinimu, 
pardavybos padidėjimas yra būtinas. Iš 
to pasinaudoja groserninkas ir vartoto
jas. Buckeyc Mokas dabar yra išsipla
tinęs veik po visą Ameriką ir yra gau
namas veik kiekvienoj didesnėj grosernėj. 
I raštinę nuolatos plaukią užsakymai ir 
dirbtuvė, kad tuos užsakymu? išpildyti, 
dirba .visą spartumu. ; . / .... į

Žinoma, kad sulaukti tokio pasiseki
mo, ir pats produktas turi bUti nepa
prastai geras. Puikus Buckeye skonis 
paeina delei nuolatid^s kontrolės, nuo 
žalius medžiagos iki užbarto; produk
to. y Jo skonis patikt;kiekvienam mol-

įkaini! . ”
to. y Jo skoi 
to rauslį

t." 1 .■( ■ ■'.‘‘•t1
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MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Streetsuteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 

namie
o»

(PROBAK BLADE)

Šiandie
— VIENĄ DIENĄ TIKTAI

RAMOVA
I lTHEATREf‘1

35 Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

SpeciaUatM rydyme chroniškų Ir nauja U- 
m. Jei kiti neralSjo jutnie iSrydytl, ataliaa- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifterzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra ligą Ir jei aS apei- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavlmo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Rlvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10' ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 2" 

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

pilės išgydomos
Aš kenčiau 'nuo Pilės ir noriu, kad 

kiti žinotų kaip aš pasveikau be chirur
gijos. Aš nieko neparduodu. Prisiųs- 
kit savo užadresuotą konvertą su pašto 
ženkleliu, adresu:

L. J. POLMAN
x 6925 S. Justine St.

Financial 
Finansai-Paskolos j

REAL ESTATE BONAI
VieoB laido* perkamo* Ir parduodamos.

■1 geresnių kantų matykit
CITY INVESTMENT CO..

105 W. Adams St.,
tel. Central 7332

Automobiles ;
M. « K. MOTOR SALES 

Chrysler 76 Town Sodan; Al — 
Aubum Del. Sėd.: 6 w. w.: s. m. 

Viking Sodan; 5-pas., 4-dr.------
Studobaker Pres. 8 Sėd.; s. m. — 
Nash Adv. 6 Sėd.: 4-d.; w. w— 
Hudson Del. Sodan; s. m.----------
Graham-Paige Del. Sėd.; s. ra. — 
Pontiac Rdstr.: 6 w. w., s. m. — 
Ford Town Sodan; kaip naujas __ 
Pontiac Del. Sedan; 6 w. w.---- -
Cadillac 314 xSedan: 6 pass. ------
Chevrolet Coach; radio: Al ------
Ford Spt. Coupe; rurnb. seat ____
Ford Tudor Sedan: mažai važ. 
Roosevelt Del. Spt. Coupe----------

$585 
586 
676 
676 
625 
495 
495 
465 
4.35 
435 
4.35 
395 
365 
.365 
365 

. 345

'29
.30
.30
■30
.30
'30
•30
■30
•30 
30 
•28
•30
•31
•31
•30 ________  ___ ___ _____
'29 .Nash C«nv. Coupe: Al cond. ____ __
DAUG KITŲ. MAINAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
6811 S. Halsted St. Wentworth 2727

29—41—Buick 5 pas. Brougham $725 
FAGET BUICK CO.

6455 S. Western Avė. Prospect 0500

“The Magnificent

Dalyvaujant
RUTH CHATTERTON, STUAR^T

ERWIN, SAM HARDY, RALPH 
BELLAMY ir k.

20 St.

po 
Nedė-

LINCOLN vėlaus modelio 7 pas. se
danas, puikiame stovyje. 5 nauji takai. 
Bargenas. $150 pilna kaina.
B. « W. Motor Co., 827 W. 35 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

6348 S. Campbell Avė.Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai.
>«M* <•**•» 1 N* W'

3291

3291 
na eiti suknelė, 
ko.
vem.

