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Ispanija konfiskuos 
didžiūnų dvarponių 
52,000,000 ak. žemiu

>

Vokietijos partijos 
susirūpino naujais 

reichstago rinkimais
Beveik visų partijų rinkiminiai 

fondai išsekę; Von Papenas 
reienstagų paleidęs, mėgin
siąs rinkimus atidėlioti

Konfiskuotus dvarus padalins 
tarp neturtingųjų ir mažų 
ūkininkų; Katalonijai suteik* 
tžv autonomija

galimybe.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 9. 
-^-Vokietijos politinės partijos 
be išimties yra susirūpinusios 
reichstago paleidimo 
Beveik visų partijų Hnkiminiai
fondai išsekę ir akėjus nau
jiems rinkimams, vargu jie ga
lėtų varyti smarkių agitacijų 
už savo kandidatus. Be to, 
reichstago nariai, kurte dar tik 
spėjo pradėti posėdžiauti, stai
ga nustotų savo agįlų, kurias 
jiems moka valdžios iždas. () 
tuo tarpu jie turi gįventi. Tie 
du apsireiškimai, kaip kalba už. 
sienio korespondentai, žymiai 
atšaldė katalikų centro, fašistų 
ir nacionalistų įsikarščiavimą 
ir pasiryžimų kovoti prieš Von 
Papeną.

Hitleris dabartiniu laiku yra 
Berlyne ir vadovauja deryboms, 
kurios eina su katalikų centro 
dėl koalicijos sudarymo.

Von Papenas paleidęs reichs 
tagų, atidėliotų naujus rinki . 
mus kuoilgiausiai, siįko obser- 
vatoriai, ir mėgintu įvykinti sa
vo ekonominį planą, tuo budu 
tikėdamas gauti balsuotojų tar
pe didesnę paramą.

jau kelius 
ir kurie prisidėjus

kelto katastro- 
New Yorke;

37 užmušti
New York, rūgs. į). -- Nevv 

Yorko East River sprogo kati
las kilto “Observation”, kuris 
gabeno 200 darbininkų iš Bronx 
į Nevv Rikers Islancį, kur sta
tomas naujas kalėjimas. Keltas 
buvo išnešiotas j šipulius. Iki- 
šiol atrasta 37 lavonai, bet 
spėjama, kad žuvusiųjų yra 
daug daugiau. Be užmuštų, vi
si važiavę darbininkai sunkiai 
sužeis ii .

Madridas, Ispanija, rūgs. 9. 
—Ilgoje, iki 2 valandos naktį 
nusitęsusioje sesijoje Ispanijos 
parlamentas nutarė konfiskuo 
ti visų didžiūnų ir dvarponių 
žemes ir padalinti jas tarp ne
turtingųjų ir mažų ūkininkų.

Be to, nutarta suteikti Kata- 
Jonijai autonomija ir išdirbtas 
agrarinės reformos projektas, 
kuris bus priimtas šiandien.

Debatai žemių konfiskavimo 
klausimu nusitęsė 
mėnesius,
nevykusiam monarchistų suki
limui nuversti respublikų, pri
vedė prie nutarimo pravedimo. 
Konfiskavimas palies apie 8,000 
dvarponių, dižiunu ir buvusio 
karaliaus talkininkų. Jų žemės 
sudarančios apie 52 milijonus 
akrų ir yra vertos $5,520,000,- 
000. Konfiskavus, tos žemės 
aprūpins su virš 100,000 ūki
ninkų.

Reformas įvykins tam tikras 
agrarinių reformų institutas, 
kuris be žemių padalinimo, i- 
steigs eilę koperatyvų maši
noms aprūpinti, surasti rinkų 
produktams ir taip toliau. Tų 
žeihių administracija valdžiai 
atseis apie $4,000.000’ į metus

Katalonijai suteikta autono
mija leidžia valstijai vartoti 
savo kalba, kontroliuoti apšvie 
tos, ekonominius ir visuomenės 
reikalus ir palaikyti savo, po
licijų? x Užsienio santykių regu 
liavimas ir apsauga palieka 
Madrido valdžios rankose. Ma
noma, kad ateityje panaši au- 
tonomi'a bus suteikta ir kitoms 
Ispanijos dalims.

