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Kulkomis, buožėmis 
puolė streikuojančių 
angliakasių armiją

Ispanijos tribunolas 
nuteisė gn. Sąnjurjo 
mirti; 2 į kalėjimą

600 Franklin apskričio šerifų 
sulaikė streikierių maršą; 100 
angliakasių sunkiai sužeista

Pasmerktas už vadovavimą mn- 
ųarchistų pasikėsinimui prieš 
respubliką; generolo sūnus 
paliuosuoti ...

Benton, III., rugp. 25.— Kul* 
kosvaidžiai, šautuyai ir buožes 
sutiko 15,000 streikuojančių an
gliakasių armiją, kuomet jie 
mėgino įmarŠuoti į Franklin 
apskritį, kur kasėjai dirba, su
tikdami su nauja algų sutarti
mi.

Prie Mulkeytown, apie mylią 
nuo Franklin apskričio šieno?, 
maršuojančių laukė pilnai apsi
ginklavusių 600 deputy šerifų 
armija. Vos pasirodė pirmi 
streikuojančių armijos automo
biliai, iš šerifų armijos pusės 
pasigirdo šūviai, prie angliaka
sių galvų pradėjo lakstyti buo
žės ir pagaliai. Puolimas prie! 
angliakasius nusitęsė apie' 15 
minučių. Nukentėjo apie šim
tas kasėjų, ypatingai sunkiai: 
Mary Beknabinkis-Auburn, pa
šauta į strėnas; Mrs. Peter Ba- 
rorina-Bulpit, pašauta j galvą 
John Wiliams, Gillespie, per
šautas per žandus—kritingame 
padėjime ir Leonard Cordie— 
Aubum, pašautas j koją.

Iš angliakasių pusės nebuvo 
jokio pasipriešinimo. Prižadėję 
nevartoti jėgos ir mėginti ra 
miu budu atsiekti savo tikslą 
—jie nesipriešino ir šerifų mu
šami ir šaudomi! -
taikiai negalės įvąžįutit4..Ęrank- 
lin apskritį, pradėjo trauktis, 
palikdami automobilius ir tro- 
kus pakelyje. Daug automobi
lių buvo suvarstyta kulkomis, 
subadytomis padangomis ir iš
daužytais stiklais. Nuo stiklų 
angliakasiai daugiausiai nuken
tėjo. Šerifai apskaičiuoja, kad 
automobilių palikta apie 300.

Streikuojančių armija atsi
traukė į Perry apskritį, Pin- 
ckneyville ir Cbultervillę.

CouHerville, III., rugp. 25. — 
šįryt įvyko masinis mitingas 
4,000 streikuojančių angliaka
sių, kurie dalyvavo marše į 
Franklin apskritį. Po mitingo 
visi išsiskirstė į namus, šiau
rinėje ir centralinėje Illinois. 
Vėliausios žinios praneša, kad 
streikuojantieji daugiau maršų 
nerengs.

Peru, III., rugp. 25. — Put- 
nam apskrityje užsidarė Mark 
kasyklos. Streikuojančių pik’e- 
tos dabar traukia į Peoria ir 
Peru kasyklas. '
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Madridas, Ispanija, rugp. 25 
—Jose Sąnjurjo Sacanello,. Is
panijos armijos generolas į ir 
monarchijos laikais pagarsėjęs 
karaliaus Alfonso šalininkas, 
buvo nuteistas mirti už pasikė
sinimą prieš respubliką, šio me
nesio pradžioje jis vadovavo 
monarchistų sukilimui laike ku 
rio 8 žuvo Madride ir Sevilijos 
mieste. Trys Riti jo sąjungi
ninkai gen. Herranz, pulk. Įeit. 
Infantes ir kap. Justo Sąnjurjo, 
generolo sūnūs irgi buvo teisia
mi. Pirmasis nubaustas 30 me
tų kalėjimo, leitenantas pulki
ninkas Infantes—12 metų 
Įėjimo, o generolo sūnūs 
liuosuotas.

Byla prasidėjo vakar ir
trumpo svarstymo 4 civiliai ir 
4 militariai teisėjai išėjo pada
ryti nuosprendį. Tarėsi 20 va
landų.

Teisėjams debatuojant nuo
sprendį, gen.’ Sąnjurjo šalinin
kai ir priešai mėgino surengti 
demonstracijas, bet policija vi 
sus demonstrantus išvaikydavo 
jiems nespėjus susiorganizuoti. 
Didesni neramumai neįvyko. 
Buvo kalbama apie naujį mn- 
narchistų suokalbį, bet gandai 
pasirodė neteisingi.

Gen. SanjUrj'. advokatai, tuo
jau po nuosprendžio, pradėjo 
daryti žygius išgauti nuteista
jam pasigailėjimą. Be to, jie 
pareikalavo Franci jos interven
cijos, nes generolas yra Frak
cijos garbes legijono kavalie
rius už žygius prieš sudilusius 
rifus Moroke.

Teisėjai savo nus^rendžiuosc 
pasigailėjimo nerekomendavo. 
Valdžia, tuo tarpu, kuri turi 
teisę nuosprendį pakeisti, atsi
sakė daryti pareiškimą tuo rei
kalu ir laukia ministerių kabi
neto nutarimo. Ministeriai da 
bar svarsto bausmės klausimą. 
Artimi kabinetui žmonės neti
ki, kad ji bus pakeista.

Paskirti miestai na 
mų paskolą bankų 

skyriams

. .Earhart Putman 
perskrido per J. V. j

19 valandų
'v

Newark, N. J., rugp. 25. — 
Lakūnė Amelia Earhart Put- 
nam, pirma moteriškė viena per
skridusi per Atlantiko vande
nyną, perskrido kontinentą iŠ 
Los Angeles, Cal., į Newarką j 
19 valandų.

Washington, D. C., rugp. 25. 
—Namų paskolų banko direk
toriai paskelbė miesitų vardus, 
kur bus steigiami namų paskolų 
banko skyriai. Viso bus įsteig
ta 12-ka skyrių ir kiekvienas 
aprūpins tam tikrą teritoriją. 
Chicagoje bus atidarytas sky
rius Illinois ir Wisconsin vals
tijoms. Pradinis banko 
talas pieks $15,000,000.

kam-

Suomija paskelbė am 
bestija 20,000-ių nusi
kaltusių prohibicijai

Chicagai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prl* 
našauja:

Galimas Retus ir kiek vėsiau ; 
vidutinis šiaurvakarių vėjas

Vakar temperatūra buvo 
86 laip.

Saulė teka 6:08; leidžiasi 
36»

71

Helsinki, Suomija, rugp. 25 
—Suomijos valdžia paskelbė am 
nesti ją 20,000 piliečių, kurie 
laukė teismo ar jau buvo nu
teisti už prasižengimus prohi- 
bicijos įstatymui. Prohibicija 
buvo panaikinta Suomijoje ke
lius mėnesius atgal.

Managua, Nicaragua, rugp. 
25.—Orlaivio katastrofoje Žuvo 
J. V. lakūnai Ray. Rutledge ir 
D. E. Simmons. Jie priklaupė 
prie marinų. ,

|Acme-P. « A. Photo]

Madridas, Ispanija. — Gen. Jose Sąnjurjo (antras iš kairės), monarchistinio sukilimo vadas. 
Karo teismas jį nuteisė sušaudyti.

Lietuvos Naujienos
V t autas Petrulis 
20,000 lt. jau įmokėjo

Kaunas.—Vytautui Petruliui 
civilinis ieškinys yra išdėstytas 
trejetai metų 6 ratais po 20- 
000 litų. Pirmąjį ratą — 20,- 
000 litų Petrulis jau įmokė
jo.

Petrulio malonės prašymas 
vis dar tebėra neišspręstas.
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Liepoja vėl reikalau 
ja Romnų geležin

kelio

Hitlerininkai sužeidė 
20 demonstracijose 
ir riaušėse Beutbene

Jung. Vai. ratifikavo 
sutarti; su Egiptu

Trukšmavo per visą naktį 
testuodami prieš sėbrų 
smerkimą mirti; uždarė 
lerio organą

pro
pa-

Hil-

Washington, D. C., rugp. 25. 
—Valstijos departamentas rati
fikavo arbitracijos šutantį su 
Egiptu. Sutartis buvo sudary
ta rugp. 27 d. 1929 metais, bet 
Egipto parlamentas ją ratifika
vo tik pernai.

Suomių komunistai 
patekę į sov. Rusiją 
šaukiasi pagelbos

Du J. V. lakūnai 
skrenda į Norvegiją 

♦

Habor Grace, N. F. rugp. 25. 
—Lakūnai Clyde E. Lee ir John 
Bochkan šiandien, 5:02 ryto, 
Chicagos laiku, išskrido iš Hai- 
bor Grace, Nevvfoundlando sa
los j Oslo Norvegiją. Prieš juo* 
3,150 mylių kelionė, kurią pa
siryžę padaryti be sustojime. 
“Skrendančioji Hutchinsonų šei
ma”, tuo tarpu pasiekė Anti- 
costi salas iš kur trauks to
liau į Grenlandiją, Islandiją ir 
Londoną.

Ryga-—šiomis dienomis Lie
pojos pirkliai padarė susirinki
mą, kuriame pasiuntė latvių val
džiai griežtą reikalavimą atlais
vinti Liepojos-Romnų geležinke
lio liniją. Liepojos karo uosto 
dirbtuvių vyriausias direktoirus 
J. Kerpė pasakęs, kad Latvija 
turi iš naujo su Lietuva daryti 
prekybos šutantį ir būtinai iš- 
lygyti, kad Lietuva leistų p.-r 
savo teritoriją.latviams su len
kais susisiekti. To reikalaujan
ti Liepojos ekonominė padėt s. 
Liepoja, esą lengvai gali kon
kuruoti su Klaipėdos ir Kara
liaučiaus uostais, bet jai rei
kalingas išėjimas.

Klaipėda smarkiau 
statosi

Beuthen, Vokietija', rugp. 25 
—Hitlerininkų riaušės ir de
monstracijos prieš penkių jų ša
lininkų pasmerkimą mirti nusi
tęsė Beuthene per visą naktį. 
Priskaitoma apie 20 Žmonių 
lengviau ar sunkiau sužaista.

■ H

Beuthene minėti (penki fa
šistai buvo pasmerkti mirti. 
Hitlerininkai pradėjo ypatingai 
kelti triukšmą, kuomet paskli
do žinios, kad nuteistieji bus 
išgabenti iš vietinio kalėjimo į 
valstijos kalėjimą.

Berlyne, tuo tarpu, policijos 
viršininkas uždarė visai savai
tei fašistų organą “Der Ang- 
riff” už straipsnį, kuriame Hit
leris kaltino žydus už jo sėb
rų nuteisimą ir įžeidė Von Pa* 
peno valdžią.

Tų hitlerninkų pasmerkimas 
ir Hitlerio grąsinimai prieš 
valdžią padarė įtaką ir į politi
ką. Dabar pasirodo, kad kata- 
likų-centristų ir hitlerininkų 
koalicijos galimybės pradėjo 
sunkėti. Tarp Hitlerio leite
nanto Gregoro Strasserio ir 
centristų vado, buvusio kancle
rio Brueningo, įvyko pasitari • 
mas, bet jis dalykus nei kiek ne
pagerino.

Dujomis ir šautuvais 
vaiko streikuojan

čius ūkininkus --- -;
Council BJųffs, Iowa, rugp. 

25.
ūkininkų reikalai pradėjo blo
gėti, kuomet valstijos policija 
ir milicija pradėjo vaikyti ūki
ninkų pikietas, kurios saugojo 
kelius, einančius į didesnius 
miestus. Policija prieš ūkinin
kus panaudojo dtijų bombas ir 
šautuvus. Penki asmenys su
keisti, Įkalinti 63 streikidriai.

šiandienų streikuojančių

III. gubernatorius 
šauks specialę le
gislaturos sesiją

Springfield, Ilk, rugp. 25. — 
Iš patikimų šaltinių žinoma, 
kad Illinois gubernatorius Em- 
merson, apie rugsėjo 6 d., šauks 
specialę legislaturos sesiją be
darbių reikalus aptarti. Apskai
čiuota, kad bedarbių šelpimui 
šią žiemą reikės $30,000,000.

Už kelių dienų Japoni 
ja pripažins Man- 

džiuriją

Tragedija ■ Šveicarijos 
kalnuose

Geneva, šveicarįją, rugp. 25. 
—Trys šveicarai 'alpinistai užsi
mušė nukritę 5,000 pėdų nuo 
vieno aukščiausių Alpų viršūnių 
Matternhorno. Skaičius žuvusių 
alpinistų, kurie mėgino užkop
ti Matterhhorną, yra labai di
delis. ’ ,

Tokio, Japonija, rugp. 25. — 
Užsienių reikalų ministerija pa
skelbė, kad už kelių dienų Ja
ponijos valdžia formaliai už
megs ryšius su MAndžurijos val
džia. šį kraštą Japonija at
plėšė nuo Kinijos ir valdovu pa
skyrė buvusį Kinijos imperato
rių Henri Pu-Yi.

Senatorius ir keturi tal
kininkai teisiami už 

loterijų rengimą 
' . - - ■ -

New York, rugp. 25. —Penn- 
Sylva*nia valstijos senatorius J. 
J. Davis ir keturi Moose orga
nizacijos viršininkai teisiami už 
rengimą $5,000,000 loterijos or
ganizacijų skyriams. Tarp kal
tinamųjų yra tūlas Conj-ad 
Mann, artimas Hooverio djru-i 
gas ir žymus republikonų' va 
das.