Jaunutei mergaitei svečiuos- 
Tinka iš lengvaus šil- 

Su ilgom arba trumpom ranko- 
Sukūrptos mieros 6. 8, 10. 12 ir 

14 mtų mergaitėm. , \

Norint gauti vieną ar daugiau 
yiršnurodytų pavyzdžių, prašome iš- 

itę arba pri- 
numerį^ pažymėti 

“lyti savo var-

MADOS
■ z

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė
Kostiumų Braižymas
Mes telkiame ekspertu instruk
cijas Muose kursuose. Dienomis 
ar vakarais, žema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
Kerai apmokami. Rafiykito dėl 

knygutes apie kuršy, kuriuo 
'’sjų8 įdomaujate.

Madingų Skrybėlių
Mokykla Swj!;1<^Xn<" 
Mokina kaip dezainlnti ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 
kaip pačiai sau, taip ir bizniui. 

Rašykite dėl knygutes.
MASTKR COLLEOE?

1OO N. STATE RAN. 2718

TURIU PAAUKOTI brandus rakandus, 
vartotus 4 mfinMlns. seklyčios, valroinąji. 
mtefranutil setus, Vlctor radio. 9<tl2 Domes- 
tic Orlental kauru. įvairias kėdės, dreipsus. 
etc. Parduosiu labai pietai.

5042 W. Washinrton 8t. 
Tel. Columbus 4180

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS unistas janitorius už 
pagelbininką, nevedęs. Joe. Klinas, 1605 
S. Harding Avė. z

REIKALINGAS farmeris dėl 240 ak
rų farmos arti Woodstock, III., dirbti 
už pusininką. Yra 47 melžiamų kar
vių. 70 kiaulių, visos mašinos; reikia 
turtti 
metų.

$2,000 cash. Kontraktas 1 iki 5

L. H. MORRIS, 
Libertyville, Illinois.

MALEVA
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ..................................

Fiat Paint
(Vertės $2.40,. galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų blizgėjimą, ga

lionas už .................... $2.50

Hardware and Wall 
Paper

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių ^rušių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis 
3147 So. Halsted St. 

TEL. VICTORY 7261

Help Wanted—Female

$1.40

$1.85

$1.49

REIKALINGA patyrusi mergaitė prie 
namų darbo. Turi mokėti paprastą vi
rimą. Gali naktiihis eiti namo.

6415 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseris ir delicates- 
■jen dėl ligos už pirmą gerą pasiuiijimą. 
Likau viena, negaliu apsidirbti.

2953 W. 38 St.

PARDAVIMUI mažas groserštoris, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai.

' ' 5616 W. 64 St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
sale chain Storio.

6655 S. May St;.

Exchange—Mainai

kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume 
mietą ir aiškiai paraŠi 
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., 1739 So. 
Halsted St, Chicago, III,

NAUJIENOS Pattem £ept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia jdedu dL5--centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ______
Mieros ..... per krutinę

(Vardas ir pavardę)

(Adresas)

...o...............

c’

«Vl

. 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. C_\.„ JLrubus. Kaina tik

FARMA pasirenduoja, gera, lygi že
mė, elektros šviesa, su javais, gyvuliais, 
vištom, 120 mylių nuo Chicagos, arba 
mainysiu ant medinio namo. Krist 
Farmeris, 2909 Emerald Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rąiies. 
Nėra skirtumo apielinkčs ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagf 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
p2t3rii2vini<is»

4425 So. Fairfield Avė.
- Tel. Lafayette 0455

DIDELIS BARGENAfS
Pardavimui 2 flatų. 6 ir 6 'kambarių. 

7 metų senumo, karštu vandeniu apšil
domas, mūrinis 2 karų garažas, lotas 
32%xl25. Gera vieta, arti mokyklos. 
Parsiduoda delei nesutikimo partnerių.

Kaina $11,900.
4227 S. Cslifernia Ąvt« ..




