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25000 streikuojančių

skirstos; ūpas blogas

Industriniai lyderiai 
išvystė planą šalies 

padėčiai pagerinti
Vadai pareiškė, kad suorgani

zuos naujų marša, kasėjai 
neis tuščiomis rankomis

Hooverio sušaukta piniguočių 
konferencija priėmė 6 punktų 
rezoliucijų bedarbei mažinti

Coullterville, III., rugp. 26.— 
Palikę penkius sunkiai sužel
tus draugus Duųuoin ligoninėj, 
25,000 streikuojančių angliaka
sių armija, kuri mėgino Įmar- 
šuoti Į Franklin apskritį, pra
dėjo traukti namo. Prie Frank
lin ribų juos sutiko 6(M) šerifų, 
kurie apsiginklavę buožėmis., 
kulkosvaidžiais ir šautuvais, jų 
maršų sulaikė ir sužeidė apie 
100 angliakasių.

Notaika tarp streikuojančių 
bloga. Jie ikišiol buvo prisiža
dėję nevartoti jėgos nes- 
priešino, kuomet šerifai pradė
jo i juos šaudyti, bet, dabar, j u 
vadai pareiškė, kad jeigu bos 
suorganizuotas naujas maršas, 
angliakasiai neis tuščiomis ran
komis.

Kaltina 34-ius Illi
nois kasėjus už riau

šių kėlimą
Taylorville, Ilk, rugp. 26 

Christian apskričio “grand 
ry” apkaltino 34 angliakasius 
riaušių rengimu, laike Feabody 
kasyklų pikietavimo. Tuo laiku 
prie kasyklų bu^b apie 10,000 
streikuojančių angliakasių i< 
Christian, Sangamon ir Ma 
coupin apskričių.

ji-

Uždraudė “foreclo-
. •• ' v • • v*suręs uz morgičius 

per 60 dienu
Washington, D. C., rugp. 26. 

—J. V. kontrolierius .John W 
Pole Įsakė visų “national“ ban
kų likviduotojams nedaryti jo
kių “foreclosurės” prieš namus 
už morgičius per šešiasdešimts 
dienų. Tas Įsakymas aiškina

ma tuo, kad per itų laiką namų 
paskolų bankai gerai susiorga
nizuos ir pradės teikti pasko
las namų savininkams, kurie 
turi sunkumų su morgičiais.

Anglijos delegacija 
Ottawos ekon. ko- 
ferencija patenkinta

Southampton, Angija, rugp. 
26.—Anglijos delegatai j Otta- 
wos Britų imperijos ekonomi
nę konferenciją, sugrįžę į Ang
liją, pareiškė, kad konferenci
ja buvo pilnai pasekminga ir 
atneš daug naudos ir Anglijai 
ir imperijos šalims,

Washington, D. C., rugp. 26. 
—300 Jungtinių Valstijų finan
sinių, pramonės it komercijos 
vadų susirinko į konferenciją, 
sušauktų prezidento Hooverio ir 
priėmė 6-ių punktų rezoliucijų, 
kuria tikisi pagreitinti šalies 
ekonominį atsigriebimą .

Susirinkę vadai prižadėjo: 1. 
didinti darbų skaičių, trumpi
nant darbo valandas, 2. stimu
liuoti pramonių kapitalo leidi- 
rpų, 3. didinti darbų skaičių 
prie geležinkelių, atnaujinant 
nusidėvėjusias linijų dalis, 4. 
stimuliuoti namų pagerinimus 
ir remontavimą, 5. prigelbėli 
namų saviinnkams pakelti mor- 
gičių naštas ir 6. suteikti kre
ditą tiems, kurie reikalauja ir 
kurie turi teisę kreditą gaut..

šio programo įvykinimui su
sirinkimas išrinko centralinį ko
mitetą, kuriam pirmininkaus 
Hooverio draugas Henry M. 
Robinsbn, iš California valsti
jos, ir šešius sub-komitetus, ku
rie rūpinsis kiekvienu atskiru 
rezoliucijos punktu.

J centralini komite a įeis ban
kiniai ir industriniai komitetai, 
kuriuos sudarė dvylika' federa- 
lĮo reservo bankų distriktų.

Owen D. Young ’ pirminin
kaus sub-komitetui, kuris pla
tins kreditus; Daniel Willard 
Baltimore & Ohio geležinkelio 
linijos pirmininkas, rūpinsis 
darbų padauginimu geležinke
lių linijose, A. W. Robentson, 
Westinghouse Electric direkto
rių prezidentas, pirmininkaus 
sub-komitetui, kuris stimuliuos 
industrinio kapitalo leidimą; 
Walter Teagle, Standard Oil o’* 
New Jersey pirmininkas, pirmi
ninkaus darbo dauginimo ir 
darbo valandų trumpinimo sub- 
komitetui ir Sevvell Avery, chi- 
cagietis—pirmininkaus sub-ko- 
mitetui, kuris rūpinsis namų pa
gerinimų ir remontų stimulia
vimu.

Visi konferencijoje dalyvavę 
vadai išreiškė optimizmą, (tvir
tindami, kad krizio dugnas bu
vęs pasiektas, ir, pasitikėjimas 
ir viltis vėl grįžę. Prezidentas 
Hooveris kalbėdamas j susirin
kusius, pareiškė, kad gerėjan
tis padėjimas suteikia progą 
griebtis naujų žinksnių prie ša
lį tebeliečiančių industrinių ir 
agrikulturinių klausimų išriša
mo.
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Mirė prof. Dubeneckis

“Lietuvos Cukraus’*

Lietuvos Naujienos
Karaliaučius, rugp. 11.— Va 

kar vakarą čia klinikoj mirė 
prof. V. Dubeneckis, kurs ne 
senai buvo atvažiavęs gydytis 
Velionies kūnas bus parvežtas 
į Lietuvą.

Prof. Dubeneckis Lietuvoj ir 
užsieniuose turėjo gero meni
ninko ,architekto vardą ir Lie
tuvoj yra pasižymėjęs kaip vie
nas geriausių dekoratorių ir 
svarbesnių statybos darbų pla
nuotojas. Be to, prof. Dubenec
kis buvo Lietuvos Meno Mokyk
las vienas stambiausių šulų.

,;..t-r-s,1.1,1 į1,"1,::;,.;::,;,;1:1?:; ....

Francija derasi su 
Rusija dėl nepuoli

mo sutarties

[Acme-P. A. Photo]

Zcigler, III. — Bell ir Zoller kasykla, kur rugpiučio 24 d., mušeikos užpuolė streikuojančius 
angliakasius. Daug angliakasių tapo sužeista.

Vokietijoj įsitikinę, 
Von Papen pasiryžęs 

paleisti reichstagą
Jau paruošęs paleidimo dekre

tą; kalbama Hitleris ligoni
nėje, gavęs nervų pakrikimą

Berlynas, Vokietija, rugp. 26. 
— Vokietijoje kalbama, kad 
Adolfas Hitleris atsidūrė ligo
ninėj, nes po paskutinių triukš
mingų įvykių, fašistų vado ner
vai visai pakriko. Gandai pra
dėjo platintis, kuomet partijų 
lyderiai pastebėjo, kad Hitlens 
visai pranyko iš politinės are
nos. Paskutiniu laiku jis “at
ostogavo” Bavarijos kalnuose.

Dabartiniu laiku Vokietijoje 
auga įsitikinimas, kad reich
stagas, kuris susirenka antra
dienį, bus paleistas ,nes Von 
Papenas jau turįs paruošęs pa
leidimo dekretą ir atidavęs jį 
Hindenburgui pasirašyti Tvir
tindami, kad reichstagas bus 
paleistas, politikai nurodo j 
faktą, jog derybos tarp hitle- 
ridinkų ir katalikų centro dėl 
koalicijos visai

Von Papeno
tarpu, išvystė naujį rekonstruk
cijos planų, kuriame numato
ma nacionalizuoti kai kurias 
Vokietijos pramones ir apdėti 
ypatingais mokesčiais kapitalą, 
kad tuo budu butų galima fi
nansuoti įvairius valdžios dar
bo projektus. Tarp kito ko 
numatoma, kad valdžia planuoja 
tam tikslui, imti 3% priverstiną 
paskolų nuo visų šalies piliečių.

ųiiro.
kabinetas

Nužudė moteriškę už
$500

Dctroit, Mich., rugp. 26. — 
Tūlas Ira? Sirps. prisipažino nu
žudęs Mrs. AĮex V^jysočki, kiiu- 
rhet jos vyras užmokėjo jam 
$500 už darbo atlikimą.

Spėjama, kad lakū
nai Lee ir Bochkon

' • žuvę

Ispanijos liaudis 
priešinga Sanjurjo 
bausmės pakeitimui

, ,.K,(... _ . . ....

Mirties bausmė pakeista amži
nu kalėjimu; monarchistų va
das gabenamas i kalėjimą

Paryžius, rugp. 26. — Fran
cija atnaujino derybas su so
vietų Rusija nepuolimo sutarties 
reikalu. Sutartis buvo beveik 
sudaryta pereitais motais, bet 
Francija atidėjo pasirašymą dėl 
susidariusios vidujinės politi
nės padėties. Derybų atnauji 
nimą paskubino Lenkijos-Rusi
jos nepuolimo sutarties pasi
rašymas. Kai kurie tvirtina, 
kad paskutiniu laiku gerėja 
Francijos ir Rusijos prekybiniai 
santykiai.

Skrido į Oslo, Norvegiją;
šiol negauta jokių žinių

Naujas japoną kariuo
menės vadas Man- 

džiurijoje

Cukraus fabrikas 
pradės ankščiau 

dirbti
Kaunas, 

akcinė b-vė šiemet nori paleisti 
cukraus fabrikų Marijampolėje 
dar spalių męn. pradžioje. Tam 
tikslui reikia gauti bent 300 
ha. runkelių ankščiau. Todėl 
fabrikas mokės tiems ūkinin
kams, kurie cukrinių runkelių 
pristatys nuo rugsėjo 20 d. iki 
spalių 5 d., už centneri po 10 
et. premijų.

Kad nebūtų didelio runkelių 
susigrūdimo, statomi 6 priėmi
mo punktai: Petrašunuose, Kė
dainiuose, Žeimelyje, Joniškyje, 
Dotnavoje ir Vilkaviškyje. Tuc. 
se priėmimo punktuose bus 
svarstyklės ir kitos reikalingos 
priemonės cukriniams runke
liams priimti. Iš jų fabrikas 
atsiveš runkelius tada, kad jam 
reikės.

Antrojo cukraus fabriko sta
tybos klausimas paaiškės tada, 
kai visi suvažiuos iš atostogų.

Lietuvos universitetas į 
Naujorko universite

to iškilmes
New Yorko universitetas šie- i

met lapkričio mėnesį švenčia 
100 metų savo įsisteigimo su-

10 sužeistų mūšyje tt01min*jim‘> ,^i!-
tarp policijos ir ch- v ’

vilių Detroite

Bheims, Franci ja, rugp. 26 
—Lorraine, Champagne ir ke
lių kitų Franci jos departamen
tų civiliai gyventojai dalyvauja’ 
Francijos oro laivyno ir kariuo
menės manevruose.

ta

Mukden, Mandžurija, rugp. 
26.—Gen. Nobuyoshi Muto pa
skirtas naujuoju Japonijos ka 
riuomenės vadu Mandžurijoje. 
Dabartinis 'vadas gen. Hunjo 
atšaukiamas. Muto eis ir Japo
nijos atstovo MandŽurijos par
eigas.

Harbor Grace, N. F., rugp. 
26.—jČia jaučiamas didelis susi
rūpinimas lakūnais Clyde Lee ir 
John Bochkon, kurie vakar, or
laiviu “Green Mount'ain Boy” 
5 vai. ryto išskrido į Oslo, Nor
vegiją. Norvegijoje jų tikėtasi 
apie pietus, bet ikišiol negauta 
jokios žinios apie jų poziciją.

“Skrendanti Hutchisonų še: 
myna”, tuo tarpu, rengiaoi 
skristi į Labradorą. Vokiečių 
lakūnas kap. -Wolfga'ng von 
Gronau, skrendąs aplink pa> 
šaulį išskrido į Aleutų Salas, iš 
kur tęs kelionę į Sibirą. Ang
lų lakūnas Mollison rengėsi 
skristi iš New Yorko atgal j 
Angliją, bet kelionę atidėjo dcl 
nepalankių oro sąlygų.

Kinų saviųinkai prie' 
šingi politiniai pro
pagandai filmuose

Pri.

ORRSmI
Chicagai ir apielinkei federa* 

iis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota ir kiek vėsiau; va
karų ir šiaurvakary vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
89 laip.

Saulė teka 6:09; leidžiasi
- M, '

ii

69 •

Clevelando policija ’ iš 
gelbėjo pagrobtą 

mergaitę
Cleveland, Ohio, rugp. 26.— 

Būrys jaunų vyrų pagrobė, 21 
metų merginų Mary Smith. Po
liciją užgirdusi pagrobtos mer
gaitės šauksmus, pradėjo vytis 
kidnaperių automobilį ir juos 
suėmė. Mergaitė r

Lenkijoj sustreikavo 
12,000 valdininkų 
j K . ...... ........................... .

Varšuva, Lenkija, rugp. 26.; 
—šiandien į streiką išėjo 12 - 
000 Lenkijos miestų valdininkų 
reikalaudami užsilikusių birže 
lio ir liepos mėn? algų. Strei
kas palietė beveik visus šalies 
mieątus.

’ i ‘

Havana, Kuba., rugp. 26. — 
Kubos ekonomijos ir finansų 
komisija nutarė išleisti $50,- 
000,000 paskolos bonų. Pinigus* 
tikisi - sukelti šalies viduj.

Chicago, III., rugp. 26. 
vatiškų kinų savininkų sąjunga 
nutarė uždrausti politinių ir 
propagandos filmų rodymų. Ke
lios kompanijos, tarp jų Metro- 
Goldwyn Mayer, varo agitaciją 
už Hooverj, o Paramounh už de
mokratus.

Ūkininkų pikietos stiprina savo 
eiles

į •' v- ........ ’ • • "■ ■ ' v

kį®

Madridas, Ispanija, rugp. 26 
—Vos spėjo Ispanijos tribuno
las paskirti mirties bausmę mo- 
narchistų sukilimo vadui gen. 
Sanjurjo, kabineto ministerių 
pirmininkas Azana, po trumpo, 
bet audringo kabineto posėdžio, 
rekomendavo prezidentui ka
morai pakeisti mirties bausmę 
amžinu . kalėjimu. Prezidentas 
rekomendaciją išpildė. Dabar 
San-jurjo gabenamas į kalėji
mą EI Dueso, Santander provin
cijoje.
mes nepakeistos. Gen. Herranz 
—30 metų kalėjimo, pulk. Įeit. 
Infantes—12 metų kalėjimo, o 
gen. Sanjurjo sūnūs—paleistas.

Nuosprendžio pakeitimas su
kėlė didelį nepasitenkinimą Is
panijos liaudyje. Pasinaudoda
mi proga, komunistai sukėlė 
eilę demonstracijų ir riaušių. 
Billbao ir Gallarta miestuose į- 
vyko komunistų ir civiles gvar
dijos susirėmimai, kuriuos vie
nas buvo užmuštas ir keli su? 
žeisti. San Sebastian mieste 
įvyko republikonų ir monar- 
chistų susirėmimas. Republiko- 
nai buvo besirengią monarchis- 
tus linčiuoti, bet kariuomene 
juos išgelbėjo. Madride irgi j- 
vyko eilė neramumų, bet ka
riuomenė visus triukšmuojan- 
čius išvaikė.