Žemės drebėjimas Fili
pinų Salose

Apie 20C
sos-

Manila, rųgp. 25 
mylių nuo Manilos, Filipinų 
tinęs,’ Gaguia mieste smarkiai 
drebėjo žemė. Nuostolių pada
ryta už keliasdešimts tūkstan
čių. Drebėjimas suardė visus 
kelius.

La Paz., Boliviją, rugp. 25.— 
Šeštadienyje, laike puolimo ant 
Forto Aręe, kuri vąkfo 
Bolivijos arpiija, žuvo penki

Kreipėsi su prašymu į Suomi
jos valdžią; išvykę į Rusiją 
darbo ir laimės ieškoti 

i

Helsinki, Suomija, rugp. 25. 
—Anot oficialių pranešimų, į 
Suomijos užsienių reikalų n d 
nisteriją kreipias; tūkstančiai 
suomių komunistų, kurie prisi
klausę pasakų apie Sovietų ro
jų, slaptai išvykę į Rusiją tos 
laimes pamėginti. Jie tikėję 
Rusijoje gauti darbų, kaip pu 
šakojo įvairus agitatoriai, bet 
nuvykę tiek apsivylę, kad da. 
bar yra' priversti ieškoti pagal
bos.

Anot pranešimų iš Rusijos, 
tie suomių komunistai buvę pu 
gabenti į Rytų Siberijos tyrus, 
kur turėję dirbti po prievarta, 
nepakenčiamose sąlygose. Daug 
imigrantų ten ir žuvę. Tie, ku 
rie mėginę pabėgti ir grįžti į 
Suomiją, buvę paskelbti 
tyriais ir sušaudyti.

Francija kapos visų val
dininkų algas

Naujose gatvėse statoma dau 
namų

Fran-Paryžius, rugp. 25 
cijos finansų ministerija pa
skelbė, kad spalio 1 d. visų val
dininkų algos bus nukapotos 
5%. Tuo budu i metus bus su
taupyta apie $14,000,000.

Kasėjams už darbą mo
kės anglimis

Grove City, Pa., rugp. 25.— 
Municipalės kasyklos nutarė 
samdyti visus bedarbius kasė
jus dirbti ir už darbą mokėti po 
15 tonų anglių į savaitę. Kiek
vieną savaitę dirbs p0 kasėjų, 
permainomis.

Apgadintas zepelinas 
“ Akron?

dezer-

Vokietija dalyvaus
Chicagos pasauli

nėje parodoje
Berlynas, Vokietija, rugp. 25 

Vokietijos kancleris Franz Von 
Papenas, kalbėdamas su Chica
gos majoru A. Cermaku pareiš
kė, kad Vokietija dalyvaus 
Chicagos pasaulinėje parodoje, 
įtiek kiek leis krašto finansine 
padėtis.

Ohio valstijoje atsidarė 
užsidaręs bankas

Canton, Ohio, rugp. 25. — 
Kiek laiko atgal užsidarė vienai 
didžiųjų Ohio finansinių įstaigų 
George D. Harter bankas. De
pozitų turėjo apie $15,000,000. 
Dabar gavęs paskolą iš federa- 
lės rekonstrukcijos korporaci
jos, bankas atsidarė.

Didelis gaisras Meksi 
kos mieste Chihuahua
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Meksikos Miestas, rugp. 25. 
—Didelis gaisras sunaikino Chi
huahua miesto biznio distriktą 
ir septynius svarbius privati*- 
kus ir valdžios rumus. Gaisu 
nirikai, kovodami su liepsnomis, 
buvo priversti naudoti dinaml-

Phila'delphia, Pa., rugp. 23.— 
Didžiausias pasaulio zepelinas 
“Akron” apgadintas, kuomet 
buvo velkamas iš angaro Lake- 
hurste. Nuostoliai yra menki.

Orlaivių katastrofa la
kūno laidotuvėse

Poznan, Lenkija, rugp. 23.— 
Laike katastrofoj žuvusio lakū
no laidotuvėse Poznaniuje, oi e 
susidaužė du orlaiviai beskrai- 
dę virš kapinių. Abudu lakū
nai buvo užmušti.

Klaipėda.— šiemet Klaipėdoj 
statyba dar didesnė, negu pra
eitą vasarą. Įvairiose mieste 
dalyse statomi dideli muro na
mai. Kai kuriose neapgyven
tose miesto vietose šį pavasarį 
pravestos gatvės. Vienoj iš 
naujų gatvių, pavadintoj Sem- 
brtčfcio vardū, jau baigiamos 
čUtyti 7 vilos. Paskutinėmis 
dienomis išvesta nauja gatvė • 
per neseniai žaliavus; lauką ties 
Kranto aikšte. Toj , vietoj taip _• 
pat statomi keli namai Nors 
miestas auga, tačiau butai Klai
pėdoj vis dr brangus ir net jau
čiama butų stoka. .

Ispanija pakvietė Lie
tuvą dalyvauti visoj ei

lėj konferencijų
Kaunas.— Ispanų vyriausybe 

pakvietė Lietuvą dalyvauti ant
rame tarptautiniame ausų, no
sies ir gerklės ligų kongrese, ku
ris įvyks šių metų, rugsėjo 27-30 
d. d. Madride, ispanų respub
likos prezidentui globoiant.

Be <to, Lietuva pakviesta da 
lyvauti XIV Conciliume Ophtal- 
mologicum, kuris įvyks tai pat 
Madride 1933 m, balandžio mcn.

Lietuva pakviesta dalyvauti 
ir telegrafo ir radiotelegrafo 
konferencijose, kurios įvyks 
Madride šių metų rugsėjo mčn.
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Lietuvių Ekskursijos
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Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
. per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre •

/ . A. W. w. * •   <

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą
i ‘ ‘ J1
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apię tą šokimą iš
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(chiinsf, 
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1932 m.

Del Seno patyrusio niainie 
rio nesąmonių

DR. B. STEVENS 
MARSHALL ’FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1134-1130 

Tel. Central 3583 
(Ruptura) Goiteris, 

Hcmoroidai (Pilės)

Politikių
W «V *

Išgirdusios apie Lietuvių A- 
viacijos Dienos pasisekimą Chi
cago j e, ir kitos lietuvių kolo
nijos įsigeidė tą pat surengti. 
Lietuvių Aviacijos švente Kė- 
noshoje buvo rugpiučio 21 d. 
surengta vietos lietuvių ini
ciatyva. Rengėjų komisiją su
dalė: miesto majoras p-ąs 
O’Brien, dr. Rakauskas, V. 
Šliogeris, K. Mažeikis, V. Man- 
dravickis, A, Laučiute, J. Trak- 
šelis, P. Slinkis ir J. Stepori-

Taip pat skraidė vietos lietu
vių klebonas kuų. Bublys, dr. 
Rakauskas, daiųininkė Rakau
skienė, vietiniai’ biznieriai, vi
suomenės veikėjai, darbininkai 
ir net bedarbiai. Skraidė ir bū
relis čikagiečių, kurie buvo į 
tą šventę atvykę net iš Chi 
cagos. Visi buvo labai paten
kinti maloniu skraidymu, apie 
kurį savo jaunatvėje net ne
buvo sapnavę.

Per garsiakalbį įvairius pa
aiškinimus teikė Chicagos liet, 
skridimo par Ątlantiką rėmė
jų komiteto sekretorius P. .Jur- 
gėla, kuris taip pat pasakė 
kalbą apie liet, lakūnų skridi
mą per Atlantiko vandenyną, 
jo, reikšmę ir. ragino tam pri
tapti ir paremti tą- sųpianymą 
pagal savo išgalę,' Tuo pačiu 
reikalu angliškai kalbėjo J. Bo- 
lis, kuris per Lįet. Aviacijos 
šventę Chicągoje pirmą kartą 
savo gyvenime šįpko su parašiu
tu is lekiančio lėktuvo. Man 
teko nugirsti, kad jis žada iic

Waukę- 
Visi su 
r pasi-

fflHLStNn

og gąs 
grasini

Hernia (“ 
Vantose Veins 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS’ kraujo ir 
domos naujais sėkmingais 
Valandos: 10 iki 1 2 d 

Nedėliomis pagal

alų žmonių mandagiai agitavo 
ateinančiais rinkimais vėl bal
suoti už konservatyvius. Tai 
yra gana gudrus ir charakte
ringas pplįtikierių foųdąą su 
alaus pagalba . priversti aklą 
minią balsuoti jų naudai, nors 
ir nesąmoningai. ^Įąčįau kele
tą amerikiečių iš Detroito ge- 
rinčių tą alų. Žinoma, ir aš iš
gėriau vieną kitą stiklą.

G. J. Y.

R KG. 10c P AK.
RAVI). LEIBELIS
Jl'ODA
MfiLYNAS LEIBELIS
1 SV. JĮODĄ

gerėjimu žiurėjo į lakūnų Sta
sio Girėno ir Adomo Vydžiaus 
(ristiko, S. Girėno mokinio) 
gabumus ir įvairias pavojingas 
figūras ore. Buvo kuo pasige
rėti. Ypač lakūnas Girėnas la
bui stebino visus žiūrovus sa
vo drąsiais triukais, kokius 
sugeba daryti tik labai įgudę 
lakūnai. Abudu šitie “padan
gių padaužos’’ susilaukė triukš
mingų plojimų, nes publika 
juos labai pamilo ir gyrė už 
nepaprastą aviacijos programą 
“oro scenoje”. O kapitonas S. 
Darius didžiuoju raudonuoju 
oro milžinu, kuriuo skris kitą 
vasarą iš New Yorko į Lietu
vą, be. paliovos vežiojo visus, 
kurie tik tapo to Skridimo rė
mėjais. Nežiūrint "top kąd Ke
li oshos lietuvių daugumas jau 
senai laukia gerųjų laikų ir 
pasiilgę darbų, vis dėlto dau
giau kaip septynios dešimtys 
asmenų (neskaitant vaikų) pa
sinaudojo skridimo rėmėjų tei
se nemokamai paskraidyti.

suren- 
prieš- 
partę.
vasar- 
bąčkų 

gero šattp alaus, pastatė, kaip 
sąliųne, barą ir dovanai 4ave 
gey|i visiems, kas tik atėjo į 
Yąsąvn.amį. Buvo suvažiavę vi
si vietos tr įšttu apylinkių far- 
niefiąi, —' moterys, vyrai, se
ni ir jauni. Pats parlamento 
paryš ir visi konservatyvių 
partįjų puriai tarpe gerinčių

J tą šventę Konoshos aero
drome (airport) suvažiavo dau
gybė lietuvių ir net nelietuvių 
iš Kenoshos, Ručine, 

kitų kolonijų, 
susidomėjimu

V1.. ■ į

Vienas tikras bildės 
rauti absoliučiai ty
rą miežių moltų y fa 
pirkti Blue Ribbon.
Ir kokių miežių jis 
yra! Ekspertai, ku
rie juos parenka, Iš
ieško Šalies marke
liui, kad gauti rinlc- 
tiniauHius grūdus ko
kius gamta užaugina. 
Supakuoti pilni 3 
svarui.

»|0 U*

tuviu !

įspūdžius
4,000 pėdų ąulęščįo.

•Bendrąp ta šventė padarė 
visiems gero įspūdžio Ir ilgam 
ląikųi .bus ,visų žiūrovų atme- 
nąipa. Tur būt, ir kitų koloni
jų lįetuyiąį peptailiks. —Kor.

benori jį į darbą priimti. Darb
daviai paprastai priima tik 
jaunus, o nuo kiek senesnių 
stengiasi atsikratyti. Pastaruo
ju laiku tas angliakasių spau
dimas tiek pasidaro didelis, 
jog ilgiau nebebuvo galima 
kęsti. Springfieldo sub-distrik- 
tas pirmiausiai paskelbė kovą 
ir paskelbė streiką. Gyventi ir 
piie senųjų uždarbių pasidarė 
nebeįmanoma, o čia • siūloma 
mums, kad mes priimtumėm 
dar mažesnį atlyginimą. Ir 
taip nebebuvo galima bilų ap
mokėti, tai kas reikėtų daryti 
naują sutartį priėmus?

Illinois valstijoj mes turime 
tokių kasyklų, kur angliaka
siai yra verčiami užgriuvusias 
vietas dykai patys atsikasti. 
Jeigu jie nesutinka tat daryti, 
tai esti iš darbo pašalinami. Ir 
tų faktų akivaizdoj Senas pa
tyręs mainierys stengiasi įro
dyti, kad mes turime geriau
sias sąlygas!

John Lewis per daugelį metų 
angliakasius organizavo kitose 
valstijose. Tam darbui tapo is- 
aikvota keli miiionai dolerių. 
O šiandien vis dar tebešaukia
ma. kad kitur operuojama sku
binės kasyklos. Kas dėliai to 
yra kaltas? Ta netikusi politi
ka, kurios laikosi Lewis. Jis 
turi ep.vo gengę ir daugiau nie
ko nepaiso. Kadangi jo leite
nantai yra riebiai apmokami 
tai jie ir dirba jo naudai, o ne 
angliakasių.

Springfieldo laikraščiai diena 
iš dienos rašo, kad kasyklos 
atsidaro ir angliakasiai grįžta 
į darbą. Tai, žinoma, yra Lum
bagas. Viso tedirba tik ketu
rios kasyklos, ir tai nepilną lai
ką. Buvo skelbiama, jog strei
kininkai nieko negales pešti, 
nes dauguma angliakasių nori 
grįžti į darbą. Tačiau visos tos 
pasakos pasirodė neteisingos. 
Kur tik mes streikininkai nu
vykome, tai angliakasiai prie 
musų prisidėjo. Surengta buvę 
milžiniškų mitingų, kur pasi
reiškė didelis pasipiktinimas 
dėl unijos viršininkų elgesio. 
Judėjimas, kad reikia tuos vir
šininkus šluoti lauk, vis labiau 
auga.

