
i.-, ■

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,.

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XIX Kaina 3c

Berlynas ultimatume 
grąso pasitrauksiąs 
iš nūs. konferencijos
Nedalyvaus Genevoj negavęs lygybės apsi

ginklavime; Franci ja ruošia 
atsakymą Vokietijai

Hitlerininkų ir kat. centro viltys sudaryti koaliciją subyrėjo

Berlynas, Vokietija, rug.s 7.— 
šiandie paskelbta Vokietijos ul
timatumas Francijai ir kitoms 
valstybėms, kuriame Vokietija 
grąsina pasitrauksianti iš pa
saulines nusiginklavimo konfe
rencijos. jeigu jai nebus suteik
ta lygybė apsiginklavime.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris baronas Konstantin 
von Neurath paskelbė ir teks
tą notos, kurią savaitę atgal į- 
•teikė Francijai, kad “išaiškinus 
padėtį ir klaidingas išvadas, ku
rias kai kurios valstybės spėjo 
padaryti. Nota ^rancijai tu
rėjo būti slapta, bet Paryžius 
tekstą išdavė vinoms Europos 
valstybėms, todėl Vokietija ne
mato reikalo tylėti.”

“Vokietija neturi daugiau 
kantrybės laukti”, pareiškė mi
nisteris. spaudai, “ir klausytis 
didžių i u valstybių priežadų nu

siginkluoti. Aišku, kad jos 
niekuomet nesumažins ginklų 
iki dabartinio Vokietijos apsi
ginklavimo laipsnio. Bet Vokie
tija, kaip ir kitos valstybės, tu
ri teisę užtikrinti savo saugu
mą. Ji nenori apsiginkluoti iki 
prieškarinio laipsnio. Vokietija 
pripažįsta lygybę kitiems ir jos 
reikalauja ir sau”.

Paryžius, rūgs. 7. —šiandien 
paaiškėjo, kad Franci jos val
džia ruošia atsakymą į Vokie
tijos notą ginklų klausimu. Jos 
tekstas dar nežinomas, bet grei
tu laiku bus paskelbta spau
doje.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 7, 
—Katalikų centro ir hitlerinin
kų viltys sudaryti koaliciją 
šiandien subyrėjo. Hitlerininkų 
vadai staiga atsimetė ir pareiš
kė su katalikai lik “šnekučia
vę”.

Užsidariusio banko 
šėrininkai turi sumo

kėti $4,000,900
Covington, Ky., rūgs. 7. — 

Federalis teisėjas nusprendė, 
kad užsidariusio National Bank 
of Kentucky šėrininkai turi 
sumokėti $4,165,175 asesmentų.

Francijos prekybinin
kai priešingi Francijos 

J. V. sutarčiai
Paryžius, .rūgs. 7. — Lilio 

prtkybininkų draugija prisiun
tė pareiškimą Francijos preky
bos ministeriui Durand ,kuria
me reikalauja tuojau nutraukti 
derybas su J. V. dėl prekybos 
sutarties.

Bolivijos ir Paragua- 
jus susirėmė Gran 

Chace
I>a Paz, Bolivija, rūgs. 7. — 

Pietinėje Gran Cha'co teritori
jos dalyje paraguajiečių būrys 
užpuolė mažo Bolivijos forto 
garnizoną. Po trumpo mūšio 
boliviečiai’. užpuolikus atmušė.

Antradienį : susirinko 
Belgijos parlamentas

< J ■—M-

Brussels, Belgija^ rūgs. 7. — 
Antradienį susirinko Belgijos 
parlamentas ir svarstė dabar
tinę krašto ekonominę situaci- 
ją. i

ORH
Chicayai ir apylinkei federa 

lis oro biurate šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem- 
pueraturoje; kiek šilčiau 
piety; lengvas Šiaurryčių 
jas. . < .

Vakar temperatūra buvo 
67 laip.

Saulė teka 6:22; leidžiasi

po
V&

54-

Po Philadelphijos gat
vėmis gludi aukso 

sluoksniai r - --
Phihdelphia’, Pa., rūgs. 7.— 

Academy of Natūrai Sciences 
skelbia, kad po didžiumą Phi- 
ladelphijos miesto gatvių yra 
mėlyno molio sluoksnis, kurio 
kiekvienoje kubinėje pėdoje 
randas’ 3 centų vertės aukso. 
Jį iškasti, tačiau kainuotų 50 
centų.

Žiema nebetoli; Onta
rio valstijoje jau 

snigo r
Lindsay, Ont., rūgs. 7. — 

Šiandien per kelia's minutes čia 
krito lengvas sniegas. Oras žy
miai atvėso.

Monarchistai reikalau
ja Graikijos premjero 

prašalinimo
Atėnai, Graikija, rūgs. 7. 

Graikijos monarchistų vadas 
E. Tsaldaris, kalbėdamas 
prezidentu Aleksandru Zaimis
reikalavo, kad butų pašalintas 
dabartinis Graikijos ministerių 
kabineto pirmininkas Venize- 
los.

su

J. V. generolas Lenki
jos kariuomenės ma

nevruose f
Paryžius, rūgs. 7. — J. V. 

generolas Douglas MacArthur 
išvyko į Varšuvą ,kur seks Len. 
kijos armijos manevrus.

Buvęs valdininkas tei
giamas už žmogžu

dystę

.(•p- «» -mfcr’s a.'.'Z'B

San Frahcisco, Cal., rūgs. 7. 
—Buvęs San Francisco, miesto 
valdininkas Frank J. Egan su
imtas ir teisiamas už Jessie 
Sčott Hughes, senos našlės nu
žudymą. Jam gręsia amžinate
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Naujoji angliakasių 
unija P.M.A. susitarė 
su dalimi operatorių
“Mus pripažinkite arba samdykite streik

laužius” P. M. of A. atsako į Illinois 
operatorių asociacijos pareiškimą

400 angliakasių pikietuoja Wellington kasyklas šiaurinėj Illinois ' ' ' *

Socialistų Partijos vadų Konferencija Chicago,je. Iš kaires į dešinę: Morris Hilląuit, V. Berger, 
Norman Thomas ir Daniel Iloan.

Streikuoja Iowos 
ūkininkai atrėmė 
dep. šerifų armiją

Deputy šerifas suimtas 
už žmogžudystę

Neleido trekams su galvija’s 
prasiveržti pro blokadą; ke
li šerifai ir ūkininkai sužeisti

Pekin, Ilk, rūgs. 7. — Areš
tuotas C. O. deputy šerifas Skin- 
uer, kuris kaltinamas prisidė
jęs prie tūlo Martin Virantpa
korimo, Virant buvo liudinin
ku nušauto butlegerio Nolan 
byloje.

Amaro epidemija 
naikina Lenkijos 
ūkininku kviečius

Sunaikinti 6-ių provincijų ja
vai; J. V. ūkio ekspertai epi
demiją studijuoja

rūgs. 7.— 
ūkininkų 

deputy še-

Sioux City, Iowa, 
žt)O streikuojančių 
blokada atrėmė 100 
rifų armiją, kuri eskortuodama 
20 prekinių automobilių su gal
vijais, mėgino prasiveržti i 
Sioux City miestą. šerifo 
armija buvo ginkluota šautu
vais, revolveriais ir buožėmis, 
bet ūkininkai pajėgė juos at
remti svaidydami-plytgalius ir 
akmenis,, Keli šerifai ir ūkinin
kai sužeisti. Po įvykio, ūkinin
kų vadai pareiškė, kad jie ne
nori vartoti jėgos ir, lieti krau
ją, bet tuo pačiu laiku jie ne
leis jokiems trokams su pro
duktais ir gyvuliais prasiverž
ti pro blokadą.

Kitose Iowos apylinkėse ra
mu. Iki ’penktadienio Iowojc 
paskelbtos paliaubos ir daugu
ma ūkininkų laukia rezultatų 
gubernatorių konferencijos, kuri 
įvyks paskutinę paliaubų dieną.

S. Rusijos pastangos 
pagerinti gyvenimo 
sąlygas be pasekmių
Padėtis esanti tiek bloga, kiek 

,p. br’.’o 1928 metais; maisto 
ir reikmenų truktimias didelis

Ispanijos parlamen 
tas panaikino mir

ties bausmę
Madridas, Ispanija, rūgs. 7. 

—Vakar Ispanijos parlamentas 
užtvirtino 1870 metų baudžia
mųjų įstatymų kodekso patai
symus, kurie panaikina mirties 
bausmę ir sumažina maximum 
įkalinimo terminą iki 20 metų.

New Yorko majoras 
nusikapojo algą 

$15,000
New York, rūgs. 7. — 

kinas New Yorko majoras Jo- 
seph McKee, kuris užėmė vie
tą po J. Wa>lkerio rezignacijos, 
sumažino savo $40,000 mętinę 
algą,, $15,000. Tuo pačiu laiku 
nukapojo ir kitų savo valdinin
kų algas. Mano sutaupyti apie 
$2,000,000 į metus.

Lai-

Mirė žymus anglų ra
šytojas Gilbert Parkeri

.-I.—.......

London, Anglija, rūgs. 7.— 
Sulaukus 69 ipetų J amžiaus mi
rė žymus Anglijos rašytojas 
Gilbert Parker. Gimė Kanadoj. 
Lankėsi J. V. žymiausias jo 
veikalas įyra Apysaka 'vThe 
Right of Wtfy.” 

... ..... .

Port Huron, Mich., rūgs. 7. 
7.—žuvo 12 metų berniukas 
Theodore Zeller, . kurjs radęs 
dėžę dinamito, pradėjo su jadėžę dinamito, pradėjo su 
žaisti.

Maskvą, rūgs. 7 — Vienas 
Rusijos “piatiletkos” ihdustfia-' 
lizacijos plano tikslų yra' pa
gerinti darbininkų gyvenimo są
lygas, padaryti jas tiek geras, 
jeigu ne geresnes ,kaip ir už
sienio šalyse. Bet po keturių 
metų, rašo Chicago “Daily 
News” korespondentas, rezulta
tai toli gražu nepateisina, to 
kas buvo tikėtasi. Nors mies
tuose butų skaičius padidėjo ir 
pagerėjo sanitariniu ir kitais 
atžvilgiais, maisto ir kitų kas
dieninių reikmenų . trukumas 
yra labai didelis. Padėtį galima 
paskaityti tiek bloga, kiek ji 
buvo 1928 metais.

Kooperatyvuose galima gauti 
tik juoda duona, silkės, cuk
rus ir arbata, o mėsos, sviesto, 
bulvių ir tokių “luksusų” kaip 
pienas, kiaušiniai retai tegalima 
tikėtis. Gaunamų rūbą ir me
džiagos kiekis padengia tik da
lį pareikalavimų ir už juos rei
kia mokėti begaliniai aukštas 
kainas.

Kalbėdamas apie tų apsireiš
kimų priežastis, laikraščio ko
respondentas nurodo, kad prie 
jų prisidėjo didelis eksportavi
mas, kuris, pagal piatiletką, tu
rįs padengti importus, 2. ūki
ninkų priešingumas, 3. inicia
tyvos, energijos ir organizaci
jos trukusias ir 4. betvarkė 
Rusi j os transportaci j o j e.

*
Varšbva, Lenkija, rūgs. 7.— 

Lenkijon atvažiavo J. V. agri
kultūros departamento komisio- 
nierįus Donald S. Christy ir J. 
H. Scholėnberger, javų specia
listas, ’ studijuoti javų rudies 
epidemiją, kuri užklupo beveik 
viso krašto kviečius. Kaip pra
neša žinios, apie 6 provincijų 
kviečiai visai sunaikinti, o kitų 
nors kiek lengviau paliesti, la
bai blogai atrodo.

^iema.,-buvo palyginamai leng
va, o vasara karstą, todėl rūdys 
turėjo gerą dirvą plėtotis. ' Be 
kviečių, rudies dalinai paliesti 
rugiai ir avižos ir šių metų va
sarojus Lenkijoje bus visai ne
koks. Spėjama, kad epidemija 
rado pradžią Vengrijoje.

Lenkijos ūkininkai paskelbė 
streiką

Berlynas* Vokietija ,rųgs. 7. 
—Vokiečių spauda praneša iš 
Varšuvos, kad dalis Lenkijos 
ūkininkų paskelbė streiką ir at
sisakė pristaityti produktus į 
rinkas ir juos parduoti už da
bartines žemas kainas.

Gillcspie, III., rūgs. 7. —At
sakydamas į Illinois operatorių 
•asociacijos pareiškimą, kad ka
syklų savininkai nemano turėti 
reikalo su “Progressive Miners 
of America”, šios unijos sek
retorius Arthur Hughes pareiš
kė: “Mus pripažinkite arba 
samdykite streiklaužius”.

“Mes jau pasirašėme sutartis 
su kai kuriais operatorių aso
ciacijos nariais,” tęsė sekreto
rius, “ir dabartiniu laiku tebe
vedame derybas, žinoma, mes 
nesitikime tuojau pasirašyti 
kontraktų su didžiosiomis ka
syklomis, bet mažesnieji opera
toriai noriai prie musų priside
da, nes nori 
atidaryti. Jie 
sios kasyklos 
žinti algą iki
niuosii’ą išstumti iš rinkų.

Coai City, III., rūgs. 7. — 
Apie 400 streikuojančių kasėjų 
atvyko į Grundy apskritį ir 
pradėjo pikietuoti Wellington 
kasyklas, ragindami darbinin
kus išeiti į streiką, šių kasyk
lų darbininkai tuojau sušaukė 
susirinkimą ir svarsto i kurią 
pusę krypti. Wellington kasyk
los dirbo pagal naująją sutar
tį ir mokėjo $5 į dieną. Pikie- 
tuoją kasėjai sakosi priklausą 
prie naujos Progressive Miners 
of America unijos ir stengsis 
atkreipti į savo pusę visų šiau
rinės Illinois kasyklų angliaka
sius.

Permainos Lenkijos 
ministerių kabinete

Varšuva', Lenkija, rug.s 7.-— 
Per kurį laiką numatytos Len
kijos ministerių kabineto per
mainos pagaliau įvyko. Rezig
navo, iždo ministeris Jan Pil
sudskį ir jo' vietą užėmė -ikišiol 
buvęs vice-ministeris/ Zawads- 
ki. Nauju geležinkelių minis- 
teriu paskirtas inž. Michal But- 
kievvicz.
gerins nusmukusio Lenkijos iž 
do stovį. r

Manoma, kad jie pa*

Buvęs Meksikos prezi
dentas Rubio Kali

fornijoje
4 EI Paso, Texaą rūgs. 
Pasenai^ Ortiz Rųbio, 
Meksikos prezidentas, 
pasitraukė iš vietos dėl blogos 
sveikatos, atyyko J San Diego, 
kur mėgins gydytis. 

■ į • • -

buvęs 
kuris

■>

Nuo bombos Žlivo Kubos poli 
ei jos viršininkas

■i , Ji .ii

Havana, iCubA, rug.s 7t 
Bombos sprogime žuvo vienas 
Kubos policijos viršinjnką Frąn- 
cisčo Echeniąue ii* sužeisti trys 
karininkai. - *

."y.;

tuojau kasyklas 
žino, kad didžio- 
užsispyrė numa- 
$5, kad mažės-

Brazilijos orlaiviai bom
barduoja sukilėlių

- miestų
| **'■ /v#

* •.. #

Rio De Janeiro,
’V —

Brazilija 
rūgs. 7.— Laivyno ministerija 
paskelbė, kad septyni valdžios 
orlaiviai bombardavo ir visai 
sunaikino fortą Itaipu, prie 
Santos uosto įėjimo. Kiek ‘an
kščiau ministerija buvo suda
riusi sutartį su sukilėliais ne
vartoti orlaivių, bet sukilėliai 
ją sulaužę, pasiųsdami orlaivius 
prieš Monteserrat.

Mokytojas nusižudė bi
jodamas netekti 

darbo
Cincinnati, Ohio, rūgs. 7. — 

Savo, namų skiepe nusižudė 59 
metų high , school mokytojas 
Aiva Wonnell. Giminės kalbą 
kad nusižudymo priežastis buvo 
baimė netekti darbo.

London 
rūgs.; 7. 
universiteto atletas. vienu sy
kiu išgelbėjo 8-ius skęstančius 
žmones. • /

Ontario, Kanada, 
- Western Ontario

Benton, 111., rūgs. 7. — Kai 
kurie laikraščiai praneša, kad 
pietinės Illinois kasyklų srityje, 
Zeigleryje, Royalton, Orient, 
Old Ben ir kai kurios kitos ka
syklos dirba.

Spalių 4 d. įvyks vi 
stotinas bonų armi-

PittsbUrgh, Pa., rūgs. 7. — 
Spalių 4 d. Upiontowne prasi
dės visuotinas veteranų bonų 
armijos . kongresas. Su važia vi
nto tikslas bus/tampriau suor
ganizuoti armijos dalis kiek
vienoje valstijoje. Be to, bus 
išrinkti viršininkai ir priimta 
konstitįUcųa.