Dctroit, Mich., rugp. 26. — 
Detroite prie Springwells avė., 
kur valdžios atstovai mėgino iš
mesti iš tūlo John Mitchell na
mų nuomininką, susirinko di 
džiulė minia žmonių metamųjų 
apginti. Tarp 1,000 užjaučian
čių ir 300 policijos įvyko susi
rėmimas, kuris pasibaigė 10 as 
menų sužeidimu ir 24 arešta
vimu.

mes ' New Yorko universitetas 
pakvietė ir Lietuvos universite
tų. Lietuvos universitetas i tart 
iškilmes savo atstovą norėjo 
siųsti, bet pinigų neturi. Rek
torius kreipės į ministerių ka
binetų prašydamas šiam reika
lui paskirti pinigų. Tačiau m»- 
nisterių kabinetas nutarė tam 
reikalui pinigų neskirti. Grei
čiausiai, . kad ir atstovas nebus 
siunčiamas.

Sulaikė pavojingą vagį 
recidivistą

Kitų nuteistųjų baus-
53 Brazilijos karinių 

kai perėjo i suki
lėlių pusę

Sao Paulo, Brazilija, rugp. 2 ». 
—Šiandien sukilėlių generab’s 
štabas paskelbė ,kad 53 federa- 
lės armijos karininkai perėjo jų 
pusėn. Prie jų prisidėjo ir 5,- 
0000 kareivių, kuriems vado
vauja buvęs prezidentas Beri- 
nardes. Prie Guipiara sukilėlių 
orlaiviai smarkiai bombardavo 
valdžios kariuomenę.

Šiauliai.— Rugpiučio 10 dieną 
Šiaulių kriminale policija su
ėmė seną vagį recidivistą Pra
ną Darulį, kuris š. m. liepos 29 
d. pabėgo iš Utenos arešto na 
mų. Policijos valdininkas pa
matė Darulį einant gatve ir pa
žino. Kad Darulis kartais gink • 
lu nepasipriešintų, jis buvo nu- 
stvetras iš užpakalio. Kratos me. 
tu pas jį rasta revolveris ir trys 
šoviniai. Kaip čia senai pabė
gęs iš kalėjimo Darulis, jau 
spėjo padaryti tris vagystes ir 
vieną plėšimą.

Lietuvių Ekskursijos

Council Bluffs, Iowa, rugp. 
26.— Apie 1,000 šiaurvakarių 
Iowos ūkininkų pikietos šian
dien pradėjo traukti j šiauię, 
Spencer miestą, kur organizuo
jasi streikuoją ūkininkai. Prie 
Council Bluffs jie savo tikslą 
atsiekė. Kiekvieną dieną ukf’!‘ 
ninku 
auga.

St. Johns, N. F„ rugp. 26. 
— Apie aštuonias mylias nuo 
Maine pakraščio, Manan saloje 
buvo priversti nusileisti du 
mechanikai, kuri skrido j Har- 
bor Grace, priruošdami anglų 
lakūno Mollisono orlaivį skridi
mui *a)tgal į Angliju. Mollisop 
atskrido į Ameriką iš Airijos, 
be sustojimo.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Ęremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris”,
per Havre . -

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

■ '

. Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

'įįffi..K

simpatizatorių skaičius.

Viena', Austrija, rugp, 23.—* 
šiandien laidojamas miręs Aus
trijos kancleris Johann Sobe- 
ris. Jis pagarsėjo, kaipo Aus»t- 
rijos-Vokietijos muitų sąjun
gos autorius^ :
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[korespondencijos
Detroit, Mich

Atsakymas ponui San dari eči ui

turi savo
juos veda

garsT/k-una,

Į LSS. 116 kuopos išvažiavi
mą, kuris įvyko rugpiučio 14 
d., buvo atvykęs ir vienas po
nas Sandarictis, Uvicko pasiun
ti rtys. Atrodo, kad jis pusėti
nai žioplas, nes '“Sandaros” 34 
numery j kalba tiesiog niekus. 
Jau bent tiek jis ftfri suprasti, 
kad tai buvo Socialistų išvažia
vimas. Socialistai 
kandidatus ir už 
agitaciją.

Visa laika buvo
kad tai bus socialistų išvažiavi
mas. Bet štai dabar ciarofna 
priekaištų, kad tėn nėbuvO leis
ta kalbėti demokratų šului 
Uvickui! Būtent, tam žmogui, 
kuris S t A. 352 kuopos susi
rinkime prieš kelias savaites 
išvadino socialistas raketie- 
riais, pelų maišais, piėmėnimis 
ir kitokiais. Ir štai po viso to 
norima, kad socialistai tą pigios 
rųšies politikierių remtų ir už 
j j balsuotų!

Pasirodo, kad yra žmonių, 
kurie ne tik negali logiškai 
protauti, bet ir neturi absoliu
čiai jokios godos. Tai jau perei
na visokius padorumo rubeŽiuš.

O štai kitas “Sandaros” ko
respondento užmetimai. Jis 
tvirtina, kad išvažiavime pra
kalbas sakę žydeliai. Jeigu bu
tų ir taip, ta; kas tame blogo? 
Kuo žydai yra blogesni už ki
tų tautų žmones? Faktas juk 
yra tas, kad žydai gal turi 
daugiau pasižymėjusių žmonių, 
kuriuos visas pasaulis gerbia, 
uogų bet kuri kita tauta. Bet 
tikrumoj musų išvažiavime ne
buvo nei vieno žydo 
Drg. Pcnzner yra
gimęs čekoslovakas; Reizneris 
Amerikos vokietis, 
kalbėtoja irgi vokiškos kilmės. 
Dabar patys galite spręsti apie 
to korespondento sąžiningumą.

Antra vertus, demokratams 
nereikėtų perdaug niekinti žy
dus. Visiems juk yra žmoma, 
k:;d šioj šalyj žydų esti nepa
lyginamai daugiau, negu lietu
vių. Jeigu jie, sakykime, bal
notų už teki Uvicką, tai jis 

neturėtų jokio trubelio įsigau
ti j koki nors urėdą. Pats ko
respondentas sako, jog iš 140 
' e J rinkusiųjų tik 20 nuošim
čiai buvo šios šalies piliečiai, 
i lėliai to apskaičiavimo aš ne
siginčysiu. Visame Detroite 
rietuvių gal yra apie 15,000. 
Jeigu prileisti, kad Sandaric- 
ėic apskaičiavimas yra teisin
gas, tai iš jų balsuotojų visai 
nedaug tegali susidaryti. Reiš
kia, lietuvių balsais Uvickas

neturi mažiausios progos būti 
išrinkta.

MažA to, Uvickas sti dauge
liu lietuvių visai nedžentelme
niškai elgiasi. Nejaugi jis ma
no, kad tie lietuviai, kuriuos 
visaip niekina, balsuos už jį? 
Žmogus, kuris politikoj daly
vauja, turi suprasti bent tiek, 
jog negalimo būti storžieviu 
ir užgauti balsuotojų Jausmus. 
Asmeniškai aš visai nebūčiau 
priešingas, kad jis laimėtų rin
kimuose. Jeigu jis nebus ge
resnis, tai gal nebus ir bloges
nis už kitus politikierius. Bet 
kuomėt jis taip elgiasi, tai dau
gelis lietuvių vargu jam teiks 
kokią nors pnramą.Džentėlmo- 
nu jam reikėtų būti dar ir gry
nai profesionaliais sumetimais. 
Bet tiek to.

Dabar dar vienas dalykas. 
Korespondentas sako, jog Uvi
ckas praeityj yra nemažai pra
kalbų pasakęs socialistams. 
Man tai tikta naujiena. Berods 
Detroite gyvenu apie 20 metų 
ir visą laiką dalyvauju socia- 
lištų judėjime. Bet dar pirmą 
kartą girdžiu, kad tlvickas ka
da nors socialistams butų pra
kalbas sakęs. Kiti draugai irgi 
nežino tokio atsitikimo.

Kaip ten nebūtų, bet tas 
Sandarietis prirašė tokių nesą
monių, kad tiesiog stebėtis rei
kia. Reikalauti, kad grynai 
partyviškame susirinkime butų 
leidžiama kalbėti oponentams, 
yra didžiausias absurdas.

Įvykis Amerikon istorijos la
puose. išreiškiama pasibiatirė- 
jiita, kad teginkfi<į vė tetartų 
išvijimu i buvo vartė j a irta' ka- 
nuolės, durtuvai, tankai ir du
jos, ir kad beginkliai alkani 
veteranai nakties metu turėjo 
bėgti iš sostines, nespėdami 
pasiimti net jiems priklausan
čių palaikų ir niAistą, kiirį d a 
turėjo su savim, 
vo sunaikinta ugnyj

viska'š fett-

Kitos rėžoliu'ėfjoš hbvo bri 
: M

OfatikM fbmCitŲ pa
žiūros į maistą

, J-..' <« 4.
•■MM*MM !■»! I !.• .

• ■ t v . i.,

Kad žmogus gyventų, reika
lingas yrą mąisto. Tačiau
maistas maistui nelygų. Kuris 
naudingesnis) sveikesnis, kaip 
ir kada valgytlnaš, kad butų 
mnrdmgns,- klausimai,' kurie Ii-

kalbėtojo.
Amerikoj

o moteris

LSS. 116 kuopos susirinki
mas Įvyks rugpiučio 28 d., 12 
vai. dieną, pas draugus Budvi- 
džius, 4094 — 9th St., Ecorse, 
Mich. Suneškite tikietus ir pi
nigus, nes reikės padaryti ga
lutiną atskaitą iš išvažiavimo.

Prie progos
minti
rugsėjo 5 d., 
Norman Thomas, socialistų 
kandidatas į prezidentus.

Frank Lavinskas.

noriu dar pri- 
kad per Labor Day, 

Detroite kalbės

Pittsburgh, Pa
Amerikos Legioną Pertnsylva- 

niyc.j skyriau^ konvencija.

imtos vienbalsiai, kat^)1 tai: 
kaiavimaš bonų išmokėjiirnb’;' 
atšaukimo ] 
mo ir rimjairtmto- 
įstatymo1 pataisymo/ kad ga
lima btitų tirėti gero' alta1; 
atšali kimo Perthsyfavnijbš mė
lynojo įstatymo. Bedarbėj kfeif- 
simė fėikatšiujama oVgOfiižuV/t? 
viėšuošihs darbūs kaip valsti
jų, taip ir federalių, kad ga
lėtų rasti Jaagėiis bedarbių 
užsiėmimą. Priimtai režoTfričija 
prreš panaikinimą karo škdfų 
ir reikalaujama atifinkanių ap
siginklavimo dėl Šalies satiga1- 
mo.-

Atidarant konvenciją kalbėjo' 
Pittsbiirgho miesto nTgjmaš 
Charles ri. Rtinė ii pftYė^šk4 
legioniėCiams, kad jfė' ggli jgtiš- 
tis Pittšblirgho laisvi, tūfėt? 
gerus laikus ir neims triikd’O- 
mi. Legionieriai ir pasinaudo
jo majoro pareiškimu, kad ne
bus “trukdomi”, — penktadie
nio vakaro surengė tikCą 
“Whoopee” William 'Bėnn Vieš
buty}. Prie viešbučio reikėjo' 
pašaukti net 75 pdlicištuš,- kačt 
Įsismaginusius lėgiomėfnis ap
malšinus ir afsteigus šiokią to
kią tvarką. Reiškia majoro 
Charles H. Kline duotasis žo
dis, kad “nebus trukdomi”, ne
buvo išlaikytas.

Pittsburgho butlegcriai ir 
kitokios 
dieninės 
t oš, t u f 
uždarbio 
cjjoš. Visur buvo 
legiono vėliavos 
“Welcome Buddies 
gionieriai visai 
mi tuo ir naudojosi, prisimin
dami 14 metų praeitį. Nors 
tikrenybėj tos buvusių karei
vių iliuzjos, kurios buvo prieš 
14 metų jau seniai yra dingu
sios su galutinu dolerinio pa
triotizmo bankroto apvainika- 
vinių išvejant bortų armiją iš 
AVashingtono. - -Š.

prtMteijte rsfa^- Į'm rts trn^&ti Prfėi 
tirtėto prbMMfciTbS ftėfetsį tatefa&ty iitekf

Tid
Vato fe

mbWo’ hbi

Viii žj'fM,-

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelione

EKSKURSU* 1 LIETUVį

LINIJA

"HALTziMM ftVftl’Č LAIVYNAS”

Dideliais Naujais ir
Moderniškais Mus#

Motorlaiviais
Išplaukimai ii tieiv Yorko

M.L.* GRIPSHOLM.” Rugsėjo
M.L.'KUNGSHOLM.” Rujojo'
5.5. 'DROTTNINGHOLM,” ”
M.L/GRIPSHOLM.” Spalių
M.L.'KUNGSHOLM.” Spalių
5.5. 'DROTTNINGHOLM.” "

13
25

Informacijos 1r iliustruotas cirku- 
lioris su žcmlapiu lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus arba 
rastinėje:

Swedish American Line 
21 STATE ST., NBW YORK. N.

Konvencijos obalsiai buvo: 
pasmerkimas prezidento IIoo- 
verio dėlei išvijimo veteranų iš 
VVashingtono, reikalavimas tjo- 
nų, alaus, duonos, 
18-to konstitucijos 
ir Pennsylvanijos 
įstatymo”.

Rugpiučio 18 d.
Amerikos Legiono Pennsylvani
jos valstijos skyriaus konven
cija, kuri tęsėsi 3 dienas iki 
rugpiučio 20. Konvencijai pasi
baigus, buvo suruošta didžiulė 
parodo. Apie 20,000 legionierių 
marša vo gatvėmis.

Konvencijoj akredituotų de
legatų dalyvavo virš 1,000. Se
sijos buvo laikomos Nixon te
atro svetainėj, o vyriausias 
“headųuateris” buvo William 
l?enn viešbuty j.

Laike konvencijos buvo pri
imta eilė rezoliucijų visais 
svarbesniais gyvenimo Kfausi- 
rrtais. Iš priimtųjų rezoliucijų 
pasirodė, kad ir Amerikos le
gionieriuose viešpatauja ta pa
ti mintis, kaip It pas daugumą 
Amerikos piliečių visais gyves
nis is gyvenimo klausimais, iš
skiriant ginklavimąsi. Tad at- 
žagareiviškiems republikonų po
litikieriams nelengva legionie
rius kon traliuoti.

Svarbiausia konvencijoj re
zoliucija buvo priimta arti 960 
balsų prieš Virš 100. Tai padė- 
rč nekokį įspūdį Pennsylvani
jos atžagareiviškiems repubti- 
konams. Būtent, tapo pasmerk
tas prezidentas Hooveris ir 
armijos vyriausias komandud- 
tojas generolas McArthur dėl 
išvijimo bonų armijos iš Wa- 
shingtono. Rezoliucijoj sako
ma, kad tai buvęs biaurus 
speMaklis

atšaukimas 
pataisymo 
“mėlynojo

ir nedovanotinas

ir 
visokios naktinės ir 
pasilinksminimo /vic- 

but, turėjo gražaus 
laike legiono konven- 

iškabi notos 
su užrašais 
”. Todėl le- 

nesivaržyda-

gaiibame db'rybę ar nedorybę”. 
Pibfbnaš jrM1 pasfŽyfbėję3 su- 
sifeftybtti bW valgio, bbtar- 
tdjb rfiėšės if laibai mejfO Vai
sius.

'į’fenka pabrėžtu kad Spartos 
ir AfŽhų gyventojai buvo la- 
bb? krtkiųs Valgio ‘ atžvilgiu, 
tenkindamiesi madsa, savotiš
ka' košė iŠ kvietinių bei mieži- 
bių biiltb, šhlia duonos, o taip 
pat medaus, pupų, Saločių, svo- 

kbrittoš Ibta Pie- 
te te te Wvtevo fi- 

Nebe
no- 

pra-

! <4Š ttt; i>¥rėS Kr.
i— iįf >>
iioW>W tf&SM sM “Me- 

fitŠti: Argi ne 
matus,- švitins fefneics- 

;h¥Srtffitcj68 į'fraSHšitfsiij1 rfivanų 
gyvu- 

Mg; M' itfttfliėmi,- plėšriais 
gtfrfėM rfMsifpti su- 

ifmtm Miniai
pato'f” Jtt štherkia 

mal- 
šftiMhinių

te; ^6 tam tė- 

Kis bet ilsite, fa

rtattrrttogi m-
tyra MmiM- tttmte 

ffaši,- tyčiaii^id Gai
štu, o te geria vičri fiėktarišką 
'rasą.

išminčių ^tagčta (570-470 
lįrtieš fc.y,' hibkįs daryti gė^a 
tet savo jbriesamš ir švelniai’ 
ėigtiš šu šOšiJaikymą niro 
mėsiškų Valgių teko btitina 
gyvenimo sąlyga. Jisai pasi- 
piktita teterų (gyvuliųj 
žudimu, neteisingu ir, prieš- 
gamtišku dalyku. Jis smerkė 
žmdnių skerdynes, karus. Gy
vulių kraujo veingimą jis laikė 
viena taikos laidų, kurie ture-/ 
šią atnešti žmonijai brolišką 
taikingą gyvenimą.