Taylorville buvo surengtas 
mitingas. Kalbėjo visa eilė kal
bėtojų. Ten teko patirti, jog 
Caspar tapo iš darbo atleistas 
už tai, kad jo duktė Mary Cas
par angliakasiams prakalbas 
laiko ir ragina juos nepriimti 
peršamą sutartį. Aš esu įsiti
kinęs, kad angliakasiai streiką 
laimės, — reikia mums tik 
daugiau vienybes.

Turiu dar pridurti, 
dinimais ir visokiais 
mais daugiau pasižymi unijos 
viršininkai, negu kompanijos. 
Nors jie ir mato, kad mos jų 
nesibijome, ale visvien gąsdi- 

š patarčiau Senam paty- 
mainieriui nedrumsti 
tokiu momentu, kada 
tarp angliakasių yra 

reikalinga.
“Naujienų” Skai ty to ja >

šnipam s*
kada priduodami 

c kartu su T rans-At-
lantic laivakorte ar 
orderio.

.Tiesus Erie Trau
kiniai ižeina is Dcarborn stoties, 
Chicagty kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v.-'ir 11:00 v. vak.

Viepas Ontario prpvincijos 
parlamento atstovas, atstovau
jantis konservatorių pąytiją 
nuo Ęssęx coųntės, čia 
ge vįętos gyvento^apis 
rinkiminę ąląus gėrimo 
Rugpiučio 20 d. viename 
namyje prieito keletą

z^DFIVIA T NATION-WUIE gėrimai didele
. «:i-VN<’. BONKA

[Acme-P, 8 A. Photo] 1

Tnglewood, Cal. — Ilda Hanchctte, kuri laimėjo iš lanko šau
dymo moterų čempionatą

■■ NATION-WIDE
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(Prieš kelias dienas užtikau 
“Naujienose” Seno patyrusio 
mainierio raštą, guriame jis 
agituoją, kad angliakasiai grįž
tų į darbą. Matomai, jis yra 
Walkerio šalininkas ir sten
giami įkajbėti, kad lietuviams 
angliakasiams nėra kitokios iš
eities, kaip tik klausyti unijos 
bosų, kurie visai nesiskaito su 
narių norais bei pageidavimais.

Aš noriu įspėti brolius lietu
vius, kad jie neklausytų to Se
no patyrusio mainierio, nes tai 
tik suardys tarp musų vieny
bę. Unijos viršininkai, kai pa
matė, jog angliakasiai yra nu
sistatę prieš jų sudarytą su
tartį, suvogė balsus ir dabai 
nori per prievartą prispirti, 
kad eitų dirbti už tokį atlygi
nimą, kurio nepakanka nei nuo 
bado apsisaugoti.

Tie unijos viršininkai nei 
kiek nesipriešino kompanijoms 
sudėti mašinas. O kai mašinos 
tapo sudėtos, tai tūkstančiai 
angliakasių tajx) išmesią iš 
darbo. Kurie ir pasiliko, tai ir 
tiems uždarbiai liko nukapoti. 
Atrodo, kad tie viršininkai nms 
nori tiesiog badu marinti:

Vyrai, kurie padirba prie Iš
davimo mašinų porą motą, ne
įmanomai nusensta ir su kryps
ta, — tiesiog gaila į juos žiū
rėti. O tai todėl, kad darbas 
yra pekliškai sunkus.

Trumpai papasakosiu, 
)or paskutinius dešimtį 

su mumis pa 
, vieta

LIMA BEANS 
<i. ., ............. .

SPINACH

NAT1ON-WIPE OATS ' Ž «« 15C
CHILI SAŲCE

/—■' ly i .................................... ................ m,.....II r r

KORESPONDENCIJOS
I ——IRI—RRRMMOTnMRMMIIiiilBI—,■1—1 n._■ — —~ Tin»T1rr nri,lil >■—

ipd uKjfii' 2 už 25c 
piX0i»nAM? I’AK.
ivhaųk ' sv. 17c

3niversal State Bank 
dabar jau yra prisirengęs, j 
zitoriu parimus apię ię .... 
Visi ieškiniai (claims) turi . būti 
(failiuoti) 
Ieškinius, 
notnis nuo

metų 
! „am pa n įjos su mumis pasielgė. 
Jei dirbama vieta užgriūdavo, 
tai reikėdavo kartais porą me
nų namie palaukti, kol tą ive- 
tą išvalydavo. Nežiūrint į tai, 
kad darbo būdavo du kartu 
daugiau nei dabar, angliaka
siams reikėdavo patiems vietą 
atkasti. Kas pasipriešindavo 
įsakymams, tr-s būdavo iŠ dar
bo pašalinamas. Bosai ieško
davo visokių priekabių ir dėl 
iuonkniekių angliakasius paša
lindavo iš darbo.

Ir kuomet tokie dalykai de- 
j darydavo unijos 

Ar jie užstodavo 
ne. Jie į viską žiu- 
pirštus. Net komi- 
negaledavo padary

ti, Pasitaikydavo taip, kad 
kasykloj prisirinkdavo pusėti
nai dujų, kurios sveikatai yra 
labai pavojingos. Bet angliaka
siai visvien buvo verčiami dirb
ti. Jei kas norėdavo pasiprie
šinti, tai bosas tuoj ir sako: 
jeigu neklausysi, tai aš tuoj 
tave iš darbo atlcisiu. Na, jei 
kartą netekai darbo, tai tada 
labai sunku kur nors kitur 
darbas begauti.

Žmogus, kuris sulaukia 45 
metų amžiaus, tiesiog nebegali 
niekur įsipiršti, — niekas ne-

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Dėl tiksėtų ir visų žinių kreipki
tės j bile kuri Erie cikieti> ar. 
prie

H. T. HARLOW, 
General Pastengtr Agcnt.

327 Sa. La Šalie Sr.. Chicago 
Telefonas HARRtSON 4160

ERIĖ RAILROAD

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN 

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO 

4930 W. 13th St
Ofiso valandos:

P 10-12, 2-4 p.
■ p., 7-8 vakare 

Pancdeliais. sc- 
redomis ir pėt- 
n ydomis po 

7 pietų gydo Ii-K ĮĮĮ/. Igonius ofise už 
pus? dainos iš 
priežasties 

klikų.
umatizmo 
dymas —

Įį- dalumas.
Įk' Ofiso Tel.

Cicero 4 9
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SWALLOW CALIF.
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S 10c

DOGGIE DINNER "iKMm 10C
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CLOTHtS FIRS ZŠS' 7c
GOLDEN SYITOPJS..<»<= 
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TYRAS VANILLA EXTRĄCT S'A 17C
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Gėlės nuo pp. Grinių 
ir Dr. Klimo

Pp. Griniai, Dr. Karaliaus 
giminiečiai, ir Dr. Klimas pr • 
siuntė iš Philadelphijos gėlių, 
kad padėti jas prie Dr. Kara
liaus grabo.

Bet vargiai jos bus padėtos, 
nes Dr. Karalius pareiškė norą 
laiške, paliktame paš Dr. Grai- 
čuną, kad gėlės nebūtų deda
mos prie jo karsto.—Rep.

Dar apie Lietuvių 
Kliubų Federacijos 

susirinkimą
Matau reikalą padaryti pla

tesnį pranešimą, kad kliubų na* 
riai ir lietuviškoji visuomenė ži
notų, kaip dalykai klojosi nese
niai šauktame Kliubų Federa
cijos susirinkime. •

Lietuvių Kliubų Federacija 
gyvuoja jau kelioliką metų. 
Praeity, kaip yra žinoma, Fe
deracija lošė svarbią rolę. Bet 
kas buvo praeity, tas gal šičia 
neapsimoka judinti. Ot šių dū
lių įvykius tai apsimoka nu
šviesti.

Federacijos priešaky stovi 
tavorščius Pakaušis, ir jo su- 
manvmas buvo sutverti fondą 
bedarbiams kliubų nariams šelp
ti. Atrodo, kad tai kilnus su
manymas. Ir pati Kliubų Fe
deracija tam tikslui paskyrė 
$100. Tame susirinkime, ku
riame ši suma tapo paskjrta, 
dalyvavo 9 delegatai, bet ne 
visi paskyrimui pritarė.

Kadangi delegatų buvo mažai 
ir kadangi net iš dalyvavusių 
susirinkime ne visi pritarė pa 
skyrimui, tai Pakaušis (tikslu 
išsisukti nuo užmetimų) nuta
rė atsikreipti į visus penkias 
kliobus, kurie priklauso Fede
racijai; Jisai pakvietė kliulnis 
išrinkti po penkius atstovus ir 
tą klausimą išrišti pilnesnį am e 
delegatų susirinkime.

Sis susirinkimas šaukta rug
piučio 16 dieną. Visi penki 
kliubai atsiuntė savo atstovus.

Dar pirm susirinkimui atsi
darysiant lauke ėjo ginčai deliai 
susirinkimo tikslo. Pagalios de 
legatai suėjo į svetainę ir pir
mininkas atidarė susirinkimą.

Peršaukta vardai kliubų. Pa
sirodė, kad visi penki buvo šia
me susirinkime atstovaujami. 
Pirmininkas paprašė atstovus 
išreikšti savo nuomones klausi 
mu, dėl kurio susirinkimas 
šaukta.

Atstovai kalbėjo ir nurodė 
itaip: ką, girdi, su šimtine ga 
Įima atsiekti šiuose laikuose, kai 
yra taip didelis bedarbių skai
čius?

Tuomet pirmininkas patapė 
atiduoti tą šimtinę vienam iš 
kliubų, kuris labai silpnai sto
vįs finansiškai, nes bankas uz 
daręs jo pinigus.

Taigi pasirodė, jogei ta šim
tinė pradėjo kripti kiton pusė '. 
Atstovai negalėjo suprasti kc 
griebtis.

Nutarta skaityti protokolą iš 
paskutinio Federacijos susirin
kimo. Iš protokolo paaiškėjo, 
kad buvo skirta šimtinė kliubų 
nariams bedarbiams. Bet iš at
stovų kalbų paaiškėjo Jogei pa. 
tys kliubai globoja savo na
rius, o Federacijos šimtinė b.i 
tų tik lašas vandens juroj.

Todėl nutarta vienu balsu, 
kad Federacijos iždąs nebūtą 
eikvojamas. Pirmininkas tokiu 
tarimu nepatenkintas, bet prieš 
vėją nepapūsi.

Toliau ėjo apkalbėjimai Fe 
deracijos ir pačių kliubų labui. 
Prisiminta apie praeitį, ’ kaip 
buvo veiklus kliubai, rėmė vie
ni kitus, o šiandie to nėra ir 
vargiai kada bebus; ateivi j a 
liovėsi važiavusi čia; o labiau
sia pakirto kliubų genpvę tai p.

Cicero

North Side

svečius

Cicero irtu moterimi

1,155,000 žmonių užmušta
ir sužeista 1931 metais

SARDINES

ŽIRNIAI
KAVA Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

SNIDER’S

uz

“FLASH nai

GOLD DUSTSkonis

NOUR. HOUR’$ MMILL

TOMATO
CATSUP

susižinojimo
galima pa-

Spaulding
yra prisi-

Kapitonai 
Pasauliniame kart

TOKIA NELAIME GALI IŠTIKTI IR JUS

Hooverio prosperity. Tuo šis 
specialia susirinkimas ir užsi
baigę.

Pirmininkas prašė visų, kad 
kliubams raportuotumėt teisin
gai ir visuomet, sulig pareika
lavimu, susirinktumet. Supran
tama, kitaip ir būti negali.

—Specialia delegatas.

AND DON’T FCRGCT
TUt= CIO CK 

MOO COtAC >

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

AlN’T TMEGUN X 
THOUGHT W WA$ 
FROtA

felTHER >

Taippat sekmadienį popie 
staiga susirgo p. Venckienė, An

Ateinantį sekmadienį, jeigu 
nelys, turėsime progos matyti 
svarbų besbolo lošį musų Ro- 
žiečių jaukto su Langei* Boost- 
ers jauktu. Pora savaičių atgal 
rožiečiai pralaimėjo lošį su jais, 
šį gi kartų jie tkisi laimėti, t. 
y. atsilyginti. “N.” rašėjas.

vių kandidatas į vienų Cicero 
miestelio 'vyriausybės vietų.

Vasaros atostogas p. Kini 
barkas praleido Wisconsin vals
tijos smiltynuose. Dabar, su
grįžęs prižiūri biznį. Ką p. Kirn • 
barkas veiks toliau, tai paro
dys ateitis. Aš tikiu, jogei jis 
rankų sudėjęs nelaikys.

Praėjusį sekmadienį, kaip i', 
paprastai, 3 valandą popiet Rau
donos Rožės kliubo besbolo la
šėjai turėjo lošį su Lamb Be- 
verage Boosters. Ir taip šau
niai ėjo lošis, kad tik viename 
susikirtime musų rožiečiai pa 
darė tris. To ir pakako. Opo
nentai turėjo važiuoti namo sau
si. Ir ne veltui mūsiškiai dėjo 
pastangas laimėti: jie pčakišo 
gėmius du sekmadienius.

Dar galiu pasakyti, kad g’i 
dėjau apie derybas dėliai lošimo 
su Auksinės žvaigždės Kliubu 
iš Rožių žemės. Cicero publikų 
labai norėtų matyti Auksines 
žvaigždės ir Raudonos Rožės 
kliubų jauktus persi imant. Lo
šėjų komitetas yra prisirengęs 
atnaujinti derybas lengviausio
mis išlygomis. Rožių žemės n:- 
liečiai, pabuskite ir pasirodykite 
Ciceroj. .