Spėjama, kad nužudy
tas prohibicininkas 

R. Robins

Vakar prasidėjo vaka
rinių valstijų guber
natorių konferencija
Sioux City, Iowa, rūgs. 9. — 

šiandien Siuox City prasidėjo 
Iowos. Minnesotos. North Da- 
kotos, Nebraskos ir Wisconsin 
gubernatorių arba jų atstovų 
konferencija ūkininkų reikalais. 
Ji buvo sušaukta po Iowos 
ūkininkų sustreikavimo prieš 
žemas produktų kainas.

Washington, D. C., rūgs. 9. 
—Washingtone ir New Yorke 
jaučiamas didelis susirūpinimas 
prohibicijos šalininko ir dar
buotojo Raymond Robins liki
mu. Jis turėjo atvykti į Wash- 
ingtona konferuoti su Hooveriu, 
bet išvažiavęs iš New Yorko 
pražuvo. Spėjama, kad jį nužu
dė gengsteriai.

New Yorko demokratų 
bosai svarsto Wal- 

kerio reikalus

American Legion kon 
vencija už bonų iš

mokėjimą
Wa:hington, D. C., rūgs 

—American Legion konvencija, 
kuri įvyks Portland, Oregon 
valstijoje, kaip sako patys le- 
gijonieriai, išeis už veteranų 
bonų išmokėjimą.

9

Albany, N. Y., rūgs. 9. — 
New Yorko demokratų parti
jos vadai čia turėjo slaptų su
sirinkimų, kuriame svarstė ar 
remti Walkerio kandidatūrų j 
majorus lapkričio rinkimuose. 
Pas juos susidariusios dvi frak
cijos. New Yorko Tammany 
labai susirupinusi laikino ma
joro McKee žinksniais, pav. ai 
gų nukapojimu, ir žiuri kaip 
toli jis nueis.

ORR Mėgino rezignuoti
Graikijos kabinetas

Chica^ai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, galimas lie
tus; kiek vėsiau; lengvas piet
ryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 58- 
75 laip.

Saulė teka 6:26; leidžiasi 7:- 
10.

Atėnai, Graikijai, rūgs. 9. — 
Del ginčų su monarchistų par
tija ir protestuodamas prieš jų 
kaltinimus, kad jis susidėjęs su 
armija, norėdamas paneigti vi
suotinus rinkimus, Groki jos 
ministerių pirmininkas Elėut- 
herios Venizelos įteikė rezig
naciją, bet vėliau nutarė pasi
likti valdžioje.

[Acme-P. & A. PhotoJ

Berlynas. Reichstago naujoji valdyba (iš kairės j dešinę): antrasis vice-pirmininkas Graef, 
nacionalistas; pirmas vice-pirmininkas Esser, centristas; pirmininkas Goering, hitlerininkas, 

ir trečias vice-prezidentas Rauch, Baronų partijos narys.

Lietuvos Naujienos
Marčiulioniui jau ra
šo kaltinamąjį aktą

Latviai rengiasi de
ryboms su Sovietais

Psichologų konvenciia
Chicago je

Thaca, N. Y., rūgs. 9.—Ame
rican Psychological Association 
nutarė surengti sekančių 1933 
metų konvencijų Chicagoje. 
Asociacijos pirmininku yra Dr. 
L. L. Thurston, University of 
Chicago profesorius.

Geležinkelių viršinin
kai konferuoja apie 

algų numažinimą
Chicago, III., rūgs. 9. — Va

kar Chicagoje tjž uždarytų du
rų įvyko geležinkelių linijų, vir
šininkų pasitarimas naujo dar
bininkų algų nukapojimo klau
simu. Jie planuoja antru kar
tu numažinti geležinkeliečių at
lyginimų 10%.

Belgijoje užsibaigė 
angliakasių streikas

Brusselš, Belgija, rūgs. 
Po dviejų menesių streiko, 
gijos angliakasiai priėmė

9.— 
Bel- 
val- 

džios pasiūlymų padidinti mini-
mum dienos alga ir grįžo į 
darba. v

Pranašauja, kad įdubos 
prezidentas bus nu

verstas
Tampa, Fla., rūgs. 9. — Bu

vęs Kubos konsulas Los An
geles, Cal., pulk. Afredo Lima, 
kuris dabar yra ištremtas iš 
Kubos, pranašauja ir tikrina, 
kad netrukus Kubos preziden
tas Machado bus nuverstas. 
Paskutiniomis žiniomis, susek
tas naujas pasikėsinimas prieš 
Machado gyvybę.