Platonas (428-347 prieš 
vienas Įžymiausių senovė 
šytojų ir išminčių, savo 
siajam veikale “Įstatymai’
rodo, kad žr^ogaųs elgesių 
spyrokliai bei jo dorovinė ver
tė labiausiai priklausanti nuo 
vartojamo maiste “Aš mačiau, 
sako jisai, kad žmonių mintys 
ir veikimai glaudžiai yra su

jaugę su trim reikmenėm, bū
tent: valgyli, gerti, ir tenkinti 
lyties . instinktą.( Pareinamai 
nuo” to, ar išmintingai bė- 

Bakands. protiškai žmonės tenkina jas.

- ŠėYiovės

t^mtmyš, su-
1 šitaikym^ Valgant ?C gėriant 
laite čfOrybe. tesak jo,1 žmogui

to, augalai,' vaišia? yca geriau- 
išiOš m'aištaš. YpAč tinką tie 
^ai'sia'i,' ktiritfoš Wt6j$fh'c apsi-

ŽeŠtadienis, rugp. 27, 1932'

mo. Taigi daržovės, pienas, su
ris ir medus valgyti esą labai 
naudinga ir sveika. Jiš paSiSO- 
ko prieš gyvulių žudymą ir 
mėsoš Vbrtbjimą. ' * v

PvOtnos išminčius Seneka 
(mirė 65 m. Kr. gimus), rem
damas gavo riiisisfatVrūį priėS 
mėsą Pitagoro išvbd^iOjfftialš, 
kad i 
vedąs į skaistumą 
savo 
jo (Pitagoro) minčių, as ven
giau mėsos ir po metų tas ma
no susilaikymas buvo ne tik
tai lengva pakelti, y-bet dargi 
malonu. Aš tikėjau tada, kad 
mano proto jėgos tapo veikles
nes ir dabar nėmatau reikalo 
įtikinėti save, kad mano tikė
jimo butą nepagrįsto.” Kitur 
savo nusistatymui paremti jis 
šaukiasi Epikūro žodžių: “Jei
gu jus 
gal gamtos’ 
kada nebūsit 
darni pagal 
čius turtingi 
reikalauja nedaug, 
papročiai daugiau negu reikia.”

Kitas garsus senovės vyras 
Plutarchas (40-120 Kr. gim.)' 
savo raštuose sako: ”Blogo 
virškinimo labiausiai galime 
laukti prisivalgę mėsos. Ge
riausia butų prisipratinti jos 
visiškai neva’gyti. žemė neša 
mums daugybę įvairiausių da
lykų, tinkančių ne tik maistui, 
bet ir pasismaginimui. Nuo

nuo mėsos susilaikymas 
j, viename 

veikale rašo: “Vedamas

pradėsite gyventi pa- 
reikakis, tai nie- 
vargšai; 
daugumos 
netapsit, 

o

gyven- 
papro- 
Gamta 
dienos

ėid^ihi bė dgniėš teįfiltfnkavi- mėsos tunka kūnas, bet protas

va
ga r- 
nu-

m HM....................... . i*r.~

PRANEŠIMAS
Kad pa’sitarhaūti šia'i dpiėiinkci ir btivifšid UNIVER- 

ŠAL STATE BANK klientams, p. p. G. A. SŪKYS ir 
W. M. ANTONISEN nori 0rahCšti, kad tapč šttOtgani- 
zuota žemiau išvardyta kompanija tiksld;

(1) Finansuoti niorgičių paskolas—iJCrkant ir par
duodant.

(2) Rašyti Ugnies, stiklo; autohiobitių' it Višokią IcF 
tokitį apdrattdąv

(3) Siųsti pinigus užšiehih, pardavinėti hlivakottes.
(4) Kolektuoti in'o'rgičiuš ir ndošiinČiii ktfįib’n'ttŠ dėl 

pavienių asrrtcrtų, taip ir dėl korpota'čijų.
(5) Pirkti ir pardavinėti Lietuvos valdžios pasko

los bonus.
(6) Kolektuoti gaso ir elektros bilas.
(7) Išdavinėti Traveiers Čekius.
(8) Ruošti legalius' dokumentus ir kartu atlikti vi

sus kitus patarnavimus surištus su real eštate ir abelnit 
morgičių bizniu. Kompanija bus žinoma varčių

Nčt lik.

3320 S. Halštėd St;
G. A. Sttkys J. f>. tlotfdy 
■ui.... . ...... į i įiižiW‘hiiih"t i,,i ■•ri"-žiirt<hifii i. "m

. . »«jr va* h■><>. >; ,-fc i>« .

3320 Tel.Yards 5215
W. M. Antonišert

Universal State Bank
•' ' 7 ? I ’ ; '■ f .—į?'-...

dabar jau įttti priittiiitęti depo-
tfforUj iėskHt
Visli ieškiniai (claims) turi buti paduoti 
(failiuoti) prieš lapkričio 10 1932 irta
leškiftitiš galinis paduoti papraštbfttls 
nOTriiš fflib 9 iki 12 ir 1 iki 3

jągMPJ.Į U ■ 1.

eina menkyn.” Paprastumas 
gyvenime it maiste ir Plutari 
čbtti sudaro suprantamą tiesą.

Tačiau senovės žodis rrebufų 
išklauMytas, jei čia pai nepridė- 
tume Sakrja Mnrrri vdrdo. Bu
distų religija draudžia valgyti 
mėsą. Sąkija ifefuni arba Gali
nama griežtai pasisako prieš 
gyvulių žudyrft^. “Tenebūna 
daugiau vartojami gyvuliai nei 
aukoms, nei maistui, nei žai
dimams." Ji$ griežtai smerkia 
žmonių prisirišimą jiriė mėsos, 
laikydamas tat Nuodėmių bei 
nepadoraus gyvenimo šaltirtiu. 
Iš tų senovės išminčių pasaky
tų^ žodžių galime pasisemti 
daug tinkamo maisto, , kad iš
moktume išmintingai gyventi.

GERB. Naujienų skaityto
jos it skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuvėm, kurios skelbusi 
1S tf bf j i ė ii 6’ ė.

Už Keletą
DOLERIŲ

lamstu Rakandai

MOTINOS!
Pabiindtjidie Eagle Brand ir 
Ziiirekitė kaip Jusi} Kūdikis 

Bitinės.
Jeigu jus pačios negalite maitinti 
savo kūdikio, parinkite maistų, 
k ii ris butų tiek pat maistirrgas ir 
tiek pat lengvai suvirškinamas, 
kaip ir jūsų pačių pienas. Eagle 
Brand yra geriausias maistas dėl 
kūdikių, vartojamas per pereitus 
septynios dešimt penkis metus 
milionų ihotinų visame pasaulyje.
I'agle Brand yra puikiausias iš 
tyręus ūkio pieno iš puikiausių 
piertihgųją Amerikos daltų, sū- 
maišytas su reikiamu daugiau 
cukraus ir tada kondensuotas ir 
uždarytas į sanitares blakines 
Jis pasiekia juš tyras ir svėikųs 
ir kiekvienas kenas yra garan
tuotas dėl jo tobulumo.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelei

Jeigu jūsų kūdikis neina Vvaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Issisiųs- 
dinkite nemokamu.„knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Wc!fare” — stebėtinai 
pagelbinga knygele apie Kūdikių prie
žiūra maitinimą.

THE BORDEN. COMEANY, Dept. FL-14 
<350 Madison' Avė., NcW York, N. Y.

Meldžiu pridusti. nian dykai kopiją nau
jos "Baby’s Wolfarė." 
Vardas... 
Adresas.. 
Miestas..

—;—.—t.

CONDENSEO

Vnlst Milk
puiki lietuviška užeiga

Užk«lfi<feiitdi
ir

I’lŠtšOK

Kartu šu Valgiais 
pn’dteda'rtic skanius 

Gėryftftiš

'* JI'jfjKJr JT 1 JJlJLzJLz O 11WAU
Tė!. Haymarket 9859 1516-18 W. GRAND AVĖ

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashlahd Avė’.

MUMS MALONU PRANEŠTI, KAD
■ . I " I ■' 1 . ' .< •»- . "'i '

Stanley Shimkus
kuris 4>irirtiali dirbo Central Manufąeturing District 
Bž'bke, tebrfr yrg taiVicnijęs su

HOĖBEL & UORDON REĄLTY 00.
■' "■?' - / 809'fet 35th St.

Tėl, Yards* 4330
kuri specirtRžUOjasi kolektavimtr1 štinfoS ir
■ftitetelrųv teižiimėjirtnt taksų ir rttnabjihimu ūgniCš 

tel j)i^tų iŠ iWrW b^hktį rtiofgičių, teip- 
gi S&teįa ab'elh'ti Bedi Estatė, Farinų žemės it Ap’drOiP

- *

do's

Kaip Nauji!

Peoples F urniture 
krautuvės turi ir operuoja, 
rakandų , dirbtuvę, kame 
išdirbinėjama nauji rakan
dai ir parduodama tiesiog 
pirkėjams už išdirbystės 
kainas.

Taipgi Tamistu
Perdirbama seni rakandai 
už labai prieinamą kainą 
pagal kiekvieno pageida
vimo.

Stitaisonm stilatižylų rakan
dų rėmai, — tvirtai ir gra
žiai.

(Jždbdaibh naujas varniŠas. 
kbris bėblunka ir nCskyla.

Apčfėngia'rha stt gražiausia 
medega (Covėrs) pagal pir
kėja pasiribkimą.

Prieinamiausias
Rainas

SŪTUN1JAM PIANUS TIK

PATAISOM RADIOS Už

1,00
PARGĄBfcNAM RAKAN
DAS Už į\abai PRIEINA

MĄ KAINĄ.

Visuomet Kreipkitės į

PEOPLES 
FUnNITUhECO. 
4177-83 Archer Avė;

{/ Tel. Lafayette 3171 

2536-40 W. 63rd St 
. : T& Hcnflock 8400 

Chjcago, Ilk

ifaki.Mii ..faiAin.i1 a>,,..;^; -u-



vienu

PRANEŠIMAS

RADIOS Sii&i

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

DYKAIDYKAI

WHAT

u’ooo

rimti 
rimti,

sėkmingą meto 
odos ir augini

aktas 
Jau 

spėjo

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT. 
1739 South Halsted St., Chicago, III.
Žinomi siunčiu

kalba, 
vieno 

sudaro

Prie Dr. Antano J 
Karaliaus kapo

1,155,000 žmonių užmušta

pasakyti kitiems, kad turėjome 
tikrai 
piknike

Priimam jūsų seną Radio 
arba Pianą kaipo dalį į- 
mokėjimo.

Adresas ...........

Amžius .............

Kam užrašote?

Ar giminė? ...

Jo adresas ...L., 970 kilocycles, nuolatinis Radio programas 
nedčliomis nuo 1 iki 2 vai. po petų.

Avė 
Mchk.'ili* 
Inutitute, 
stebėtiną 
laikančiu 
lt., kuri 
srydynu 
sis i 
<lauK 
tobulinti 
pasauly 
buvo 
kokios nors 
m i tj. jų.s 
ir gauti 

--------> 
parodyti 

Jeigu

TOKIA NELAIME GALI IŠTIKTI IR JUS

gerus laikus Moonligth 
—F. B.

Kiekviena nelaime, 
priespauda jo draugoTarp Ghicagos 

Lietuvių

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

.$8.00 Chicagoje
$7.00 Amerikoje

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

» * /

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

DAUG PAGE 
RINTŲS.

VĖLIAUSI 
MODELIAI

LfcST NIGHT AT THE
MOVI E S a STGNO GOT THE 
GATE FER NO T BEIN’ 0UKX 
ENOUGH ANb SHE WAXZ. 
bkSHIN* OFF LETTEB& WTH
ONE PLICKER. OF THE >

Walteris Eringis 
serga

P. VValteris Eringis sunkiai 
sergą ir dabar randasi ligon- 
buty—The Littlo. Co. of Mary, 
vva'rdoj 202, prie 95th Str. ir 
California avė. Nelaimė p. W. 
Ėringi ištiko praeitą šeštadie
nį, rugp. 20 d.

F. M. SATKAUSKAS
7308 Paxton Avė. Tel. Midway 9814

liaukų ligos gy- 
sekmingais metodais.

10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi j j atlankyti. Aš ir
gi buvau nuvykęs ir atradau 
besišypsantį. Po trumpo pa«: 
kalbėjimo jis pasisakė, kad 
“nebūtų taip blogai, jei nors 
kiek galėčiau pajudinti ranką 
ir koją”. Reiškia, kol kas dak
tarai neįstengė jam pagelbėti. 
Pirm ligos W. Eringis gyveno 
pas savo žentą ir dukterį, 1511 
W. 69th Str.—A. J. S.

paaiškinimo
!i lietuviai, kurie Imi 

jų parengimus 
spręsti, kad ir 

suteiks smagu 
atsilankiusiam

gyvens 
minta literatūra 
gyvas 
vas 
sau 
tuviu 

Musų 
kapinės 
žymaus kapo 
Vargšo — 
Karaliaus 
kydami 
ną kartą 
prie 
sim, 
terato ii 
nių kap 
iš pat savo 
idealistas, 
cionierius. J 
vu žodžiu 
neteisybes 
Jo tikru

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos 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 ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.___ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Jis buvo visiškai sveikas ir 
tvirtas ir yra dar ne taip se
nas žmogus. Jam beeinant per 
kambarį, staiga liko paralyžiuo
ta dešinioji ranka ir koja, taip 
kad jis sukrito ant grindų ir 
reikėjo skubiai šaukti daktaras 
ir vežti į ligonbutį.

W. Eringis yra gerai žinomas 
daugeliui chicagiečių, o ypatin
gai Bridgeportc, kur jis pasta
ruoju laiku užėmė nienadže- 
riaus vietą Lietuvių Auditori
jos svetainėje. Jis taipgi pri
klauso ir prie kitų ten esančių 
draugijų ir jose nemažai pasi
darbavęs. Be to, jau bus keli

vienos minties 
vienokiam darbui li- 

nokio budo, tai gyveni- 
pasidarytų monotoniškas, 

s, nuobodus gyventi.
nuomonės skiriasi 

nuo kitų. Ginčijamės 
spaudoje, knygo- 

,o gin
ki tus, 

gimsta 
revo- 

naujos 
mes

N0U TUINK NOU RE FAVT,
HUH ?! t'DON’T

HOkN NA HOLb WJ’Re

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Saite 1134-1136 

Tel. Central 3588
Hernia (Ruptura) Goiteris
Varicose Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
doinos naujais 
Valandos

Nedčliomis pagal sutarimą

suinteresuojam 
pasekėjus — 
partijų kovos. 
Nauji ginčai, 
lošimas eina

Visi kas turi MILDOS TEATRO NAMO Gold Bond Mor 
gicius, meldžiame kreiptis pas savininką ir atsiimti pi 

nigus už pasibaigusius nuošimčius.

Dr. Antanas J. Karalius bu
vo tas, kuris gyvenimo sąlygų 
uždėtų jam sunkumų nenorė
jo kęsti. Kolei gyvenimo sąly
gos jam buvo patogesnės gy
venti — jis buvo linksmas, 
smagus, mokėjo ir mėgo kitus 
linksminti, bet kaip greit gy
venimo sąlygos pasunkėjo, 
gyvenimas jam pasidarė nuo
bodus, neįdomus, jis liko ak
torius dramoj, ir paskutinis 
jo gyvenimo ’ lošimas — 
mirtis nuo savo paties ran
kos.