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROADf^
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška 
seredomis iki

NAUJOS WISCONSIN U

BULVĖS

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT.
1739 South Halsted St.» Chicago, III.
šiuomi siunčiu J Žnn

Į $7.00 Amerikoje
Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė .......................... ........................................................................................................

Adresas ...........................................................  ;.......................................... ......................

Amžius ..................................................................................... . ................... .. ..................... ................
1 .............................

Kam užrašote? .............................. . ......................... ?..................................................... ;................... ............ .

Ar giminė? ................. '........................................... ................................................... ..................................... .

Jo adresas ..................... . .................... . ......................................................... . ..........

norės, tai galės ii 
bėgančiam vande 

šiame kliubo išvažiavi

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP. UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeier Avė. Tel. Crawford 5573

Tuoj po pietų sekmadienį 
Draugystė Lietuvos Kareivių tu
rėjo susirinkimą Lietuvių Liuo 
sybės svetainėje. Narių susirin
ko ne daugiausia, tai nieko ypa
tingo ir netarta, tik atlikta bu
tini reikalai. .

Senas ligonis K. Bakšaitis jau 
sveiksta ir atsimaldavo. Dau
giau ligonių nėra.

Metinio parengimo komitetas 
per K. Liaudanską pranešė, jo
gei svetainė yra užimta 6 die
nai lapkričio. Patartina kiton s 
draugijoms tą dieną nerengti iš
kilmių, kad nepakenkti Karei 
vių Draugijos 20 metų gyvavi
mo sukaktuvėms minėti.

Trys draugai gauna garbės 
dovanas už tai, kad per 20 me 
tų jie neėmė pašalpos. Yra d\r 
keletas draugų, kurie gaus do
vanas už„ tai, kad-neėmė tp.u 
šalpos per dešimtį metų.

Tai tiek šį kartą. Vėliau bus 
pranešta daugiau apie tą patfėn 
girną.

Ben Tumavičius, čia visiems 
žinomas miesito policininkas ir 
tikras žemaitis, sėkmingai pra
leido atostogas apie savo na 
mus su savo šeimyna. Dabar 
vėl grįžo tarnybon.—Tas pats.

Kalbamas piknikas įvyks 
nedelioj, rugpiučio 28 dieną, 
daugumai žinomoj vietoj — 
VVelling Dam No. 1. Važiuoti 
galima Milwaukee avė, Routc 
21 — apie 23 mylias iki Wel- 
lingui.

Kurie 
maudyt 
hely 
me komitetas rengiasi pado-

yra

Kuogeriausias

SUTAUPINKITfc
ANT GROSERIŲ PIRKINIU 

“Midivesl Stores” Sankrovose
Kokybes Prekes! Žemiausios Kainos!

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, RUGP. 26 ir 27

I r • I r' - 4in-n-7imri—2^7
'Ftfc^T
AND THE D0C« J
KNOJŽ6 ,THEN 6OOUT 
ON COLlECTlONę >

The m o—

Humboldl Park Lietuvių 
1)0 Draiuii&kas Piknikas

Iš po ligų atostogų sugrįžo 
Ciceron p. Kimbarkas, kuris už
laiko gazolino stotį prie 16 gat
vės ir 52 avenue. Jisai yra 
buvęs ir ateity dar bus lietu-

WISSIG
Specialiam H 

Rusijos

FOITLESS*

STORES
NUlOHnOKHOOD STOKUS

Sako, bus 
pamargihimų, x lenktynių, riš
tinių ir linksma muzika.

Tad, kliubiečiai, nepatingė
kite, atvažiuoti su savo drau
gais ir pritarėjais. Visi galė
sime linksmai laiką praleisti 
tarp gražių žaliuojančių me
džių. Nors valandėlę galėsim 
pamiršti depresiją.

žinoma, šiame parengiihe 
neapseisi ir be linksminančių 
žemaitiškų dainelių; mėgian- 
tys šokti galės pasišokti prie 
geros muzikos.

Del aiškesnio 
kaip nuvažiuoti 
šaukti komitetą: 
3765. Komitetas 
rengęs maloniai pasitikt 
sus

GERIAUSIOS
15 Svarų 4

Pekas____ 1 f V
CIBULIAI U. S. No. 1 ....... .... . 10 sv. 17c

sv. 26c
sv. 29c

Nd.2
kenai favG

PLOVIMO DID.
MILTELIAI PAK.

nni?ni?M’Q” EVAPORUOTAS Augšt. B0RDE1N S MILKAS Kenas

SEMIN0LE” ^ue'
“Midwest” 

-Ginger Ale 
Root Beer

PASTABA — Dauguma “Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

,"BUY "AT THE ®

MIDWEST
300 INDEPBNDENT

DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI
ACCIDENT INSURANCE POLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 
vienų metų.

Nauji “Sunshine” Toffee Cookies .sv. 19c
2 sv.

TtflS AIKTt
THE I TH0UGUT

IT vjAS j
. NOUR. AJ>. A

a-—

tano Venckaus žmona, 1436 So. [ryti ką nors nauj 
48 court. Tuojau buvo išvežta 
į ligoninę. Linkiu jai greitai 
grįžti namo. Namiškiai labai 
susirūpinę dėl jos susirgimo.

“MIDWEST" 
LFlt U D H 21 PLYNA AR IODIZUOTA

• KING OSCAR” 
TYRAME OLIVE 

ALIEJUJE

“WHEATIES” WHEAT PLAKĖS
SWIFT’S "PREMIUM"

LUNCHEON MEAT . .. .. .
SPIČED HAM .... .....

" ' ....... ........
'•HOME ' f 4 
GROWN” ■

SIJOTI_____________

“MIDWEST”
DE LUXE

ALUS “Bohemian Special” t*“”™ 4To;25c
SWEET PICKLES “BANNER” js
PICCALILLI 
SWEET M1XED PICKLES

“CAMAY

Sv. Kenas 
; - 

• Didelė 
°>ufeonka 

Miža 
Bonka 

•*MIDWEST” 16 unc.

GĖRIMŲ SYRUPAS : s
___džiogai ™ 
1000 lapi| 

rolės *

3 i<lidr1Cs 25e įjbonkos

24 unc, džiaras

GRAŽIŲJŲ JI šmo
MOTERŲ A . -
MUILAS__________ tai

RANKŲ MUILAS p
IR VALYTOJAS_________

I IMPERFECT IN ORIGINAL



Intelektualai Vergauja
Editor P. GRIGAITIS

Red.)

zva
te jie dažnai ske

DR. A. J. KARALIUS

vieno savo

žino

Verti A. Vaivada

DRAKULA

Grant

ne 
rei

sulaukęs vos 
butų galėjęs

iš 40 ar 50 
prie estra- 

jie buvo iš

42 metus 
išgyventi

$7.00
8.50

>er išnešiotojus t
:opija_____ —

arba senuosius
* Jį į A . • gina.

dalytejo 
kad 

nosies

r “savas ei 
įiatl laikraš

MIRĖ JONAS PERKŪNAS

kiek 
Atsiradus

metais ši- 
visokiiį 

pririnko?
čionais išsijuo- 

antropologai”, “psi- 
ir “eugenistai”. Ir 

Del to, kad pateisiu-

NAUJAS Kultūros No« f 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

kurie savo raštuo 
žmonijos išsiliuo 

Millikan sako: “ra

pirmas numeris

grindų,—ir kaip 
kojomis spardy- 

football,’ po salę 
Vėliaus vienas,

“praktiškas”, t. y. nėmokėjo pralobti. 0 toklerris žmo
nėms gyvenime, kur, anot jo, “pinigas visokius idealus 
valdo”, yra sunku verstis. Jdusų Dėdė šernas mirė kuo
ne badu, apšvietęs tūkstančius savo viengenčių, o Dr.

mūsiškiai 
ndnoenriuš- 
teisinti”.
gerbti šiuos biologus ir antro
pologus (F. Boas, A. A. Got 
den^aiset
Peili ir T. H. Morgan), kurie 
Šituos nonsensus besąlyginiai 
atmeta.

Ir rie taip jalu sunku paaiš
kinti 
Kiekvienos 
Visuomet 
čius 
dančiąją -klasę, ...

šiiričių metų, sukniubo dėl flettirtb, negavęs nė sulaukti 
senatvės. x

Dabar dėkingoji visuomenė atsilankys į jo laido
tuves...

Perkūnas 
laisvamanis, 
ir kas kita.

(Tai paskutinis Dr. A. J, 
Karaliaus straipsnis, kurį jis 
patašė prieš mirtį:

isktrf vdlt
d fittbiy

kiek hėitegteiliūo; Valstiečiai

ARTIMO MEILE" PRAK 
T1KOJE.

“NAUJOJI BANGA 
Atėjo

Uruguay, pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienoae” 
Kaina tik 5 centai.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius t

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribuųa” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

cicilikus 
kįdp* M 

Policija, sakdmri,

kaine šuo pakastas.
Šalies mokyklos 

auklėja savo pilie- 
taip, kad jie gerbtų val- 

respėfctuofi' 
esamas institucijas ir esami į 
tvarkų.

Phf
American Road to CultUtė) 
Šitaip išdėstb Anferikos- edu
kacijos credo: “Tai galima 
pavadinti principu pasitikėji
mo edukacija, principu vril- 
štybėri atsakoniirigūnid, prin
cipui vietinės iniciatyvos,’ prin
cipą dšdiėiifnio pasišėkiriio,

neužmirškime, 
laikais doleris 

kontroliuoja, 
dūšią — fo
teliai mažai 

Kol viešpataus vi- 
doferis, tol mokslinrn-

1914 m. pradžioje, kai “Naujienos” tik pradėjo eiti, 
A. J. Karalius buvo pakviestas dirbti, kaipo redakto
riaus padėjėjas. Jisai tuomet dar buvo neperseniai ėmęs 
lankyti mokyklą. Paskui, dar vis tebestudentaudamas, 
jisai vedė “Naujienose” sveikatos skyrių, kuris labai 
patikdavo skaitytojams. Tik trumpą laiką mes buvome 
su juo persiskyrę, kai buvo iškilę kivirčai bendrovės 
viduje ir tam tikra grupė žmonių pradėjo leisti savo 
organą “Naujienoms” atakuoti. Tam nesusipratimui 
betgi praėjus, Karalius patapo nuolatinis dienraščio 
bendradarbis ir nuoširdus rėmėjas.

Per keletą paskutinių metų jisai dažnai parašyda
vo “Naujienoms” satyros ir humoro dalykėlių, parody
damas šitoje srityje nepaprasto gabumo. Musų skaity
tojai, be to, turėdavo progos pasigerėti jo trumpais 
vaizdeliais iš gyvenimo, po kuriais jisai pasirašydavo 
“Mat”. Kai kurie tų vaizdelių buvo tikri literatiniai 
žemčiūgai.

Tuo pačiu laiku Dr. Karalius nesiliaudavo rašinė- 
jęs “Naujienose”, “Tėvynėje” ir Lietuvos “Kultūros” 
žurnale medicinos ir hygijenos klausimais ir įvairiomis 
mokslo bei visuomeninio gyvenimo temomis. Vienas jo 
įdomus straipsnis buvo įteiktas “N.” redakcijai už dvie
jų dierių prieš jo mirtį ir autoriui jau nebeteko jį pa
matyti spaudoje. Girdėjome taip pat, kad vienas jo 
raitas dar tik prieš kelias dienas buvo išsiųstas j Šiau
lius, “Kultūrai”.

Tie visi jo raštai, tiek rimti, tiek humoristiški, ly
giai kaip jo prakalbėlės draugų susirinkimuose, kur 
jisai buvo labai mėgiamas, ir jo mokslinės paskaitos 
turėjo vienų tikslą: šviesti žmohes ir žadinti jų protų. 
Nors Dr. Karalius dažniausia, ir apie *rimtųs dalykus 
kalbėdamas, mėgdavo krėsti juokus, bet jisai buvo gi
lių įsitikinimų žmogus. Nuo to laiko, kai jisai, būda
mas jaunas moksleivis, ėmė dalyvauti visuomenės jtt«

Garsus Pupin ir Millikan 
savo raštuose tikrai naiviŠkai 
smerkia visokius* nenaudėlius 
rašytojus, 
se skelbia 
s avimą 
sė sugrįš į džiungles, jei ši
tie rašytojai turės laisvę drau
gijos santvarkos pamatus kni
sti”. Žinoma, ponas profeso- 

kur-gi dingtų vargšai 
Grattan pastebi,maniams, juos kunigai bjau

riai plūsdavo pamoksluose ir 
laikraščiuose, o sukurstytos 
minios neretai užpuldavo lais
vamanių susirinkimus, mėty
dami akmenimis ir grąsinda- 
mi atlenktais peiliais.

ši nuožmi kova tarpe kleri
kalizmo ir laisvamanybčs bu
vo ypač smarki, kuomet “lais
vos minties” judėjimo prieša
kyje stovėjo ..Tonas šliupas. 
Užėjus revoliucinio ūpo ban
gai lietuvių kolonijose 1905 
metais, viešame judėjime 
pradėjo imti Viršų socialistai 
ir “šliuptarnių” įtaka nupuo
lė. Tuomet kunigai visas sa
vo atakas atkreipė prieš so
cialistus. Prieš jrios tačiau bu-

srovę hesiblaškS. Jisai buvo socialistas ir socialistu btl- 
dartiJis mirė.