•’ £ - • 
A—

Prie. Ind. ir III. sienų 
rastas sušaudytas 

■l žmogus
Brook, Ind., rūgs. 7. — Prie 

Indiana-Illinois. valstijų sienų 
rastas kulkomis suvarstytas 
Steve Ezza, 22 metų vyras iš 
Harvey, UI. Spėjama, kad jis 
buvo nužudytasK ir išmestas iš 
automobilio. ' .

• i' Į b1 ■ - . .......................................

Boston, Mass., rūgs. 7. — T. 
T* French, 57 metų, atėjo į po
licijos nuovadą, ant biuro pa
dėjo revolverį ir pasisakė,'kad 
nužudė žmoną. i t

■ III iilMi

Audėjų streikas An
glijoje tebevykstai

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

Manchester, Anglija, rūgs. 7. 
—Nors Anglijos darbo minisite- 
ris Betterton kreipėsi į, .strei- 
kuojančius audėjus Ir fabrikij 
savininkus, mėgindamas juos 
sutaikinti, jo pastangos ikišiol 
neathešė jokių rezultatų. Ir 
streikierių ir savininkų atsto
vui pareiškė, kad jeigu valdžia 
nesigriebs griežtesnių žinksnių 
ginčą likviduoti, streikas dar 
negreitai pasibaigs

Sydney, Nova Scotia, rūgs, 
7,*-Dėl meilės nusižudė 29 metų 
William Rosnek ir . Joycę Ro-

< berts—18 m.

Amerikos Lietuviai
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. SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI- 
. N£MS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ^IŲNTIMO' SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOaflNGAI — . tv

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
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Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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' RAtttt&tOŠ,- Cliicago, m.

[korespondencijos
Norwood, Mass

Rimbininkų sorkes

Tur būt, joki kita politinė 
partija neturi tokių juokda
rių, kaip lietuviški himbinin- 
kai. Kai kurie jų vadovaujami 
chorai- gieda gailžinkas, kąd! 
raudonoji armija maršuos į 
Britus. Pasižymi jie ir kito
kiais juokingais dalykais.

štai prieš porą savaičių 
Bimba buvo atsiuntęsįjk^ew 
Yorko pas mus choro moky
toją Šalinaitę. Permetusi rau
doną skarą per pečius, ji pra
dėjo dainuoti ir liepė dainuo
ti visai publikai, kurios Lietu
vių Piliečių Syetaineje buvo

f / 1 J’ 'T”-’...r'"' ■ r'1". į" •

kitur pinigų uždirbti. Norlh 
Folke juodžiai dirba ir šven- 

Ton įvestos mo- 
niašinos. Per 
apie 500 eilių

van- 
laip 
kiek

1UU)

tuo pačiu tai
są vo kai- 

praėjus 
jis turi 55 

sodų ir 
forma v ra

vų. Bimbos vietinis klapčiu
kas atsivedė kelis vaikus ir 
surikiavo juos į eilę, o,paskui 
padarė “demonstraciją” prieš 
socialistus. . t ** .

Žitirint į tas visas sorkes, 
nenoromis skvcr.biasi į galvą 
mintis, kad’ tfu faik žmonėmis 
kas nors yra negerai. Sveiko 
proto žmonės tokiais kvailais 
dalykais užsiimti negali. Tai 
tikri kiminai, o ne kovotojai 
už darbininkų reikalus.

Turėjome ir kitą sofkinin- 
ką. būtent. J. Siurbą, “Tie
sos” redaktorių. Rugpiučio 30 
d. jis sakė prakalbą. Iškai
tant ir kalbėtoją, svetainėje 
buvo 16 asabų. Kalbėtojas 
verkšleno, kad pastaruoju lai
ku ežednicvną iš visų pusių 
užpuolė visokie priešai: Eval
do vadovaujama spulka tam
po ją po teismus, neduoda jai 
ramybės renegatai su Prusei- 
ka priešakyje, socialistai ir 
valdžia. Maldavo Siurba ir aiK 
kų, kad atsiginti nuo priešų. 
Pirmininkas vėliau pasigyrė, 
jog surinkta $6.15. Tačiau iš 
šalies žiūrint nealrdde, kad 
tiek nikeliu butu sumesta.

Siurba skaitė ir Elijošiaus 
skeljiimą iš “Naujienų”. Girdi, 
matote, ką jis apie savo ban
ką sakė. Ir štai tuoj po to jis 
pradėjo piršti iš Kaukazo at
vežtą stebuklingą vandenį, 
kurį galima nusipirkti “Lais
ves” Redakcijoj. Esą, tas van
duo parsiduoda po 10c už 
kvortą.

Ar bereikia didesnio šarla
tano: smerkia laikraštyje tel
pančius garsinimus, o tuo pa
čiu laiku garsina saVo stebuk
lingą ta vorą. Lietuvoj dvasiš
kiai darydavo biznį iš visokių 
stebuklingų šaltinių, o “Lais
ves” raudonieji biznieriai su
manė pardavinėti tamsipms 
žmoneliams Kaukazo vande
ni! — Marksistas. '

mins, kuriuos renduoja už 
gana prieinamą. kainą, o 
iypač lietuviams. Čia yra pui
ki vieta pasimaudyti, — 
duo tyras ir sūrūs. Žuvies 
pat galima prisigaudyti 
tik nori.

Kelios mylios į šiaurę
■miestelio yra lietuvių ferme
rių. Pas vieną jų buvau užsu
kusi. Matyti, tai labai darbš
tus žmogus. Pradėjo farme- 

’riauti, galima sakyti, be nie
ko. Per kelis metus prižiūrėjo 
savo farmą. ir
k u tiždhrbiavo pas 
iiivnus. Ir štai dabar 
vienuolikai metų, 
akrų žemės, gražų 
apie 3;0(X) vištų; Jo 
verta apie $8,060.

Užsukome ir pas 
vį farmerį. Viskas 
moderniškiausiai, 
tokių parankamų 
nei- didžiausi dvarponiai. Tas 
farmerys turi puikias trobas, 
elektrą, radio imtuvą, visur 
vanduo išvedžiotus dūdomis. 
Jo gyvuliai; —tai tiesiog
piešk paveikslą. Gyvena jis, 
kaip yra sakoma, švilpauda
mas. Sunkiai dirbti jam ne
reikia, kadangi turi visokiau
sių farmai 
nų.

Teko dar 
Kavaliauską 
jetą metų atvyko čia iš Throp, 
Wis., kur jam 
šalta gyventi.

kitą lietu- 
į rengia 

Lietuvoj 
neturėdavo

reikalingų maši-

kuris prieš tre-

pasidarė per- 
Tai jau seny- 
apie 60 melų 

patenkintas iramžiaus.
sako, jog Alabamoj daug sma
giau gyventi. Kadangi žiemos 
čia nėra, tai ir dirbti taip 
sunkiai nereikia. Priegtam že-

nesunku.
Fermeriai šioj apylinkėj 

daugiausiai verčiasi bulvėmis. 
Bulves je jau kasa gegužės 
mėnesyj. Vadinasi, kada jų 
kaina yra gana aukšta. Todėl 
jie ir pelno turi nemažai.

—- F. Žavisi.

New Bern, N. C.

/< r i auči ų si u vyki os

Foley, Ala.

Kaip gyvena lietuviai 
moj valstijoj

loli-

Kaip visus darbininkus, taip 
ir mane, prispaudė depresija. 
Išgyvenau Baltimorėj apie 20 
metų ir visą laiką dirbau prie 
rūbų siuvimo. Tačiau pasta
ruoju laiku pasidarė tiesiog 
nebepakenčiamos darbo sąly
gos, tad nutariau apleisti mie
stą ir ieškoti darbo kitur. 
Naujoj vietoj darbą susira
dau, bet ir čia sąlygos neįma
nomai sunkios. Atsidūriau tie
siog tarp* laukinių gaivalų.

Darbo valandos čia nėra 
aprubežiuotos. Ima jaunus 
vaikėzus ifr mokina siūti bei 
prosyti. Mieste North Folk, 
Virginia, siuvėjų amato mo
kosi juodžiai. Jie tiek jau ge
rai siuva
baltaodžiai.
tas, kad juodžiai 
pig'ai, — už 
ną.

Aš dirbu

Turčdamas dviejų savai
čių atostogas, sumaniau ap
lankyti Alabamos valstiją. 
Pirmiausiai užsukau į Foley. 
Tai nedidelis miestelis, tačiau 
ir ten gyvena vienas lietuvis. 
Tai J. F. Zylė, kuris užlaiko 
gražnų krautuvę ir taiso laik
rodžius.

Apie' 12 myliŲ į pietus ran
dasi Orange Beacli. Tos vietos 
savininkas yra irgi lietuvis 
Stanley Grinevich—Grinius, o 
jo pagelbhiinkas Ntuijbkaš. 
Tai pavyzdingi- ir. draugiški- 
žmonės. Jie turi kelis vasarna-

ir prosija, kaip ir
Skirtumas lik 

dirba labai 
00 centų per die-

visi mokiniai.
miestų laikraš-Dažnai kitu 

čiuose gailina pastebėti garsi
nimų, kad čia yra reikalingi

LIETUVIAI. RADIO DAKTARAI 
Patarta. kfc> darytU loūU JtU»M radio- 

NEVEIKIA
1—PERŽU'RfiK ar ju»tj Bailio yra Kerai 

sukonck luotas i elektros autlolą.
;2—PER2IURRK ar visos tūbos dega.

3—PEK21UR&K antena—lAlaukinins Ra
tilo Uralu*—-ar nčra aUUiUoaavę. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai paAaukite 
mus. Už Viena Doleri mes sutaisysime Jū
sų Radio.—Mos taipgi parduodam Radio*

■ visų i&dirhysėių už žemiausias kainas
■ Chicagoje.

į General Radio Store
1 HADIO SERVICE LABORATOKY

M. SHILLS. Vedėjau
Elcetrodechnlkas— Radio Inžinierius 

8856 Archer Avė., Chicago
Tsl. LAFAYKTTH 0100

tadieniais. 
derniškiausios 
dieną- pasiuva 
drabužių.

New Berne 
pakankamai, —. siuva, kiek 
kas nori. Tiesiog negaliu su
prasti, kodėl tos firmos krau
sto savo siuvvkllis i tokias vie
tas, kur nei. kriaučių nei pro- 
sytoų. Mbkimr berniukus- 
prosytr, d; mergaites siutii Bet! 
kai pasižiūri; tai: drabužių pa
siuvimas čia brangiau kaii- 
nuoja, negu Baltimonėj’. Ma
tomai, bijosi organizuotų dar
bininkų. Taigi dar kartą pa
kartoju: nesiskubinkite čia 
važiuoti; nes vėliau teks gailė
tis. Tokios gerovės, kokia 
čia yra, niekam nepavydžiut

'l ai tiek apie siuvyklas. Kai 
atvės oras, tai- parašysiu daur 
giau apie šio miesto apylin
kes ir žmonių gyvenimo sąly-

darbo irgi yra 
siuva,

Pittsburgh, Pa

Lietuvių Radio Kliubas .— 
Piltsburgbo lietuvių 'veiki

mo e e nlras

Neapsir.iksiu pasakęs, jog 
visų Piltsburgbo organizacijų 
veikimas yra tampriai suriš
tas su L. R. K.

Nežiūrint kokios organiza
cijos ir jų pakraipa nebūtų, 
visos savo parengimus, prane
šimus skelbia per Lietuvių 
Radio Kliubą. 
programų klausosi 
50 tuksiančiu lietuviu, 
lant svetimtaučių, 
virš 200 radio kliubo 
kuriuos atstovauja R. 
dyba, iš .šių veikėjų: 
kano - pirm 
tienės — vice-jrez 
--- prot. sekr., 
nes — fin. sekr

darbo sąlygos nepakenčiamos 
ir dirbti reikia tiesiog nesu
skaitomas valančias. Jeigu ku
rie ir norėsite atvHŽuoti, tai 
reikalaukite mažiausiai $ 40 
por savaitę, neš prugyvenir 
mas čia neįihanom'ai bran- 
gUS* . . ■’»>

Oras šioj apylinkėj labai' 
šiltas. Saulė, kaip yra smko*

pratusiam prie tokio karščjo 
žmogui yra tiesiog kankinė. ' 

Baltimoriečiams patariu pa
silikti vieloj ir kovoti už ge
resnes sąlygas. Čia aš už
dirbau daugiau, negu Balti-
niorėj, bet užtat ir pragyveni
mui iŠledžiu daug daugiau. 
Todėl' nesiskubinkite važiuoti

per 
šiandie musu 

nemažiau 
neskai- 
Turime 

narių, 
K. val- 
St. Ba- 

Dr. Baltrušai- 
J. Urbono 

Gertr. Dargie- 
, M. Grinienės 

P. Dargiu — anauncėr 
o), kom. narių Kat-

San Francisco, Cak — šis paveikslas 
žmonių minioj stovėjo ir Mooney su 
prie gražnų krautuvės rodė 2:01 vai. 
mesta apie 1 mylios atstume nuo tos
laiką. Mooney negalėjo taip toli nukeliauti ir

Tačiau jis ir dabar tebesėdi kalėjime.

kaus, brol. Vencių ir N 
Liauskaitčs. KomitcĮą/si 
įvairių pažiūrų asmens, 
čiau, pilnumoj pažangaus! de
mokratiško nusistatvmo. Iš- 
rinktoji valdyba, visuomenei 
pritariant ir remiant, jau 8 
mėnesiai palaiko nuolatinį 
lietuvių pusvalandį ♦sekmadie
niais iš stotos K. Q. V.

Programas susideda iš mu
zikos, liaudies dainų ir pamo
kinančių kalbų.

Liet. Radio kliubo, o ypatin
gai kliubo pirm. Bakano pa- 
gelba ir pastangomis yra susi
organizavęs paž. jaunimo 
“Dainos” choras; dabartiniu 
laiku dedamos pastangos su
organizuoti jaunimo simfoni
jos orkestrą, kuriam vadovaus 
žinomą akomponistė Onyte 
Valkauskailė. Darbą, prade
dant buvo daromi kliudymai, 
bei šmeižtai iš patentuotųjų 
tautininkų, — trumpiau sa
kant, fašistų pusės, bet vėliau

aro

■ Pasidaryti 
Ateikite ir leiskite 

.mums išaiškinti 
, Hcim Sistemą Gro- 
'žės Kultūros, kuri 
‘pasirodė tokia sėk- 
, minga per daugelį 
metų. Dieninės ir 
vakarinės klesos. 
"Išmokite HEIM 
BUDĄ irjižsidirb- 
kite daug pinigų.”

, HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURB 

1*019 W. 63d Št: Enąliv^dųd 4^634

YRA

DODBLĖ

r ■ . • . r 1

Paįtdrikit* 'Ris.
■ lą- . \ x ituljr pitttfftti 

laįkojii ę

FOROVE
&

/ - - «»•-.. VU " , B.

ou '

būvo nuimtas 1916 
savo žmona. Laikrodis 
Tuo tarpu bomba buvo 
vietos 2:06 vai. Per tą 

mesti bomba.

m.

nabagams patiems prisėjo dio klausytojų ir tūkstantinės 
kreiptis ir prašyti pagalbos toj publikos lankymosi į Liet, 
paties Radio Kliubo;
R'. K. neatsisako ir neatsisa
kys patarnauti organizaci
joms. Tuo savo elgesiu Liet.
R. Kliubas išmušo iš rankų 
“patentuotiems” paskutinį 
šmeižtų įrankį prieš L. R. K.

Šimtai gautų laiškų iš' Ra-
_____________ i-

..v.,., ......v; ...v,.,. £

žinoma,! Radio kliubo parengimus, ge
riausiai liudija, jog Pgh’o ir 
plačios apylinkės lietuviai 
yra patenkinti E. R. K. dar
buote. Tas davė L. R. K. vaįr 
dybai drąsos padaryti su K. 
Q. V. Radio stotim kontraktą 
dar vieniems metams, palai-

,5 • . : -.1 ■
kyti' Kięb pųsv. per radib. 
Liet. Radio kliubo tikslas yra 
— supažindint ne tik lietu
vius, bet ir svetimtaučius su 
melodingom, ir jausmingom 
lietuvių liaudies dninoni; mu
zika ir stiprinti bei ugdyt liet, 
organizacijų veikimą. Todėl 
visi, kuriems tas svarbu, dirb
kite kontakte su Lietuvių Ra
dio Kliubu. — P. Dargis.

'k ' f
Ketvirtadienis, rūgs. ^8,

Pittsburgh, Pa.

Atsilankė kapitonas Darius

mo per Atlantlką’ Bčmčjų Kol 
jiaitetp pirmininkas. Ant greil- 
tlįjU' buvo sušauktas susirinki*, 
mas, kad pasitarti apie aviacb* 
jos dienos surengimą. Nutar
ta rengti' spalių 30 d. 1 uoj 
ant vietos tapo išrinktas Ro* 
mitetas, kuris rūpinsis tuo 
reikalu. Į, komitetą įpjp Jo*- 
nas Jarus, K. Karpius, J. Bra
zauskas, A. Praškevičius ir J. 
Vyrbiin.