Los Angėles gavo $40,- 
000,000 paskolų iš

9Washington, D. C., rūgs.
—Federalė rekonstrukcijos kor
poracija šiandien paskelbė, kad 
Los Angeles miestui suteikta 
$40,000,000 paskola Bouldev 
tvenkinio statymui.

Peiliais ir buožėmis 
inaĮigurayo guberna- 

torių
Mexicali,' žem. California. 

rūgs. 9.—Laike žemosios Cali- 
fornijos gubernatoriaus inaugu- 
ravimo, tari) kelių politinių par
tijų narių įvyko susirėmimas, 
kuriame figūravo peiliai, buožėj 
ir pralieta daug kraujo. Guber
natorium yra gen. Augutin 
Olaėhea.

Anglijos darbo unijų 
kongresas reikalau

ja nusiginklavimo
Pasmerkė Vokietijos grųsini 

mus ir išreiškė nepasitenki
nimų Genevos nusiginklavimo 
konferencijos darbais

• Newcast!e, Anglija, rūgs. 9 
—Anglijos darbo vada's ir nusi
ginklavimo konferencijos pir
mininkas Arthu.r Henderson, 
kalbėdamas į darbo unijų kpn- 

kad Vokietijaigrėspareiškė, 
išpildž.us saVo g- a; nimus gink- 
lucSs. pasaulyje vėl prasidėtų 
pragaištingos ginklavimosi lenk 
tynės. Be to, pridūrė, kad pa
čios nusiginklavimo konferenci
jos rezultatai toli gražu nebuvo

Po jo kalbos, Kongresas pri
ėmė rezoliucija, kurioje reika
lavo csiiiginklavimo numažini
mų viso pasaulio valstybėse ir 
išreiški, apgailestavimą, kad 
Genevos konferencija užbaigė 
pirmą sesijų dalį be jokio kon
kretaus nutarimo ar sutarties.

Kongresas taipgi išreiškė 
prielankumų llooverio 2/3 nusi
ginklavimo planui ir ragino vals
tybes jį priimti. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai.

Texas valstiją mažina 
žibalo produkciją

Dalias, Texas, rūgs. 9.— Pan- 
handle žibalo laukuose geležin
kelių komisijonierių įsakymu 
sumažinta žibalo produkcija. 
Savininkai turės laukti iki pro
duktams atsiras prielankesnė 
rinka.

Italijos fašistai uždrau
dė partinius bankietus

Rymas, ItalijA, rūgs. 9. — 
Centralinis Italijos fašistų šta
bas išleido įsakymų visų kuopų 
viršininkams, kuriame drau
džia partijos bankietų rengimų. 
Skaito itai žeminančiu dalyku.

Kasyklų gaisras paliko 
300 be pastogių

Bulgarija pertvarkė mi- 
nisterių kabinetų

Sofia, Bulgarija, nigs. 9. — 
Trečiadienį rezignavo Bulgari
jos ministeriai, bet karaliui Bo
risui reikalaujant, kabinetas 
pasiliko vietoje, išskyrus agri
kultūros ininisterį G. 
nov. Jo vietų užėmė 
partijos narys, Virgule

Yorda- 
agrarų 
Dimov.

Lenkija smarkiai 
kenčia nuo ūkinin

kų streiko
Varšuva, rūgs. 9 

va ir kiti Lenkijoj miestai ken
čia nuo ūkininkų streiko, kuris 
buvo paskelbtas kelias dienas 
tam algai. Maisto produktų 
beveik nėra, o visi keliai pike
tuojami, todėl labai mažas kie
kis tepristatoma.

Varšm-

Paraguajus paskel 
bė mobilizaciją

Asuncion, Paraguajus, rug.s 
9.— Pa'raguajaus valdžia pa
skelbė mobilizuosianti visus vy
rus tarp 33 ir 40 metu am- 
žiaus. Prisibįjoma, kad mer- 
dėjęs Bolivijos ir Paraguajus 
ginčas dėl Gran Chaco vėl į- 
gys pavojingą forma.