30 asmenine nelaime- buvo

Netrukus išvažiuojame. Bai
su ir pagalvoti kas gali atsi
tikti, kas musų laukia. Jona- 
tanas pasakė tiesą pareiškęs, 
kad esame Dievo rankose. Jis 
vienas težino kas įvyks ir 
visa širdimi, savo silpna, nukan
kinta siela meldžiuosi į jį 
globoti mano brangų vyrą; lai 
Jonatahas žino, kad nežiūrint 
kas atsitiks, aš jį mylėsiu, jį 
gerbsiu daugiau, negu pajėgiu 
žodžiais išreikšti, ir kad ma
no paskutinė ir nuoširdžiau
sia mintis bus jam paskirta.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS
The Lithuaahm Daily News 

Fnblished Daily Except Sunday by 
Iha Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Mes: visi su panieka kalba
me apie skebua, kurie už do
lerį ardo darbininkų pastan
gas laimėti šiek tiek geresnį 
gyvenimą, šiek tiek geresnes 
algas. IŠmiritingtiOsitis žmo
nes ritės' pratę intelektualais 
vadinti 
ba‘i(fri, vorga'rrfri viėšpatarijten- 
čfei valditnČiaf klasei ir įori 
interėsriiris. Jie dažnai ritstf- 
Žada laisvės; atsižada Savo 
icferilų, vergauja Šio’ svieto ga- 
liūriamri.

Mokslininkai šiuo žvilgsniu 
daugiau “gtiešyja”: jie publi
koj opinijų p'dfcrėrpia valdote- 
čiori klrisės pusėn. Amerikoj 
istorikai prirašė Jaifg knygų 
apie karo priežastis, 
iriai, stengėsi patenkinti kapi
talistų (Amerikos) rolę. To
kių rašytojų turime labai daug 
ir įtakinglį. Geriausiuose uni
versitetuose jie pirmąsias vie
tas užima. Atėjo karas — ir 
iš smalkių pacifistų pasidarė 
stiprus karo sū vokiečiais ša
lininkai

laikais buvo gana po- 
nii-

Viešame gyvenime
dalyvauti jau apie 

Turėdamas paly-

geri propagandis
tai. Doleris juos užmigdė ir 
jų akis aptemdė.

J. L. Davies sako: “mokslas 
pradeda visi daugiau ir dau
giau kontroliuoti politišką ir 
draugijinį žmonių poelgius (pa
sielgimus)'. Paprastai žmo
nes mėgsta savo vaistus mok
slu pagrįsti. Čionais turime' 
numatyti vieną aiškų tikslą, 
būtent: mokslas negali patei
sinti vienos klasės interesus”. 
Musų laikais pirmiausia mok
slu bandoma pasinaudoti skir
stant žmones į rases ir gru
pes. Kalbama apie paveldė
jimą,, apie nordikų rasę, apie 
prigimtį ir bandoma neva 
mokslu p'ateisnti dolerines už
mačias, anot Grattano, mok
slinių išdavikų

Kiek prikalbėta apie 
kų rasės savybes: toji 
šakoiiia, kilusi šiaurių 
poje ir viską nuveikusi 
rų Ėuropoš Civilizacijoj 
tai jos sūnus 
Amerikoje vadovybę į 
rankas pasiimti. Ar ne daug 
mokslininkų anais 
tam milui pateisinti 
“faktų” kongresui 
Labai dau 
sę dirbo “ 
ekologai” 
dėl ko ?
ti ateivių suvaržymą, ir dar 
labiau, kad pateisinti politi
kierių diplomatų viešpatavi-

«mtvrnMM«n<r

poetei į C. II. Gralt 
kalba 
lų našta itin sunki 
vena draugijoj, kuri visokiais 
būdais jtios verčia būti ra
miais ir jai pasiduoti.

Žinoma, praeity 
būklė ne buvo geresnė, bet da
bar, rodos, jie jau turėtų aiš
kinus savo keblumus suprasti 
ir juos sėkmingiau kovoti.

Mttsų vadinami liberalai 
baitus, kaip zuikiai: krizio 
laiku jie su minia nubėga pa
sislėpti. Kadangi musų civi
lizacija šuoliais pirmyn lekia 
savo mechanikos stebuklais, 
tai intelektai tūrėtų išsidirbti 
tokią ptauormą, kuri, moksliš
kai pajėgtų žmoniją laisvin-

Rašo Dr. A. .7. Karaliu

(Twi
Slrivokų valtis, str Virvių pa- 

gelba ir gerų patyrusių Vai
rininkų valdoma, užkopė. Ke
lios Valtys prriįiladkė yalandą, 
kitą prieš tai. Godalmiligas 
yra mėgėjas mechanikas ir 
greičiausiai )i® laivą pataisė. 
Pagaliai ai* vfė0riių ūkinin
kų pagalba ii jriiii prijisekč 
užkopti sriritilytias ii? Vėi pra
dėti

riau
kaprtalist
kad galima turėti tokią gal
vą', kuri suplanuoja puikiau
sias mašinas, bet kurioje visi 
kiti supratimai užsilikę iš 
vergŲos laikų.

Apie Amerikos intelektualų 
lan šitaip 

Amerikos intefektua*

principu demokratybės, prin
cipu nacionalinio solidarumo, 
principu draugijai pasidavi
mo, principu mechaniško dar- 
linguino ir principu filosofi- 
lio netikrumo”. O Dr. J. 
)avis prideda': “ir privatinės 

nuosavybes principu”. šitais 
vadinamais principais intelek
tualai vergauja pinigų mai- 
Šafnš.

ttaūg. tų principų susilieja į 
teuvą ir kitokiais vardais pi- 
leČius ramina, šiubs prinėi- 
)iis įiridriteil, intefektuafai ne- 
sužiriiai esamą tvrirką[ giria. 
Jei toki vyrai, kaip Wiggam 
ir Stųdard, draugijos viršūnė
se vainikų; prisiskynė, tai gry
nai moksliniame darbe susi
rietę tikri mokslininkai k. a. 
lotrš, LoVfrie, Pearl ir kt. dat, 

ačiū dieVamš, gali pusbadžian 
gyvėrilf. Rot ckononfij’os srį- 
y visai kas kita : čionais neiš- 

sižidk — atsimenate Šcott 
Nfėriririgą. Mokyklose vyrau- 
a valdančiųjų įsakymas 

“gink rifūaų interesus”. Ir 
dėl dūriuos kąsnio riiusų in
telektualai vergauja, šventai 
šitą įsakymą pildydami. Daug 
profesorių neteko vietos ir 
duonos, bet, tur būt, nebuvo 
atsitikimo, kad kiti mokyklos 
profėsoriai užprotestuotų... 
Turime labai daug badaujan
čių intelektų, kurie nepanorė
jo pasiduriti: jie užmiršti, jų 
niekas negina....

Religijos ir lyties klausi
niuose dar kebliau: čionais la
bai pavojinga teisybė pasa
kyti. Dauguriia iii telėktų čio- 
riais Urba iyl , 
kirtus fffošdfiškai

Vėliau. — Dr. Vau Helsing- 
as grįžo. Nupirko ir arklius ir 
karietą; dabar suvalgysime 
pietus ir už valandos pradėsi
me. Šeimininkė ruošia didoką 
krepšį maisto kelionei; spren
džiant iš jo didiiriio, galėsime 
pavalgydinti visą pulką. Pro
fesorius ją ragina • pri
pildyti krepšį kiek lik telpa 
ir man šnibžda, kad 
gali praeiti savaite, kita iki 
vėl teks paragauti gero mais
to. Nepamiršo profesorius pa
rūpinti ir kelius kailinius, ap
siaustus ir daug šiltų rūbų. 
Esu’ tikra, kad mums neteks 
sušalti.

Crattan sako: “šituose ar- 
guirientuose tiek taisės ir kla
sės prietarų, jogei, rodos,, bu
tų sunku rasti kiek švaresnių 
žmonių, kurie juos gintų, bet;, 
dėja, galima viskam tikėti ir 
inteligentu Vadintis. 0, žiū
rėkite 
born, W. MčDbūgdl, A. E. 
Wiggum, L. Stoddard, E. 
fiuntington1,. E. M. Ędst ir kiti 

iūtėtektei ŠitūoS 
ihiAšte į>a- 

Vienok reikia pa-

Metams
Pusei metu ____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mfinesiui

Lietuvon ir kitur uisienluose 
(Atpiginta)

Metams___________________ $8.00
Pusei metų ....___  4.00
Trims mėnesiams. 2.50
Pinigus teikia siųsti ptfto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pasirodė Perkūnas ir 
jo savo kalbą apie 
ir Japoniją.;, buvo 
daug susirinkusių, 
neužsilaike ramiai: 
mis trypė, švilpė, 
ir šukavo: Perkūne 
luokl... Vienas 
prie Perkūno 
kad paaiškintų apie ‘švėn- 
lakriprius, špitolninkus* ir 

apsiautė

BRAM STOKER

GRAFAS

Galų gale 
kad musų 
mokslininkus 
valdo jų kūną 
kin Steirinietzų 
tetiteimė 
šffgdnš 
kai buri privėtsfi jam nusileis 
tt Doleris moka savo pakly 
durilas: aveles sudrausti ii 
“ant geto kelio” sugrąžinti.

Bet Mjite- 
lateč' Itei

pasrikcddi Red su
šia klintimi, jis nūolrtf šluba
vo te sūriniai plaūkė. Dribar 
tinime trdŪkii priekin 
greičiaū, fcteb jėgos tėte; 
bai grilimdri cidiktari,, kad 
trukūs miūriiį į^igeiba būš 
kalinga.

Minos Harkerieuės užrašai
Spalių d 

atvažiavome į Vcrestį. Profe
sorius pasakoja, kad šįryt vos 
vos pajėgė mane užhipnoti
zuoti ir kad budaina trdiise te
pasakiau: “tylu ir tamsu.” Jis 
dabar išėjęs nupirkti karietą 
ir arklius. Prisiminė, tad vė
lia’tf fiirkš dar keletą arklių, 
kad pakelyje butų galima 
juos pakeisti. Musų laukia il
ga, 7(T mylių kelionė. Apylin
kes labai gražibri ir nepapras
tai įdomios; jeigu mes dabar 
keliautume kitokiais sumeti
mais, ir kitrikioše aplinkybėse, 
kaip malonu butų viskas pa
matyti, kaip blttų galima gė
rėtis ir džiaugtis tuo gamtos 
grožiu. Pavyzdžiui, jeigu tik 
Jonatanas ir aš# mes abu ke
liautume pro šias apylinkes, 
kiek turėtume smagumo. Su
stoti, sušipažihti, ,pamatyti 
v^ėfinRiš gyventojus, susipa
žinti sti jų gyvenimu, įsigilinti 
i j;U jaūsWiid, ližpildyti. savo 
atsjminirifus įriargumu, įvairu- 
riitt tos didelės, beveik lauki
nės Bei gražios šalies vaizdų

Užsisakymo kainai
Chfcadoje — p aitu:

Metams $8.0Q
Pusei metų ________    4.00
Trims menesiams —2.00 
Dviem mėnesiam _________   1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoj p
Viena k
Savaitei
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj

šiomis dienomis mirė vie
noje New Yotko ligoninėje 
ir rugį). 23 d. tapo palaido
tas Moiint Olive kapinėse Jo
nas Perkūnas, sulaukęs 49 
metų amžiaus, žymią dalį sa
vo gyveninio jam teko išgulė
ti ligririirieje suparaližuotam.

Jonas Perkūnas buvo žvė
riškai sumuštas ir sužalotas 
klerikalinių fanatikų 1911 me
tais Nėw Yorko mieste Hoo- 
sick Falls. Jisai tenai gegužės 
7 d. buvo atvykęs pasakyti 
prakalbą masiniame mitinge, 
kurį surengė Lietuvių Socia
listų Sąjungos 13 rajonas. Vos 
pakalbėjus jam keletą minri- 
tų, į svetainę įgriuvo pusgir
čių vyrų gauja, 
asmeritj, ir pubt 
dos. Aišku, kad 
anksto sukurstyti savo juoda
šimtiškam Žygiui, nes kalbėto
jas nebriVo pasakęs nieko už- 
gairiiattčio ir gauja nespėjo ne 
išgtešH, ką jišai kalba.

Jie parmušė Perkūną ant 
grindų te ėmė jį spardyt 
k tf 1 ritime t e jį laiptais žemyn. 
Perkūnas jau ir prieš tai buvo 
Criirias Žirio'gtia; jisai šlubuo
davo. Dabar gi įdukusių fana
tikų griū.ja, bespardydama jį 
ant grindų, sužeidė jam riri- 
garkaulį, rttto ko jam supara- 
ližiąvo kojas ir strėnas, taip 
kad jisai nebegalėjo ne tik 
pačiti, bei ir be kitų pagel- 
b’ori apsiversti ant kilo šono 
tbvrijė. Nugabentas į ligoninę, 
jisai nebeatšikėlė iš lovos per 
18 metų, iki savo mirties.

Nabašninkas Jonas prieška
riniais 
pulerus oratorius lietuvių 
tinguose. 
jisai čme 
1905 metus 
ginti nesunkų darbą vaistinė
je, jisai daug skaitydavo, ir jo 
prakalbos visuomet būdavo 
rūpestingai prirengtos. Tuo 
jisai skyrėsi nuo visų kitų lie
tuvių kalbėtojų, kurie 
“spyčius” sakydavo 
ir šiandie tebesako) 
kvėpimu.”