Komitetas dės visas pastan
gas, kad aviacijos diena? liūtų 
sėkminga. Jis pirmiausihi 
stengsis suinteresuoti visus 
Šio miesto ir apylinkių Ifc- 
tuvity to rengihio- svarbumu.

Iš Clevelando lakūnai iš
skrido į Scranton, Pa;, ir kitas 
lihtdMiųt kolonijas, kėliau pat- 
.sistengsiu. pranešti, kas komi
teto bus daroma.

—fonas Jarus.

Antradienį; rugpiučio 30* d., 
Pgh’e lankėsi kap. Darius su 
lakūnu Girėnu, su tikslu su* 
rengti Čiw aviacijos dičną^ 
Kadangi lakūnai turėjo tą. par 
čią dieną išvykti, todėl dide
lio org. susirinkimo apkalbė
jimui rengimo plamy sušaukti) 
negalėjome. Tačiau pasita
rus su nekuriais vietiniais 
veikėjais prieita išvados, jog 
trumpoji ateity reikalinga su*- 
šaukti visų organizacijų, at
stovus ir jiems pavesti ren
gimą. Patogiausias laikas, 
surengimui aviacijos dienos 
Pgli’e numatoma spalių. 23 
dieną; Tačiau, tas. priklausys 
nuo organizacijų, atstovų ir. 
lakūnų galutino susitarimo. 
Kai tas bus išspręsta, lai pa
informuosime plačiąją visuor 
menę per spaudą ir radio.

— P. Dargis,

V ARKOSE GYSLOS
Užlydomos Nauju Metodu

Be oncracljoii ar l&rfikimų. Ec nriveratino 
.DAUaJo.. paprastas gydymasis namie icid- 
>Ja Į ims atlikti savo reikalus kafn papras- 0

Jas
?5fcu‘i^'.SS3»1a IX 

uykhčs leugyu nurodymų, ir JUms. tikrai pa-

Kaip viėnamoteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Cleveland, Ohio

Svečiai iš Chieagos.

Rugpjūčio 30 d. mus u plun
kė svečiai iš Chieagos, — lia- 
pit. S. Darius, lakūnas Girė
nas ir adv. R’. Vasalle, skridi-

Mrs. Betty LUedCke 11 Dnyton ra*o: • Ai 
vartoju Knisc4t*en, kad «uma*iptt svarumą— 
ak' netekau 10 svarų p viena atraite tr ne
žinau kaip Ji ir rahomcndųall”.
NEKENKSMINGAI — f ruki te pusę iaukito- 
lio Kruscben- stikle kįarStu vandetatYjrto prid 
pusryčius — tat yra snuyue būdas netekti 
saisfe“’. •asaj
Gaukite H pas. bilė .aptiekininku Amerikoje.
— yra dsog tmttaethr ir jus turite sauyotl 
y&sserfei yau tumei Kruscben Salts 
Jeigu JI pirma bupka nelUkin* J pa. kad tai 
yra raaglkUsias būdas nusikratyti riebume
— pinigai gražinami.

GARSLNKITkS
NAUJIENOSE

asau

Th^A.uWn 
įTobacco Co. s

mienoi
įtaiko, kiįjl; LųčKioB yra * tokie

—ir žaliastabakas
l • ■ V - t r t -g . *■

tietiiti vietos cigarefuose

visur skaito
siu cigaretu: DatyRas tataife, 
I niekuomet neU'firiiiHtame

Jp perą Luckiea^ 
..... l^viausiauiė cjį^ęte 

kokį kada, npęą rūkėte
■ ■ ' f ' /į

jTE^ perkame puikiausią, patį 
“JI puikiausią tabaką visame p 
lyjei betį tąs. <įm\ ueiiai&ilUlk

‘ ' ■ RALPH VALDO EMERSON-.
Ar Iii parettklmU negžMlitili paailkina\ kodėl’ pafaulii užjięiV igį prilftUltotky Snikfe?. ; ,.

..........■ ■ i .................. ......................... ...........................................................................

//

ERIC’AS RAUDONASIS
4 f j, .

toro Žalumoj” — kaip' 
atvaizduota Harland Frazcr’io ... 
įkvėptas to plMriojė vikingų 
vadot kurio Hūve
jpmySi'aur^,teriono” vard<t(97&- ' :
10w) Kritini gimus).

Ml IUQN.< P'iJŠC D
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Dr. AJ. Karaliaus Knygos
Rašo e m u n a s

bet gavęs rublį tuoj prager
davo. Lodžius algos iš Rodžio 
gaudavo į melus 40 rublių, 
tris gorčius senienų apsėti, ir 
6 kailius skrandai. Bet pasi
baigus metams, kada reikėjo 
(Indžiui algų apmokėti, Rodis

Tinkamiausias būdas pagbx- 
bti autorių, — tai įsigyti jo 
kurinius. Ne pro šalį butų tai 
padaryti ne vien Chicagos, 
bet ir visos Amerikos lietu
viams, būtent, įsigyti velionies 
daktaro Antano J. Karaliaus 
parašytas ir sulietuvintas kny
gas. baug jo knygų jau nėra 
galima gauti,—jos išsibaigė, 
betdar dešimtis svarbesnių 
jo kurinių, nors

faktų, kurie visiems yra aiš
kiais faktais.

“Aš visai nepaisau, ką ir 
kaip kas nors apie šitų knygų 
pasakys privačiai arba viešai. 
Man rūpėjo pasakyti visa tei
sybė taip, kaip aš jų supran
tu, arba man išrodo, kad su
prantu. O dirbau gana sun
kiose aplinkybėse, — rašymui 
vien liuosas nuo rutinos dar- 

jo kurinių, nors ir ne pojbo valandas tegalėdamas pa- 
daug, randasi "Aušros Knygy- švęsti.” 
ne, 3653 So. Halsted St., Chi-

■ rago, UI. Tel. Yards 4751.
čia paduodu knygų vardus 

ir kainas/ Prie pabaigos šio 
rašinėlio supažindinu su pa
čiu knygų turiniu. Sekamos 
Dr. karaliaus knygos yi«i dar 
galiina- gauti “Aušros” Knygy
ne: • ' ' ■' / '■ ‘ ’ f 

Lvtics Mokslas A 
Vagis ......... ..
Pasikalbėjimas 

su^grinorium .......
Slaptosios Ligųs 
Draugijos ir Organizmo 

Evoliucija.............  .......
Moralybės Išsivystymas 
Nuosavybės Išsivystymas 
Kas Yra Taip ir Kas Ne 

____ , i ■ ■ > ' v r

.Pirmas kūrybinis darbas A. 
J. Karaliaus buvo sutvertas 
1911 metais, parašė įdomių

gema kerštas — keršyti Rod
žiui. Uždega Rodžio skunių. 
Uodžių areštuoja, teisme pri
sipažįsta. Kalėjimas Kalvari
joje, — čia (Jodžius išmoksta 
visokiausių, žulikysčių. Grįžta 
iš kalėjimo profesionalas va
gis. jTuoj susižino su policija 
vagia ir dalijasi, policija ty
čia (Indžio nepagauna. (Jod
žius mokinys Karvelio ir Ro
džio lieka didžiausia baidyk
lė ūkininkams ir tt. Toks tai 
turinys yra apysakaitės “Va
gis.”

•k“Pas i kai be ji mus A merikono ir 
Grinoriaus."

$7.00

amerikono 
.. .. ...... .30 
. ... ..... .50

.50

.50

.50

1.00 
. .10 
1.50 
‘yra

Aušros” knygynas

Nuosavybė ir Darbas . 
Namų Daktaras ............ 
šitų visų knygų kaina 

$12.00, liet 
jas visas parduoda už $8.00 ir
iš tos sumos vienų dolerį ski
ria į velionies Dr. Karaliaus 
paminklo statymo fondų. Rei
škia, kas įsigys visas čia sužy
mėtas velionies Karaliaus 
knygas vertės $12.00, tai gaus 
pigiau negu jų pilna 
kaina ir sykiu prisidės prie 
Dr. Karaliaus paminklo pa
statymo. Ta f liiiš'kaip ir ad- 
ka Dr. Karaliaus paminklo 

visuomenė 
, Dr. Kara- 

$du paimti 
įSalymų^ ri- 
rėtlil^'^ųsti 

i|U adresu. Gyve- 
$goj- arba arčiau 
kviečiami atsilan- 

,kvti asmeniškai.
čia ii0rs .(rųntpai paduosiu 

Dr. Kkraliat& knygų turinį, 
kad gerbiant *įiąųjienų’ skai
tytojai gautų supratimų apie 
kų minėtose . knygose yra ra
šoma

k a 
fondam T^etuvit 
kviečiama įsigyti 
liaus knygas m 
jam jiaminklo 
nigus kiž 
virš lAižym 
nantvs' Cht

Lyties Vai- 
tine Meile;

.-■'■•I. ••■■■■

r “Lyties ‘Mokslas”
* r • r ■ 4įi

Knyga į šuaidaro iš dešim
ties skyrių sekamais klausi
mais: Skyr 
sa; skyritfs
skyrius IF^-Lytinia Instinkto 
Suįriinai; skyrius IV—Sauža- 
gystė; skyrius V4-Lytinės li
gos; skyrius VI —- Apsivedi
mas; skyrius VII—Prostituci
ja; skyrius VIII—Motina, kū
dikis ir tėvas; skyrius IX— 
Moralybė skyrius X—Įvaire
nybės. ’Knyga gana* įdomi, pa
mokinanti, pirma knyga lietu
vių kalboje^ kuri šitaip vaizd
žiai atpasakoja lytinį 
mų. ka

pais; autorius apie 
- knygų įžangoje sako 

mai: J “Visi autoriai,

klausi;

savo 
seka- 
kurių 

raštuose radau medžiagos ši
tam veikalui, yra savo vietoj 
paminėti. Jokį rimtesnį veika
lų niekas patsai vienas ‘iš sa
vo galvos* negali parašyti, vi
sada priseina pasinaudoti 
jau pagamintais veikalais au
toritetingųjų žmonių. Toki 
mokslininkai, kaip Havelock 
Ellis, * Krafft-Ebing, Ham- 
mond, Forel, Moli, Talmey, 
Sturgią, etc., yra autoritetai 
lyties problemose; be jų dar
bų seksologija (lyties moks
las) butų beveik visai tuščia, 
—ji nei mokslu negalėtų va
dintis. Ir, žinoma, be šitų 
mokslininkų nuomonių niekas 
ir nebando lyties problemų 
gvaldyti. Su jų kai kuriais 
teoretiniais išvadžiojimais ga
lima nesutikti, bet jie patie
kė tūkstančius neužginčijamų

do “Lietuviu Žurnalas” 1912 
metais. Apysakoje vaizdžiai 
atpasakojama Juozo Uodžio 
gyvenimas. Apysakos turinys 
maždaug toks: Juozas (Jod
žius buvo neturtingų tėvų sū
nūs, geriau pasakius “kerd
žiaus vaikas.” Vos sulaukęs 
septintų metų pradėjo tarnau
ti už piemenį. Kiek prakun
ta, tampa pusberniu. Tvirtas 
ir sveikas iš prigimties. Buvo 
dievobaimingas, nors skaityti 
ir rašyti nemokėjo, bet buvo 
protingas vyras. Ypačiai jam 
sekės išdrožti iš medžio viso
kiausi namams reikalingi da
lykėliai. Jeigu kas butų sutei
kęs progos pasimokyti, tai iš 
Uodžio butų išėjęs geras skul
ptorius. Bet būdamas betur
čių vaiku, turėjo pasiduoti 
aplinkybėms.

Čia autorius atpasakoda
mas jauno Uodžio gabumus 
jausmingai sušunka: “O drau
gija, draugija, tu nesirupini 
savo nariais! Tu tiktai tam 
suteiki tiesų išlikti, pakilti, 
kuris, būdamas be jokio gabu
mo kitų ašaromis ir prakai
tu sau gerybes kraujai!” Čia 
autorius, atskleidė savo sielos 
paslaptis — nepasitenkinimų 
esama draugijos santvarka/, 4

Juozas (Jodžius suauga į 
vyrų, stojo tarnauti , už pilnų 
berną pas Pečegalių Karvelį. 
Karvelis suktas žmogus. Pra
tina savo jaunų bernų suk- 
tienis tikslams — medžių iš 
kito girios pavogti, šieno ku
pečių ir javų rinkių į savo 
pusę pernešime. Karvelis, no
rėdamas suktybes su Juozo 
pagėlba vykdinti, f išmokina 
Juozų gejrti. Juozas su Karve
liu persiskyrė, susiderėjo už 
bernų pas Kodį. Karvelis, ga
lima sakyti, buvo tiktai šel
mis žmogus, ktioniet Kodis, tai 
tikras žulikas. Uodžius pra
mokytas girtuokliauti ir kiek 
šelmystės, pas Kodį išlaiko 
tikrų egzaminų ne tiktai gir
tuokliauti, bet ir vogti. Pra
džioje Uodis sunkiai kovojo 
su savo sąžine, kad nepasi
duoti piktam, bet girtuoklybė 
jautrių sąžinę greit nuramin
davo.

Geria Kodis, geria jo ber
nas Uodžius — Rodžio pla
nai, o Uodžio darbas — vienas 
suplanuoja, o kitas pavagia. 
Tiesa, Rodis be geriamo dar 
kai kada rublį kitų Uodžiui 
už gerą darbų primesdavo,

Tai dialogas—kalbasi ame
rikonas ir grinorius. Ameriko
nas mokina grinorių politi
kos, bet grinorius moka pa
duoti tokius klausimus ame
rikonui, kad tas negali tinka
mai atsakyti. Čia velionis Ka
ralius pirmų sykį pasirodo 
gabus jumoristas, mokus pa
šiepti esamas žmonių ydas. 
Knygutė buvo parašyta 1912 
m., “Lietuvių žurnalas” ją iš
leido 1913 m.

Grinorius klausia ameriko
no,— klausyk amerikone, 
tu esi šios šalies pilietis?

Amerikonas — Yes, žinoina 
Grinorius — Ar Tamsta 

balsuoti?
Amerikonas — Be abejonės 

aš turiu balsą.
Grinorius — O kaip tas ta

vo balsas atrodo?
Amerikonas— Kaip atrodo? 

Nejaugi, kaip jautis ar ožka? 
(juokiasi). Matai, jis į nieką 
nepanašus: balsas tai šmote
lis popicros, kurį mes metam 
į baksų.

Grinorius — Taip, tai šmo
telis popicros. Man gatve ei
nant, vakar dalijo vaikai gel
tonus popicros šmotelius. Aš 
vieną paėmiau, pažiurėjau ir 
puniečiau... gaila — bučiau 
aš ISalsą turėjęs...

Amerikonas — O tu grino- 
riau, kvailas. Atmink, kad ne 
kiekvienas popiergalis reiškia 
balsą. Tas tiktai popieras 
yra geras, ant kurio užrašoma 
vardus garbingų žmonių. Tas 
popieras metam į baksą.

Grinorius — Aha! Taip, tai 
taip, bet kam jus tas popie
ras į baksą metate?

Amerikonas — Matai šioje 
šalyje šitokiu budu mes val- 
domės.

Grinorius — Tai kas šią ša
lį valdo: popiera, kurią me
tate į baksą, ar patsai bak- 
sas ?

Čia yra tik trumputė iš
trauka iš knygutes “Ameriko
nas ir Grinorius”. Knygutėje 
telpa gana daug juokingų pa
šnekesių amerikono su grino- 
rium.

“Namų Daktaras."
Vėliausia knyga, kurią 

Karalius parašė, yra “Namų 
Daktaras”. Knyga buvo para- 
šy.ta 1928 m., bet atspausdinta 
tiktai 1930 m. Išleido Vana
gaitis. Knygoje yra praktiški 
patarimai, kaip galima pažin
ti gana daug ligų ir be gydy-

ar
$

Dr.

tojų ir kaip nuo kai kurių li
gų galima pačiam, be dakta
ro pagalbos išsigydyti. Yra ke
letas šimtų receptų, kuriais 
galima gauti sau reikalingų 
vaistų bilc vaistinėje. Knygų 
galima pavadinti sveikatos 
enciklopedija. Tiesa pasakius, 
kitos panašios knygos lietu
vių kalba nėra ir vargiai dar 
greit susilauksime.