Kiekvienas iš musų yra įdo
mus savo gyvenimo rolėje. 
Dr. A. J. Karalius buvo vienas

daug turtingesnis 
žaismėmis. Be to
narna “Paieškojimų Biuras” — 
vaizdelis paimtas iš dieninių 
nuotikių Chicagos mieste. Taip, 
gi bus keletas dovanų skiriamų 
išlaimėti.

Jeigu ir tuo bus kai kurie ne
patenkinti, tai muzika šokiams 
tikrai jau patenkins, ir galėsime 
visi linksmintis iki labo ryto. 
Na, ir sugrįžę namo galėsime

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 8167—4705

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos: 

---------- -  , 10-12, 2-4 p. 
p., 7-8 vakare 
Panedėliais, se- 
redomis ir pėt- 

v>--------------- nyčiomis p o
pietų gydo li- 

yL/. gontus ofise už
LV - pusę kainos iš

priežasties sun- 
kių laikų.. Re- 

ĮtF ĮtIĮĮII umatizmo gy- 
iffitfln dymas — spe- 

dalumas. 
Ofiso Tel.
Cicero 49 
Rez. Tel.

Cicero 3656

buvo vargšas^ suskuręs darbi 
n inkus
va rgas,
buvo jo giliai atjaudama,

Lietuvių tauta, lietuvių dar
bo žmonės neteko savo drau
go, mokytojo, bendradarbio. 
Ilgai, ilgai mes prisiminsime, 
kad iš musų tarpo brangi gy- 
vvbė buvo nelaiku išrauta 
Lietuvių išeivijai — nykstan
čiai išeivijai — dar vienas ka
pas. Darbo žmonėms 
kovotoju mažiau.

ZENITU, R. C. A 
VICTOR, SPART 

ON, FADA, 
PHILCO

200 Radio setų pasirinki
mui šalę prie šalies 112 
dabartines mažas kainas

jo paskutinis 
buvęs neiš- 
ka kurie lai
tai pareikšti, 
buvo silpnų 

Bet 
nerasime?

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

P-nia Dundulienė ir jos ar
tistų grupė rengia Moonlight 
pikniką rugpiucio 27 dieną Dam
brausko sodne.

Gal to ir užtektų pasakyti— 
kas rengia ir kur rengia — be 
platesnio paaiškinimo apie šį 
pikniką. Ba 
kėši pirmiau 
pilnai iš to < 
šis parengimas 
mo kiekvienam

GARSUS Ž O L I Ų DAKTARAS, 
SPECIALISTAS IŠT O B U L I N O 

NAUJĄ SĖKMINGĄ ŽOLIŲ 
NAMINI TREATMENTA

DYKAI penkių dieni) bandymas pasiūlo
mas visiems "Naiijleni)” skaitytojams.

P. B. Šimanskis, 1809 N. Danten 
Ohleioro. III., per daugeli meti) 

Direktorius 8. M. 8. Health 
paskelbia, kad jis surado pa- 
naują kombinaciją gyvybę pa- 
žolii). Šaknų, žievių, uogų ir 
parodė sensacingą pasisekimą 

Šimtų pacientų. Tai yra vėliau- 
didžiausia mokslinis iSradimas. ®m6 

metų gilaus studijavimo, kad jį iš
liet (labai- jis yra didžiausias 

žolių preparatas, kokis kada 
pagamintas, jeigu jus sergate nuo 

ligos ir norite, greitų pasek- 
galite atsinešt i S j apgarsinimą 
Speciali dolerio vertės, Žolių 

Treatinentą dėl kraujo visiškai dyka!, 
kad parodyti jo nepaprastą gydomąją 
pajėgą, jcigil jus norite prisiųsti paštu, 
pridėkite 25ė persiuntimui. Ateikite Šian
die arba rašykite Dr. I*. lt. Šimanskis. 
Garsus žolių Specialistas. 1860 North 
Dnmvu Avė., Chicago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietam ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

Tačiau reikia
šiame parengime programas bus 

įvairiomis 
bus vai d i-

Kur busime ateinan 
ti šeštadieni

įdomiausių artistų musų lie
tuvių gyvenime. Liko spra
ga neužtveriama. Kiekvienas 
iš musų savo margame gyve
nime turime pliusų ir minusų 
— ne kitaip buvo, ir Dr. Kara
liaus gĄveniine. Kai kurie 
gal sakys, kad jis turėjo daug 
silpnų pusių 
gyvenimo 
mintingas 
kraščiai 
Kad pas velionį 
pusių, aš čia neginčysiu 
pas ką tų silpnumų
Mes visi turime vieną bei kitą 
ydą. Kai dėl jo mirties, lai 
galima pasakyti tiek: Žmo
gaus gyvybė yra jo palies pri
valia tutras — su ja daro, ką 
nori. Nei bažnyčia, nei val
stybė neturi teisės jiadiktuoli, 
kas turi gyventi, 0 kas negy
venti. Žmogus gyvena tolei, 
kolei jam yra interesas gy
venti, ir kaip greitai nebema
to reikalo gyventi negyve
na. Gana apie tai kalbėti.

Taip, velionis Antanas jau 
nebe su mumis: jo straipsnių 
1 a i k rašė i i rose n ebesk a i t y si m e, 
juokingų pasakų nebegirdėsi- 
me. Taip< musų draugas 
Anlnas mirė, bet tai neliesa 

ic, jis pas mus dar ilgai 
jis savo raštais, paga

nui ms dar 
Velionis Antanas, gy- 

budamas, susikūrė pats 
atminimą Amerikos lie- 

istorijoje.
lietuviškos tautiškos 

susilauks dar vieno 
Tarpe šerno ir 

bus daktaro Antano 
kapas. Mes, lan- 

šias kapines, ne vic- 
i sunkiai atsidusime 

Antano kapo ir pamisly- 
kad šitas kapas yra li- 

draųgo darbo žino- 
Velionis Antanas 

> jaunų dienų buvo 
kovotojas, revoliu- 
Jis plunksna ir gy- 

skyne skriaudas, 
žmonių draugijoje.

gyvenimu draugu

Žmogus gimsta, gyvena, mir
šta. Nuo gimimo iki mirties 
žmogus yra aktorius, vaidin
tojas visokiausių rolių. Vieni 
iš musų vaidiname lepšės, o 
kiti didvyrio rolę, vieni lošia
me kiminus, kiti esame rimtų 
gyvenimo < vaizdų aktoriai. 
Kartais mes vienų lošimu gė
rėjomės, o kilų piktinamės. 
Ir kiti tą patį daro dėl musų 
pačių lošimo. Neatsižvelgiant 
kokiose rolėse mes neloštu- 
mcin — mes darome vieni ki
tiems gyvenimą įvairiu. Jei
gu bu t mnem 
žmonės, 
k c, vic 
iiias 
neįdom

Musų 
vienas 
asmeniškai 
se, susirinkimuose 
čais 
gaunam 
partijos, 
Uncijos, 
kovos - 
aktoriai

Vieni iš musų esame 
ar bent nudundam, kad 
bet tankiausia rimtumas pri
dengtas veidmainystes kauke. 
Kiti niėgstąmc Durniukę išme
sti, dar kiti dvi, arba daugiau, 
ne kad reikia. Kai kurie 
mėgstam romansą: mylimės, 
vedamės, skiriamės, vėl veda
mos ir vėl skiriamės. Vieni 
iš mus esam ploni, o kiti stori. 
Vieni esam aukšti ir tiesus 
kaip nendrė, o kili žemi ir 
dar kuproti. Musų kimo šli- 
d^linias, visa išvaizda, 
kitios “ savybės skiriasi 
nuo kitų. Bet visa tai 
musų žmonių draugiją įvairią.

Vieni iš musų esame kant
rus, galime pergyventi di
džiausius gyvenimo sunkumus, 
o kiti nenorime ir mažo vargo 
šapelį nešti. Vieni esame ne
regiai, kurčiai, bekojai, beran
kiai — ligos bakterijų suėsti; 
nors nenaudingi draugijai, bet 
perimti nepaprasto noro gy
venti. Kitiems ir maža vargo 
našta virsta nepakeliamu kal
nu, jie nori baigti gyvenimo

DUOS

1,500.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

“Baltasis Švedu 
Laivynas” 

(švedų Amerikos Linija)
šitfbmi pateikiama visuomenei žinių 

apie garsiąją švedų Amerikos Liniją, 
kuria daugelis lietuvių važiuoja aplan
kyti savo gimtinę šalį Lietuvą. Lietu
viams ji yra paranki, nes ji per ištisus 
metus palaiko nuolatinį susisiekimą su 
KLAIPĖDA. Kelionė moderniškais, di
deliais ir naujais švedų Amerikos Lini
jos laivais yra tikras malonumas ir 
džiaugsmas kelionėje.

Pažymėtina tas, kad nuo dabar šve
dų Amerikos Linijos Trans-Atlantiniai 
laivai yra visi balti lig “gulbės". Bus 
žinoma kaipo “Baltasis švedų Laivy
nas". Netik kad laivai yra moderniš
ki viduj, sykiu ir iš lauko atrodo mo
derniški. Lietuviai jau patyrė, kad 
važiuoti švedų Amerikos ^Linija j Lie
tuvą yra labai malonu. * ,Tą įrodo 
kiekvienais metais didėjanti? keliavimas

' .... ....................... .............

metni, kai jis yra Brighton 
Parke American Lithuanian CL 
tizens kliubo vice-pirmininku, o 
kas svarbiausia, tai kad nė kar
to dar nebuvo susirinkimą pra
leidęs. Tik praeitą sekmadie
nį, rugp. 21 d., kuomet kliubo 
susirinkimas įvyko, musų Wal- 
teris nebeatsilankė.

Reikia turėti vilties, kad mu
sų Walteris gal neužilgo vč' 
bus sveikas.
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ekonomine konferencija

Prezidentas H_ooveris sušaukė į Washingtoną 250 
“biznio vadų” pasitarti su jais apie pramonės, preky
bos ir žemės ūkio atgaivinimą. Atidarydamas konfe
renciją, jisai pareiškė, kad finansinis krizis daugumoje 
jau esąs nugalėtas ir dabar jau esą galima galvoti apie 
industrinių ir agrikultūros klausimų išsprendimą. Pats 
nuo savęs Hooveris patarė geriaus paskirstyti kreditą 
ir trumpinti darbo valandas, kad didesniam skaičiui 
darbininkų butų darbo.

Nors oficialis konferencijos tikslas yra neva atgai
vinti biznį, bet tikrumoje prezidentui rupi daugiausia 
sukelti publikoje opiniją, kad dabartinį republikonų 
administracija stengiasi padėti žmonėms šiais sunkiais 
depresijos laikais. Lapkričio mėnesį žmonės balsuos už 
Hooverį, jeigu jie turės viltį, kad jo dėka netrukus 
ateis geresni laikai.

Prezidento patarimas trumpinti darbo valandas, 
kaip ir kiti jo patarimai, paliks taip pat bergždi, kaip 
ir jo prieš dvejetą metų paimtas iš pramonininkų “pri
žadas? nekapoti darbininkų algų. Norint, kad patari? 
mai butų vykinami gyvenime, reikia, kad jie remtųsi 
jėga. Biznyje daroma ne tas, kas yra kilnu ir žmoniš
ka, bet tas, rfas neša pelną. Pelno apetitus suvaldyti 
gali tiktai darbininkai, jeigu jie turi jėgą gintis nuo 
išnaudojimo, arba valdžia. Bet darbininkų atstovų į tą 
konferenciją Hooveris nepakvietė. Jisai nepakvietė 
taip pat nė farmerių atstovų. O kad valdžia kokiu nors 
budu reguliuotų privatinio kapitalo veikimą, tam Hoo
veris yra priešingas iš principo.

BEDARBIŲ TARYBOS REMIA THOMASĄ

PRIEŠTARAUJA SAVO PRINCIPAMS

Vienas komunistų laikraštis stato klausimą: “Ko
dėl reikia balsuoti už Foster ir Ford?” Gvildenant jį, 
įrodinėjama, kad butų be galo svarbu, jeigu už komu
nistų kandidatus butų paduota “čielas milionas” balsų, 
nes tai reikštų:

“Milionas Amerikos darbininkų balsavo už 
klasių kovą, už karą prieš kapitalizmą, už komu
nizmą, už Sovietinę Ameriką, už proletarinę revo-

; i. i. /iiiuii 
Na, tai kas iš to?
Lapkričio balsavimuose dalyvaus daugiaus, kaip 

30 milionų žmonių. Jeigu iš to skaičiaus vienas milio
nas pasisakytų “už Sovietinę Ameriką”, tai reikštų, 
kad “Sovietinės Amerikos” nori daugių-daugiąusią 3 
žmonės iš 100., Tai reikštų, kad bolševikiškai “revęliu- 
cijai” Amerikoje šiuo ląiku nėra jokios progos įvykti.

Bet tas “čięląs milionas” balsų tai — tik komunis
tų idealas, apie kurį jie svajoja. Jie žino gerai, kad’ jie 
vargiai pasieks pusę to skaičiaus.

Tačiaus pažvelkime į klausimą iš principo pusės. 
Ar komunistai tiki parlamentinėmis priemonėmis įgyti 
valdžią Amerikoje? Nę. Demokrątiją ir parlamentfcmą 
jie niekina. Jie nori pasiekti savo tikslą tokiu pat bū
dų, kaip Rfsijos bolševikai, t. y. ginkluoto perversmo 
keliu.

Tai kam gi tuomet jie agituoja už balsavimą?
Balsuoti už partiją, kuri prindpialiai atmeta bal-

Indiana valstijoje yra įsteigta nacionalė Bedarbių 
Taryba, kuri turi savo centrą South Bend mieste. Ji 
tapo sudaryta iš vietinių bedarbių tarybų, į kurias įei
na apie 30,000 bedarbių, įvairiuose Indiana miestuose.

Šis bedarbių tarybų centras kaip vienu balsu pri
ėmė rezoliuciją, paremdamas socialistų Norman Tho- 
maso ir James H. Maurero kandidatūras į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir vice-prezidentus. Oficialis pra
nešimas kandidatams apie Bedarbių Tarybų nutarimą 
įvyksta šiandie South Bend’e, kur Norman Thomas 
yra pakviestas atsilankyti.

Organizuotų bedarbių rezoliucijoje sakoma, kad 
bedarbiai “vienbalsiai ir su didžiausiu entuziazmu” pri
ima ir remia ne tik aukščiaus paminėtus kandidatus, 
bet ir socialistų platformą bei teoriją. Centralinis be
darbių tarybų prezidentas yra Wm. Getzel, o sekreto
rius — John T. Markle.

Užsisakymo kaina t
Chicagoje — paltu:

Metams $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mėnesiam-----------------1.50
Vienam mėnesiui _------------ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —..... 8c
Savaitei ---------- T—• ... 18c
Minėsiu!...... .... .......... ........... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...... .........................  $7.00
Pusei metų____ _ 8.60
Trims mėnesiams —___ ....... 1.75
Dviem mėnesiams ____   1.25
Vienam mėnesiu! 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpigintą)

Metams --------------- $8.00
Pusei metų _________________ 4.00
Trims mėnesiams___________2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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savimą, tai reiškia parodyti savo nesugebėjimą,logiškai 
protauti. Tai vistiek, kaip kad žmogus, norėdamas ne
sušlapti, .šoktų į vandenį.

Taigi komunistų “rinkimų kampanija” yra grynas 
“džiokas”.

NUSIVYLIMO BALSAI

Negalima sakyti, Kad social
demokratai butų apleidę įr ko
vų gatvėse. Kada tik aplinky
bėj leidžia, socialdemokratai 
rengia masinius mitingus ir 
demonstracijas ir tuose engi
muose paprastai dalyvauja mil
žiniškos minios. Pagalios, so
cialdemokratai nuo seniai va
dovauja galingoje “Valstybės 
Vėliavos” (Reichsbanner) są- 
jungoje, kurios specialis tiks
las yra atremti ginkluotus 
priešų užpuolimus ant darbi
ninkų organizacijos ir respub
likos įstaigų, ir per kehs pa
skutinius menesius socialde
mokratai suorganizavo kovai 
su fašizmu “Geležinį Frontą”, 

kurį įeina partijos skyriai, 
profesinės sąjungos, kooperaty
vai ir t. t.