Savo pažvalgomis 
buvo daugiaus 
negu socialistas 
Jisai labai mėgo garsiojo A- 
merikos laisvanianio R. Ingcr- 
soll’o kalbas ir jas atsidėjęs 
studijuodavo. Su socialistais 
jisai tai sutikdavo ir veikda
vo kartu, tai susipykdavo ir 
ginčydavosi. Jam gulint ligo
ninėje, jį dažnai aplankyda
vo kai kurie “laisviečiai” ir 
jisai simpatizavo komunis
tams. Bet paskui tarp jo ir 
“Laisves” žmonių kilo nesu
sipratimas dėl pinigų, ku
riuos Brooklyno bolševikų očr 
ganag buvo iš jo. pasiskolinęs. 
Savo pinigus Perkūnas, gatų 
gale, liepė “laisviečianis” ati
duoti lietuvių rubsirivių uni
jos skyriaus globai.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. HalSted St, Chicago, 
IH. Telefonai Roosevelt 8500.

kinČiųjų minias, kadangi so
cialistai kalbėjo apie darbi
ninkų reikalus, kurtė yra arti
mi ir tikinčiam katalikui.

Socialistų prakalbos būda
vo retai klčrikalų trukdomos. 
Bet į Joną Perkūną iriiiiiOS 
žiūrėdavo daugiaus, kaip į 
“šliiiptarnį,” negu socialistą, 
nes jisai Savo prakalbose nuo
latos liesdavo religijos ir baž
nyčios klausimus. Taigi jam 
atvykus gegužes mėri. pra
džioje 1914 m. į Hoosick Falls 
miestą, kur žmonės apie so
cialistus dar beveik nebuvo 
girdėję, špi toln inkams pavy
ko suorganizuoti tamsią gau- 
ją^ kuri padarė pogromą. 
Apie tą šiurpų įvykį tuo laiku 
dar ėjusi Chicagoje “Lietu
va” įdėjo tokį savo kores
pondento pranešimą:

svetainėje 
prade- 
Cliinus 

labai 
bet jau 

~ kojo- 
dainavo 
, nenie- 

prisiartino

Žiaurus katalikiškų fanati
kų ' užpuoliriias Hoosick 
Fąljs’e; 19J4 irietąis, ant Jrinp 
Perkuriri biivų vienas pastciitį- 
ntų “di^yriškų” lietuviško 
kterikalizteri žygių prleš“b^ 
dievins.” ?

Nors katalikų kunigai sako
si skelbią Kristaus artimo 
meilės evangeliją, bet vargiai 
kas yra pasėjęs žlnoriyse tiek 
neapykantos ir keršto, 
jie ir jų sekėjai, f / 

kad jfeai flėbtmr tarp ttetttvių pirmiems laisva-

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy____________________

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

kt... susirinkusieji 
Perkūną aplinkui 
miltinis žaibas 
Perkūno sprandą taip 
net jo akiniai nuo 
nukrito ant 
pradės visi 
Ii, kaip 
valkioti 
pasigailėjęs, Perkūną pakė
lė nuo grindų ir norėjo per 
duris išleisti, bet iš pašalies 
kaip kirto gelbėtoj ui per 
ranką su kokiu ten įnagiu, 

.kad net Perkūnas iš rankų 
iškrito. Ir vėl pradėta kojo
mis spardyti, ir galų gale 
paleista laiptais žęmyn — 
kaip obuolys nusirito. Vė
liaus sugrįžta į svetainę ir 
pradeda savus 
šveisti taip 
Perkūną
buvusi šaukte net tris- kar
tus, bet neatėjusi.” (feituri^ 
jairia iš “Lais/*)
Tur būt, ta pati mušeikų 

gauja už keleto dienų paskui 
dar baisiai sumušė ir sukru
vino vietinius socialistų dar- 
btirifojus Kazį Spiterą ir Anta
ną Orintą.

1 Pastebėti n a yra; lai, kad
tautininkų “Lietuvos” krires- 
prin denius beveik s u ^risigėrė- 
■įhnd apraše, kaip fanatikai 
Perk.uųij spardė į 
cilikuri šveitė,” o /
čįo redakcija parodė savo pri- 
dariirią kotespondentri toriui.
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Amerikos lietuviai neteko 
kiausitjjų inteligentų.

Daktaras Karalius mirė, 
amžiaus. Gerose sąlygose jisai 
dar dvejetą-trejetą dešimčių metų.

Tiesa, ne visus žmones tos plačios sąįlygos vienodai 
veikia. Yra kantresnių žmonių, kietesnių budu ir tvir
tesniais nervais. Yra ir visai rambių charakterių, ku
rių nė didžiausi nemalonumai neišstumia iš pusiausvi
ros.

Bet Karalius buvo jautrus asmuo ir jisai negalėjo 
pakęsti to, į ką kitokio budo .žmogus gal butų tik nu
mojęs ranka. Iš to jo jautrumo kilo ir tam tikti jo silp
numai, kuriuos ddvatkiška skraiste apsisiautę negalio
jai dabar jam prikaišioja, stengdamiesi apmtfrzinti jo 
atmintį.

Už 18 dienų prieš savo tragingą mirtį Dr. Kara
lius parašė atsisveikinimo laišką savo “draugams ir 
priešams” ir tenai tarp ko kita pareiškė pastariem- 
siems:

“Dabar jau mati tisai nesvarbu, kas ir ką apie 
mane sakys, šmeižkite mano vardą kas tiktai teo
rite ir klek norite. Aš
Taigi ir mes čia pto tuos murzintojus praėisiiriė^ 

palikdami juos gėrėtis savo “išmanymu” ir “dorybė
mis”.

Kai prieš dešimtį metų mirė Adomaitis-Šernas# ga
lėjo, jei kas norėjo, apie jo asmens trukumus malti lie
žuviais arba tepti popierą ne mažiau, kaip apie Kara
liaus. Bet musų visuomenės atmintyje “Dėdė Šerhas” 
pasiliko, kaipo vienas žymiausiųjų žmonių švietėjų ir 
kulturintojų.

Gerą, simpatingą vardą visuomenėje paliko ir dak
taras Antanas.

Daugiaus, kaip dvidešimt metų savo neilgo am
žiaus jisai pašventė darbui spaudoje, lekcijų skaitymui 
ir mokinimui. Jisai redagavo žurnalą, verte mokslo ir 
beletristikos kurinius iš svetimij kalbų į lietuvių kalbą, 
rašė originalius veikalus ir nuolatos bendradarbiavo 
laikraščiams. Daugiausia jo raštų bus tilpę “Naujieno-

anot Grattano, 
šnipų

nordi- 
rasė, 

Etiro- 
vaka- 
ir už 

čionai^ 
savri
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Užmušta automobilio 
nelaimėj

• • • • . « s •

vo laiku ji ’ buvo visos Chica
gos “society” vadovė, išstūmu
si iš tos vietos įvirs. ’Potter 
Palmer. Ji buvo vedusi milio- 
nierių Harold MęCormicK, vie
ną iš viršininkų International 
Harvcster Co., sūnų Cyrus 
MeCormick, tos kompanijas 
įkūrėjo ir išradėjo ‘’rcaperio”. 
Bet jos vyras prieš kelis metus

.Tapo užmušta automobilio ne
laimėj p-nia Lucille Mincer, 31 
metų amžiaus, 616 Wellingtou 
avenue.
, poteris, jos vyras, sūnūs i) 
14 metų duktė ėjo per Lake 
Shore drive Lincoln parke, kai 
ją užgavo automobilis. Mergai
tė irgi tapo sužeista, manoma, 
mirtinai.

Automobilį operavo C. Riek- 
ard Peterson, 21 m , 1918 Fos- 
ter avenue, dentisterijos stu
dentas Northwestern universi
tete. Peterson areštuotas.

Rezoliucija taksy 
kalu

rei

Cook kauntės komisionierius

Mirė Edith McConni- 
kiėnė

misionierių susirinkimui laiky
tam rugpiučio 23 d. rezoliuciją 
taksų reikalu.

Esmėj rezoliucija nurodo, kad 
vicos Cook kauntės ir Chica
gos miestas yra prasiskolinę 
$^44,914,761.40. Rezoliucija’, be 
to, pažymi, kad taip kauntės, 
kaip Chicagos miesto pajamos 
dabartinių taksų pavydalu ne
pajėgia išlaikyti vyriausybes 
biznį ir mažinti skolą. Ji taip
gi pažymi, jogei yra dedamos 
pastangos išlaidoms mažinti. Ir

pasimirė kad dar sėkmingiau išlaidas ma- 
C.hica- žinti, 'tai La Buy rezoliucija r> 

Edith Ro-’kemenduoja Illinois gubernato
riui sušaukti nepaprastą vals
tijos legist.itu vos sesiją. šios 
sesijos užduotis turėtų būti iš-

Vakar Drake hotdyje, po 
kelių savaičių ligos, 
viena iš turtingiausių 
gos moterų — M r
ckefellcr MeCormick, duktė gal 
turtingiausio visame pasaulyje 
senio John D. Kockefeller

PAMINĖJIMAS
NIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVIŲ

JOHN A. \VALUL1S
• Pasimirė 

dieną, 1921 
dolas lapo 
d.. 1921 m.,
Iiškošė Kapinėse 
si amžinai nutilęs.

Paliko Lietuvoj vieną

rugpiučio 
melais. Pi 
rugpi ličio 29 

Lietuviu Tan
kui’ ilsi-

koje brolį Antaną \Valu- 
lis, brolienę, gimines ir 
draugus.

Visi mes jį savo širdy
je lebchirime ir jis tebė
ra gyvas iniisų atmintyje.

Amžinas atilsis jam!

Brolis, Brolienė 
ir Giminės. ’

£7 >
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ROMANCIUS PUZNAKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 23 dieną. 6 valandą va
kare 193 2 m., sulaukęs pusam- 
žtaus, gimęs Krakavos apskr., Vil
niaus rėd.. Nyrančių parapijos, 
Sapaigiškių kaime. Letuvoj.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Tėktę, po tėvais Miseliunaitę, 
dvi dukteris -— Tcresą ir Petro
nėlę ir du sunu — Bronislovą ir 
Joną, žentą Henry Thideau. du 
broliu — Motiejų. ir. Joną ir gi-* 

į minės.
Kūnas pašarvotas randasi 4853,. 

So. Wood St.
Laidotuvės įvyks subatoj, rug

piučio 27 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Romancio Puznako 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Dukterys, Sunai. 
Žentas, Broliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja prabo
mis Eudeikis, Tel. Yards 1741.
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Dr. Antanas J. Karalius
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 23 dieną, 

8:20 vai. vakare 1932 m., sulaukęs 42 metų amžiaus; 
gimęs Suvalkų red., šakių apskr. ir parap., Briedžių 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 metus. JPaliko didelia
me nuliudime moterį Bessie, dukterį ir sūnų, seserį 
Marcelę Kazlauskienę, Fon Du Lac, Wis., uošvius — 
Šležus, Westville, III., švogerius, pusseserę Grinienę 
ir gimines, o Lietuvoj — tėvelį 80 m., motiną, 70 m., 
ir seserį Antaniną Bacevičienę.

Kūnas pašarvotas randasi Radžiaus-Pavlavičiaus 
koplyčioj, 3238 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks subatoj, rugpiučio 27 dieną, 
1 vai. po piet iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. D-ro A. J. Karaliaus giminės, drau
gai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Sesuo, Uošviai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gi-abpiiai Radžius-Pąv- 
lavičius, tel. Victory 4088.

leisti įstatymus, kurie atskiras 
Chicagos ir kauntės parkų ta
rybas sujungtų į vieną ir visus 
parkus padėti vienos tarybos 
priežiūroj. Toliau—vyriausybės 
pajamų įstatymai Illinois vals
tijoj turėtų būti išleisti tokie, 
kad uždėtų taksas ant visų par
duodamų tavorų, kurie nepri
klauso prie būtiniausių gyveni
mui reikmenų. Deliai to, pasak 
rezoliucijos, galima butų suma
žinti tą sumą taksų, kuri (Įa- 
bar gula ant real estate savas 
ties.

kur negeri vaikai eina, kai jie 
nesako teisybės.

Vaikas ėmė verkti ir prisi
pažino, kad jo pasaką išmoki
nęs papasakoti jo tėvas. Pasė
koj p-ia Miiėller tapo paliuo- 
suota, o vaiko tėvai padėti po 
taikos kaucija $500.

Gaisras padarė žalos 
$3,000

po 18 mėnesių; kitiems kalti
namiesiems — užsimokėti pini
ginės bausmės po $1,090.
’ Bainų vyriausias advokatas 
Busch pareiškė, kad jis ruo
šias apeliaciją prieš teisėjo 
O’Connor nuosprendį, ir prašė 
teismą nuosprendžio vyklnimą 
sulaikyti 75 dienas, kad duoti 
galimybės apeliaciją priruošti^

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

■ Utarn inkais, £etvergais ir Subatoms
2420 Marųiiette Rd. arti Weslem Ąv- 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Šeredomis, ir Pėtnyčh ii 
T 1821 So. Htfsted Strakt

•i *■' ' r v '•

Gubernatorius šauks 
specialę legistlatu- 

ros sesiją

Kilo gaisras anksti trečia
dienio rytą trobesy 2841-45 
West 38 st. Ugnis padare ža
los turtui suma $3,000.

Nepritaria gręžimui 
prie rankų darbo

Ą. M0NTVID, M. D.
Wt|t Towp State. Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefoųat Brunswick 0597.

Lietuviai Gydytojai
Dr, Vincent C. Steele 

Dentįstas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
• blauzdų gyslas.

Valandos nuč 1 iki 4 if nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10* iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1’401

Bainai rasti kaltais
Gubernatorius Emmerson su

tiko šaukti specialę Illinois 1c- 
gislaturos sesiją rugsėjo 6 die
ną. Sesijos tikslas bus išleisti 
įstatymus, kurie suteiktų pa'gel- 
bos bedarbiams.