“Slaptosios Ligos."
Brošiūrėlė susidaro iš sep

tynių skyrių: 1) Venerines 
arba slaptosios ligos; II) Kova 
su venerinėmis ligomis; III) 
Gonorėja-triperis; IV) Kaip 
apsisaugoti nuo triperio; V) 
Sifilis; V) Kaip apsisaugoti 
nuo sifilio; VII) Kitos lytinės 
ligos. Knygos autorius, Dr. 
Karalius, knygos įžangoje sa
ko: “Aš nenoriu skaitytojus 
teorijomis penėti arba mora
liniais graudenimais migdyti 
—kalbėsiu tiktai vienų daly
kų, būtent, kaip šitų ligų iš
vengus. Kalbėsiu atvirai, be 
jokių išsisukinėjimų. Veneri
nes ligas reikia naikinti ne 
gązdinimais: reikia pasakyti 
žmonėms kaip jų išvengus. 
Kai žmonės žinos, kaip nuo 
šitų ligų apsisaugoti, tai tada 
šitos ligos galės ir turės nykti. 
Tai yra tikriausias būdas šitas 
ligas naikinti. Venerines ligos 
kankina tuos, kurie nemoka 
jų apsisaugoti ir tuos, kuriems 
reikia susidurti su užsikrėtu
siais ir nemokančiais kitus 
apsaugoti. Juo daugiau bai
mės, nežinystės ir veidmai
ningos doros, juo daugiau ža
los šitos ligos asmeniui ir 
draugijai padaro.”

“Nuosavybe ir Darbas”.
Šita knygutė, kurių velionis 

Karalius yra parašęs — susi
deda iš septynių skyrių, bū
tent: šventa ir Neliečiama 
nuosavybė: Nuosavybės for
mų įvairumas; Nuosavybė ka
pitalistiškoj tvarkoj; Kapita
listiškoji nuosavybė tai api
plėšimas darbininkų; Priva- 
tiškoji nuosavybė tai pelno 
šaltinis; Darbo nelaisvė.
,:’v^raugijps ir Organizmų

' j J J Evoliucija " ;;
Knyga “Draugijos ir Orga

nizmo Evoliucija” yra taiben- 
drinimas mokslinio socializ
mo su mokslų ir filosofija. 
Knyga susidaro iš dešimties 
skyrių, būtent: I) Thales iki 
Linneus; II) Linneus iki La- 
mareko; III) Darwino “Gam
tiškas Parinkimas” ž IV)Weis- 
manno Paveldėjimo teorija; 
V) De Vries’o “Atmaina”; Vi) 
Kropotkino “Savitarpinė Pa- 
gelba;” VII) Atsakymas Hae- 
ckeliui; VIII) Spencerio “So- 
cialis Organizmas;” IX) Spen
cerio Individualizmas; X) Ci
vilizacija — Ward ir Diet — 
zgen. šių knygų Dr. Karalius 
gana tinkamai sulietuvino, ge
riau pasakius, jų taip supopu
liarizavo, kad galima nors 
sunkius klausimus lengvai su
prasti ir mažiau prasilavinu
siems skaitytojams. Minėtos 
knygos autorius yra Arthur 
Lewis, žymus socialistų dar
buotojas — mirė penkiolika 
metų atgal.

“Moralybes Išsivystymas."
Knygos autorius L. Krzywic- 

ki, sulietuvino Dr. Karalius.

i lįJįniit'ii'K

Knyga pašvęsta vien moralės 
klausimui, kaip ji pas įvai
rias gentis, tautas laipsniškai 
vystėsi ir bendrinus. Grynai 
mokslinis, filosofinis veikalas.

“Nu o su v y b e s Išs i vyst y ma s.”
Šitų mokslinį veikalų sukū

rė garsus francuzų rašytojas, 
Marx’o anūkas, Paul Lafiir- 
guc. Pilnas khygos vardas 
“Nuosavybės Išsivystymas — 
Nuo Nuožmybės iki Civiliza
cijos.” Rnyga susidaro iš pen
kių skyrių: I) Bendralaikinės 
nuosavybės formos; II) Primi
tyviškas 
Šeima arba 
lektyvizmas;

xUi*

komunizmas; III) 
giminingasis ko- 

IV) Feudališka 
V) Buržuaziška
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Chicagiensis ir Briedžių Ka
raliukas. Pirmieji jo raštai 
yra tilpę “Keleivyje” ir “Ko
voje.” Visus velįpnies Kara
liaus raštus sudėjus į daiktų 
susidarytų mažiausia 20 to
mų, bent po 500 puslapių 
kiekvienas.

...
Tai tiek apie velionies Dr. 

Karaliaus knygų turtų. Neabe
joju, kad mylintys 
knygas lietuviai 
kuo daugiausia Drė 
liaus knygų įsigyti, 
kilnus jo atminties pagerbi
mas ir pačiam dvasinė nauiį^.

skaityti 
pasirūpins 

Kara- 
bus tai

CHICAGO SCHOOL
OUTŠTANDING

FACULTY AW
(ACCREDITED)

nuosavybė.
Sulietuvino šių knygų Dr. 

Karalius ir nuo savęs kaipo 
vertėjas pridėjo sekamų pra- 
kalbėlę: “Versdamas šitų kny
gų tikėjausi patarnausiąs 
draugams darbininkams, so
cialistams ir visiems, kuriems 
rupi liaudies išganymas, išga
nymas, kuris prašalinęs da
bartinę alginę vergijų, suteiks 
visiems progų priderančiai sa
vo, kaipo žmonių, gyvenimo 
reikmenas užganėdinti.”
“Kas Yr’ taip, O Kas Ne Taip" 

t

Knygos autorius John M. 
Work. Dr. Karalius sulietu
vindamas šitų stambų veikalų 
nuo savęs pareiškia,: “Nuola
tos augantis darbininkų ju
dėjimas musų tautiečių tarpe 
reikalauja informacijų, kurios 
suteiktų jam teisingų kelių 
prie išsiliuosavimo. Pastebė
jęs teisingų informacijų apie 
darbininkiškų klausimų, ypač 
Socializmų, trukumų, versda
mas šių knygų ir turėjau o- 
menėje šitų spragų užkišti.”

Knyga “Kas Yr’ Taip, O 
Kas ne Taip”, turi apie tris 
šimtus puslapių. Pašvęsta vien 
darbininkų klausimams.

Šitų visų čia minėtų knygų 
knygynuose yra galima gau
ti, kai kurių jų knygynai turi 
visai mažai. Kitų Karaliaus 
knygų: ‘Pačiavimos Pas Įvai
rias Tautas,” “Vyras”, “Pru- 
dono Mokslo Pamatai,” ir dar 
poras yra visai išsibaigusios.

bar, rodosi, pora knygų yra 
Karaliaus neišleistų: “Tarp- 
tautiškų žodžių Žodynas” bu
vo užbaigtas rašyti 1924 m., 
bet dar iki šiam laikui, kiek 
man žinoma, nėra pasirodęs. 
Taipgi knyga “Valgių Gami
nimas” irgi buvo arti užbai
gos 1926 m., nežinau kas su 
ja atsitiko.

Po pirmaisiais savo rašinė
liais velionis Karalius pasi
rašydavo: Briedžių Antanas,

Moderniška Dentiste- 
rijos įstaiga 

Mes nupirkome ofisus Dr. Zipperman
Jeigu (IKRAS DARBAS, GERIAUSIOS 

MEDŽIAGOS. ŽEMOS KAINOS Ir KRE
DITAS ki> nors Jums rclfikia, įneš busime 
dėkingi, jei duosite mūins progos {tikin
ti Jus, kad mes galime patenkinti KIEK
VIENA REIKALĄ dentisterijos srity.

PASTEBĖKITE ŠIAS KAINAS: 
Ištraukimas be skausmo -------------  $1.00
Traukia Dr. T. H. Logan, dantį) trauki

mo specialistas per virš 20 metų.
Pininga tiktai nuo .................  $1.00
22 k. Aukso Crowns ...................... $5.00
Brldge work .............................. i—$5.00
Lieto Aukso Inlays .............................. $0.00
Garantuota pritaikyta Plote ........ $8.00 
Mes duodamo kreditą. Darbas užbaigia
mas ant karto, Imkite Šešis mėnesius 15- 
eitnokBjimul. ,
Visus darbas su raštiška DEŠIMTIES 

METŲ garantijai
THE LOGAN DENTISTS' 

1401 So. Halsted Št. '
S. E. Cor. 14 and Halsted Sts. 

Telephone CANAL 0222

BECOME AcfeEAT T 
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UniOUE Single Text Systėm. One subject at a 

time—covered rapidly and thoroughly.
Convenient location. Spacious quarters. Gym- 

nasium for students.
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Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

Jaunystes Jiegos
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Dr. Magnus Hirschfeld, p!ačiai paskilbd? pasauly, autoritetas Lyties Mo
kslo tyrinėjime ir Direktorius Lydės Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berline, 
Vokietijoj, išrado

TITUS-PEARLS
idant pagelbėti tūkstančiams vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras tą svarbiausią fizišką jėgą. Savo 35 metų praktikoj ir tirinėjime, 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo arterijų, abelno fiziško 
silpnumo, po darbui arba povargiui, svaigulio, depresijos, neurastenijos 
ir t. t.

* . į . ■
Visi tie nesveikumai gali būt pagydomi su TITUS-PEARLS. Daugelis 

žmonių sėkmingai buvo išgydyti Dr. Hirschfcldo jo Institute. Berline.

L. S. (Valstijos Tarnautojas: 60 metų amžiaus, vedęs) sirgęs fiziškų 
silpnumu, svaiguliu ir nervingumu. Greitai pavarydavęs. Sungiai galvo
davęs ir palengva tik galėjęs vaikščioti. Jo fiziškos spėkos buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
duodama po 2 TITUS-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaitės vėliaus gy
dytojaus raportas apie šį žmogų buvo sekamas: — Abelna sveikata geres
nė, gyvesnis, svaigulis susimažino ir energija grįžta. Po 2 savaičių ligonis 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma, jog nuovargio visai nebejaučiąs, yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas susimažino, ir nors 60 metų amžiaus, 

Jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj.

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE. Per .2 savaites 
jus jąusitės tvirtesniu ir jaunesniu. Pri^iųskite $5.00 (cash, registruotame 
laiške arba nioney-orderį) už 2 savaičių tritmentą.

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponą:
TEUTONIA IMPORT and EXPORT SERVICE CO., Dept. 10.224. 

211 Fourth Avenue, New York City, N. Y.

Gerbiamieji: Prašau išsiųsti sekamu adresu..... . bakselių Titus-Pearls,

už kuriuos siunčiu $ 

Mano vardas . 

Mino adresas

Miestas..........

.... Valstija

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, liepus !r druskos vanos, 
swimming pool.

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

Daktaras 
J' 

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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, galvos skausmus, siausmus 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 it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas ’ 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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LENKŲ V AlDININK VŠ 
MUŠA

Tarp įvairių teorijų, kurioritiš bhhddftlM išaiškinti 
dabartinės biznio depresijos priežastis pasaulyje, yra 
viena ta, kad pasaulis neturįs pakankamai pinigų pre
kybai,, skolų mokėjimui ir kitokiems reikalams. O pini
gų trūkstą dėlto, kad ėūą nėpAkankiamai aukso. Beveik 
visose Europos Ir Amerikos šalyse auksas yra pinigų 
pagrindas; o kadangi biznis auga sparčiau, negu aukso 
gamybų, ta! pinigų, galų gale, pritruko; tę) pasėkoje 
pihfgAi p&šidbi’ė brūrtgųs, t. y. prekės atpigo, pelnai 
sumažėjo arba visai išnyko, ir biznis sustojo ėjęs.

fe šitoš teorijos išeina, kad bižhib atgalVihimiii rei
kia padauginti pinigų. Bet kadangi Aukso gaihybį žy
miai išplėsti negalima, tai siūloma ateba daryti popie
rinę infliaciją, spausdinant daugiaus popierinių pini
gų, arbja vartoti sale auksinės valiutos taip pat ir si

 

dabrinę valiutą, t. y. pripažinti du metalu, auksą ir si
dabrą, kaipo pilnos vertės pinigų pAgrindą.

Nėra abeojnės, kad pinigų padauginimu vienokiu ar
ba kitokiu btfdu butų galima depresiją sušvelninti arba 
laikinai pašalinti. Bet į šitą klausimą mes čia nesigilin
sime. Pažiūrėsime tačiau, ar teisinga yra tA nuomonė; 
kad pasaulis šiandie neturi kiek reikia aukso? štai kį 
sako skaitlinės:

Aukso gamyba pirmą kartą istorijoje perviršijo 
$300,000,000 per metus 1899 metais. Ji paskui nupuolė 
iki $254,000,000 1900 metais, dėl Boerų karo Afrikoje’, 
bet toliaųs ji nuolatos kilo, iki pasiekė $470,000,006 
1915 m. Pasaulio karas aukso gamybą buvo vėl sutruk
dęs, bet po karo ji pakilo ir dabar, bendrai iinAnt, nei
na žemyn. *

į ‘ ■ '*■ J': '■ ' : .'■< u'.:. • ■/ < . *'*. V :■ ' jį. *-

Šitą nuolatos augantį aukso kiekį paskirstė pasau
lyje tarptautinė prękyba, ir auksas tapo paverstas pini- 
gaiš arba padėtas bankuose, kaipo rezervas. Skaitlinės 
rodo, kaip per paskutinius keletą dešimčių metų įvai
rių šalių centralinių bankų ir valdžių aukso rezervai 
ėjo didyn. Sakysime, Jungtinių Valstijų aukso rezer
vas 1900 m. buvo $511,000,000, o 1913 m. jisai jau buvo 
$1,290,000,000; gi šių metų rugpiučio mėn. pabaigoje 
jisai siekė $3,610,000,000. Per 32 metus aukso rezervas 
padidėjo septynis kartus.

Panašiai Aukso rezervai augo ir kitose šalyse. Pem 
kiolikos svarbiausiųjų valstybių rezervai buvo 1900 

zervai siekė $10,670,000,000, » M k fe *.■ .

(kurie leidžia pinigus) aukso rezervai šią vasarą buvo 
verti $11,446,000,000; tuo tarpu kad 1913 metais jų ver
tė dar buvo tik $4,933,000,000. Taigi per 18 su puse 
metų jie pasidarė beveik tris kAHus didesni.

Aiškus dalykas, kad biznis pasaulyje taip sparčiai 
neaugo. Taigi aukso negalėjd pritrukti biznio apyvar
tai. Prie to dar reikia atsiminti, kad per paskutinius 
dešimtmečius labai išsiplėtojo įvairios rųšys kredito, 
kuris atstoja pinigų vartojimą.

Išvada iš to viso yra ta, kad ne dėl stokos pinigti 
Ameriką ir kitas šalis ištiko dabartinis krizis. Križjį 
iššaukė netikęs pinigų paskirstymas, o ne jų trukumas.

Bet pinigas yra vertybė, kuri išreiškia tam tikrą 
atlikto naudingo visuomenei darbo kiekį. Taigi netikęs 
darbo vaisių paskirtymas visuomenėje yra pamatinė 
dabartinės deprešijbš pVlėža’štis. ? -

metais $2,031,000,000; o šių metų viduryje tų šalių re- 
, — vadinasi, padidėjo be

veik penkis kartus. Viso pasaulio centralinių bankiį

’ ■ ’ z » • •

iS^ANlM t»RIftš MINTIES BAUSMį

tspdhijds parlUmeilttlS pHem® Valdžios sumaH^mą 
puhįikinti mirtleš bausmę.

,Tdkš štihianymas .jau buvo įrašytas į Ispahijbs 
baU'džiafoųjų įstatymų kodeksą, kuris buvo pagitafetaB 
11870 ni^a,s- Žet mdliArcHija j6 nepriėhii. ;

Rdk'&jo 30 .metų laukti,, iki IspAnljoš 
kiaUsia0 mtliiarfehija tApb Htivbfeta įr JoSvfetiyte 
ta rešpiiBlika, idaht mirties baushie butų |šfatalikta it

■ h.
Mt.—.!». i,L

ši

jtjerilkų. ąoc’iąiistų.., ląįkLąštis 
Kr6kuvoje “Naprzocl’’ rašo, kad 
valstybės tarnautojai yra mu
šami, nes Ši tą faktą svarstęs 
žemesniųjų valdininkų sąjun
gos,. suvažiavimas t ir išnešęs 
rezoliuciją, reikalaujamus, .kad 
Aukštieji Valdininkai , liautųsi 
žemesniuosius valdininkus mū- 
8^........ ■ ,

Reiškia, Lenkijoje atgaivin
tą carizmo laikais praktikuota 
Rusijoje “mordobitije” (snu
kių dūūityihaš).