Tai ko dar daugiau nori 
“Soc.” bendradarbis? Jisai kal
tina socialdemokratus, Kad 
, iems esąs svetimas “revoliuci
nis veikimas, aštrus, kruvinas 
ir lemiamas susirėmimas su 
buržuazija”. U<as norima tuo 
pasakyti? Atrodo, kad rašyto
jas mano, jogei socialdemokra
tai turėjo būt pasiryžę, kai Cik 
reichstage (Prūsų seime arba 
kitose įstatymų leidimo įstai
gose), jų balsas nepaima vir
šaus ant buržuazijos, tuoj aus 
eiti opozicijon ir griebti gink
lą arba skelbti politišką strei- 
<ą. šitaip socialdemokratams 
elgiantis, butų, iš tiesų, įvykęs 
ne vienas “aštrus, kruvinas ir 
emiamas susirėmimas”, bet ar 
tais susirėmimais Vokietijos 
darbininkai butų daugiau lai
mėję, negu jų vengdami, tai 
dar didelis klausimas. Išeidami 

opoziciją, socialdemokratai bu- 
;ų atlikę tai, ko seniai norėjo 
buržuazija: jię butų atidavę j 
savo priešų rankas ginkluotas 
valstybės pajėgas. Mes nema
nome, kad buių išmintinga pa
vesti priešui armiją ir polici
ją, o paskui prieš jį eraryti 
ginkluotą sukifimų.

KAS SIŪLOMA VIETOJE 
“REFORMIZMO”

.-V
Drg. A. Da. “Socialdemokra

te” smerkia Vokietijos social
demokratų “nelemtą reformiz- 
mą”. Ką jisai siūlo jo vietoje? 
Jisai rašo:

“Nuvertus Briuningo ka
binetą, vertindami tuolaiki
nius Vokietijos įvykius, mes 
pažymėjome, kad -darbo kla
sė nesigaili Briuningo. Ir da
bar peikia pasakyti tiesą, 
kad darbo klasei nęra ko 
gailėtis nuverstojo Prūsijos 
suklijuoto iš įvairių spalvų 
kabineto, jei jis nesugebėjo 
tinkamai užsirekomenduoti 
(tai, vadinasi, Von Papenas 
gerai padarė, kad įvykino tą 
perversmą? — “N.” Red,); 
nes visokios koalicijos ir 
bendradarbiavimas su Bur
žuazija, nepaisant kur jis 
vyktų, merdina revoliucinę 
proletariato sąmonę, ilgina 
kelią į galutinį proletariato 
laimėjimą— socializmą. Šian
dien gyvenimas reikalauja: 
arba — arba, t. y. arba dar
bo klasės s demokratija — 
diktatūra buržuazijai, arba 
buržuazijas dįktątųra prole
tariatui. Vidurio nėra ir jo 
negalį* būti.”
Čia keista logika, šiandie, 

girdi/ gyvenimas reikalauja, 
kad butų arba “da^b<y klasės 
demokratija”, kurį reikš “dik
tatūrą buržuazijai”, ajrba • our- 
žuazij os' diktatūrą proletaria
tui”. Sakysime,' kad taip/ Bet 
yyą; aišku,t į kąd į darbty laasčs 
demokratija ’ 'gali būti’ įsteigta 
tiktai tenai, kur darbo klasė 
turi dauigaus pajėgų už vrsaJ 
kitas kMses, sudėtas į daiktą. 
Tam reikia, kad darbo klasė, 
j eigų ji yra pakankamai skait
linga, butų susivienijus. Bet

Musų draugų, Lietuvos so
cialdemokratų, organe pasta
ruoju laiku pasirodo vis dau
giau balsų, labai pesimistiškai 
atsiliepiančių apie politikos įvy
kius Vokietijoje. Iš tiesų, 
džiaugtis tuo, kas šiandie de
dasi Vokietijoje, negalima. Re
akcija tenai pakelė galvų. Ccn- 
tralinė valdžia pateko j jun
kerių ir generolų rankas; Prū
sų demokratinės koalicijos ka
binetas nuverstas jėga; kai 
kuriose kitose Vokietijos vals
tybėse į vyriausybes įėjo hit
lerininkai, ir grasina pavojus, 
kad visoje šalyje bus sugriau
ta parlamentinė tvarka.

Nenuostabu, kad draugai, ku
rie tuos įvykius seka, įpuolė 1 
nusiminimų. Jie ieško priežas
čių, kodėl tenai taip atsitiko, 
ir suranda jas Vokietijos so
cialdemokratų “reformizme”. 
štai ką rašo “Socialdemokrato” 
33-iam num. vienas A. Da.:

“Vokietijos socialdemokra
tai buvo ir tebėra iki nu
garkaulio smagenų persisun
kę reformizmu. Visoks re
voliucinis veikimas, aštrus, 
kruvinas ir lemiamas susirė
mimas su buržuazija jiems 
tebėra svetimas. Rinkimų į 
reichstagų kortelė jiems bu
vo ir, berods, tebėra viskas. 
Vokietijos socialdemokratai 
kovojo su buržuazija ne nuo
game gyvenime, ne fabrikuo
se. ir gatvėse, bet- reichstage 
rankų pakėlimu. Jiems, kai
po reformistinei partijai, 
‘maloniau’ buvo toleruoti 
Briuningą ir jo prieglobstyje 
auklėti Hitlerio bandas, ku
rios paskui juos kaip šunis 
gatvėj šaudo, kaip stoti aš- 
tiion klasinėn opozicijom Ir 
todėl visai suprantama, kad 
Vokietijos socialdemokratai, 
nuo mažens suaugę iki gyvo 
kaulo su reformizmu, nega
lėjo pasipriešinti tokiems 
įvykiams, kurie reikalauja 
revoliucinės energijos, drą
sos ir žūtbūtinio pasiryži
mo.”
Tai skamba labai griežtai, 

bet nelabai įtikinančiai. Pir
miausia, apie faktus. Sakyt, 
kad socialdemokratai kovojo 
su buržuazija tik reichstage 
rankų pakėlimu, o ne “nuoga
me gyvenime”, yra ir neaišku, 
ir neteisinga. Argi kova rin
kimuose ir įstatymų leidimo 
įstaigose nėra kova “nuogame 
gyvenime”? Politika juk yra 
gyvenimas. Valstybes įstaigos 
yra to gyvenimo dalis. “Nuo
gas gyvenimas” tai, tur būt, 
bus, drg. A. Da. supratimu, 
toki dalykai, kur darbininkas 
susitinka su buržujum akis j 
akį: fabrikas, gatvė ir t. t. O 
jeigu susiduria darbininkų at
stovai su buržuazijos atstovais, 
kaip parlamente, tai jau čia ne 
“nuogas gyvenimas”, bet kas 
nors kita. Taip galvoja sindi- 
kalistai.

Tačiau yra netiesa, kad 
Vokietijos socialdemokratai ki
tose ‘srityse nekovojo su buržu* 
azija, kaip tik reichstage (įr 
valstybių seimuose). Jie kovo
jo su ja ir fabrikuose. Kas gį 
daugiausia gina Vokietijos darr 
bipinkų reikalu^ fabrikuose, jei
gu ne profesines sąjungos ir 
įmonių .tapybos? 0 tosę profe
sinėse . sąjungose ir tose įmo
nių tarybose milžiniškų daugu
mą — iki 70 ąr 80 nuošimčių 
— turi socialdemokratai. Tuo 
gi tarpu tariamos "•revoliuci
nės” srovės (kaip finm- 
justai) šitose darbininkų! orga
nizacijose ir atstovybėse beveik 
nieko nereiškia.

Vokietijos darbininkų klase 
yra saiskilus: jos dalis-eina pa
skui socialdemokratus, kitą pa
skui klerikalas, trečia paskui 
{omunjstijs, ketvirta paskui 

:JaŠistųs.
Šitos frakcijos viena prieš 

<itą. kovoju, ir jeigu viena jų 
paimtų visą galią į savo ran
čas ir paskelbtų “diktatūrą 

buržuazijai”, tai ta diktatūra 
lutų kartu akreipta ir prieš 
dtas darbininkų sroves. Tą 
mes matomų Rusijoje, kur ko
munistų partija (tiksliau kal
bant, jos centras) diktatoriau- 
ja, o kitos darbininkų partijos 
— socialdemokratai ir kt. — 
yra slopinamos jėga. Rusijos 
lolšeyjkai jėga slopina net ir 
opozicinius savo partijos ele
mentus; o savo sąžinei nura
minti, jie skelbia, kad visi, ku
rie nepritaria Stalino politikai, 
tai — “buržujai”, “imperialis
tų agentai”, “kontrrevoliucio
nieriai”, ir t. t. Bet taT Juk 
yra humbugas.

Taigi prie to darbininkų su
skilimo, koks šiandie yra Vo
kietijoje, tokia diktatūra bur
žuazijai, kuri butų kartu de
mokratija darbo klasei, yra 
visai negalima.

Jeigu Vokietijos darbininkai 
butų susivieniję, tai veikiausia 
jiems nebūtų sunku laimėti 
daugumą reichstage ir valdyti 
kraštą be buržuazijos pagel
ios. Tr aiškus dalykas, kad 
tokiame atsitikime Vokietijos 
“reformistams” nė į galvą ne
ateitų dėtis į kokias nors koa
licijas su buržuazija. Apsieiti 
be koalicijų, žinoma, yra ge
riausią. Bet drg. A. Da. visai 
be pamato įsivaizduoja, kad 
Vokietijos socialdemokratai da
lyvauti koalicijose mėgsta la
biau, negu darbo klasės demo
kratiją. šitokio pasirinkimo jie 
iki šiol dar neturėjo.

Klausimas Vokietijoje iki šiol 
eidavo ne apie tai, ar geriau 
vieniems darbininkams paimti 
visą valdžią į savo rankas, ar 
dalintis valdžia su buržuazija. 
Klausimas eidavo tik apie tai, 
ar geriaus yra dalyvauti ar ne
dalyvauti valdžioje, kol visų 
valdžią darbininkai dar negali 
paimtj. .

Vokietijos socialdemokratai 
didelėje savo daugumoje laikėsi 
tos nuomones, kad genaus yra 
valdžiaje dalyvauti, negu visą 
valdžią atiduoti buržuazijai. 
Šitą jų taktiką “Spc.” bendra
darbis tąi ir smerkia, vaidinda
mas “nelenątu reformizmu”. 
Kodėl jisai čia vartoja žodį 
'‘reformįzmas”, mums nesu
prantama*

Bet jeigu teisingesnė takti
ka butų buyųsį j valdžią neiti, 
tai klausimas, k<tfėl Vcfc 
kietįjos reakcininkai stengiasi 
visomis jėgomis socialdemokra
tus iš valdžios pašalinti? Kq- 
dėl Von Papenas smurtu išme
tė Brauną, Severipgą ir kitus 
socialdemokratus iš Prūsų ka
bineto? Kodėl Hitleris reikala- 
yo, kad Von Papenas taip1 pa
darytų? Matyt, kad įr rnonar- 
chistai su fašistais nemėgsta 
to socialdemokratų “reformi?- 
mo”, kurį smerkia drg. A., Dą. 
Tatai gi rodo, kad jo siūlomas 
“revoliucinis veikimas” yra la
bai abejotinos vertės.

Valstijose. Pirmiahsiai tenka 
pasakyti, kad Amerikos val
džia visuomet stovėjo savo 
kapitalistų interesų sargyboj. 
Ji visuomet stengėsi apginti 
.didžiąsias korporacijas nuo 
^ompeticijos su kitų kraštų 
pramonininkais. štai kodėl 
buyo dedamos pastąngos įve
sti aukštus protekcinius mui
tus. Tuo ypač pasižymėjo re- 
publiRcmaĮ.

Muitų buvo uždėta ir seniau, 
bc| jie vįs dar buyo pakenčia
mi. Tačiau kai pradėjo pasi
reikšti pirmieji depresijos 
ženklai, tai republikoniška 
valdžia nieko geresnio nesu
galvojo daryti, kaip tuos mui
tus dar labiau padidinti. Prie
žodis sako, kaip Dievas gudui, 
taip gudas Dievui. Taip atsi
tiko ir šiame atvejyj. Kitoms 
valstybėms pritruko kantry
bės ir pirmiausiai piuitų ka
rą paskelbė italai. 1929 m. 
vien tik iš Central Motors 
kompanijos Italija nupirko 
80,000 automobilių ir trokų, 
na, o šiais metais nei vieno. 
Ir tai todėl, kad ant impor
tuojamų iš Amerikos automo
bilių Italijos vyriausybė už
krovė neįmanomai aukštus 
muitus. Panašiai pasielgė ir 
kitos šalys. Pądąrinyj šįan- 
dein Amerikos eksportas vi
siškai nusmuko. Kitaip sa
kant, Amerika nustojo sveti
mų rinkų.

Daug šiais laikais kalbama 
apie viršprodukęįją. Vadi
nasi, pagaminama daugiau 
dirbinių, negu galima parduo
ti. Kad taip yra, tai dėliai 
to vyriausiai kalta technika, 
kapitalistų godumas ir dar
bininkų ncsusiprąiimas. Ka
pitalistai stengiasi kiek gali
ma daugiau pelno padaryti, 
todėl jie visokiausiais bu
dais ir spaudžia darbininkus, 
ragindami juos kaP galima 
greičiau dirbti. Visur įveda
ma akordinis (piece-work) 
darbas. Mokama labai ma
žai.' Ir jeigu darbninkas no
ri kiek daugiau uždirbti, tai 
turi skubėti kiek tik galį. Jis 
tiesiog yra paverčiamas į ma
šiną.

Jeigu dąrbminkai butų su
sipratę ir susiorganizavę, tai 
tokiam išnaudojimui nepasi
duotu. Jįe griežtai pasiprie
šintų tam pekliškam darbui,

Skaitytoji; Baisai 1
\|||  ji I I   I I

Šis tas apie depresiją
1 I. "I..... *'’IiiAįįh (

šiandien visi t galvoja 1 ir 
kalba ąpię depresijų. Nedar
bas palietė imliomis žmonių, 
kurįejns grūmoja bedas. Eko
nomistai ip publicistai sten
giasi Hąiškiųti depresijos pa
žastis. Ir tų priežasčių su
randama visokiausių. Nors 
aš nepriklausau nei prie Vie
nų, nej prie kitų, bet bandysiu 
kad ir trumpai tuo klausimu 
savo nuomonę IšreĮkštį.

Po visą pasaulį a$ bM^I> 
nemanau, o tik pagvildensiu 
tai, kas dedasi Jungtinėse
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kuris per kelis melus jų svei
katą suardo.

Technikos išsivystymas, ži
noma, labai daug prisideda 
prie nedarbo pagimdymo. Pa
vyzdžiui, National Tube Go. 
gaudavo trijų milionų dole
ry užsakymą, kurį ji tegalė
davo išpildyti per 5—6 mė
nesius. Ir tai dirbdavo tri
mis pakaitomis su pididintu 
darbininkų skaičiumi. Da
bar tokį pat užsakymą išpildo 
per 4 — 5 savaites su vienu 
darbininkų šiftu. Na, o prieg- 
tam dar ir to šifto darbininkų 
skaičių sumažina. * Tai atsi
tiko todėl, kad tapo įvestas 
modesniškiausios mašinos, ku
rios neįmanomai darbą pa
greitina.

Imkime kitą pavyzdį. Se
niau 2,000 darbininkų dirbda
vo visus metus, kol padaryda
vo 500 vagonų. Dabar tiek 
pat vagonų 300 darbininkų 
padaro per penkias savaites. 
Seniau vagonai buvo mediniai 
ir todėl greit nusidėvėdavo, o 
dabar daroma geležiniai, ku
rie labai ilgai išsilaiko. Prie 
tokių apystovų negali nepasi
daryti viršprodukcijos.