Vokietija steigia regu
liari orlaivių susisie

kimų su P. A.

Kaunas.— Kaziui Marčiulio
nį ui dėl vekselių suklastojimo 
kaltinamąjį aktų rašo valst. gy
li ėjo‘padėjėjas p. Paulavičius.

ši Marčiulionio byla Kauno 
apygardos teisine busianti 
sprendžiama apie spalių men.

Kreuger & Tol! re 
ceiveriai traukia at 
sakomybėn Kreuge 

rio brolį
Stockholm, Švedija, rųgs. 9. 

—Nusižudžiusio “degtukų ka- 
karaliaus” Iva>ro Kreugerio ben
drovės Kreuger & Toli receive- 
riai patraukė atsakomybėn 
Torsten Kreuger, nusižudžiusio 
brolį, reikalaudami iš jo grą
žinti bendrovei kelių milionų 
kronų vertės šorų.

Porto Rico ieško pasko
los Jungtinės Val

stijose
San Juan, Porto Rico, nigs. 

9.-r-šiandien vyraiusybė paskel
bė, k?r1 kreipsis j federalę re
konstrukcijos • korporacija rei
kalaudama $3,000,000 . keliems 
viešų • darbų projektams.

Svarbi konferencija Rygos 
pajūry

Ryga, rugp. 22.—Rygos pa
jūry įvyko svarbus pasitarimas, 
kuriame dalyvavo kai kurie vy
riausybės nariai ir Latvijos pa 
siuntinys Maskvoj Bilmanis. 
Pasitarime buvo numatyta as
menyse į delegacijų \esti preky 
bos deryboms su Sovietų Ru
sija. Taupumo sumetimais de, 
legacija busianti labai maža ir 
susidėsianti ne dalgiau, kaip iš
4 žmonių. Pranešimu iš Mask 
vos, Sovietų Rusija iš savo pu
sės delegacijų jau yra sudariusi. 
Delegacijos pirmininkas yra
5 tomo n jako vas.'

Pagerbti Lietuvos ka
riai žuvę vaduojant 

Unkštos sritį
Kaunas.— Bebrinėj, Ilukštos 

apskr. (Lietuvos apsieny), įvy
ko dėl Latvijos nepriklausomy
bės žuvusiųjų karių pastatyto 
paminklo atidarymas. Iškilmėse 
dalyvavo .iš Rygos atvykę Lat
vijos krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministeriai, Latvijos šau
lių sąjungos viršininkas, keli 
seimo nariai ir kt. Tie pamink
lų^ papuoštu Latvijos ir Lie
tuvos vėliavomis, buvo padėti

Al Smith sutinkąs kari- 'Vainiku taip pat pa- 
diduoti į Nevv Yorko 

majorus
Bu-Nevv York, rūgs. 9 

vęs Nevv Yorko gubernatorius 
ir kandidatas į J. V. preziden
tus demokratų šulas Al Smith 
pareiškė, kad jis neatsisakytų 
kandidatuoti i miesto majorus. 
Ateinančiuose rinkimuose ne
rems Walkerio, bet tuo pačiu 
laiku neis prieš jį.

dėjo Ir atatinkamų kalbų pasa
kė Lietuvos konsulas DaUgav- 
pily p. M. Savickas, Vėliau bu
vo iškeltos ovacijos Lietuvai, 
o vietos gyventojai ir kalbėto
jai savo kalbose pabrėžė dide
lius lietuvių karių nuopelnus, 
vaduojant šį kraštą nuo priešų.

Tikrai himnų “žino
’’ *99vai

Italija jveda penkių die 
nų savaitę

Vilnius.— Krokuvoj yra lei
džiamas toks muzikos žurnalas 

Jis atsispausdino 
kariško žurnalo

Rymas, Italija, rūgs, 9. — 
Italijos ekonominiai ekspertai 
įVedė 
vaitę 
koše, 
teikti

penkių darbo dienų sa
kai kuriose pramones ša 
tuo budu manydami su- 
darbo 1,000,000 bedarbių.