Atikščfates paminėtas ytidi- 
nirikų šaįungos sūvaŽiAviteAs 
taip put vienbaįsiai priėmė rė
žo) i bei j ą, pro toslųod Amas pti ėš 
yildininkų išnaudojimą :prlya-t 
tihiems viršininkų reikalams.

k'diib^i’šTV ®iAS

Vokietijos koiiuinistų, orga
nas “Bote Lahne” parašė, kad 
socialdemokratų partijos vadai* 
StittftpfaV ii- Wetš ir iaiSV'tįjiį 
profesinių sąjungų . centro pir
mininkus Leipart laikę slaptu 
pasikalbėjimą su valdžius at
stovais ir žadėję toleruoti da
bartinę “prezidentinę vyriau
sybę”,, kurios priešakyje stovi’ 
Vop IPapen.
| Tūo pi tarpu yra žinęma, 
kad Vokietijos socialdemokra
tų partija stovi griežčiausioje 
opozicijoje dabartinei valdžiai

, * 1 t ■

ir yra nutarusi, kai tik reichs
tagas susirinks, įnešti prieš ją 
nepasitikėjimo rezoliūciją. Ir 
s.-d. spauda tą komunistų pra- 

“tenymą griežtai nuneigė.
3et Berlyho kohteništų or-

gaho mete l^aškvps Žinių agen
tūra paskleidė višuosę štalinčų 
laikraščiubse, ne tik Vokietijo
je, bet 4 ir kitose šalyse, komu
nistai tAo b'udii šleįigiašišo- 
cialAemokratuš dįskrebjtūbti, 
parodant juos “išdavikais”, ku
rie buk darą sįaptas &ąutartis 
su junkerių valdžia, šitą me
lo ir žmonių apgaudinėjimo 
kahipAhijĄ kortiuništūi veda vi
są laiką, demoralizuodami dar
bininką jūdėjimą ir tūo būdu 
patarnaiidAmi htekėrjai.. . . ■ . . » • .

“KOMANiitJoJANčibš 
VifeŠuNiiš”

NbpersbbiAi šioje vieloje mi
nėjome, kad viena^ ftūuilb “So- 
čiAideAiokiato” PeiklrAdarbis, i 
nhsivylęs litžagAreivii) sušlip-' 
rėjimū Vokietijoje, labAi ašį-; 
riai .pasmerkė “supuvusį buržu
azinį pęrlamentarižmą”, socia
listų dalyvavimą koalicinesė 
valdžiose ir bendrai “reformiz- 
W’į . ii ... , : ■ ,

Tąs paįs Kattnp savaitraščio 
bėii'd'rAdarbis AąbUr( paduodA 
Latvijos šočialdemdkratų par- 
tijoš pibnUhirikb, Fr. Menderš’o; 
nuotnonę apie Vokietijos so
cialistų taktiką. Drg. Mehclers> 
tarp ko kita, pasakė:

“...Likvidavus Prilšijjbs kan 
riąją vyriausybę, sąiyigbs pteį 
sidarė daug blogesnės vesti 
masinę aktingą kovą, nei 
tos komanduojančios viršuj' 
nes, kurios buvo pirmiau so
cialistų rankose, dabar pri
klauso reakcijai. Jau tuo 
momentu, kada buvo suda
ryta Papeno vyriaus’yiteį bu- 

■ < vo Aišku, ? kad Vokietijos 
likinią sprę's ne parlAAięrtte 
turimos jėįos. KoihUndud- 
janŽios vtešuhss, dabįr yHai 
reakcijos rankpse, kuį* os’, pe 

/ pę^eikalingb plepėjimo, .At
iteka savąjį sugalvotą aar- 
bą, kurios paskutinėmis šA- 
vfti^mis prieš reicho tiTO- 
iihte dAr sįharkiau 
hb pbiteijas;”
Hįgi ' pAbioigte-

dėlto, khd “ktemaiiMojAh-

bes0? Tai — tylėtos tiriisų Vai
diloje. titio ’bąt rėtybiiųcijOš 
Vokietijoje iki šių metų vidur
vasario, Prūsų mihišterių ka
binete , r~---i1--1-'2*-'11 -•-r-
priklausė 
.Braųhui - 
ringui — vidaus reikalų, ir 
Žar dvi vietas kftįem dviem 
socialdemokratam. Kadangi vi
daus reikalų miništeris buvo 
socialUetebkbataš, Ui lt polici
jos viršininkais svarbesniuose 
Prūsų miestuose buvo paskir
ti j socialdemokratai.

Bet kodėl sociablemokratai 
galėjo turėti tas “komanduo
jančias viršūnes”? Todėl, kad 
jie buvo nusidėję į koaliciją 
su dviem denĮpkratineųi bur
žuazinėm partijom: katalikų 
Ceptru ir demokratais, šitos 
trys partijos,. paluikabčios de
mokratinę Weimaro konstituci
ją, turėjo daugumą ’Prusų sei
me.

O socialdemokratai niekuo
met seime ddugūmos neturėjo. 
Jie bdvo stambiausia pąrtijd, 
bet iki daugumos jiems trūko 
dar dauį b'Alsų. Todėl, jeigu 
socialdemokratai butų atsisa
kę eiti į koalicija su katalikais 
it dembkrtoiš’, tai jokių “k'o- 
milhduot|ahičių viršūnių” jie iie- 
bdtb galėję toėti. šios dvi 
bViržukžlnės p'A'rtijbs būtų tUb- 
mėt bhvUšibš priveistos 'dėtis 

‘SU ‘atžŪgdreiVmis, t. y. sū Na
cionalistais, kurie stoja Už mb- 
iibtčhiją. TUo būdu, vietoje 
ŠbCialdėmokratų, “kom'aiidūO- 
jaUčiŪš viršūnės” būtų jau se
nku, prieš dė'šimtj šū Viršum 
bietų, paėmę reakcininkai — 
kaip tik tie gbivdlai, ktirie da
bar paęigrobė į savo rankas 
valdžią Prūsuose ir visoje Vo- 
fei'ėtij'ojCi -

^adlnąsi, 
kad “komanduojančios viršu- 
nes” dabar pateko į atžagarei
vių nagus, fri’. Menders tuo 
patini bripažjšta, kad Vokieti
jos špcialdembkfttai elgėsi tei- 
šlbfeui, neužleisdami vietų vai- 
'AŽioje , realiai (i Taigį J$u 
pripažįsta koalicinės tik tikos 
teisingumą, tos taktikos, kutią' 
taip amsmkitii i bašmorke 4rgw 
A. Da. pirmeshidme “Socialde
mokrato” numeryje.

Tikrumoje betgi be tik Men- 
deVė ir A Da. pasirodė hėnūo- 
sAkiįs, ■ bet dte- hėduošakėšni 
^Asirodę Vokietijbs kortidhis- 
tai, kuVie šalike Vokietijos dar-’ 
blniiikūs į įeherdįį stteiką, 
kVibrnet Vdn Pappnas šidbrlū 
pašalimo kairiąją Drušų vyM'aji- 
s^bę'. komūĄštai tylsūoiūet įįp- 
šiputodami plūsdavo socialde- 
mdkratVik už, jų . v u 1! ‘ 
koalicinėje, valdžioje 
koalicine valdžia,, kū 
vūvo

svarbiausios vietos 
socįaldėhiokrntates:

— pirmininko,. Še ve- 
_o... VidAuš rėiKaiu ' 
dar ,<|vi yie'tos kfti'ėm 

ėmok ratam. liadan

daiyvąvimi 
3, . bet, kai 

vx?iiriojė aąly- 
šbciari'ėtedkratai, buvo 

teivetsti,, Vai tie pątyš ykoteu- 
nislįąi. šoko, protestuoti įr šąttk- 
ti darbininkūs į generąlj strei
ką! Aišku, kad čia nėra 
kibs logikos.

JO-

t‘į re^iiBlika, idaht mirties baūshie buitį įšbraiiktla iš L Jgu tikk.
j&j isUOį knygį Žmonių. Mkama valdžia, psteiro- ti»m4kra4 taMtJ 
do, yte žnibUiŠkesnė, negu ^Dievo pdtepta” kiralfete j reakcijos rankas. I
valdžia.

čteldęm#rata faūkų ir ’*patekb 
į reakcijos rankas. Kas gi yra
tos “komanduojančios viršu-

tariu pasakyti kad aš hite-! 
kicloš hegytye'had Chie^bje 
bei jokiame kitame mieste 
kūr gyveno nūbaŠninkas Dr. 
karalius; ir nlękAdoš iš jb 
j oktete įųjclteš hete'mteū jo- 
klk t kalbos ir
giranjatikbs Wtei
kių JdUkių ^ikąilį sb DL 
Karaliūte hjiekh'doš netari- 
jaii. Su jdo tjk tokią pažin
ti turėjau (kaip, su pačių 
‘Naiijięnų’ redak’toriųte ity 
tik tiek kkrtų esti mątęs Ęr. 
Karalių, kiek ir. p. tiyigateį» 
kadū atsitenkydavA.ii. ChicA-

jurgo seime 
:> ; ori.... ... 

mėnesį. .
■; ' T ! ", " * • 'i | ,

žmogus .peržiūrėti ir pąsįtei- 
įrėūti 0ię tos nboskVybės vteb- 
lę, bei būvo įgaliotas vietihis 
advokatas bei šiaip supran
tantis žmogus sužinojimui.”

Taigi speciajės komisijos 
aiškiai pasakytu, kad duo
dant Peveniūi. tokią didelę 
paskolą Pi Įdomėjo Tarybte 
buvo apsileidusi — nepaisė 
apie tos paskolos, s a ū giliną. 
Jeigu ŠEA. prezidentui butų

1 Ii i Ali m ■ o • * .j. t I I ■< tiih > ■ »■■ ■ - RM> »m I* I m-    imbmiiii ■ I—■ n

tupėję sužinoti ar toji pasko- 
gyrft saugi, jis būtų įsakęs 

eVęiiio nuosavybes vertės 
stovį patyrinėti, o tuomet De- 
venis jokiais “falsifikuotais 
dokunibnfdis” nebūtų galėjęs 
apgauti.

Bet SLA. prežidentas p. Ge
gužio nusiplauna rankas ir sa
ko, kad jis dėl Devenio pasko
los visfal nekaltas...

— Kalvis.
I*

gon, ir BitĮ 
pereitą Biržei:

“Toliau, niękadųs neėmiau 
jokių lietuviškos kalbos pa-: 
mokų iš j.okio kito socialisto, 
nes tais laikais kada soąia-' 
Ii štai galėjo kam nors lietu
vi škoš gramatikos p'afnok’as: 
duoti jaū Aš įpti’ts tiek mo-į 
kūjam Išskyrus kad ,kfelis 
męnešiuą,, pačioje pradžioje 
dirbau ‘Keleivio’ spaustuvė
je kaipo zefeeriš, visas manb 
Išsilavinimas priklaūso dir
bant spaustuvėje ir redakci-. 
jose ‘Vienybės Lietuvninkų’; 
per kelis metus prie J. O.“ 
Sirvydo ir ‘Tėvynės’ red'ak- 
Gijoje pHe V. K. RaGkAiiako. 
Tais taikais rtabažnitttta Ka- 
ralių visai hebūVaU hiatas 
nei pažinęs. DAbate jall 15 
metų darbuojUbsi prie ‘Dir
vos’ ir čia maū Karaliaus nei 
niėkėno kito pAgalbA moky
tis lietuvių kalbos nei gra
matikos nebuvo reikalinga.

“Pasitikiu kad Šį mAtto pA-: 
taisymą ' patalpinsite.

“Su pagarba
k. S. KAtaAVtehfe, 

“Dirvos” RėdAktbtius 
Cleveland; O.” 

Apie tai, kad hiibaitehikūs 
Karuli ds mokinęs p. Karpavi
čių lietuvlškbš gramatikos it
rašybos, pAts KAraliūš y'rh sa
kęs “Naujienų” redaktdtiūi. 
NAb'ašnihkAš kaitą P'asUi'fąm-' 
j Am pąšakpjb, kaiti jisai, šth- 
dbiitAiidtįteaš;, ižaAi’biAudhVtes; 
dūodamaš lietuvių, grdmALfcoš 
Ir rašybos pabibkūs laibais. 
Vieites Jo’ ’ mbfahiį btiVįs Kar
pavičius, kuris UAgi j Ate, škiin- 
‘dę'šis niekti būdų negališ at
skirti; i:,.:* 
reikią segti prie taicižių lĮetū- 
viškupše žodžiuose. Dūbclah't 
ua s m»į. m *’ vtk’įįV'ą w • m ■ >k y \ ■ n.pamokas laiškais, . mokytojui 
su savo, mokiniu, žinoma, ne-- 
ra reikalo asmeniškai pašipa-; 
žinti. ... a..

Ar karaiilis padarė klaidą,- 
minėdamas tarpe savo buvusių: 
mokinių p. karpayi^ių (npęs 
jo atmintis buvo labai gera)/ 
ar p. Karpavičius užmiršo apie’ 
savo . mokytoją, mes, deja,- 
šiandie patikrinti nebegalime.

BRAM ŠTOKER

SHAFAS’i

■ Kerti jį. Kaivade

M x •■'I**'* i * •**rBRUKULA
■MM

^ftmintęp .D^ūbifday,. 6oraa V Čo

> ' V ! ■» * '

lalkii Šnigd labai

kūr kokteš “uodęgaš”:uhlĮ? L_UAfeU.L 
ūbcteh'to

Tbo
SsŪterktei ir sUŪkids Shiegliolės 
sukosi smarkiai į ratą, suku
ria, Nes pradėjo pusti šaltas, 
žiaurūs vėjas. Bet kartūis vė
jas išnešiodavo shitegą į šonus 
ir tuoiiiet. želėdavau laisvai 
npsižValgyli .po didoką apylin
kės plotą. Iš aūkšiūmos, kai
rioje iheš štovėjome;, būvo ga
ilinti niatyti ^aiia toll; už ke
lią mylių, Už didelių shiegb 
apdtengtiį plotų . pašlebėjaū 
upę^ kuri .vibgiuodknia, kryk
dama tili į viebą Šoiią, tai į 
kitlą nūliesČ slėniu savo ilgą, 
juodą jūostą. Titeliui į prieša
kį. ir nelabai toli — tiesa pa
sakius; tidk aftk , kad Ūūšte- 
bali pagalvojusi, kodėl mes ją 
nei)astebčjome<--ėfhkSči'aū~skū- 
biai jojo mbža grūį)ė raitųjų. 
Vidliteyję jų Buvb vežimas, il
ga ir didele brička', l^dri su 
kiekvienu kelio nelyguinu 
įjyyriiyo is vienus puses į kitą, 
lyi» šuą, mojuodamas sayo uo
degą. Vyrų kontūrai, atsiinū- 
jįę į sniego baltumą, aiškiai 
metėsi į akį ir iš rūbų spėjau, 
kad tai hūvo. arba kokie nors 
kaimiečiai arba čigonai.

Anl . bričkos, buvo, didelė dė
žė. Mano širdis šbkte pašoko 
kriitihejė kUotnet ’ ją ,pama
čiau;, nes suprąteą» kfld galus 
.jau buvo nebetoli. Vakaras 
jau ątii’nosi ir tanai .geVAi ži- 
ndjdu, kaįl šaVilei liūšileitiūs, 
tūs, ŠŪtytetihteš, kuris dabar 
glitejO iimitinas Ūežteje, ‘diiįAAs

slalš mįaiiiš stfellgAtž Ts 1’hiiSų 
dagų ištrukti Balutis apihltū 
ir šu'siriipHViiši blM&reiiail į 
jjrbftešbtiį; bfei, teteiebau ,j'o 
nbtahtydįinite LŽ vtiteįttilės 
įihmbbefcu ji prib tioldš Rr'hh- 
iVi. Aįiie ųbį jis Upi|)i*ėžė lli-

Ak mį tote 
fettrlAffie 8W-

»« t >: l . 11 rt ‘ O

O

“įiirvos” .redaktpriūs, p, 
Š. KAr.pąvičiuę, sakę, kad 
habašninkas A. J. Karalius jį 
mokinęs kalbos ir gramatikos, 
bet Ji'špi SŪVo ihdkšlą Įgijęs, 
dirbdamas kęletą mėnpsių “Ke
leivio” spaustuvėje,, kajpo ž.e- 
ceris, paskui — prie “Vieny
bės Lietuvninkų” ir prie “Tė
vynės”. žemiaus paduodame jo

dąkęijai . ir datuotą Į932 m. 
rugį.-A išttsąi: v 7

“Urbiamieji’: '
. “PrašAli patalpinti sekaii- 

tį pataisymą prie./.jūsų ap- 
žvalgos tilpusias ‘Naujieno
se’ Rugsūjb Ž ĄL; iįttaipsny- 
jb ‘Tąm^udįių pasato’. Ta- 

-me strAipsbtib/vteai be jo
kio pOteltb ir.faktį pjteakty- 
'tii: ' •'

^‘Iš 
dalykų

ne

ištraukė nežinia, bet

•Kdlp įValirotfi’, lai pereltūin 
SLA. sel’nte MVd Vokllį f le
gatų, kuriems kuopos, siųsmi- 
mos į ąeipią, jšakė seįpie sto
vėti ir balsuoti už jų (kuopų) 
iŪltariinū’s. Blįj taip Ite Ūele- 
įiatdi pašielgė? bi jie, ŪUv&- 
Žlavę į stelinį, tlldš ktfopį nu- 
įdtiŪilis Pakišo ‘pb... sėdynę ' it 
iiUišdvo “pligal ‘ Savo są^iiies 
š'upl’dliihą..,**

Ateityje SLA, kuopos tiiti 
gerai Ūpsižiiitetetl, kūd tokie 
žmonės, kurie ne didžiumos 
narių niitarhud, bet šavo “są
žinės” klauso, į delegatus nė-

vėįi ir balsuoti už jų (kuopų) 

įaljAt pažielge? (Ji‘ jfe;, iiUyfc- 

Ihtiiiites įįdkiŠo pb

j ŠLa. 37-tas seimask buvo 
“piitiamentariai. ivAtklbgAs ir 
frįternaliai švelnus ir gyvaš’1 
—K. liįūĮįgelis pasakbj a “Tė
vynėje”.