Žinoma, ar čia nenoriu pa
smerkti techniką. Juo techni
ka labiau vystosi, tuo geriau. 
Tečiaų technika turėtų tar
nauti ne vien tam, kad krau
ti kapitalistams vis didesnius 
ir didesnius turtus. Ji turėtų 
teikti naudos ir darbininkams, 
palįuosuodama juos nuo sun
kaus darbo. O tuo atsiekti 
galima sutrumpinant darbo va
landas, nemažinant darbinin
kams atlyginimo. Bet tikėtis, 
kad kapitalistai padarys tai 
liuosu noru, jokiu budu nega
lima.

Darbininkų todėl yra parei-. 
ga nebalsuoti už republikonus 
bei demokratus, kurie yra iš
tikimi kapitalistų tarnai. Dar
bininkai turi paduoti savo bal
sus už socialistų partijos kan
didatus, kurie stoja už darbo 
vąlandų sutrumpinimą, ne
mažinant atlyginimo už dar
bą. Jie taip pat stoja už tai, 
kad vaikų darbas tuoj butų 
panaikintas.

Bet tai, gana platus klausi
mas, kurį prie progos aš gal 
pagvildensiu ateityj.

— Senas Antanas.

ytrli A. Vaivada»RAM STOKER

GRAFAS DRAKULA

šydo ir tokiu budu išviengiau 
kitų žmonių įtarimo. Važiuo
jame negaišindami laiko ir 
kadangi neturime vežiko, ku
ris beabejo, nebūtų praleidęs 
nei vienos progos paleisti apie 
mus kokių nors gandų, tai va
žiuojame priekin palikdami 
įvairius žmonių spelioj’imus ir 
įtarimus užpakalyje. Bet ne
manau, kad klystu, pasakiusi, 
kad “piktųjų akių” baimė ly
dės kiekvieną musų žinksnį.

Profesorius tikrai yra bega
linio ištvermingumo. Važiuo
jame be paliovos, o jis tiek 
pat gyvas, judrus, kaip ir 
prieš išvažiuojant. Nerodo jo
kių nuovargio žymių; naktį 
.privertė mane užmigti, nors 
pats dąr nėra sumerkęs akių. 
Pavakariu mane užhipnoti
zavo, ir anot jo, kaip papras
tai, atsakiau, kad “visuk* tam
su, valties lentų girgždėjimas 
ir vapdeps pliauškimas;” to
kiu bųdu musų priešas tebe- 
plaukia vandeniu. Nedrįstu 
apie Jonataną pagalvoti, bet 
dabąr nei jis nei mano pa
čios reikalai nesukelia manv- 
je jokios baimės. Darau šias 
pastabas vieno ūkininko trįo- 
boje, kur laukiame kol ark
lius permainys. Dr. Van Hel
singas snaudžia. Vargšas sene
lis, matyt jau pavargęs.

(Bus daugiau)

'(M
Skyrius XXVII

Lapkričio 1 d. — Važiavo
me gana greitai per visą die
ną. Arkliai lyg ir žiųojo ka<| 
profesorius į juos maloniai at
sinešė, juos glostė, kalbėjo, 
todėl nesipriešindami traukč 
kiek pajėgdami. Viekas iki 
šiol gerai sekėsi, nebuvo jokių 
nuotykių, visur numatytose 
vietose pakeikdavome arklius, 
todėl tikimės, kad kelionė pa
siseks gerai, bus lengva, be 
nuotykių. Dr. Vau Helsingas 
yra labai lakoniškas, pasako 
ūkininkams, kad skubina į 
Bistricą ir gerai apmoka už 
arklių pamainymą. Nurijame 
lėkštę siltęą sriubos, stiklinę 
kavos ar arbatos ir vėl trau
kiame toliau. Kraštas labai 
gražus; margumas, įvairumas 
neaprašomas, gyventojai stip
rus, paprasti, drąsus ir kupini 
gerųį paprastų žmonių ypaty
bių. Bet jię yra labai, labai 
prietpripgi. Kuomet pirmu 
kęrtii po išvažiavimo iš Ve- 
resti sustojome pakelyje, mo- 
teriškė . pamačįųsi žaizdų jna- 
pp kaktoje, persižegnojo ir at
kišo į mąpę du pirštus, apsi- 
sapgodamą nuo . piktų akių. 
Esu tįkra, kad ji pasirūpino į 
mųsų valgjus įdėti gęrą dožą 
vilkžolių. Nuo to laiko sten
giausi nenuimti skrybėlės ar
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CHICAGGS 
ŽINIOS

Rosėlarido. užsidariusio 
banko darbifilbkas ati

duotas grand džiurei
VictGr E. Oteon, 50 metų, bu 

vęs Sehiau tViersėrtia State bau 
ko vyriausias pinigų išmokėto- 
jas (teller), tapo atiduotas 
grand džiurei. Jisai yra kai ei
namas išeikvojimu banko pini
gų. Olson padėtas po kauci
ja $5,000.

Surasta įirapitolęs ban
kininkas

Pirm keleto dienų pasklydo 
žinia, kad prapuolęs VVilIiam E. 
Ernsting, First State Bank of 
Benscnville viceprezidentas. Iš 
karto bijota, kad jį pavogė kid- 
napėriai. Dabar tačiau Ernst
ing surasta. Jisai, pasirodo, 
buvo susirgęs liga vadinama 
amnesia—atminties praradimu.

Grupė mokslininkų at
lankė Chicagą

Vakar buvo sustojusi grupė 
mokslininkų, Anglijos karališ
kosios astronomijos draugijos 
narių. Astronomai išvyko j 
Yerkes observatorija. Sugrįžę 
iš ten, jiė atlankys Chiėagoj Ad- 
lerio planetariumų, o po to iš
keliaus j Naująją Anglija, 
Mass., kad tėmyti saulės užte
mimų ateinantį trečiadieni.

Padare holdapąį
Keturi ginkluoti vyrai pada

lė holdapa Continental Baking 
Company ofise ir pasišlavė 
$250 pinigais ir $900 čekiais 
Piktadariai pabėgo.

PADĖKAVONfe

suteikė jai 
ir palydėjo 

amžinybės

apgailėdami

MARIJONA POCIENĖ 
kuri mirė rugpiučio 20 dieną 
19)2 m. ir palaidota tapo utar- 
ninke. rugpiučio 2 3 d., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilus ir negalėdama arsi- 
dėkavot tiems, kurie 
p'askūtinį patarnavimą 
ją į tą neišvengiamą 
vietą. •

Mes atmindami ir
jos prasiŠalinimą iš musų tarpo 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugairis. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė- 
vui. Kun. ŠiauirnskUi ir kitiems 
kunigams, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą: dėkavo- 
jam vargonininkui Pūčiui: dėka
vojame graboriui S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją 
į amžinastį. o mums palengvino 
per kęs t i nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gėlių 
aukautojams ir nesėjūms. gimi
nėms. draugams ir p’ažystamiems, 
kurie atsilankė ir paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylima motėris ir motinėle 
sakome: ilsėkis šakoj žemėje.

NultUdę
Vyras, Sūnūs, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

PADČRAVONfe

RAZIMIĖRA'S YUTELIS

kuris mirė čūgpiūčio 15 dieną 
1932 m. ir palaidotas tapė rug
pjūčio 18. 1932 o dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoc 
tiems, kurie suteikė jam paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasiŠalinimą iŠ mėsų tarpo', 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms 
ir suteikusiems vainikus drau
gams ir susiedams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kun, Al- 
bavičiui kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkavojame 
graboriui Radžiui kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 1 t . • 1 •
dimą ir rūpesčius, dėkavojame se
serims ir švogeriui Jonui Sutkui, 
Vakarinis Žvaigždes Kliub’ui ii 
pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems 
o tau mylima; 
rtt-. tfaku šrf

laidotuvėse žmonėms 
i Kazimierai sako 
feį žėW

Nuliūdusi " 
Moteris.

Aukščiau matosi paveikslas 
trobesio, kuriame Lėiigiartia di
džiulė paroda šiemet nuo 1 iki 
16 dienos lapkričio rUėnėsio.

Tikimasi, kad tą parodą at
lankys apie pusę miltono žmo
nių.

Parodą rengia National Asse- 
ciation of Radio, RefrigCration 
and Electrical Distributors. Pa
roda tengiafna tikslu padėti ša 
lies bizniui atsipeikėti.

Pasak parodos sumanytojų 
Chicago yra antras didžiausias 
šioj šaly marketas. •Jos geogia 
finė padėtis yra puiki vieta 
šimtams pramonininkų ir jų 
produktų pn skirstytoji! susiras
ti rinkų produktams.

Jie tikisi, kad ši paroda su
trauks i vienų vietų pirkėjus 
ir pardavėjus, ir kad paroda b”s 
viena žymiausių akstinų apmi-

Nori dar imti nagan 
Bainus

Senis Bain, dvylikos užsida
riusių bankų viršila, tapo nu
teistas kalėti nuo 1 iki 5 metų, 
su teisėjo rekomėndacija’ išleisti 
jį ant purolės, kai jis išbus 
kalėjime 18 mėnesių. Jo du sū
nus ir žerttRS, adv. Fišcher, ta
po nubausti tik po’ $1,(>00 pini
ginės bausmės užsimokėti. E e 
to, Bainų adv. Busch kreipėsi 
į teisėją O’Connof prašymu ne- 
sodinti Baino tuojau f fižėlą, 
bet duoti jam, advokatui, 7į 
dienas laiko priruošti paišymą 
apeliacijos teismui. ' BiiStho 
prašymas tapo išklausytas. Tai
gi senis Bain dar toli yra nuc 
kalėjimo.

iš kitos pusės, specialis vals
tybės gynėjas Rabor turėjo koii- 
ferėncijų su valstybės gynėju 
Swansonu. Kaip pranešama, 
Rabor hepatenkiihltAs lengva 
baiisme ypač Baino sunums ič 
žentui Fischeriiti. Taigi Rahėt 
norėtų vėl iškelti Bainams bylą 
šū daugiau kaltinimų ii’ laimėti 
sunkesnę jiems bausmę. B:et 
prieš valstybės gynėją stovį 
klausimas, kur galit! bylai pi
nigų, nes Cook kauntė ir Čhi^- 
cagos miestas jaučia stoką 
cash.

Mokyklos atsidarysian
čios 6 d. rugsėjo

Fra n k J. Petru, Cicero vie-

ROMANCIUS PUŽNAkAs
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 23 dieną, 6 valandą va
kare 1932 rp., sulaukęs , pusam
žiais, giidęs KTakavos apskr., Vil
niaus red., Nqgančių parapijos, 
Sapaigiškių kaime. Letuvpj.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Teklę, po tėvais MiseliĄnaitę. 
dvi dukteris — Teresą ir Petro- 
nėlę ir du supu — Bronislovą ir 
Joną, žėdtą' Henry Thi&aų, du 
broliu — Motiejų ir Joną ir gi-
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 4853 
So. Wobd St.

Lai'cfotdvės Įvyks subatoj, rug
pjūčio 27 dieną, 2 vai. po piet 
iŠ rt'amtj 6trs nulydėtas į Tautiš
kai kapi^L

Visi a. a. Roifiancjo Puznako 
giihtričs, rffJirgji ir pažystami esat 

vi'ečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini ptaYhaVimą ir atsisveikinimą.

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

riuj Eudeikis, Tel. Yards 1741.

naujo
joje 

televi- 
šaldy- 

Kelionių ir Trailsportacijcg trobČsis busimoj ChiCaftOS 
Pasaulinčj |iar6ddj i#3Š m.

rusiam bizniui atgaivinti.
Į parodų, bus suvežti 

vines gadynės tavorai. 
bus pavyzdžiai radio ir 
zijos, kepyklų įrengimų,
tuvų ir šimtų kitokių produktų. 
Tūkstančiai žmonių suplauks į 
Chicagų šion pirmon stambes
nei! parodon.

Ruošiamasi įvairioms pramo
goms;- kurios bus duodamos bri 
ke parodos.

Pafodoš surengimui ^adėvau- 
ja Robėrt Himmcl, jos direkto
rius, o šu juo kooperuoja H. G. 
Erstrom, National Association 
of Radio, Refrigeration and 
Electrical Distributors, Ine., vi- 
ce-prezidentas. Tautinės grupės 
teikia paramos šiai parodai su
rengti. Jos ir yra kviečiamos 
prisidėti. Paroda susidarys taip 
iš mokslo, kaip meno pavyzd
žių.

šųjų mokyklų tarybos preziden
tas, paskelbė, kad miestelio vie
šosios mokyklos atsidarys rug
sėjo 6 dienų. Cicero mokyklų 
riiokytojaffiš algbs yra čfpttiokė- 
tos ir p. PotLu mano, kad mo
kyklos pajėgs duoti tokį pat 
kursų, kokį davė ifd šiol, nešu- 
siaurinus mokyklų darbuotės.

Opera Kareivių Alk-

Sekmadienio vakarų, rugpiu- 
čio 28 dieną, Kareivių Aikštėj 
(SoldieLs Fiėld) bus VUidinarra 
opera “Aidri”. Veikalas stato
ma,- rteskaitant pYinėipalQ, pa- 
gelb’a didžiulės armijos dainr- 
ninkų, šokėjų, pantomimos ak
torių; be to, scortou bus išves
ta būrys slėnių, grupė arklių.

Garsiakalbiai perduos balsų i 
Visas didžiulės Kareivių Aikštės 
dalis.

Ir bilietai šiai operai pa’n’ta- 
tyti yra dafrair palyginti visai 
pigus: nuo 50 centų iki $2 as
meniui.

Rugpiučio 31 d. taipjau Ka
reivių Aikštėj bus statoma ope
ra “If l'ro’vatore”. šio veikalo 
perstatyme bus pavartota* 1/000 
žrUOnių.

Seniausia ir Didžiausia
LIETtVI V

GRABORI0 IŠTAIGA
KŪDIKIS ir vėl nustebino publiką šd taU)Igtato- 

kairiomis feŽ aukštos rųšies palaidoMee nieko 
nerbkuojame už atvežimą mirusio Žriiofeatiikurio | musų 

« bilė kokias liesto dalies.
ite&aftii esant, iriiišų automobiliui j justi >

namus ir at<eŠ į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
dfžfddsį paširlnkihių gfafcųir kitą reikmenų Ir už tą pa- 
tatarivįtaą jutus visai atleto nereikėttiOkCti, nežiūrint 
f tat, a M

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmborius, kuris 
tM patarnavimu sii ekspertu tiėtavta pa-
tM^tdjd'. l)/tai Ėė’tedį ModernlSW M
Šetmėnų. lašaukfte ĖŪDĖtkl W kttt
Kiti#.' ‘ '.

etiĮEįį. BLJH EL §5 «žr®k g
SHK

jušvciRAšoRiuš
DMptfa O/&&

4005-07 South Hermitage Avenuė 
vfet Tė#eif6hHi: YARDS 1741 ir 1742

I . , . ’ ' ... "'A, ' ' i • \ ' ’ ' i ' "7/ ’ • '
- ■ ■ ■•'•• ' ''„.".‘u . ...............................  ,,, ,.,^.«į, J.fJ.J

Jeigu cbicagivČiii ptielankiai 
atsijieps j šių dviejų operų pa- 
Statymų, tai Alfredo Salniagg’, 
perstatymų diktorius, planuo
ja atidaryti šią žiemų operos 
sezoną šėlioję j ja’iikioj audito 
YŲbj, kuri glaudė C’fiicagos Ci- 
Vič Operą gerokų skaičių m et ii, 
pirm riėg'tf ,fi paskutiniais po- 
tą fheitų tapė perkelta j naujų 
buveinę.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrn. Botty Luedeko 16 Dayton raBo: * AB 
vartoju KriiBchen, kad sumažinti svarumą— 
aB netekau 10 svarų į vieną, savaitę Ir ne
žinau kaip Ji ir rekomenduoti”. . .