Berlynas,, Vokietija, rūgs. 9., 
—North German Lloyd laivų 
bendrove paskelbė, kad Atlanti- 
ko viduryje ant laivo “West-‘ 
falen” bus įsteigta oro stotis, 
tikslu pradėti reguliarį oro paš
to susisiekimų su Pietų Ame
rika.

Washington, D. C., rūgs. 9. 
—Rugpjūčio 1 d. J. V. dokuose 
prųdėta statyti 95 laivai priva
tinėms bendrovėms. Kai kurie 
keleiviniai, kai kurie prekiniai. 
Jų tonažas siekia 161,492 tonų.

“Orkiestra”. 
iš kažkokio 
straipsni apie įvairių tautų tau
tiškus himnus. Tarp kitų, yra 
paminėtas ir lietuvių tautos 
himnas, kuris lietuviškai taip 
pavadintas: “Kas pai nex pel 
nex pel leri”. Kartu esanti pri
dėta pastaba, esą šis lietuviškas 
himnas yra nepaprastai įdomus 
muzikeliniu atžvilgiu.

Kažin, ar nors vienas lietuvis 
žino tokį himną ir kažin, ar 
nors vienas lietuvis supras, ką 
šie ^lietuviški” žodžiai reiškia?

Pavogė dolerį; į kalėji 
mą visam amžiui

Detroit, Mich., rūgs. 9. — 
28 metų vyras Thoma's Blach- 
man pavogė dolerį. Kadangi jis 
jau buvo nuteistas už vagystę 
tris kurtus, todėl šiuo kartu 
jam gresia amžinas kalėjimas.

{ Č ’ ‘

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS 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 SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Bingham Oa'nyon, Utah, rūgs. 
9.—Miestelyje Carr Fork užsi
degė Utah-Delware kasyklos. 
Liepsnos padarė $350,000 nuo
stolių, apdegino apie 35 kasė
jus. ir paliko 300 žmonių bė 
pastogių.

' ' •» . 1 . ,'t ■. '. ■■ •

Nassau, Bahama', Salos* rūgs. 
9.-— Abaco saloje 10 žmonių 
užmušta ir 30 sužeista laike 
smarkios vėsulos.

Prie Filipinų Salų sudu 
! žo keleivinis-laivas

Manila', rūgs. 9. —Radio ži 
niomis iš Iloila, Panay salos, 
prie Mindorp į uolas sudužo ke
leivinis laivas “Misamis”, Nors 
keleiviai 
bado ir 
vojus.

išgelbėti 
vandens

jiems gręsia 
trukumo pa-

■•..■j

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.



Ir

Juozas Adomaitis-Šernas
Šeštadienis, rūgs.: 10,
.      — ■—--------------- . -    t.« 

lupinos užsistojęs. Jis tuoj sa
vo raštą suplėšė ir įmetė į

TiešiOg buvo gaila žiūrėti į 
jį. Atbodo, kad toks p;d Hki- 
iiiAs laukia . ir Cibulskį bei 
smarkaujantį advokatą. Paga
lios, jie turės suprasti, jog 
melų fabrikavimu perdaug to
li negalima nueiti. Ir juo 
greičiau jie tai supras, tuo 
bus kuopai sveikiau.

— Korespondentas.

nesukalbamas. Per trejetą 
mėnesiu neišleido nė vlehd; 
“Varpo” mtrftferio. M.V janklls 
atsisakė bidl atsakomuoju 
“Varpo” redaktorium ir to
liau jį bespnušdįnt savo spau
stuvėje. Pašlijusius “Varpo” 
reikalus gelbėti į Tilžę ndva- 
žiavo vct. gyd. Jonas Bulota 
ir latras Matulaitis. Jie rado 
J. Adomaitį labai susinervi
nusį ir sunkiai sukalbamą. 
Jis tesą skundęsis, jog neuž
tenką jaih nlįgoš... Vos kiek 
pakalbėjęs, jis nutraukė kal
bą ir išėjo, palikęs vleMi du 
svečiu. J. Adoinaitis nuėjo 
pas j. Kriaučiūną, kuris per 
Ottd von Mauderodės protek
ciją buvo gavęs vienoje Bre
meno emigracijos kontoroje 
vietą ir rengės ten važiuoti. 
Adomaitis paprašė J. Kriau
čiūno likti Tilžėj ir redaguo
ti “Varpą”, o jam leisti va
žiuoti į Bremeną. Taip juodu 
ir susitarė. Tuo budu J. Ado
maitis — Šernas 1892 m. pra
džioj nutraukė savo santykius 
su “Varpu” ir, berods, dau
giau jų nebesumezgė.