Gubernatorius pareiškė šį su
tikimą konferencijoj su legisla- 
turos vadais.

Jei legislaturcs specia’ė .sesi
ja taps sušaukta, tai ii 
svarstys ir klausimą, kaip pa
gelbėti Cook kauntės mokyto
jams, kurių algos yra nemokė
tos daugiau, kaip tris mėne
sius.

Seniui bausmė nuo 1 iki 5 me
tų kalėti; kitiems po $1,000

Tapo pasiūlytas sumanymas, 
kad miestas padėtų į šalį ma
šinas, vartojamas gatvėms 
gręsti, ir leistų tą darbą ran
komis atlikti, kaip kad seniau 
buvo daroma. Tatai, pasak su
manytojų, duotų didesniam 
darbininkų skaičiui darbo. 
Miesto tėtušiai betgi sumany
mui nepritaria.

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

k nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Įvairįs Gydytojai

D R. HERZMAN
- Iš RUSUOS f

Gerai lietuviams žinomas per 25 me^ 
cus kaipo patyria gydytojas, chirurgų 
ir akukris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-

g'

Byla iškeltą John Bainui, jo 
vaikams John ir Robertui, ir 
žentui adv. Fischeriui pasibai-

Teisėjas O’Connor rado
juos kaltus.

Bausmę jiems paskyrė to
kią: seniui — kalėti nuo vie
nų iki penkių metų, su reko
mendacija išleisti ant parolės 'b

Pinigą Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėidieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

• I

A. L Davidonis, M.D.
4910 Šo. Michigaą Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai svte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienlo ir ketvirtadienio

Iš kaltitnojų j kaltina 
muosius

Martin Pink, 10 metų 
naitis, papasakojo teisėjui 
pasaką apie tai, kaip ji sumu
šusi p-ia Caroline Mueller. Ka
da vaikas pabaigė savo pasa
ką, tai teisėjas Sa bra.ro už
klausė, ar jis, vaikas, žinąs,

ber- 
ilgą

Graboriai

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
T<1. Englewood 5840

Vietor Bagdonas 
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Graboriai

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—j Ir 7 *11—^ 
Seredomu ir nedėliomia pagal antartl. 
Rėaidencija 6628 So. Richmbnd Street 

T?kfooa« Repablic 7868

prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 

1025 W. 18th St., netoli Morgan 
Valandos: nuo 10—12 pietų lį 

nuo 6 iki 7:30 vai vakaro
Tel Canal 3110 

Rezidencijos telefonai 
Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
’ Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 taboą 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriikų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Laehavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUŠ

Patarnanja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o l*usq 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

W. 23rd PI.. Chicago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

2314

1439

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUŠ IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel Roouvelt 7532

. ■ . i T • v. ’ , ■; ___________ _

”’jGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Grąborius Chicagoj

JONAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 24 dieną, 6 valandą 
vakare 193 2 m., sulaukęs 3 9 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Velykių parap., Butkonių kaime.

Amerikoj išgyvenę 24 metus.
Paliko dideliame nuliuditne du 

brolius — Juozapą ir Viktorą, 
brolienę Stellą ir jos vaikus, pus
brolį ir gimines, o Lietuvoj mo
tiną Jozapatą, brolius 
ir Antaną, seseris — Kotryna, Jo- 
hanną, Prancišką 
švogerius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus koplyčioje 2130 W. 21 
Street.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
pjūčio 27 dieną, 8:3,0 vai. ryte 
iš giįaboriaus koplyčios į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Grigaliūno gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius $. D. Lacbavich, Telefonas 
Roosevclt 2515.

Julių

ir Marcijoną,

J. J. BAGDONAS
FuneraI 

Direktorius
patarnauju žmonėms 
sitjnpatiš^ai, draugiš
kai ir pigiai. Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

2506 W. 63 St.,
Ttl. Republic 3100 

CHICAGO, ILL.

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenua 

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

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

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez.: Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4» 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

Advokatai

i v- rį

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUŠ CHICĄGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todĮel kad 
priklausau prie gra- 

’ bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tėl Victory 4088

■
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Seniausia ir Didžiausia
GRABGRIll ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vęl nustebino publiką su nupigiato- 
. mis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes nieko 

nerokiiojame už atvežimą mirusio žmogaus PŪRO | muity 
Jstęigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiliu* atvažtyoo į ju$ą 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatytį <U- 
džiausi parinkimą grabų ii kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

f j tai, dr jus ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių giabųriųs, 

teikia ambųlanče patarnavimą su elespertu Uetuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškoj Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu fcreipąitės kuv 
kitur.

i

<

I M F181 y p
JŪSŲ GKABOHIU8 

' l^Mį/sls Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
YtatYards 1741 ir 174S

*

iUKJdt

t

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grąborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
T oriu automobilius visokiems reika

lais. Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Šeredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimu. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

■ ‘ • k ' • T • ' ■ 4 • ' •’ *

Musų, patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
niugas ir nebrangus to
dėl, kad neturiųie il- 
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

■ - .1  ...................................... ' ,   

• ' lį.

Re*. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 $o. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta .
3323 South Halsted Street 

TeĮ. Boulevard 1310 
Valandos: nco 6 iki 8 vai kiekvieną 

' vakarą, įlskyrus ketvergą 
Nedilioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuęhinškas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pitnyėioj nuo 9 iki 6

JfĄĘVSĘ

ęSYSICAL 
HE^APY

61091 South
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optombtrist

Praktikuoja viri 20 m.
4649 5. Ashland Ai>a.

\ TeL Boulevard 6487

Tel Yards. W9

lietuvis KIV SPECIALISTAS 

Patyrimas

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Węst» §t. 
f kampas Halsted St.

Valandos nuo 10-—4, nuo 6 iki
‘' Nedėliomis nuo 10 iki J?

8

DR. M. T. STRKOVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O P X 3 A S:
4645 S. Ashland Avė., 

Qfino valandos nuo lt 110 4 ir nuo 6 iki 
8 vat vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 TeL Dearbęm 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel lafayette 4146

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

—.....................  " ................................................. '....................................    i..................... .... ......... ..

DR. Ą. L. YUSKA 
2422 W. Macųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehijl 1,595 

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

nedėliomi pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti 
4847 Wtst 14th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray....Pbone Ciceto 1260

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES
iYDYTOJAS^'c&iURęiAS

Kervktadienf varais P^ri durimi

Dęptistąs
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

JORN B. BORDEN 
(John Bagdžianai Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St„ Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarfus 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telcpbone Rooacvelt 9090

Narni* $-9 tjte T«L Republic 9600

JOSEPH J, GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aos, 
Tel Boulevard 2800 

Re*. 65ii So. Roduvetl SL 
Tel Rępdblic 9723

J. P. WAITCHES
i ADVOKATAS

52 E. 107tb St. — ptie Michigao Avė.
Tel Pufiman 5950—6377 

4600 S. Wood St. — Ketverge vak.
Tel Lafayette 6393

UO N. LaSąlle St. — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS ‘ 

10 N. CLARK ST. Room 1205 
, . Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
TeL Vfctory 2213 /

Arba! 1800 W> 47tb St. LaL 8490 
Pagal sutarimą

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Streei
Tdepbone Hemlock 1323 '

Valandos: 9 ryto iki 9 vakartį
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NAUJIENOS,

CLASSIFIED ABS
Furnished Rooms

Dr. Ant. J. Karalius
Rašo Nemunas

PRANEŠIMAI

melų

rast

Amerikos lietu

DARBAS VISADA
CLASSIFIED ADSJAUSKITĖS VEŠIAI SU O

Radios

NĖRA SUKOSĖJIMO VISAM VEŽIME

PROGRAMAS

For Rent

NAUJIENOSEJehovos Dievo Liudininkai

VISADOS
APSIMOKA

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

,J________

prieskonių 
lengvumas

K n ra
ja unų

Dr. Karaliaus laido 
tuves šeštadieny; 
kūnas pašarvotas 
Radžiaus koplyčioj

šeštadienį, 
1 valandą 
į Lietuviu

Financial
Finansai-Paskolos

Laikykitės
Mokslo...
OLD GOLDS

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

bešališko 
vėsius

Apgarsinimai

D-ro Karaliaus 
paveikslas

Mokslas
Gold yra VĖSIAUSIAS , 

gerklei-lengviausias cigaretas

ir gerų 
Ilgaudo, 

laikais turėjo spau-

LU) P. Lornlard Co., Ino.

NORIU
Esu 42 m.
Esu patyrus, 
miestą. Mrs. 
2 lubos.

blausių priežasčių, kad lietuviš
koji skaitančioji publika ypa
čiai mėgo skaityti jo raštus.

NČra abejonės, kad daugelis 
norėtų turėti jo paveikslų. Tai
gi būrys Dr. Karaliaus draugų 
nutarė atspausdinti jo paveiks
lų (pieštų p. Brunvaldo) ant 
gražios popieros, ir kas norės, 
tas galės tų paveikslą įsigyti. 
Paveikslas bus gatavas jau šian-

icškoj 
tų patį darė ir 

Kriaučv- 
neblogai v s v a-

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ

Atsišaukite adresu:
7847 Loomis Blvd., 
Tel. Raddiffe 9262

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dienose jisai bu 
kaip mokytojas, 

organizacijų 
i—kaip dak- 

o ypač

Ponios B. Karalienės 
pareiškimas

Rūkykite VĖSIUS OLD GOLD! 
... vėsiausi iš keturių žymiau
siųjų cigaretų rūšių. “Kas tų sa
ko?” Mokslas tų sako! Ir didelė 
bandymo laboratorija tų įrodė 
be mažiausio šešėlio abejonei.

Jūsų apielinkės gro 
serhinkas

To prašo Lietuvos žmonės'r 
teb pataria Lietuvos bankai

So. Halsted 
4088).

Laidotuvės 
rugpiučio 27 
popiet, iš koplyčios 
Tautines Kapines.

Chicagos ir apielinkės lietu
vių visuomenė, reikia tikėtis, 
skaitlinga minia palydės kūnų 
žmogus, kuris d,aug veikė vie
šajame musų gyvenime.—Rep.

iš Radio Stoties WCFL 
970 kilocycles

Nedėlioję 
Rugpiučio 28,1932 

nuo 8:30 iki 9 vai., ryte 
Chicagos naujuoju laiku

Programas susidės iš giesmių 
ir kalbos. Bus žingeidus pa
sikalbėjimas. Kalbės Jonas 
su Petru apie Išganymų.

Rengia

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Sidėj, prie' mažos, teisingos šei
mynos. Geistina, kad pagamintų val
gį. Rašykite Box 1474, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Kadangi labai daug žmonių 
kreipėsi, klausdami, ar bus ga
lima prisiųsti gėlių, tai ponia 
Karaliene nori padaryti seka
mų pareiškimą: Dr. Karaliaus 
pageidavimas tuo reikalu jau 
buvo paskelbtas laikraštyj. Ta
čiau jei jo draugai, pažįstami 
ir simpatizatoriai nori pagerb-

50c Į SAVAITĘ. Midgets $8.50. 
Nauji 1932 Philco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

PARDAVIMUI grosernė. Biznis ge
ras ir išdirbtas, prie storo 4 kambariai 
Apleidžiu miestą. 3443 Auburn Avė.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, švarus, malonus,
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Pirmi ir antri morgičiai atnaujina
mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Antradienį Dr. Karaliaus ku- 
niaę buvo parvežtas iš Auburn 
ligoninės ir tapo pašarvotas gra- 
beriaus Radžiaus koplyčioj, 3238 

(tel. Victory

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Notaip”; 1 
“Nuosavybė 
tis jam už 
atlygindavo, 
moksleivį.

Lietuvių ex-kareivių susirinkimą*. — 
Išrinktoji lietuvių veteranų organizavi
mui komisija jau turi pagaminusi kas 
reikalinga suorganizavimui “American 
Legion” lietuvių posto-kuopos. Šia
me susirinkime bus išpildyta aplikacija 
gavimui čarterio. Šiuomi kviečiame 
visus lietuvius veteranus susirinkti į p. 
Paliulio (buvusio Meldažio) svetainę, 
2244 W. 23rd PI., sekantį penktadienį, 
rugpiučio 26 d,, 7:30 v.

Al. Prečinauskas

’ CASH NAMAS
Mainymui mūrinis namas, 3 pagyve

nimų ir krautuvė. Randasi Bridgeporto 
apielinkėj. Mainysiu ant Bungalovr, 
ant moderniško 2-jų flatų namo arba 
nedidelio ūkio Chicagos apielinkėj; 
Gera proga yra mainyti tiems, kurie ne
gali morgičių išsimokėti, nes šitas na
mas yra cash. Savininkas Antanas Ja- 
cikas, 2116 W. 68th St., Chicago, III. 
Tel. Prospect 1417.

— mes atliekame eks* 
Mes taipgi dirbame ble- 
• stogų rynas, nuobėgas. 

garanutotas. Apskaičiavimas

PARDAVIMUI pigiai čeverykų tai
symo šapa — vieta gera, renda pigi 
4-ri kambariai. Kreipkitės 610 W 
4 7 St. Boulevard 5441.