Kad mumu rfobunią IbnCvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Šaukšto- 
lio Krusehen stiklo karšto vandens ryte prloB 
pusryMūs — tat yru, saugus budai netekti 
negražaus riebumo ir viena' bonkrt, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bilė aptlėKlninką Amerikoje, 
—r yra daug* irnitacijų ir jus turite saug-otf 
savo sveikatą, x--

ZlurSkite, kad (Tadtumot Krusehen Saite 
Jeigu Bi pirma bunka netikins jus, kad tai 
yra' saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
— Dliiitfai grąžinami.

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S; Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. EnįlevvoŪd 5840

Grabomi

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o t^uių 

Jarbtt būsiu! Užganėdinti. 
Td. Roosevelt 2515 arba 2514

2314 W. 23rd PI, CkfcagO
SKYRIUS:

1439 S. Gotift, Čfcefo, III
Td. CRtro 5927

J. J. BAGDONAS
Fūttetal 

■E, y Ditektorius
' ’BewS|4 •' r m v . ... .

Patarnauju z monc ms 
q simpatiškai, draugiš- 

kai .ir pigiai. Nėr 
laimėje mirties pašau

mane.

!'5O6 W. 63 St.,
Tel. Republic 3100 

CHICAGO, ILL,

Musų

LĖONARD EZERSKI 
ir M/ A. EZERSKI 

GRABORIAI
mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mų bus.itė užgapėdinti.
Off„ Boulevard 92/7 

466’3' Š. Mtiishfield Avė. 
6607 Š. Mapletoood Avi.

—'r-y

5IUSKITPĖK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo
ia® pataria Lietuvos bankai*

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas k kitas miestus. 
Daębą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Td. Calam.t 3398

S. M. SKtIDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMŪOTOJAS 
bldrir it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. R«oW«tt 1SM

IGN. X ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chiėagoj

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ci

Telefonai

Cicero 3724

Telefonas Yards 11į t

Stanley E Mažeika
Graborius ir 
Balzanniotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubūrri Aveiiue
CHICAGČ, H.L.

Phone Bėuievard 4139 
a. Masalskis 

Mūri! Patartuvim«h lai- 
dotiiv&ė ir kokiame rei
kale visuomet eril sąži
ningi ,.ir nebrangūs to
dėl; kad neturimi il- 
laidą ūŽlaifeymrii sky- 
niį.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, H.L.

Lietuvei Jkįušeres

J.'.RIISH
PHYSICAt 
THfcRAPY 

® MIDWIFB

6109 Sotifli
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Akių gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS^ 

Palengvins akių įtempimą, kuris ^tl 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, riervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia4 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos^ 
ėgzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausiai klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis ęagal sutartį, 
picinių kalftoš per pusę pigiaus, kaip1 
bpvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisoihds fiė akinių. Rainos pi- 

giau kaįp pirmiau.
4712 Solltli AsWrid At& 

Phonė CidūTėv^d 1M9
—:------------ -------------------------------------------- -

birokite sayū akli iŠegžamiriuūH

Dr. A. R; RLūiilĖfttRM 
įy. OPTOMETRIŠf 

Hllįk Praktikuoja Virš 20 dr.
4649 S. Ashland Ava. 

t Tef. Būhlevard 6487
. ;ai;.; „■ ....... ............. a...

Tel. Yards 1829
i-JLiį—

Tel. tifdi 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Kęmplikuotuoiė 

Atsitikimuoto

Halsted St.
Valandos nėo 10—4, nūo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki lį

Ltetftviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
, DENTISTAS

Ut/mirtltais, Kėtvrčgait it SrrtritdnM
2420 W. Mvtųuette Rd. arti WesUto Av.

Phdnė Hčmiock 7828
PantdčIUįr, StredumU k PėtnyHc

1821 So. Hedtted Širsti -

.. .............................. ............. .■.......—....... . 11.

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

2400 TV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, '6 iki 8 vzk.

Tčl. Seeley 7330
Namų tėlefonag Brunswkk 0597,

DR. MARGER1S
Valandos: ntto 10 r/to iki 2 pū pi 

ir 6:30 iki 8:30£ vakare, Sek- 
nūdieniais mų 16 iki 12. .

3421 So. Halsted St
Phons Boulevard 8483

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

Tel KenWood 5107 
VALANDOS:

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

Upatt toentadlenio it hetvirtadUnU

Pbonė Cana! 6122 .

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandoj 1—3 ir 7—8 

Seredomia ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidtnciįa 6628 Šū. Rithmond Street

TeUtonu Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cdr. of 35th & Hahted Sts) 
Ofiso valandos fino 1-3, duo 6:30-8:30 

Nedėldietfiais pagal sutarti

Ofiso ir Rėz. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

,(Cor. .tf 35th « Hafsted Sttj 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldičnialš pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motetų ir Vaikų Liftų

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

ninRais ir ketverges. Seredomie ir 
nedėliomis, pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rėz; Tel. Park 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Aveniu

Valandoj įl jtyto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iii 12 dicią.
Tel e ph o na i dieną ir naktį Virginia 0036

Re*. 66Q0 South Artesian Aoepsu 
Phbnė Prospect 6659 

Qfiso Tek Caūal 0257

DR. P. Z* ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821, So. Halsted Stttet 
čhiCAGO, ILL.

[)R.M.T. STRKOL'IS
GYDYTOJAS jDHjAUftGAS 

4645 Si Ashland Avė., 
Ofiso valaniloę nuo, 2 Iki 4 ft* nuo ė nb 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti
Ofisū Td.: Botftevati! 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westetn Aveniu

Tel Lafayafe 4146

VALANDOS: 
bud 9 iki 11 vzfahdii ryto 
nūo 6 iki 9 Valandai takrfo

DR. A. L. YUSKA
„ 2422 W. Margiam R4, 
kampas 67tb it Artesian Avė. 

Telefonai Gfovehfll 1595
Valandos nūo 9 iki 1,1 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, strėnoms po pietia i< 

nedėlioms pagal iusitarimą

M A. J. GUSSEN 
Lietuvis dantistas 

Valandos:, auo 9 rfro iki 9 vakatū.

, ; CICERO, ILL.
X-Ray....Phone Cicero

i, -r -♦.< • •. 4< ’
... . .......... . .....7'1' ............................. ..

tateck 8151 .........

i-

Vąlandotf 9^-12, 7—9, Antrai J 
KėtffttitflČni iaKatob p’agal mitariaai 
------—L——

PhW Boulevilitd 7Mž
DR. G. Z; VEŽI

Peiitištaš
r

k

Lietatiai Gydytojai

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistaš

4180 Archer Atienhc
Daktaras V. A. Šiml 

GYDYTUiAS ttl. CltiRVtiGS
Gydo: tavo 6the iiilpa

blauzdų jrysl**- ;
Valandos riūū 1 iki 4 fr 6uo 7 Ki 

Neliliomit nud 10 iki |2. ■ 
' 3343 SSdth RaUted Street

Tel. Boulevard 1401

1m

Įvalrąs Gydytojai

DR. BERZMAN
— iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinūnial ^er 25 riits 
Irus kafpcĮ patyrei gydytojai, drfnitgas 
if akušeris.

Gydė staigiai ir chroniškas ngtt vf- 
rq, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir MtOkfei sUktrbs 
prietaisus.

, Ofisas ir Laboratorijas 
1025 IV. Uth St., įūtM Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ią r 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakim 

Tel. Carui 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgds Park 6755 ėtr Centrai 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 loboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: , 

Nuo 10 iki 12 v4. rfte, nuo 2 fld 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki '8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12. v, Jieną.

Phone Midvray 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avėhttd 

Ofiso valandoi:
Nuo 10 iii 12 dieną. 2 iki 3 po piri

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone 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 veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halstėd St
kampas 31št Štreėt

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

lAJlAiLhtihi

K. GUfilS •
ADVOKATAS

MIESTO OFISAI , . 
127 N. Dedtborn St;t Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo ,6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą, išskyrus kėtvęrgą 
Nedėlioj frbo 9 iki f 2 t^io

John Kiichinskas
Liėtuviš Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Lfeavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandūi 9 ryto iki 8 Vakaro. 
Sėrėdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 ilti 6

A. A. SLAK1S
Advokatas

Miesto Ofisas 77 JV. Washington St.
Room 905 Tel. Deatbofri 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pi&ų

Vakarai: Ūfafp. ir Ketv.—6 iki 6 va(.
4145 Atthei Avi. TiL Lafdgetts 7331

ftamų Tet įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunae Borden) Lietuvis advokatas 

105 Jv. Adkthi St.< Room 1642 
Telephone Randolph (>717 

Vakarais. 2151 W» 22nd St. ntio 6-9 
Tėlephbtf RbMevelc 9090 

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEP1I 1 GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sk Aslfanj AM. 
TeL Btmhvafd 3800 

"-SIsS-SJS “

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

52 fe. 167tB St. — prie Michigan Avė.
Td. Puttman 5950—6377 

4600 S. W6od St. — Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6J&

160 LaŠafte St. — pagal sutartį

CHAS. A. PEPPER
LIĖTUVIŠ ADVOKATAS , 

10 N. CLARK ST. Room! 1205 
, . Tek Central 6166

VAKARAIS: 3117 S. UntOn Avi.
Arba f Irfoo^/^t^ St?21 LaL S466 

Pagal rttrfrimą

Ū'iiliam t. Mitcheli
LIETUVIS ADVOKATAS

Teiepbone Hemloek »3 23 
Valandos: 9 rvtŠb fltf 

Nsdėlionis pagal sutirti
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Šiandie Dr. Ant. J. Karaliaus laidotuvės
AEi,ii- i f ’SeStądiąnis, rųgp. 21?, 1932

Lietuvių Tautinėse Kapinėse šiandie bus palaidotas 
Dr. A. J. Karalius. Kūną išlydės iš graboriaus Radžiaus 
koplyčios, 3238 South Halsted Street, 2 valandą popiet.

Grabnešiai bus: Dr. Šimkus, K. Augustinąvičius, 
Dr. Montvidas, Povilas Stogis, Meagher ir Dr. Blake.

Kapinėse kalbės P. Grigaitis, adv. Kl. Jurgelionis, 
adv. Mitchel (angliškai), Dr. Montvidas ir Dr. M. T. 
Striko).

Koplyčioj giedos p-lė Viola Cook.
Dr. Karalius bus palaidotas šalia nabašninko Dr. 

Dominiko Bagočiaus, frontinėj kapinių sekcijoj.
Lietuviška visuomenė, su kuria Dr. Karalius daly

vavo viešajame musų judėjime, kuriai jis tarnavo savo 
profesija, kurio prelekcijų ji klausėsi, kurio knygas ir 
straipsnius su pamėgimu skaitė ir iš jų mokinosi — 
yra prašoma palydėti Dr. Karaliaus kūną amžino pa- 
silsio vieton.

Kapinėse galima bus taipgi įsigyti gražus Dr. Ka
raliaus paveikslas.

NejjamirŠklitc' migpiučio* 27 d. 
ppmbrausko farma yra gerai 

žinotna. Automobiliu ar gatve- 
kariu reikia važiuoti iki Wiiro\v 
Springs miestelio. Pasiekę W:b 
low Spripgs, pasukite* plačiuoju 
46 keliu. Perėję arba perva
žiavę didelius tiltus ir gelžkelį, 
sukite p© kairės į mažą farme- 
rišką keliuką ir juo pavažiavę 
įvažiuosite į Dambrausko kie
mą.—Pažystamas.

Radio programas

Tai

■ M'-'/.' ■: • -

North Side
....... į į ‘f tu

bent buvo smagus išvažia
vimas

North Wost Lietuvių Moterų 
Kliųbas surengė praėjusį sek
madienį, rugpjūčio 21 dieną, go 
gužinę, kuripj dalyvavo virš 
šimto žmonių, pėsčių ir važine 
tų. Visi linksmai laiką pralei
do prie geros muzikos ir žavL 
jančių dainų.

Gegužinės surengimui pasi
darbavo šios ypatos: p. Grakaus
kiene, p. Buneckienė ir p. Gii- 
zevičietiė. Tuo galima didžiuo
tis, kad naujai susitveręs kliu- 
bas nesnaudžia, bet deda pastan
gas paįvairinti musų gyvenimą, 
daryti jį smagesniu, linksmes
niu.

Visi svečiai buvo patenkinii. 
Tikiuosi, kad ir vėl ateity su
lauksime smagios pramogėles.

z —Ten buvę<j,

f CLASSIFIED ADS.j
L ~ , - _____________________ l

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambariai su 

sleeping porčiais, garu šildomi. Pigiai, 
jei pečių prižiūrės.

6134 So. Rockwell St.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

DARBAS VISADA

Dr. A. Karalius ap- Ųr. Graičunas sune 
leido mus galėjogalėjo

Byt dieną girdėsime gražų 
lietuvių dainų ir muzikos ra 
dio programą iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ren
giamą ir finansuojamą Jos. F 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvės, kuri randasi adresu 3417 
S. Halsted st.

Programas susidės iš rinkti
nos muzikos ir dainų musų žy
miausių dainininkų, kurių dai
navimo kiekvienam yra malonu 
pasiklausyti. Tad ir šio pro- 
gramo .turiniu bus visi patai
kinti. —Dainininkas.

PRANEŠIMAI
■ ' ■ J' ■ .

RENDON 6 kambarių flatas. Renda 
$23.00. Antros lubos. Ant pirmų 
lubų rendon 2 kambariai dėl pavienių 
ar vedusiai porai.

4’316 So. Fairfield Avė.

pirkęsBrangus Tautieti, kuris turi 
pirmus morgičius iš Universal State 
Banko, 3252 Halsted St. ant 
ir Helen Szymkiewicz namo, kuris ran
dasi ant 655 7 So. Talman Avė. Pra
šau jus atsišaukti laišku arba ypatiškai, 
tik vakarais po septynių adresu: 
Eiduk, 1944 Canalport Avė.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubas rengia išvažiavimą į Welling No. 
I Dam. Galima bus ir maudytis ne
dėlioj rugpiučio 28 d., 1] vai. ryte. 
Reikia važiuoti Milwaukee Avė., apie 
23 mylias iki Wellingo. Malonėkite 
dalyvauti kliubiečiai, draugai ir pažysta
mi, bus maloni muzika.

Frank

R.

Komitetas.

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgiČiai atnaujina

mi, 
sto

prailginami ar refinansuojami. Mie- 
ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO„ 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Rendos Nupigintos Per 
Pusę

Nauji namai, puikus flatai, garu ir 
pečiais šildomi. Dabar rendos per pu
sę , nupigintos negu buvo du metai 
gal. Atsišaukite i musu ofisą.

M. J. KIRAS
Real Estate and Home Buildcr 

333 5 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6894

at-

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 sodnų, visi budinkar kaip dvaro, 
stuba 16 kambarių, ant upės kranto, 
prie valstijos cementinio kelio. Ši far
ma kainavo $30,000.00, parsiduoda už 
$15,000..

Turime ir daugiau didesnių ir ma
žesnių farmų pasirinkimui.

J. SINKUS and Co.
V , I.

1039 W. 69th St.

nė

iš 
ge 
ka

Dr. Karaliaus mirtis paveikė 
sunkiai į Dr. A. L. Graičuną. 
3310 South Halsted Street. Dak
taras pasijuto gan prastai ir 
teko kreiptis į Dr. Šimkų, 3343 
South Halsted street, kuris į- 
sakė Dr. Graičunui atsigulti lo
von bent trims-keturiame die
noms ir net uždraudė dalyvau
ti

MADOS MADOS
šiandie daktaras Karalius jau 

karste, ir mums tik paskutinė 
proga liko—tai paskutinio pa
simatymo atsisveikinimai... ir 
jau Antanas keliauja į visą 
•amžinastį, dar neišgyvenęs 
pusės amžiaus.