P-nas Drangeii .
paikoj a tlemį; kurie dar Ste
ko nėra girdėję įpite 374U

■.. ,Speciali 'komisijos tAbteitite 
’(“T^ėvyhėšM num. 34) šakb- 
miiv “šh'įblAiė ktrmteijA šAtiT- 
H “M:
rifs jiMKolį ^Uihojęj$25,01)1) 
nebuvo tyrinėta per SLAx 4?iL 
domą Tarybą, nei i

Kili

siųstas

“Juins dabar nėgrės pdvo- 
jils U jo Pūėiiite žiilt'O- 
iiiįš iš ŽUin'd rŪnkiĮ ir sniegui 
vii kiek , pį’asiSktrsįniš,. įpe- 
ine visą

Q____
žftūblal Botagais arkliitš 
lt traukia pirmyn Mik PĮijig- 
dami.” Sustojo, bet netrūkus 
lįsę kteįšiU,. bespŪityiu bdišd:

‘Vie itemdyhilidjį su satiie. 
Notei llašigAUit į pnį sti š'ątlite- 
feid&itl. Me^ gailine ŪešŪ&Į)’ėHv 
Hi i^ipilžo. Difevbl vaite!” 
Vėjnš; pušleiėjęs ktek šnter- 
ktetl, vėl Užnešu Sniego debe
sį ir uždengė vaizdą nuo mu
sų akiiį. Bet greitai nutilo ir 
profesoriūš Irutėjęs žiūronus 
prie akte pdr įkartą. pasižval
gė po dpyiilikę. Staiga vėl su
šuko :

“iiuręk! žilitėk! ar matai? 
jupš sėkA, štetegiasi pasivyti 
'du jraiteliili, pasirodę pietų 
pusęjet. Tūl gteičiausiai kvin
tas i ir Ūoiląs. Mai, paimk žiū
ronus. Skdbėk, kad sniegas 
nespėti! tiška ^paslėpti!” Paė- 
_ v f ..‘j. iv f *» • m*

iltis

0,
Shį. “Žiu- 
jiė daliai

asirodę pietų

tas i ir Uolias. Mai, paimk žiu- 
kad sniegas

au. Tie
dr. Se-

ydtifeš 4t Kvintas Morris liūuul. >____  .m.Kaip leh itebutų, buvau tikra, 
Riui jfei tyhteaš nei kitas ne- 
pUvd Jptedtetei&. Bet tuo pa- 
TO Taikli ii[ijaučiau, kad jis 

visai betolį; dar kartą ap
sidairiusi šiaurėje pastebėjau

kitą dviejų raitų vyrų grupe
lę, kųri jojo, lyg aitvarų neša
ma. >Būvau tikra, kąd vienas, 
jų —. Jopatanas, n kitas, žino
ma, lordas Godalmingas. Ir 
jie Vijosi būrį čigonų su brič
ka, kuria jie gabeno dėžę. , 
Kuomet pasakiau apie tai pro- Z 
fesofriui,. jis pradėjo šokinėtyf 
it šaukti .. iš džiaugsmo lyg 
tipažas vaikas. Ir įtemptomis 
akimis ,pažiūrėjęs mano nu
rodyta kryptimi, pagriebė sa
vo vinčesterį ir padėjo jį prie 
nuolaužos, prie įėjimo į musų 
įdubittią. Visi keturi artina
si . prie čigonų,” tarė, “Lai- 

rKui atėjus turėsime juos ap
silpę iš visų pusių”. Aš irgi 
pagriebiau revolverį ir laikiau 
jį stipriai rankose, nes mums 
bešikialbant, vilkų, kaukimas 
pradėjo įeiti garsyn ir artėti. 
Orui kibk prablaivėjus tuo- 
jaū sužiurome. Man labai 
keistai pasirodė šis reiškinys: 
ptyię . musų krito d i dži ules,
punkioB snieguolės, o kiek to
liau saulė pamažu užslinkda- 
Įiia už kajnų viršūnių spindė
jo vis fryškiau ir ryškiau. Ap
sižvalgiusi aplink į visas pu
ses, vįenur, kitur, pamačiau 
ipažų taškų .grupes, po vieną, 
dvi,* trejetą ir daugiau, kurios 
sjiųko į liiusų kryptį. Vilkai 
rinkosi savo dalį atsiimti!

Kiekviena musų išlaukta 
valahdęlė atrodė t kaip am- 
žipš. Vėjus be paliovos švil- v 
pdamąs uže pro šalį, nešda
mas su savimi sniego sūku
rius, ir kando mums veidus, 
ausis, nosis. Rūtinis hegalė'da- 
ybllie matyti toliau savo pieš
tu. iįel v<n kitais* atvejais, ve- 
jili ndtiiiliiš ir oriii prablaivč- 
juš, galėjbnVe apiihu ūkiniis 
ištisas mylias. Paskutiniu lai
ku tiek iptatohie sekti saule- 
laidį Ir laukti sŪūtes Užteki j i- 
mų, kad dabar ^dlejohie lie 
did'esiilb šuhkiimd ir gana 
teisingai displti, kiio^tel ji iili- 
šiletš i|rbd iižtekls. šiito 
kdtiju nlJū židojopie, dar ne
trūkūs ji baigs. dieŪų. Pažiūrė
ję j laikrodėiiūs nenorėjome 
tikėli; kaį savo ūtve išlaUkė- 
ihe beveik visą valėūdą iki 
visos gtiiįiės pradėjo ttii ūkti į 
itittšiį pukę. b šiaurės vejas 
tuo t'ūĄUi pute vis žiauriau, o 
protarpiai tatp jo pūšbdjtnių 
uarėšl vis trumpesni. Bet tuo 
paČiū iaikū liuneže iki Šiol už
gulusius mus sniego debesis, 
Peš dabar snigo lik laikš huo 
lUiko, ir tai letigvlai. Aiškiai 
galėjome išskirti kiekvienos 
grupės iidrūši, ir čigonus, ir 
lUbs, kūrie j Uos vijosi'. Bet 
keista, kad vbjaiūi arbh Neži
li 6 jo, k$H jtibs vijosi, Urba ne
kreipi | lai jokios domės; bet 
smiltei fdėūkant vis Žemiau ir 
žėmiŪU, tUP srtiarkniū jie pla
ki ūrkiids, ttib labiau Skubė
jo. Vis greičiau ir greičiau jie 
atiinosi prie hiiisų. Profeso- 
čilts ir aš ptisišliejOtŪe prie 
ūplps it laiReme šautuvus, 
priširfeiigę šUllti; btivoiUe žūt 
l'uit pasiryžę ilčteišti jiems 
pįitiažiUbli pr‘6 štilį. Ir jie ir 
k>uti iUušų mikinitikbi neži’ 
ftGjb, k&d tttetj tėti buvome 
P^HUpb.

(Bus daugiai!)
.. I. ■ ■ ■ ■■■ I ■■ .■ I II ■ - MIMI I , Į, fe I ,   

k ^4*^0. Galina gauti 
Naujienose. Kaina 45c. '



JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordenk* 
LIETUVIS’ ADVOKATAS!

i Telenbone; Randolph 67271
2151 W. 22nd St. na

1*Q5 W. Ariami St., Room l»4t 
*r.l*Ml«A'n2 DsnHnlnk #»727»

___________ ___________ nito 6-9 
Teiephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Repūblic 9600

f «; «

’ LiriTuViš Advokatas
10 N. CLARK ST, jRoorni 1205 

,.<■ TeL Cenrtal 6)66 . i
VAKARAIS: 3117 S,* Union

Tel. Victory 2213 J 
Arbaf 1800 W. 47th St. Laf,‘ 8490 

Pagal sutarimą

VVilliam C. MitcheU
LIETUVIS ADVOKATAS! ...

2656b Wesft 6a Street 
Teiephone Hemlodc 1323-

.. ....—.......... ....... ...................................... *"

J. P. WAITCHES
, ADVOKATAS*'

52 B. 107th St. — Prie Michigab Ar* 
I Ta PuUman 5990—6377?

• ‘aiaiSs* “
< l«0 Ni daSMi^ & — pagal sutarti!

JOSEPH J. GRIS] 
. Lietuvis Advokatas 

4631 86. AsWAw. 
Tel. Boulevatdi 2800 

M*. 6515; So. RocMumU SU 
Teli Rcfcrfblic 9723

Ketvfrtadfeni^ rugs 8, W

OGOS
1<2T ataerf

Phone Boulevard 8483

Tėli Kbosevrit 75*32

Roseland

Telefonas Yards 0994

Graboriai
namo

Tel. Clėerd 5927

'ark 3395

JARUSH

MADOS MADOS
iao

tie gtae
Haitted Street

Akių Gydytojai

Apiplėšė banką

. H.mloek 8151 ,

DR.V. S. NARES

m >»***■

i pinigus; bet 
įneš pasiėmė

pasklydo 
šuokalbie

Nauja demokratų paifc 
tija Illinois valstijoj

llbtuvlųgiM»ritt», Įtarto* 
ą su ekspertu lietuviu pa*

-9, Antradieni lt 
pagal susitartai.

GYDYTO 
Gydo garo of

Veisti

valandos t 
ieną, 2 iki. 3 po. 
dėl. nno 10 iki 1

DĘNTISTAS 
nkais, Kctve

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

i {GYDYTOJ 
2420

Valandos! 9— 
Ketvirtadieni vi I“ f*»"7*vv**e

lar.e holdap^j 
State banku|j 
rdad

aažrausias klaidas. Speciali atyda 
ma i mokyklos vaikus. Valandos 
iki 8 v. Nedėliomis, pagal sutarti, 
kainos, per pusę piglaus, kaip

imu akys ati*

l,0Oft kaltinamųjų: teis 
me vienų dienų

kurie 
pantui* 

šie pa- 
pinigihes

Ar<i& 
daroma

Trys miesto darbiniu 
kai užmušti,' šeši 

sužeisti

Banditai ą 
Lake County 
1610 Slieridan road, Nort|i- 
CHicugo. Piktadariai pasipcU 
nė $5,000 ir. pabėgo. Holdapą 
danydami banditai! rinitai pa
šovė merginą, banko tarnaut 
toją. vieną kostuiherj vyrą iii 
įvieif^j banko darbihinką. Bari*

1646 W. 46 th St.
Telefonai 

Boulevard 5203 

Bbulėvard 841T

AVe.
-■}’

_ nuo 2-4i 
ūma po pietų; it

4631 Sout 
Ofii 

Nuo 1.0 iki, 12 
7 iki 8 va!._______ ______

Rez. Teiephone Plaza 3200

’ itai&ą, hrir galMta pamatyti di* f 
diiausj pasirinjtilną grabų to kitų reikmenų ir ui tų pa-

Per biednas, kad. nugi 
pirkti, Vaisių

Phone Boulevard. 4139
A. MASALSKIS

Cook kaiintė eirtaį j! reali 
estete bizni

lis ir Snbatoms
, arti Vleėtern Ao.
M 7828 ,
it PW«» b

Arti' Eeavitt Sft
... Telefonas Ganai! 29922 

Valandos 9 ryto iki 8 vak 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 i

Ežero pakrąnčiai maiiL 
dytib u-žsidai-f

vlršnurodytį pasą^zdfių, prašomo iŠ- 
‘ ' ute arba prl- 

ierj, pažymėti 
Syti savo var- 

r „ . . Kiekvieno pa*
na 16 centu. Galima pn* 

aašto ženkleliais 
Laiškus reikia

Dept., 1739’ 3p

Prasidėjo l’eg'islaturos 
specialė sesija

ti mokesnis, toRibriis Susivie
nijimas; taikiai paskolą mokės* 
tims užsimokėti; Tik reikia at
eiti j susirinkihią; ir pareika* 
įlauti paskolos.
i —Korespondentas.

Dr. Suzana A. Slakis
SprcialittS Motorą, it Vaiką Ugą 

4145 Archer Avė.
:Val. 10-12. ryto; po. piet 4-8 tik. ntar- 

ninkais it ketvergais. Seredomis ir 
nedčliomis. pagal susitariau. 
Ofiso Tel. Lafayetfe 7337. 
Rez. Tel. Hvde Park 3395'

Trys banditai antradienio 
vakarą paliepė Jums Hcndlo- 
riui iHisimauii. kelnės. Ban
ditai pasigriebę kelnes pabė-

Buvęs bankininkas are 
štuotes

: Ateinantį penktadieni, 
įvali vakapo, K. Strumilo 
įainėje, 158 E

, Funeral’
- Direktorius
Patarnauju žmonerps 
simpatiškai, draugiš
kai Hr pigiai; Nė- 
loifnejc mirties pašau
kite mane.
[■2506 W. 63 St., 
P Tek Repūblic 3100 
Į CHICAGO,. ILL.

Battfcra Depu

ataidi No. -----------

per krutinę

6109 South
Albany Av.

Phone 
Antelė 92^

Phone Canal 6122

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

• Valandos; 1—3 ir 7—8 
Seredomis it. nedėliomls pagal sutarti. 
Roatftncija 6628 So. Richmond: Street

Telefonas Repūblic 7868

TkoBėsis sugriuvo; vie 
rias užmuštas, as

tuoni sužeisti

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS! 

4142 Arcbtr, Avinai

:jbj‘ ir višoj Šaly ir darbuotis 
’sprėndinnii1 tą klausimų le- 
’<galėmiš pri’ėmonėiniš; kovotu 
kad butų pašalintas 18' amend- 
taentas; reikalauti, kad tuo- 
j’aii butų išmokėti kareivių 
DOnai*; darbuotis, kad vyriau
sybė priiintu plhhą išlaidbms 
$5,000,000;()60 viešiems dar
bams tikshi mažinti nedarbą; 
darbuotis, kad buhį užbaigtus 
projektas vandens kelio nu6 
didžiųjų ežerų iki Meksikos 
jlnnkos; kovoti, kad pašiliUo* 
šuoli iš politinės diktatūros; 
kovoti už panaiknimą politi
škoj “karališkųjų šeimynų”; 
•dirbti, ka‘d‘ įtsatyinai: libčian^ 
■lys bankui butą* iškeisti* taip, 
jogei jib apsaiigotių dbpDzi to
rių- intterėšus; etič.

g6;- dusineŠė jiė ir $306* kubile 
inivė jbse. Banditai 0aaiškit 
no* Heirdltetiiri; kati j e’ skubiV 

iV neturi’ laiko* kraustyti’ 
jb- kišentes: HoldhVbs: Hertd* 
jeriui padarytai prie namą* 
1656 Wėšt 36< Htertdltems 
gyvena adVesiv 3852 AubUkm* 
aVenue, Ift’idį'ėpoi*tei

Oficialiai- Chicagos inaudt- 
nės, esančios Michigan ežero 
]»akrančiaiš; jau užsidarė. 
Apskaičiuojama, kad- per va
sarą tas maudihes atlankė 
apie 9^500,000- žmonių ir jų 
patogumais naudojosi.

į Re a 66JQ0’ Snuttt. AttttiUn, AtMMK 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. ZALATORIS
GYDYTOJAS, JR CHIRURGAS^ 

18211 &. Haitted Street 
| CHICAGO/ ILIL

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistaų

4643 So. Ashland Avė.
•rd 47th Strttę

Ofiso: Tel. Victdry 6893
RezjrTeL Drezel 91011 

Jei neatsiliepia Šaukite Central 7464 

DR. A. A. R0TH . L
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialittat odos ligą ir veneriikų ligtįį 
Ofisas

į 3102 So. Halsted St.
kampas. 3 Ist Street . ..

Vat:: 10^—11 v. ryto, 2—4, T—9 v.v.. 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—12.

mfibsė, arba sWtM 

1023’ Si. Hatetėd! Stt 
(Jinsen, StadA 

Resi 73d W. 62hd’ Sfe 
Tell Bnalewood 5840

> liomis; dienomis 
žinia; kadi susekta 
kili šluoti vadinamus ^arantuW 
kurie, išdnoduinn miesto in 
Cook kalintas dhrbihinkama 
vietoji algų. Sukčių, pasimoji*- 
nms buvęs: išleisti tokių: wa^ 
rantų suma $3,000,000. Ryšy 
su tuo; suokalbiu tapo dabar 
areštuotas lobiu S'» Steelbi. bu* 
vęs seniau Lakevilie State 
banko, kasiems, ir du neseniai; 
paleisti! iš kalėjimo asmens, 
išsėdėjusiai: terminus Atlantai 
kalėj me už plėšimą^ Vyriam- 
sybės, agenai’ užliko pas juos, 
ir fulšyvų. warantą< pažymėtų* 
kaip vertų $46,000.