Bremene Adomaitis išgyve
no beveik trejus metus ir per 
tą laika 1 įbai nnža ką tera
šė. 1891 m. rudenį jis sugrįžo 
į Tilžę, o iš čia netrukus nu
važiavo pas dr. Vincą Ku
dirką. Matyt, J. Adomaitis vėl 
išsiilgo laikraštininko darbo, 
nes 1895 metais, pakviestas 
“Lietuvos” leidėjo Olšauskio, 
išvažiavo į Ameriką to laik
raščio redaguoti. Ir tų pačių 
metų gruodžio mėn. 14 d. 50- 
tasis “Lietuvos” numeris išė
jo Juozo Adomaičio sureda
guotas. Leidėjai, pranešdami 
šią žinią savo skaitytojanrs, 
rašė: “Musų laikraštis “Lietu
va” nuo šio numerio yra rė
domas naujo redaktoriaus, ge
rai apšviesto vyro, dabar pri- 
buviisio iš Europos. Tikimės, 
kad nuo šios dienos “L c'.jva” 
eis vis geryn ir geryn.” Sa
vo leidėjų naujas redaktorius 
neapvylė. “Lietuvos” Savait
raštis tobulėjo ii” furGĮo 1 dide
lės įtakos visai Amerikos lie
tuvių spaudai.

Atsidūręs Amerikoj J. \ lo- 
inaitis vėl smarkiai pradėjo 
rašyti. Be publicistinių straip
snių “Lietuvoje”, jis kasmet 
tame pat savaitrašty spausdin
davo daug gamtos mokslų po- 
pUliarizacijų, kurias paskiau 
atskiromis knygomis atspaus
dindavo. Žinoma, jo gamtos 
veikalai neoriginalus, bet dau
giausia vertimai ir kompiliaci
jos iš kitų autorių. Tačiau ir 
tokiais būdami, tie veikalai 
turėjo didelės reikšUiės, nes 
tai buvo vieninteliai lietuvių 
kalba šaltiniai, iš kurių lietu
vių jaunuomenė galėdavo 
semtis populiarių mokslų ži
nių. Surinkus visa tai, ką 
Juozas Adomaitis daugiau 
kllip 30 įlietų yra parašęs, su
sidarytų keliasdešimt dide
lių tomų. Tai buvo vienas iš 
gausingiausių musų ano me
to rašytojų. Aš čia suminėsiu 
tik atskiromis knygomis išleis- 
lus Juozo Adoinaičio Veikalus.

1896 in. jo buvo išleista 
‘‘Apie žetiie ir kitiis septetus, įtį 
buutį ir pab'argg.n Pagal Heil- 
perną, Falbą ir kitus. Sutaisė 
Szernas, Chicago, 111. Kasztti 
ir spaustinvej “Liėtuwos” 255 
p. Toliaus sekė šie Šerno “su
taisyti” ir toj pačioj spaustu
vėj spausdinti veikalai: Plp- 
gieiia arba Mokslas apie už
laikymą sweikatos, Pagal 
Bcrneršą, I)-rą Noll ir kitus. 
1897 m. 132 p, (iedVgrdfija ar
ba* ženiės aprašymas. Pagal 
(ieikle, Naikbvski ir kitus, 
1899 m. 476 p. 1902 m. ant
ras ir 1908 -m. trečias leidi
mas. (Tos knygos buvo išpla
tinta 50,690 egz.). Senų gady~ 
nify išnykę gyvi

net raudo iš gėdos dėl savo 
kvailumo'. Kiekvieną atsaky-* 
mų publika pasitiko trftlkfc- 
min^ais aplodismentais.