Likęs daktaru, pora 
Imvo kaip ir sutingęs rašyti, 
bet tik laikinai. Po jo apsnū
dimo laiko pasirodė žymus jo 
darbas, knyga “Lyties Moks
las”. šita knyga turėjo dide
lį pasisekimų. Nors jos kaina 
buvo nepaprastai aukšta — 
$7.00 — bet laike trijų metų 
tapo išpirkta. Dabar sunku 
jų kur gauti. Jo parašyta ma
žesne knygutė “Vyras” turėjo 
irgi didelį pasisekimų. Laike 
poros metų ji buvo išparduo
ta. Knygutė “Lytiškos Ligos” 
irgi tapo išsemta. Pastarai
siais metais jo stambesnis kū
rinys buvo “Namu Daktaras”. 
Kiek iš viso jis yra parašęs ir 
išvertęs knygų tikrai nėra ga
lima šioje valandoje pasakyti, 
bet bus ne mažiau penkioli
kos.

Pastaraisiais laikais į laik
raščius, daugiausia į “Naujie
nas”, rašinėdavo iš sveikatos 
srities ir trumpas pasakaites, 
kurios buvo nepaprastai įdo
mios — jas prirašydavo sla
pyvardžiu Mat. Apie jo lite
ra linius gabumus tai ne man 
spręsti — tų darbų lieku įkai
nuoti patiems literatams. Bet 
vienų dalykų žinau, būtent tų, 
kad jo raštais skaitančioji lie-

P. M. Haitis užlaikė krau
tuvėlę prie North Avė. ir vė
liau prie Ashland gatvės. Ka
ralius buvo nuolatines jos 
lankytojas, kad padiskusuoti 
dienos klausimais. Karalius 
tuo laiku savo pažvalgomis 
buvo visai artimas anarchis
tams; socialistams buvo prie
šingas. Jo gyvenimo kelrod
žiu buvo Prudonas, Bakuni- 
nas, Kropotkinas (apie tų patį 
laikų jis parašė knygutę 
“Prudono Mokslo Pamatai”, 
kurių išleido regis “Keleivis”). 
P. M. Haitis buvo gana prasi
lavinęs ir sumanus diskusuo- 
j amuose klausimuose. Kara
lius anarchistas, o P. M. Haitis 
— socialistas; tarp judviejų 
ėjo dienų iš dienos nepapras
tos grumtynės draugijiniais 
klausimais, kuris sukosi apie 
anarchizmų ir socializmų. 
Laipsniškai P. M. Kailis 'pra
dėjo imti viršų. Karalių sukir
sti, po biskelį Karaliaus anar
chizmas pradėjo atvėsti, Ka
ralius pradėjo gilintis dau
giau į socializmų. Haitis ma
tė Karaliaus gabumų literatū
roje. sumanė įsteigti laikraštį 
ir jį kviesti redaguoti. Suma
nyta ir padaryta. P, M. Hai
tis įsteigia spaustuvėlę, leidžia 
“Lietuvių Žurnalų”. Karalius 
redaktorius. Karalius lanko 
mokyklų, redaguoja žurnalų ir 
sykiu studijuoja socializmų. 
Laike pusmečio, kaip pats 
man sakė, perskaitęs gana 
daug knygų žymesnių sociali
stų teoretikų. Pripažino, kad 
Kaitis kai kuriais klausimais 
buvęs teisingas. Karalius lie
ka L. S. S. nariu, bet aktyvus 
vien plunksna.

Redaguodamas “Lietuvių 
Žurnalų”, jis parašė gana vy-

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
apgyventa, visokių tautų. Savininkas 
eina į savo namą. 3001 Emerald Avė.

Dr. A. J. Karalius buvo p!a 
čiai žinomas Chicagos lietu 
viams. Jis buvo plačiai žino 
mas ir visos 
viams.

Jaunesnėse 
vo žinomas, 
kaip pažangiųjų j 

darbuotojas; vėliau 
taras, kaip prelegentas 
kaip rašytojas.

Nekalbėsiu čia apie turinį 
jo raštų. Bet tenka pasakyti, 
kad jis pasižymėjo nepaprastu 
gabumu savo mintis išreikšti, 
nepaprastu styliaus lengvumu. 
Ir ta buvo tur būt viena svar-

Cbicagon atkeliavo Dr. A. 
J. Karalius, regis, 1910 nr pra
džioje 1911 m. Apsigyveno 
Nortlisaidėje. Atvažiavęs ėmė 
mokytis dirbti prie kriaučių. 
Tais laikais veik visi studen
tai ar šiaip daugiau išsilavinę 
žmonės, atvažiavę iš Lietuvos 
Chicagon, ieškojo darbo 
kriaučiauti 
ir jaunas Karalius, 
stės amatas buvo 
apmokamas ir darbas 
rus; tatai, matyti, traukė prie 
savęs žmones, kurie nepratę 
buvo sunkiu darbu dirbti.

Velionis Karalius prie kriau
čių neilgai dirbo: padėdamas 
draugų ir savo pirmosios mo
ters įstojo mokyklon. Jam 
pačiam nuošaliai sekės uždar
biauti. Daug darbo 
atlyginimų gavo iš p. 
kuris tais 
siuvę ir 
leidimu, 
vertė iš 
“Draugijos 
liucija”. 
tymas 
tymas 
kurių 
P-n a s 
noma, 
raliui už šitų knygų išvertimų 
ir dar pagyrė, kad darbas tik
rai nusisekęs. Taipgi jis at
likdavo Ilgaudui smulkių dar
bų darbelių — daugiausia 
vertimais.

*Ahiomi liudijame, kad 75 pakartotinuose 
bandiniuose padarytuose keturių žymiausių 
cigaretų rųAių ... mieruojant kiekvieno ciga
rete žilumos turini Calorimeter metodu . .. 
tapo parodyta, kad OLD GOLD yra nuo 112 
iki 15B B. T. U’s VESE8NI. negu kitos rū
kys. Atsargus matavimas žilumos durnų to
liau patvirtino OLD GOLDS vfisumų.

(Pasirako) ...

NEW YORK TE9TING LABORATORIES 
G. Brinton Jaek. Jr.. Direktorius.

GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS
Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra

dio ir visur. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atliekame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis. 

CAPITOL RADIO LABORATORY
1737 West 47th St.
Tel. Lafayette 7867

Pirm to ėjo laikraš- 
irgi juokų pakraipa, 

Rykštė”. Karalius jo 
numerių suredagavo, 
pasakyti, kad rašymas 

buvo mylimiausias Dr. 
liaus darbas iš pat jo 
dienų.

TURIU parendavojimui daug fla
tų, pigiai, renda $14.00 ir aukščiau 
(po 4 ir 5 kambarius). Kreipkitės — 
4600 So. Paulina St.

Septynios dešimt penki bešališ
ki vėsumo bandymai* buvo pa
daryti 4 žymiausiųjų cigaretų 
rušių. Ir OLD GOLD pasirodė, 
aiškiai vėsesni už kitas tris žy
miausias rųšis.
Vėsumas yra įrodymas visų tų 
dalykų, kuriuos jus mėgstate ci
garete. Puikesnis ir tyresnis ta
bakas. Nebuvimas karštį gami
nančių dirbtinių 
Šviežumas. Gerklei 
Skonis.

tuvių visuomenė giliai intere- 
suodavos. Gal neapsiriksiu 
pasakęs, kad šiuo laiku pas 
mus, Amerikos lietuvius Dr. 
Karalius, kaipo literatas, be
ne užėmė pirmų vietų. Kaipo 
homuristas, žinoma, jis netu
rėjo sau lygaus pas mus.

Mirus Karaliui, musų spau
doj pasidarė neužtveriama 
spraga, Chicagos lietuvių vi
suomene neteko žymaus savo 
linksmintojo - liomoristo. Il
gai mes pasigesim Dr. Kara
liaus — jis musų susirinkimų 
nuotaikų padarydavo linksma, 
musų laikraščiais Užpildydavo 
rimtais, pamokinančiais straip
sniais, bot jis nebuvo musų 
laikraščiams bei draugų suei
goms skopus pateikti juokin
gų pastabų — didžiumoj jo 
paties sutvertų.

Slinkiu darini prasiskynė 
kelių į profesijų ir garbę lite
ratūroje, bet gaila kad laiku, 
kuriuo butų galėjęs daug su
tverti lietuvių visuomenei, ne
teko noro gyventi, kad gyveni
mas pasidarė jam neįdomus. 
Neapsiriksiu pasakęs, kad 
sunkios dabartines gyvenimo 
sųlygos pąliečia ne vien dirb
tuvės darbininkus, bet ir pro
fesionalus. Tos blogos gyveni
mo sųlygos atsiliepė į velionį 
Dr. Karalių; tai buvo priežas
tis paskubinimo jo mirties.

ti jį gėlėmis, tai iš giminių 
pusės nebus jokių kliūčių. Ki
taip sakant, gėles nebus nei 
deginamos, nei naikinamos. To
dėl velionies daktaro draugai 
ir pažįstami tą klausimą gali 
išspręsti taip, kaip jiems at
rodys geriausiai.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
storas, geroj vietoj, 3 'kambariai pagy
venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti 212 E. 16th St.

ir Darbas”. Kai- 
darbų gana gerui 

norėjo paremti 
Tuo pačiu laiku 
naujas juokų lai

kraštis — mėnesinė “šakė”. 
Karalius į jų daug rašinėdavo 
ir vienu sykiu buvo jos redak
torių, 
čiukas, 
“Dievo 
porų 
Reikia

Šiais didelių grandinių korporacijų 
laikais publika kaip Jr „ primįšo nepri
klausomąjį biznierių. ''■**' Perdaug didelė 
domė buvo kreipiama į “didumą”, taip 
kad nebekreipta domės į kokybę patar
navimo.

Pav 
Jisai atidaro savo sankrovą anksti 
ir uždaro vėlai vakare, kad galėtų 
rūpinti visus savo kostumerius. 
visuomet sutinka išmainyti čekius, 
teikti kredito ir palaikyti maistą 
daunėje, kad sekmadienio ryte jus gau
tumėt tą maistą šviežią.

Nė vieno šių patarnavimų neduoda 
didelės grandinės organizacijos. Tas 
tiesa, jos stengiasi parduoti geras pre
kes už žemas kainas, bet tas dar nesu
daro tikrojo patarnavimo kostumie- 
riams.

Šiandie Chicagoje ir priemiesčiuose 
yra groserninkų organizacija, kuri pa
siūlo savo kostumieriams pilną patar
navimą. Jie valdo ir operuoja 300 
“Midvvest Stores“. Tie groserninkai 
turi nuosavą sandelį, per kurį jie per
ka visas prekes. Kadangi daug prekių 
reikia dėl 300 sankrovų, tai perkama 
dideliais kiekiais tiesiai iš fabrikantų. 
Tas leidžia tiems groserninkams parda
vinėti tas prekes savo grosernėse labai 
žemomis kainomis.

Todėl kad gauti ne tik kokybės pre
kes ir žemas kainas, bet ir tikrą patar
navimą eikite į “Midvvest Stores” savo 
apielinkėje. Jus rasite ten daug bar- 
genų, kurių dalis šiandie yra paskelbta 
šiame dienraštyje.

imkime apielinkės grosesninką. 
ryte

PASIAUKOJA 3 gražus 3 flatų na
mai. Garu 'šildomi, arti transportaci- 
jos. Kiekvienas flatas turi po 6 kam
barius. Savininkui reikia pinigų kitam 
bizniui. Bargenas už cash.

J. J. DVORAK 
2225 S. Ridgevvay Avė.

Pirk farmą, busi bosas dėl savęs. 
Tamstos šeimynos ateitis bus užtikrinta. 
Iš netikėtos nelaimės parsiduoda arba 
išsimaino labai gera farma, — 200 
akrų geros žemės, dalis įeina į mies
telį, su mišku, gyvuliais, mašinomis, su 
geru sodnu, visi budinkai kaip dvaro, 
stuba 16 kambarių, ant Upės kranto, 
prie valstijos cementinio kelio. Ši far
ma kainavo $30,000.00, parsiduoda už 
$15,000.

A. J. Karalius iš 
svetimų kalbų 

ir Organizmų Evo 
‘Moralybės Išsivys 

“Nuosavybės Išsivys 
ir dar porų knygučių 
vardų neprisimenu 

Ilga ūdas, kiek man ži-

PASIRENDUOJA kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų, su valgiu ar be 
valgio, karštu vandeniu apšildomas, su 
visais patogumais. 3139 W. 40 St., 
1 lubos.
...   - ■ I' I —....................... « ■ - ■   - < ■'

RENDON furniŠiuoti kambariai pa- 
vieniems, su ar be Valgio ir furnišiuoti 
kambariai su virtuvėmis vėdusiems. 
6425 So. Ashland Avė. Republic 7647,

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, CIutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klcsos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

BANKO RECEIVERIS PARDUODA

7 kambarių medinis cottage, arti 41 
ir Western Aye., $2,000.

5 kambarių mūrinė bungalow, arti 
38 ir Kedzie Avė.. $3.500.

6 flatai. arti 65 ir Honore Sts, 
$14.000.

Nepriimsime mainų, nereikia broke-

Turime ir daugiau didesnių ir ma 
žesnių farmų pasirinkimui. <

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimi) 
su rendauninkais. Maža narystės mokės* 
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Situation Wanted
Darbo Įežko___________
gauti darbą už gaspadinę 
amžiaus, sveriu 156 sv.

Eisiu ant farmų ar į 
M. A., 658 W. 61 St.,

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 5 akrai žemės, iš 
10 akrų, 5 kambarių namas, vištinin- 
kai ir barnės. Elektra, vanduo ir tele
fonas. Randasi prie 108 gatvės ir 
Central Park Avė.

Savininkas gyvena
1033/ Spaulding Avė.

Telephone Cedarcrest 0580

Furniture & Fixtures 
ikaicąądai-jtąisai

KAS TURITE parduoti kombinaci
jos anglių ir gaso pečių? Praneškite lai
šku. Box 1473, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.