Apie daktarą prisimenu 
vaikystės dienų, kaip apie 
rą kaimynystės draugą, ir
da mudu kartu lankėva Lukšiu 
mokyklą, tai jis buvo rimtas, 
pavyzdingas ir mokykloj ge
riausias mokinys. Taigi iš p.U 
mažens turėjo palinkimą prie 
mokslo. Dar jaunas būdamas 
apleido tėviškę ir išvažiavo svo 
tur, pagalios į Ameriką. Kaipo 
jaunuoliui, čia bestudijuojant 
medicinos mokslą, buvo jam 
didelė sunkenybė iš finansiškas 
pusės. Bet tuos sunkumus An
tano energija nugalėjo. Studi
juodamas mediciną, jis įsigijo 
daugiau mokslo žinių, ir jau bū
damas daktaras musų išeivijos 
tarpe turbut parašė daugiausia 
gerų knygų, ir per taip dar sa
vo trumpą amžių spėjo palike 
visuomenei daug kultūrinio tur
to.

Bet finansinis slogutis kas
dieninio gyvenimo nepalengvi
no. Ir būdamas geros širdies, 
teisingas, velijąs kitam daugiau, 
negu pats sau, daktaras dažnai 
gyveno nepertekliuj, o gerašir
dį žmogų ir visuomenės veikėją 
kiti ir šiandien dar mažai įver- 
tina-užjaučia. Dažnai jis turi 
daug užvydininkų savo priešų. 
Daktaras gyvendamas tokiose 
aplinkybėse tą aiškiai matė, bet 
nešė sa vo širdies skausmą Ii k i 
pat tragiškos užbaigos. Tą mir
ties valandą daktaras, matyt 
vis atidėliojo, tartum dar lau
kė, kad kas jam pagelbėtų... 
Prieš savo mirtį paskutiniuose 
žodžiuose daug karčios teisybės 
mums pasako paliktam laiške.

—J. Grybas.

Dr. A. J. Karaliaus 
paveiksiąs jau 

padarytas
Paveikslo kopiją, kas nori, ga’i 

įsigyti už 25 centus; sulinkti 
pinigai bus suvartoti Klara* 
liui paminklą pastatyti

Įdomų Dr. Karaliaus pavei
kslą yra nupiešęs p. Leonardas 
Brunvaldas. Dabar tapo at
spausdintos to paveikslo kopi
jos. Kas nori, gali įsigyti ko
piją už 25 centus.

šitaip surinkti pinigai bus su
vartoti Dr. Karaliui paminklą 
pastatyti.

Paveikslas bus galima įsigyti 
šiandie Dr. Karaliaus laidotu
vių laiku, taipgi “Naujienose” 
ir pas buvusių jo draugų būre
lį, kuris sumanė paveikslo 
pijąs padaryti ir rūpintis 
plačiau Amerikos lietuvių 
į* paskleisti.—Vi P.

ko
jas 

tar-

t 'M

Dr. Karaliaus laidotuvėse.
—Rep

North Side
žinomi 
vaišin-

KhI

Northsidiečiai yra 
kaip draugiškiausi ir 
giausi žmonės Chicagoj. 
tas yra tiesa, tai gali paliudyti
visi ir visos, kurie dalyvavę 
praeitą sekmadienį Northsides 
Moterų-kliubiečių išvažiavime 
Jefferson miškuose. Tame išva
žiavime, ačiū northsidiečių mo
terų draugiškumui ir vaišingu
mui, visi smagiai laiką pralei
do. Diena virto valanda.

Muzikos akordai susijungę su 
dainuojančių balsais, užsnūdusį 
mišką tarsi iš miego pribudi
no. Vienur žolė linksta po šo
kikų mikliomis kojomis, kitur 
susibūrę į pulkus įvairius ra
telių šokius šoka —r o kuomet 
drg- Kairio choras užtraukė 
savo sutartinę, tai net giria 
skamba.
• Už tą šaunų išvažiavimą gar
bė priklauso northsidiečių mo 
terų kliubui.

Kaip visur taip ir northsidėj 
tarpe vyrų ir moterų organi
zacijų matosi konkurencijos.

Nenorėdami moterims pasi
duoti northsidiečiai nutarė ren
gti išvažiavimą Humboldt Par
ko Liet. Politiško Kliubo var
du. Taigi ateinantį sekmadie
nį, rugpiučio 28 d., įvyks North- 
sidės kliubiečių draugiškas iš
važiavimas į Dam No. 1, prie 
Wheeling. Tame išvažiavime 
dalyvaus dr-go Kairio pilnas ir 
gerai prisiruošęs vyrų choras.

—Northsidietis.

2954

Town of Lake. G. p. L, K. Vy
tauto mėn. susirinkimas įvyks nedėlioj 
rugpiučio 28 d., 2 v. po piet, Šv. Kry
žiaus parapijos svet. Visi nariai malo
nėkite būti, nes yra daug naujų svars- 
timų. Valdyba.

Marųuette Park, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo įvyks mėn, susirinkimas nedėlioj, 
rugpiučio 28 d., 2 vai. po pietų, par. 
svetainėje Washtenaw ir 68 gat. Visi 
nariai malonėkite ateiti, turėsime daug 
svarbių dalykų apsvarstyti; kaip rengi- 
mos prie pikniko ir kitų. Valdyba.

MORGIČIAI REFINANSUOJAMI 
ant mūrinių bungalow, apartmentinių 
namų.
REAL ESTATE REFINANCING CO. 
311 E. 55 St. tel. Normai 4421

Furnished Rooms
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.

■■■—......... .. - —.................................

EKSTRA! Farma ant pardavimo, 
175 akeriai, Illinois valstijoj, 60 my
lių nuo Chicagos. Su staku ir vi
sais įrengimais. Lygi žemė, beveik 
visa ariama. Anton Margis, 1303 
W. 69 St.

....-.. -o—- —

Garsinkitės Naujienose

Business Service f
Bjzirią

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

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

Piknikas
Dundulienės artistų grupe 

rengia linksmą naktinį išvažia
vimą su daug gražių • dovanų 
Dambrausko farmoj, Willow 
Springs, III., šeštadienio vaka
rą, rugpiučio 27 d.

Bus sulošta komedija “Pa
ieškojimų biuras”, kuri buvo 
prirengta lošti liepos 30 dieną, 
bet dėl kai kurių keblumų pav
ilkta sulošti šiame išvažiavime. 
Bus gera muzika šokiams, bus 
ir daugiau pamarginimų.

Taipgi turiu priminti, kad šio 
vakaro lošime dalyvauja dvi 
lietuvaitės laimėjusios prizus 
gražuolių kontestuose, t. y. Ju- 
zytė Pazerauskaitė ir Onute ši- 
menaitė, ir artistų grupės mė
giamosios vaidintojos p-lės Ju- 
levičiutė ir p-le F. Belzaraitė, 

šeštadienio išvažiavimas bus 
jau paskutinis šį sezohą Dun
dulienės artistų grupės pasilin
ksminimas. O po to jie stos 
prie žiemos sezono darbo — 
ruoštis vaidinimams. :

N

Arkite SENĄ AUKSĄ 
Pas State Street didžiausius auksorius, 
kurie užmokės augsčiausią kainą už bi
le kokį seną auksą, auksinius dantis ar 
išmestus auksinius daiktus.

THE BASCH CO.
218 S. State St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus —•* mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

2954,— Savotiška bet paprasta suk
nelė. Ja nesunku bus pasiūti bet ma
lonu dėvėti. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę..

Norint gauti viena ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Deut.
1789 S. Halsted St. Chicago.
čia įdedu 15 ’ centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No...............
Mieros .......... ............ per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
J

DOUBLE
ACTING
KfpBAKINC 
fWP0WDER

' Pastebėkite puikią tei
tą kaip ptragai 

taikosi iviežL

cAMEPRlą 
4OYEARS

' 25 ounces for254 ’
MII.LIONS OF POUNDS ŪSE D 

BV OUR COYJERNMENT

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ĄNGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses/ aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis ,mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jąu tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo puvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apęišvietę.

Ameriko's,'' Lietuvių i;
Mokykla

J. P. OLEKAŠ. Mokytojas
3106 So. Halsted St. 

chicačo'. IlL.

PROGRAMAS
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 Išganymą.

j
^Rengia
\Jehovos Dievo Liudininkai.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

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

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 it Washtenaw

&

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Radios
PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 

$18, Midgets $9.95. • 2332 Madison 
St. Atdara vakarais.

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME, PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kuri Elektros reikmenys 
ir patarnavimas.'

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI I saliunc fixturiai, 
didelis zelkorius, baras, Ice Box,> cigarų 
keisai ir cash registeris. 3407 South 
Wallace St. Tel. Boulevard 2596.

TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA 
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

nų; seklyčios setas, kainavo $350, pa- 
aukoju $35; miegamojo kamb. setas 
$50; ' puošnus valgomojo kam. setas 
$50; importuoti oriental, maži oriental 
$14; Wilton kaurai, baby grand 
nas, poilsio kėdė $14; radio $30; 
pos, pusryčių setas; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Washington, 
Austin 3838

pia- 
lem-
pcr-

Automobiles
GYVENIMO PROGA

Cadillac De Luxe vėliausio 1931 Se
danas. Reikalas pinigų priverčia mane 
paaukoti šį gražiausi karą. Atsargiai 
išvažiuotas tik kelis tūkstančius mylių 
ir yra tiek pat geras, kaip dieną išė
jęs iš dirbtuvės. Originalus gražus už
baigimas be jokios dėmės. Radio, še
ši kuogeriausi tairai. Paaukosiu jį tik
tai už $550. Kainavo man nesenai 
$3450. Atsišaukite bile laiku nede- 
lioj. 949 North Hoyne Avė., 3rd 
apartment.

NASH VĖLIAUSIS 1931 SPORT 
COUPE

Aš esu priverstas paaukoti šį paste- 
bėtihą karą, kad sukelti pinigų. Kai
navo man virš $1,650., Beveik jo ne
vartojau ir jis tikrai kaip naujas. Tai 
yra puikiausias karas, kokį pinigas gali 
pirkti. Priimsiu $250, jeigu pirksite 
tuojaus. Atsišaukite nedėlioj, 2106 
North Humboldt Blv., 2nd flat.

RENDON furnišiuoti kambariai pa- 
vieniems, su ą/ be valgio ir furnišiuoti 
kambariai su virtuvėmis vedusiems. 
6425 So. Ashland Avė. Republic 7647.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kinų ar merginų ar ženotos poros 
be vaikų; šviesus, su visais pato
gumais, karštu vandeniu apšildo
mas. 2519 W. 45 St. G. T.

NAŠLĖ paieškau vyrų ir merginų 
ant kvatieros. Duosiu rūmą dykai. 
Butų gerai, kad vienas dirbtų dienomis, 
o kitas naktimis, dėl neilgumo. Gera 
vieta prie Western Avė. strėetkario. 
Pašaukit

MRS. PEGGY, 
Hemlock 8055

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino prie mažos šeimynos. 83 3 W. 33 
Place, 3 lubos iš užpakalio.

RENDAI kambarys tinkamas vaiki
nui, merginai ar porai. Galima valgį 
gamintis, 2 lubos.

3111 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino arba dėl merginų. Galima virtu
vę vartoti, $1.75 į savaitę ir žemiau. 
Gera transportacija, 819 W. 34 PI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie lengvo 
namų darbo maž_oj šeimynoj. Kam
barys ir valgis. J. Rudnitzky, 1207 So. 
Avers Avė.

• 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.

PARDAVIMUI pigiai čeverykų tai
symo šapa — vieta gera, renda pigi, 
4-ri kambariai. Kreipkitės 610 W.
47 St. Boulevard 5541.

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

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

PARDAVIMUI groseme ir bu- 
čemė su mažu namu.

Tel-. Lafayette 8780

PUIKIAUSIA proga biznieriams. 
Parsiduodą bučernė ir grosernė su mažu 
namu ir dykas lotas. Parduosiu pi
giai. Savininkas per 12 metų. 3808 
So. Lowe Avė. Tel. Boulevard 6502.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
išdirbtas biznis. Nėra kompeticijos.
Nauji fixturiai ir stakas. Pigiai grei
tam pardavimui.

5405 S. Maplewood Avė.

PAAUKOSIU hardvvare store 
$500. Randasi 

1754 W. North Avė.

už

PARSIDUODA 120 akerių farma 
su budinkais. 85 akeriai dirbamos, 35 
akeriai ganyklos ir miško yra. Tik 
tereikia $450 cash. Kitus ant ilgo 
išsimokėjimo. Del platesnių žinių ra
šykite.

MR. KAGAY. 
First National Bank Building 

Effingbam, Illinpis

Exchange—Mainai
CASH NAMAS

Mainymui mūrinis namas, 3 pagyve
nimų ir krautuvė. Randasi Bridgeporto 
apielinkėj. Mainysiu ant Bungalow. 
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., Chi.cago, III. 
Tel. Prospecf 1417.

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
10337 Spaulding Avė.

Telephone Cedarcrest 0580 ___

PASIAUKOJA 3 gražus 3 flatų ria- 
Garu šildomi, arti transportad- 

Kiekvienas flatas turi po 6 kam- 
Savininkui reikia pinigų kiram 

i. Bargenas už cash.

J. J. DVORAK 
2225, S. Ridgeway Avė. -

mai.
jos. 
barius, 
bizniui

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant, 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
low, kainavo $7,800, parduosiu už 
$4300 arba mainysiu į lotus, mortgage. 
K. S., 7008 S. Rockwell St.

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms; budinkai ir žemė gera- 
Micb., nepertoli nuo Chicagos; mainys 
ant namo.

6 kambarių bungalow ant Marųuette 
Road, netoli Western Avė. Mainys ant 
lotų arba žemės.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė, 

Virginia 0757

BANKO RECEIVERIS PARDUODA

7 kambarių medinis cottage, 2317, 
W. 41 St., $2,000.

5 kambarių murinę bungalow, 3525
W. 38 PI., $3,500.

6 flatai 6456 So. Honore 
$14,000.

Nepriimsime mąinų, nereikia 
rių.

Atsišaukite adresui 
7847 Loomis Blvd.. 
Tel. Radcliffe 9262

Street,

broke-

A ■

HŪPMOBILE VĖLIAUSIS 1931 DE 
LUXE SEDANAS

Yra absoliučiai kaip naujas. Reika
las pinigų verčia manę jį parduoti. Ori- 
ginalis geriausias baigimas. 6 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $350. 
4832 North Winchester Ave.> 2nd flat, 
arti Lawrence Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
— arba mainysiu į mažą namuką. 
Agentai neatsišaukite. Tėl. Victory 6711

NAMAI, FARMOS, BIZNIAI 
2 flatų naujas murinu namas, kaina 

$6500, mainys ant bile ko.
80 akrų farma, triobos, kaina $2300. 
Puiki grosernė, pigi renda, kaina $ 17 5 
Turim visokių kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 Šo. Halsted St.

4el. Yards 6751, vakarais Boulevard 0127

—^<i ...............

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■į M

Night and Moming to keep 
them Cleari, Clcar and Hęalthy 

WHte for Free **Eye Care” 
or °Eye Beauty” Bodk

Marine C«ų Dept. K. S., 9 B. OKi'a^t.. Chlenflu

—.......... ....—....................  —................  " .“'V
PASTEBĖTINA PROGA 

Studebaker 1931 vėlyvas Sedanas, 5 pa- 
sažierių. Tikrai yra kaip naujas ka
ras. Mano išvažiuotas tiktai 6,000 
mylių. Jeigu jus kada norėjote pirkti 
pastebėtiną automobilių už didelį paau
kojimą, būtinai ateikite ir pamatykite 
šį mano karą, kuris yra mano išvažiuo
tas labai rūpestingai ir išrodo dabar 
kaip visiškai naujas, Aš turiu tuo
jaus sukelti pinigų ir paaukosiu jį už 
tiktai $300. Namie visą dieną nedėlioj. 

3104 North Lincoln St., Ist floor

Apgarsinimai

For Rent

NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

PASIRENDUOJA 3 apartmentai 5— 
4 ir 3 kambarių, Marųuette .. Patkę. 
Viskas vėliausios mados, pigios1 ren.ios, 
karštu vandeniu šildoma. ,

2624 69 St.
*’t _ ‘ ’ t ■'
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