Policija dar ieški^ ketvirto 
šūkčios kuris, esąs Chicagos 
butlegeris.

Miėtto Ofitat 71 W. VJaehingtan 
Room 905 ' Tel. Dearbonti 7966

Valandoj: 9 ryto iki 1 po pi^l

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki!,9 ▼A 
4145 Archer Avė, Tel, Lafagettb>TiT7

Nft^Td/ lfafePttk 339*

4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 10 
iki 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

tvobesj;
bi*-

Trečiadibnj; rugsėjo! 7r die
ną, tarp 6 ir 7 valandos rytb 
temperatūrai buvo. 54 laipsniai. 
Tai buvo vėsinuia šio mėne
sio temperatūrai nuo 1898 
metą.

Lachavich ir Suims 
LIETUVIS GRABPMjS

įPatarnauji laidotuvėse1 kuopigtauria. 
Reikale meldžiame atsilnutUdii o uu«Q 

darbi! Busite’ uŽganldinti.
Tel. Roosevelt* 2W5> arba 2516

2314' >. 29rd- Pli, Chicago
SKYRIUS t

į Wiliiam* Węst', iš> Canibrid- 
!ge, MašH„ važiavo į! Cbįtąbll, 
|Mt. Cernom mokyklom Chi- 
!c3g°j ją’’ išlijo iŠ1 buso į ša- 
lygatyį. Paiiialc, Kad du vy
rai lošia nekaltą gemį' iš' cen
tų. Čiėmis Westui pasirodė 
įdonuis ir jjs pristojo. Galų 
gale West prakišo $125.

Policijos stoty West paaiš
kino: Bet, girdi, vienas iŠ tų 
dviejų nepažįstamu jam. vy
rą prakišęs $5001.

“Sure!” sutiko policininkas. 
“0į dabar”, patarė jis kolegi
jos mokiniui, “pasiųsti1 tėtė** 
igranuy teVams, kad- gautumei 
daugiau pinigų. Pats gavai 
pamoką, kurios niekuomet 
•nėbutiime įgijęs mokykloj”;

IšnrnM gaivėjį ko mo 
tykioj niekuomet ne

būtų, išmokęs

A. K. Rutkauskas,. M. D.
4442* South tyeetern Avenuo

Tel! Eafayrttc 4146

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

j Rėmėjai valstijos legislatu< 
ros - nario, Micliael L. Igoė; 
kaip kandidato į Illinois gu
bernatorius, organizuojasi į 
Tfogrešsivė* Dėmbčfatlė- Karty'

Trobesis adresu 2103 Hern- 
don street buvo verčiamas. 
Kdi antradienį darbininkai, 
dirbusieji prie trobesio verti
mo; aplėidb1 darbą ir išsiskirs- 

apielinkės keletas 
vyrų ir vaikų* įėjo į trobesį pa
sirinkti. medžių pečiams už
kurti.

Vaikai laužė trobesio pama
tą.. Trobesis staiga pasviro ir 
susmuko* prislėgdamas tuos, 
kurie buvo vi’diij. Vienas vy
ras tapo užmuštas, o kitu du 
vyru, ir šeši vaikai sužeisti.

Ugnegėsiai ir policininkai 
triusėst iki vėlyvo, vakaro kol 
pagalios persitikrino, kad* 
daugiau auką, griuvėsiuose ne
beliko.

Nukentėjusieji didžiumoj* 
buvo italai.

Ofiso, it. Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cbr. of 35th 8 Hileted St») 
Ofiso valandos nno 1-3. nno 6:30-8:30

Nidildieniaiš pagal sutarti

Ofiso, it Rife Teli Boulevard; 5914

DR. NAIKELIS
I 756 W. 35th St

(goft Of: 35th « Halsted’ StsY 
į Ofiso valhndosi nuo 2-4, nuo 7.9

Nedeldieniais pagal sutarti

Antradienio vakarą trys 
miesto darbininkai’ tapo už
mušti, Oi kiti šeši sužeisti. Tie 
darbininkai) buvot leidžiami į 
žemyn: į naują* Chicagos ave- 
nue vandens tunelį. Juos be- 
Ibidžant platformų nutruko ir 
jie nukrito žeinym daugiam 
kaip 100 pėdą,

Šie užmuštieji ir sužeistieji 
darbinihkai' buvo dhlis gen- 
gės, dirbusios kalbabam tu
nely; kuri> susidarė iš-* 19 žmo
nių. Pirm jų jau tnpo nu
leisti, žemyn aštuoni.

Iš' sužeistujųr ir užmuštųjų 
pavardžių, ne viena neatrodo 
lietuviška.

Nelaimė atsitiko prie Chi- 
eago avė. ir Larabee strėet.

Valandos! nno. 10: mo. iki Z po pietų 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare; Sek

madieniai* nuo LO IW 12.

DR. A. J. CUSSEN
LIETUVIS DĘNTISTAS

; Valandos: nuo 9 ryto, ijri. 9 vakaro, 
nediliomii pagal sutarti;
4M

X-Ray....Phone Cicero 1260

Cook kaulei priklausė $162;- 
Į183.’49' is Aąnitania aąatft- 

}mento, 832 Argyle štr’eėt’.
Kalbamas trobesis: leista 

pardavimuii iš auUcibhb: Vie
nas iš susirinkusios* publikoj 
pasiūlė už jį $2. Aukcioniet- 
rius pareiškė:

• “Du dblbriai siulbmh’, du: 
doleriai — ar siūlo kas daili* 
gi a u?”

Niekas neatsiliepė. Taš 
pats žmogus, kuris pasiūlė $2; 
|vėl pakartojo pasiulymą.

Tretį kartą užklausė aukcir 
jonierius, ar siūlo kas dailgiau 
’už namą. Tuomet' kauntes 
.kontrolierius pasitarė su kaun
tes iždininku ir pareiškė, kad 
įjje paima namą už sumą, 
įkurią siekia taksos, 
iliauntc ir nusipirko 
•reiškia, ėmėsi reali ostatu 
nio.

Lietuviai Gydytojai

Dr. Vincent C. Steele 
Deųtifitas 

4180 Archer Avenue

lietuviu pa*
______________ B^pWos Dėl*
šermenų. Pašaukite EUDEIKįi phw negp kreipsitės kur 
kitur. * ' ' - r: ■

EUDEIKIS

I VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phlengvins akių Įtempimą, kurii eiti 
priežastimi galvos skaųdSjimo, svaigimu 
aKiit aptemimo, nervuotumo; skaudamu 
akĮi{ Karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trunlpategystę ir toliregystę. Prirengia 
tebihgąi akinius. Visuose atsitikimuose 
egžajnihpvimas daromas su elektra, paro- 
|alnH|įt 
atkreipi 
nuo 1C 
A^ihii 
buvo , 
Daugely
taisomos bei akinių; Kainos pfr 

giau kaifr: pirmiau.
471g South Ashland Avė.

’ Phone Boulevard 7589

a.mwtw,m d.
We«r Town State Bank Bldg. 

2400 W, Madlton St.
Vai.: P iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Teli Seeley 7330 .
Ninnų; telrfpnM Bronswicli 0597

A.L Davidonis, M.D.
4910 Sm Miėhigan Avenue 

Teli Kenwood 5107 
VARANDpSč

* nno- 9- ilii U valandai ryte: 
nūn 6 iki 8 valandai vakare 

apart; KVentadienib ii ketvirtadienio

Trafiko teisme antradienį 
buvo didels susigrūdimas. 
Teismą* atlhnke viirš’ l‘,000‘ au- 
itomoHilistų,. kurio buvo areš
tuoti parėjusį; šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį už nh- 
siženginius trafiko reguliaci
joms. Su. jjftiš dhr atsilimkė 
kokie penki šimtai: advokatų: 
ėia- nepriskailyta tie 
nusikalto automobilių 
Įnimo patvarkymams, 
stnrieji užsihiokėjb* 
bausmes kitoj; vietoj, 
’thi automobilišlų 
(ryšy su vajumi kadi priversti! 
automdbilstus laikytiš trafiko 
įroguliaaijų, 
f 4 r- . ..
i Vėl rekordinės vėsa

Kaip, šiandie Chicagos. me
ras Cermak apleidžia Europą 
ir vyksta Amerikon laivu Bre- 

’inen. Chicagos demokratai 
planuoja’ pasitikti, jį didėlėmis 
iškilmėmis,, kai- jis sugrįš nar 
mo.

Lietote Akušacte

Georgę Kanopars, 72, nietųį 
876 MilNvankee avenuej tapo 
areštuotas už tai,, kad. pedlia? 
vojp grušes prie municipalės 
laivams, prieplaukos. Klausi 
nėjįamas policijos stoty jįo 
prisipažino, kadi turi sutaupą. 
$7,516: Ir tuos pinigus poli* 
cibihkai' užtiko Kąnbpar&’b kb 
Šdiiiiiję..

7:30 
sve- 

107. street, į» 
vyks Kliubų ir Draugijų Susi
vienijimo, paprastas susirinki
mas. Bus jame raportų ir 
pranešimų. Visų, narių parei
ga atsilankytiv Ypač tie nariais 
Įnepartiriškite atsilankyti, kurio 
esate užsilikę mokesčiais. Nesi
duokite išbraukti i§ Susivieni
jimo. Kurie negali- užsimoke-

/” Telefoną*; Yardfc 1138

Sranlėy P. Mažeika
Graboriua ir
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
i Tūriu automobiliui visokiems reika

lams. Kaina, prieinama

3319^ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Musų Patarnavimas, lai
dotuvėse ir kokiame re!- 
kalt visuomet esti sąŽi- 
ningas ir' nebrangus* to* 

' dil,< kad' neturime ii- 
laidų užlaikymui; •ky- 
rių<

3307 Auburn- AVe.
CHICAGO. ILL.

DR. A. L. YUSKA
2422 . Marquetto Rtk

kampas 67tli ir Artesian AVe.
TeRfbnUi GtovehiUt 15 95 

Valandos1 nuo 9 iki H l—t it 7-9? pu: įie&; ųred< „ r 

nedalioms ' pagal.; susitarimą

J. F. KADŽIUS
• V* *;'•***■«* •>. "r1- W '

PIGIAUSIAS LIETUVIS., 
GRAeoi&ur chicagoj

Laidotuvėse patarnau 
j« geriau ir pif 

W negu kiti’ tbdėl,' 
priklausau . pi*' , 

bų išdirbystėl
IBM . OFIS AS V

668: W.. 18tb Street
Tel. Canal 6174 

....SSH, . SKYRIUS;.

3238* 8. Halsted! St: 
TeK Vittory 4088

■. SpęįngfiąMte tr<i<.jgdicjii.,su.-. 
sirinko sąeCialė* Illihbiš vąlšti- 
jttš Ibgįšrahiros sesija. Svar- 
Bihusiaš jos tiRlhs yra siiraš- 
til foiidų; 7(X):d60 IlKnojUj sdi* 
vargusią žnibnią šbijiti: ėribš* 
Itegislaturą stbvį ir keičias ki
tą svarbių Klausimų:

Laukfa ihięra Cermako 
grįžtiant

Dekite saro akią išegzaminuoti * 

Oi-; A. R,. ĖLUMEljlTHAl.
OPTOMETRIST 

Blk' P^ktikuoja viri 20 m.

Tet Boulevard 6487

................. - " 1 ........... . ........g' -. ...... ''T**. 

Seniausia k Didžiausi a' LIET'UiVtąi - 
fUiii BHi 

BUDRIKIO iii vėl* niištlebiHo publiką? imt nupigintu
mlfr kairiomis aukštos rijšieft p&Mdojitafc M* 
uoh^nedame už atvežitną iširusio: šmogriua tarno muWi 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalifes. 4

WŽalui esant; musų airiombbillam atadttuot J<: jūsų 
namus* it- atveš' i> musu- istaikriė J
diiausj pasirinJtDną grabų, to kitų, rdkmMi; to <p*, 
tarnavimų, jums visai nieko nbreikto. moMtij nežiūrint

bf Illinois ir jau1 valstijos še- 
Jkrėtariiiš. išdhvė jiems tokiai 
išarti j ai čart’crį.

Naujos partijos tikslas, pa- 
isaib jbš seRrėtoriaūs, esąs 
toks:
\ Kelti' publikos susidbmėji- 

jihą* viešosios politikos kibusi-

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 Sk Ashland Avė.,
i. Ofiso Tejllž Bbulėvard. 7&2Q;

Nkmų Tel.: Prospect 1930

CHIRURGAS 
ituuto, ibipume 

______ , gyslai. ' 
nuo* 1 ikj 4? it rraoi T UŠ 9 
diliomis nūn 16 iki’ n. 
IX Sodtb'' Haitted Street 
■wi BoolmM 1401

Įvairus, Gydytoj*! .

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS

■ Gerai lietuviams žinomas fitf 25: sW- • 
tos kaipo patyru gydytojas, cfainktgas 
ir skuteris.

Gydo suigta ir chroniškas ligas vy- 
Įnp moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray is. kitokius etazcos 
prietaisus. # .

; Ofisas ir Laboratorijas 1 . 
1025. W. ISth St„, netoli Morgan 8& 

Valandos: nuo 10—12 pietų tą 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

! Tel, Canal 3110 ’ !
Rezidencijos telefonai

Hgda Patk 6753 ar Central 7466

DR. CHARLES. SEGAL
Praktikuoja. 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Ava., 2, lubos 

k ' CHICAGO, ILL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
. , OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4? 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. JĮieną, 

Phone Midway 2880

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS' Ik. BALSAMUOTOJAS
Dideli it< graži koplyčia dykai!

Advokatai -

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
H. Dearborn St, Room 1113*

į *

Btiuzka su trumgom naū< 
■ Sukirptos mis

taipgi 36, 3f

127'
; * >|»»yunmm.į ^wuow»nun,

Valandos: nuo 9 rytp iki 4 po piltų 
, ,. Gyvenimo vilta .

3323. South Haitted. Street 
Tel. Boulevard' 1310 

Valandose nuo 6 iki 8* vaL Uiekvitūą 
vakarą, išskyrus, ketvergi, 

’ Nedėlioj ūuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas

3030 — 1 
joviskom rankovėm, 
ros 16. 116. 18i 20. 
ir 40 colių per krūtinę.

Norint gauti- vienų ar daūgiūu

kirpti paduot® bitui 
dholi pavyzdžio nm 
mierų ir alodai par 
rių, pavarde ądreei 
vyzdžio kali ' 
siųsti pinigu^ attar j 
tartu su utaatannt, 
adresuoti:

i;*ra&®'.

STOVIS AKIŲ SPBpiĄMSTAK

KbmplikttOttaibiiL 
AteitikimuoM

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
75firWeflfc8fithSt 

kampas Halsted St.
Valandos nno 10—4>. nuo. 6: M 8.

Nedaliomis puo 10 iki 11



JOS. F. SUDRIK
INC.

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

Chieago, III.

Ketvirtadienis, nigs.m,

’ s o m t m*v > '■ •i Tarp Chicagos
Lietuvių

MMF'

CLAŠSIFIED ADS

NAUJAS RESTAUHANTAS
Geriausiai . pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai; barščiai ir. kiti naminiai 
valgiai. Satininkas su daug metų pa
tyrimo šiam! biznyje, užganėdins vi
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St.. 
CHICAGO. ILL.

PHILCO G. E. Highboy, ar Loboy 
$18, Midgets $9.95« 2332 Madison
St, Atdara vakarais.

narių atydai. Nariai, narės ir 
bei darbuotojai kviečiami arsi
ant susirinkimo penktadieny 
9 d., 1932 m., 7:30 v. v. 
Liutkevičiaus name po num.

Gerbiami L. S. M. 
Vasaros laikas baigiasi,

turi 
bo. 
ma, 
turi
Ke’stučio kliubu.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na- * 

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkaia. Maža narystes mokes
tis. Expertq patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom - 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

• Inčorporeted, - 
J642 We«i Divirion St.

Tel. Arroitage 2951 ir 2952
.... — -—s------ -; ■ ■ ■■■   ,--------------

AR JUSI) STOGAS KIAURAS? 
Pasaukite mus —- mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble* 
korių darbą — stogų^ rynas, nuobčgas. 
dafbas garanutotas.' ’ Apskaičiavimas 
dykai.
' BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3218 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

REIKALINGA mergina ar moteris 
tinkanti minkštų gėrimų ir užkandžių 
vietoj dirbti. Kambarys, valgis ant vie
tos. Mrs. Emma Pocius, 6425 South 
Westem Avė.). .. »
—• iin.... nulį i ■ i......... ...

For Rent

-   "1 ..
kitą, koks lošėjams atrodys tin
kamesnis. Nepamirškite, lošė
jai, susirinkti.—Kditiiaija.

■ —r----- tor*-1
Pirma choro praktika įvyks 

penktadienį, rugsėjo 9 d.

Pirmas lOts metų 
Dėdės Šerno mirties 

paminėjimas
Rugsėjo 11 diena—sekmadie

nis. Amerikos lietuviams, ypač 
chicagiečiams ir apylinkės lie
tuvių kolonijoms, didelė, iškil
minga diena. įvyks paminėji
mas Dėdės šerno pirmo dešimt 
ipečio jo mirties sukaktuvių.

Iškilmingas paminėjimas at
sibus Tautiškose Kilpinėse prie 
Dėdės Šerno paminklo, kurį pa
statė Amerikos Lietuviai savo 
geradariui liaudies švietėjui.

Dėdė šernas ne ginklu ran
koje, bet plunksna privertė Lie
tuvos vaikus pamylėti ir gerb
ti jį. Jis jau dešimt metų at
gal apleido mus, bet dar te-

Chicagos Lietuvių 
Choras Firhiyn 

stoja darban

kią nuosavybę, Daraškų sūnus 
per vasarą padeda tėvams dirb
ti, o žiemų lanko mokyklų; abu 
gražiai kalba lietuviškai ir la
bai malonaus budo vaikai; Mo
tiejus Daraška, kuris dirba pas 
Daniškus, beesąs draugiškas vy
ras ir geras darbininkas.

—R. š.

CI raudonieji fašistai savo na
riams pašalpų išmoka tik dali 
nai. Jie sako, kad nėra pini
gų jų iždk Turbut ir pas juos 
centre tokia tvarka, kaip pas 
Chicagos miesto valdininkus, 
kad neišmoka algų mokytojams 
ir kitiems darbininkams. Po
mirtinės ir gi jie keliems neiš
mokėjo. Deliui to nekurie apie, 
kūnai kreipėsi net pas advoka
tų. Gi sayo organizacijas laik
raštį gauna’ regis mėnesy tik 
karią.

'Aš Kaziui pastebėją kad jie 
suįnulkino ir apgavo , tuos ak- 
lu.š savo sekėjus, kuriuos nusi
vedė i raudonąjį sojuzą. šian
dien tokie su vilti nariai pyks
ta; kai kurie jų jau seniai me
tė sojuzą. Kad juos nuraminti, 
jų viršilos buvo sumanę gauti 
“bonusų” iš senojo Susivieniji
mo. Už pastebėjimų šių dalykų 
Kazys labai supyko. Mane iš
vadino visokiais žodžiais, kad 
•aš pasilikęs prie senojo Susi
vienijimo dabar keliu aikštėn 
komunistų negražius darbus.

Nėra gerai ir Kaziui 2 kuo
poje, ba jau kelis kartus jis 
buvo padavęs rezignacija, bet 
tos rezignacijos kol kas virsi 
los nenori priimti. Aiškinasi, 
kad vietoj gyvenančių kitų nė 
ra, kurie galėtų darbą atlikti.

Bet ir Kazys plepėti tik gali, 
o dirbti nenori ir raudoname 
sojuze veltui. Kol jis buvo se
name Susivienijime, 55 kuopo
je, jis ėmė algos $50. Dabar
tinis musų raštininkas daug 
geriau atlieka' darbų be algos, 
ne kad Kazys dirbo už algų. 
Mat, komunistas gali rėkauti 
apie komunizmą ir revoliuciją 
tik už pinigus.
gų, jis toks pat bus, kaip ir 
visi kiti. Reikia tikėtis, kad ir 
Kazys kai atvės biškį jo gal
va, kada nors dar sugrįž į mu
sų kuopų.—Korespondentas.

kienė su padėjėjomis sukosi, aų,,. 
šilusi kol visus pavalgydino. 
Daugelis svečių suėjo ne tik j 
pažintį, bet ir draugiškumą, taip 
kad jautėmės visi lyg vienos 
šeimynos nariai.

Kada prisiartino tykus vaka 
rėlis, vyrų choras, vadovauja
mas p. švabo, trauke lietuviš
ką dainų; kiek vėliau prisidėjo 
ir moteriškas choras. Ypatingo 
įspūdžio savo dainomis padarė 
p-nia Jurgaitienė. Paskui Da-, 
raškų seklyčioj p-lė ’ Kuneckaitė 
pradėjo skambinti pianų, o Juo
zas Daraška ^prisidėjo su armo
nika, tai visi įsismaginę ėmė 
šokti, žaisti, butelį sukti, po
kerį mušti, ir taip draugiškai 
besilinksmindami nė nepajuto
me, kaip prabėgo dvi švenčių 
dienos.

Pirmadienį visi svečiai, pri
vaišinti pp. Daraškų, grįžo at
gal į Chiea'gų prie kasdieninių 
darbų, rupesnių ir vargų.

Prie progos tenka pasakyti, 
kad į Michigan važiuojant for
mos v.’sur atrodė puikios. Da
raškų farma yra 240 akrų di
dumo Javai joje šiemet užde
rėjo gerai, gyvuliai 
šokio maisto pilna, 
kų pasipasakojimo 
jie jaučiasi daug 
turėdami farmų, ne
tokios pat vertės namų ir kito-

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn jau pabaigė vakacijas.. 
Ateinantį penktadienį, rugsėjo’ 
9 d., choras susirinks pirmai 
po vakacijų praktikai Melda
žio svetainėje, 2244 West 23 
place. Praktika prasidės 8 va
landą vakaro.

Choro nariai prašomi visi at-. 
silankyti. Kviečiami taipgi at
silankyti tie ir tos, kurie se
niau priklausė prie choro arba 
ir nepriklaušė, beit,norėtų jame 
dalyvauti.

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn, be to, kad teikia įdo
mių pramogų-parengimų, dar 
duoda progos lietuviams gyven 
ti smagesniu socialiu gyveni
mu.

Pp. Steponavičiai, ką tik su
grįžę iš atostogų, pranešė, kad 
šiemet bus dedama ypatingų 
pastangų pritraukti prie choro 
buvusieji seniau dainininkai ir 
dainininkės ir kiti senesnieji 
asmenys. Jų noras yra, kad 
?irmyn chore dalyvautų taip 
;aunoji, kaip senesnėji gentkar- 
tė.—Rep. i

Dėdė šernas*

vai-

chi-

PRANEŠIMAI

’ Radios

Neduok pini-

Gy venimo verpete

.malonėk it a

perstaty-

WestPuIlman

■ ....

ypač šiuo laiku daug dar- 
Kaip daugeliui yra žino- 

trys nemenkos draugijos 
pasiūlymus susivienyti su

PARDAVIMUI delicattessen krautuve 
arba mainysiu ant automobiliaus.

4456 So. Wa$htenaw Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

gražus, vi
Iš Daraš- 

matyt, kad 
laimingesni 
kad mieste

RENDAI flatas 7 .kambarių, .naujai 
dekoruotas. 3406 So. Union Avė. At
sišaukite 3227 Auburn Avė.

MAŽA krautuve su beismantu, apšil
dyti. taipgi garadžius tinka plumberiui 
arba čeverykų valymo įstaigai, 3458 S. 
Halsted st., $20.00.,fTel. Canal 1728.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia '

Furhiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RADIO PATARNAVIMAS — pa
taisau visų išdirbysčių ‘ radios. Patar
nausiu greitai ir geraii Šaukite Tel. 
Grovehill 2092.

KARPETĄS. importuotas 9x12. la
bai geram stoVy, $35.00. taipgi 
“drėpsus”, pigiai. • Ardmore 10544.

Nepamirškite gražaus Lie
tuvių Prograino nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš 
galingos WCFL radio sto
ties 970 kilocycles.

GERIAUSIA 
VIETA PIRKTI

RADIOS, 
RAKANDUS, 

ELEKTRIKINIUS 
ICE B0X 

ELEKTRIKINES 
SKALBIMUI 

. MAŠINAS, 
DULKIŲ 

VALYTOJUS

i begyvena' tarp musų ir gyvens 
ilgai—nes liaudis jį priskyrė 
prie nemirtingų!

Lietuvių tauta nedaug turi 
nemirtingų savo vaikų —ypač 
tokių, kuriuos pati liaudis pri 
pažintų nemirtinais be prievar
tos. štai Dr. Vincas Kudirka, 
Dr. J. Basanavičius, vysk. Ba
ranauskas, Sim. Daukantas ir 
1.1. Na, ir štai pati liaudis pri-

skyrė prie savo nemirtinų 
kų dar Dėdę šerną.

Amerikos lietuviai, ypač 
cagiečiai ir apylinkės lietuvių
kolonijų, yra kviečiami atvyki 
rugsėjo 11 d., sekmadienį, j 
Tautiškas Kapines ir iškilmingai 
paminėti pirmas 10 metų Dėties 
šerno dienos mirimo sukaktu- 
ves.

Kviečia Dr. A. L. Graičunas. Dainų, muzikos ir 
kalbų graži radio 

programa

Jau ne perdaug laiko beliko 
iki 13 d. lapkričio mėnesio. Tą 
dienų vienas didžiausių lietuviu 
kliubų Chicagoj turės pasiro
dyti savo spėkomis Meldažio 
svetainėj—kų kliubas gali duo
ti lietuviškai visuomeeni.

Todėl, kad užganėdinti atsi
lankiusius lietuvius į tų vaka
rą, Keistučio kliubas turi pasi- 

I rinkęs gražų veikalą—tragedijų 
: “Gyvenimo Verpete”—perstaty
ti savo spėkomis. - , < I

Drangai kliubiečiai prašomi 
i yra paremti savo kliubą platin
dami busiančio vakaro bilietus. 

| Neužtraukite viso darbo vienai 
Garsinkitės Naujienose valdybai ar komisijai. Valdyba'

Tinkamai priruošti vakarą 
yra nemenkas darbas. Ir, gerb. 
aktoriai, kurie jau turite pa’ 
ėmę knygutes ir kuriems jau 
roles paskirtos, 
penktadienį, rugšejo 9 dienų, 
7:30 vai. vakaro susirinkti pas 
M. Kasparaitį, 2059 West 23 
Street. Tų dienų pradėsime sa
vo pąmokas-repeticijas. Nu
statysime dienų, repeticijoms ir 
vietą pasirinksime joms. Taip- 
pat reikės aptarti klausimas, ai 
palikti senąjį Keistučio kliubo 
režisierių, ar turėsime rinktis

v

Amerikos Lietuviai
t

r^išstunlč per-
NAUJIENAS

r

VIRŠ

s3,000,000.00
Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje* t

Mes taipgi pasiunčiamo pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kariadon, Argentinon ir i kitus kraštus,
PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO ‘

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Chieago, Illinois. <

■ Ai* 1V * •
. -

•

n
>

Pereito antradienio vakarą ir 
vėl radio klausytojai turėjo ma- 
onumo pasigerėti gražiu pro

gramų, kuris buvo transliuoja
ma iš stoties W. G. E. S. pa
stangomis Pe6ples Fufniture 
Co. krautuvių, 2536 W. 63rd 
Street ir 4183 Archer Avenue

šį kartą dainininkai J. Ro
manas, p-nia ‘E. ’ Bartush, p-lė 
O. Bitautaitė, A', čiapas ir 
“feppleįs, Ra^iij, duetuos ii;. kv$> 
(tetas’’ ‘buvo fiacirinRę gražįų 
dainelių, kurias tikrai artistiš
kai sudainavo. )(l5ž tai visi dai- 
nininkai-ės verti yra didelio 
pagyrimo. Prie to. buvo rink
tinos ir gražios muzikos, o tar
puose įdomių kalbų ir naudin
gų pranešimų.—K. J.

Chicagiečiai Michi 
ganė

Ateinantį sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, West Pullman Patk 
svetainėje įvyks Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 55 kuopos 
susirinkimas, šis susirinkimas 
svarbus: bus svarstoma dar 
nebaigti dalykai iš atsibuvusio 
seimo.

Visų narių pareiga atsilanky
ti. Kurių mokesniai yra užsi
vilkę, turi užsimokėti juos, o 
kurie nagali užsimokėti iš prie
žasties bedarbės, tai tie priva
lo atsilankyti ir pareikalauti pa. 
skolos iš Centro užsimokėjimui 
mokesčių. Nesiduokite išbrauk
ti iš Susivienijimo, ba patys 
save nusiskriausite.

Blogi laikai: netekę darbo per 
keletu metų nariai atsiduria 
sunkioj padėtyj; kai kurie jų 
susirūpinę meta Susivienijimą 
ir patys save nu^kriaudžid. Tai 
yra negerai. Mes laikinai patys 
galime prašalinti tuos negeru-1 
mus, tai yra nenUmoti ranka 
Susivienijimą. -Tik teikia gau
ti paskolų užsimokėjimui mo
kesčių.

Nors raudonieji fašistai mus 
pravardžiuoja s per jeŽednievną x 
visaip, bet mes savo organizaci
ja' ir nariais geriau rūpinamės 
ir musų organizacijoje .Susivie
nijime, yra daugiau laisvės ir 
demokratijos, negu jų raudona
me fašistiniame sojuze. Musų 
nariai susirgę gauna pašalpos/ 
jiems mirus išmoka’ma yra po
mirtinė, ir kiekvieną savaitę 
aplanko mus ląikrąštis “Tėvy- 
nė”, šitiems dalykams depre
sija nepakenki (

Pereito šeštadienio popietį p 
Baltas, Jonas Slavinskas ir aš 
sumanėme Aplankyti chicagie
čiams geraP žinomus Marijonų, 
Kazimierų .ir Juozą Daraškus, 
kurie turi gražių farmą prie 
pat Dowagiac ir Indiana Lake 
kelio, kur p-nia Baltienė su sū
num atostogauja,

Nuvykę apie 11 valandą va
karo jau radome pusėtinai sve
čių pas pp. Daraškus. Sekma
dienio rytą atvažiavo dar dau
giai! iš Chicagos svečių, kaip 
tai, iš Northsidės pp. švabai, 
Adomaičiai, p-nia Rutkauskie
nė ir pp. Beneckai; iš Brighton 
Parko—pp. Jurgaičiai, Jonas ir 
Ona, Daraškai ir pp. Poškai; iš 
Bridgeporto—Antanas ir Ona 
Daraška su sunum Villie irduk- 
tere Elena, pp. Kuneckai su 
(trimis jaunomis dukrelėmis ir 
pp. žalimai.

Mašinų sušidarė viso apie de
šimtį, o žmonių, galima spėti, 
buvo apie 50.

Daraškų farma' yra didelė ir 
gera tvarka pasižymi. Yra datų, 
vietos. Nors senvičiams suva
žiavo daug svečių, bet vietos 
visiems išteko. P-nia DaraŠ-

Universal State Bankas visuotinas 
depozitorių susirinkimas įvyks penkta
dieny, rugsėjo 16 d. Lietuviu Audito
rijoj. kur išrinktas depozitorių komi
tetas išduos raportą iš nuveikto darbo.

Valdyba.

A. C. W .of America lotai 269 su
sirinkimas įvyks penktadieny, rugsėjo 9 
d. Amalgamatų centro name, 338 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. yra daug 
svarbių reikalų, todėl malonėkite visi 
atsilankyti. Vhldyba.

Roseland Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio 
rėmėjai 
lankyti 
rugsėjo 
Bronio _________
9756 Indiana Avė. 
Ratelio nariai!
ateina šalta žiema su ilgais vakaaris, to
dėl būtinas reikalas ir mums prisirengti 
žieminiam sezonui. Taipgi bus rapor
tai iš vasaros veikimo, ir iš bankos, 
kuri, musų turtą laiko uždarias. Yra 
ir daugiau svarbių reikalų. Kviečiame 
visus ir visas ateiti į susirinkimą ir ne- 
sivėluoti.

A. Jocius, Ratelio raštininkas.
-

Marųuette Parko Liet. Am. Piliečių 
Kliubas uoliai rengiasi prie busimojo 
pikniko vietiniame parke. Kiek nu
girdau nuo nemažai tautiečių, kad jie 
yra labai susidomėję šiuo pikniku. Su
lig žmonių interesavimosi matomai bus 
gerų pasekmių. Tokiais nedarbo me
tais daugelis žmonių vengia išlaidų, ir 
nori arčiaus namų pasilinksminti. Ne
dalioj 1 1 d. rugsėjo, piliečiai išgirs įvai
rumus to rengiamojo pikniko Mar- 
ąuette Parke. Pilietis,

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, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 

Mes dirbome kompanijai už

na-

pigi®** J.
pirmos klesos mechanikų.' Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —-

Lafayette 1329
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir W«sbtenaw

DR. B. ŠTEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Saite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose
Be Operacijos

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių) '

Aš vartoju naują sėkmingą meto
du gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v*

Nedėliomis ' '
Mm ^SSS