Vitenhs 
buvo tas, 
nistracija 
Bell Isle 
Fosteriui 
ve. Thomas patarė 
tams su tuo klausimu kreip
tis į miesto administraciją, 
kuri tą patvarkymą padarė. 
Normini Thomas tą dieną 
pasakė tris prakalbas Det
roite ir vieną Ponliate, Midi. 
Paskutinė jo prakalba įvyko 
19 vai. vakaro. Ir nežiūrint į 
laiko vėlumą, visgi susirinko, 
didele žmonių minia. Atrodo, 
kad Amerikos 
pradeda suprasti, 
publikonų ir demokratų nėra 
ko gero laukti.

~—q—

SLA. 332 kuopoj ergeliai vis 
dar nesibaigia, šio mėnesio 
4 dieną įvyko susirinkimas. 
Pasirodė, kad Budvidtenė pa
norėjo “Tėvynės” skaityto
jams pranešti, kaip ji buvo į 
delegatus‘išrinkta ir kaip in
trigantai dėjo pastangas, kad 
ji į seiihą nevažiuotų. Iš pra
džių Vitaitis pažadėjo tą raštą 
patalpinti organe, bet vėliau 
prisiuntė jį Motuzui percęnzu- 
ruoti. Kuopos susirinkime/ kai 
reikėjo Budvidienėį raštą 
skaityti, tai Motuzas jautėsi, 
lyg gaidys ant "mėšlyno. Ta
čiau, kai reikėjo tą raštą pa
rodyti, tai jis sudribo tarsi 
lepšė. Net jo pasekėjai pama
tė, jog jis yra gana įkyrus 
intrigantas. Pripasakojo viso
kių nesąmonių ir dar iš 200 
kuopos pasikvietė du liudinin
ku. Bet kuomet Budvidienė 

i ' . ♦

parodė orightalį iš Vitaičio 
gaittą laišką, tai Motuzas pa
sijuto taip, lyg ant bahanos

Tt'dlogija dteba Mokslas apie že 
mės tatitaš. Pdgai b-rį M, 
H'oberlandtą ir Ltelbitterttettū. 
1063 M, b67 p. ^ai^ęs ^dįjie- 
gos ir kaip iš jų naudotis. Pa
gal Bitnerą. 1964 m. .218 p. 
NėhiatoMi pHtešfti ite ‘dteaiYgai 
žmonių. Pagal BiMetej. 1905 
m. 113 p. Paminėjimaš Orga
niško svieto. Pagal Bitnerį. 
1905 ta. 137 0. ftaštt)'

vožhiau'slij klausinių 
.ko'Aėi miėšto artini- 
socialistams leido 
laikyti prakalbės, o 
tokio leidimo neda- 

komunis-

■ - - -....................... ■ -

(rugsėjo) 5 
lygiai dešimt 
vienas iš <li- 

kartos 
Juozas

sio 
dieną 
metų, 
džiųjų musų senosios 
veikėjų, varpininkas 
Adomaitis. šiandien jis musų 
lyg ir visai jau pamirštas, o 
prieš kelioliką metų jis pla
čiai buvo žinomas liek Did
žiosios Lietuvos, tiek AnVeri- 
kos lietuvių. Skaitančioji mu
šiu visuoinene žinojo ditlj lie
tuvių kalba gamins mokslų 
P^fnliėrizatorių Šeįrna. šių 
sukaktuvių proga ' buvusieji 
“Varpo” ir “Lietuvos” (Ame
rikoj) redaktoriaus J. Ado
maičio bendradarbiai bei 
draugai turėtų parašyti Savo 
atsiminimus apie šį labai dar
bštų ir musų tautai daug ge
ro padariusi žmogų. Vėliau iš 
tų atsiminimų, surinktų laiškų 
ir dokumentų butų galima pa
rašyti platesnę Jubžo Adomai
čio biografijų ir jo veikimo į- 
vertinimą. Jis to labai vertas, 
ir šis darbas, būtinas. O da
bar aš mųgįnsiu nbrs ir trum
pai musų/ 
t i, kas tok 
sis Juozas 
nas ir ką

menesio 
sukanka 
kai mirė

visuomenei primin- 
ybuvo tas darbštu- 
Adoniaitis — šer- 

jis mums yra da-

Adomaitis 
viensėdyje

gime
Luk-

’ Juozas 
šmuiliškės 
šių parapijoj, šakių apskr. 
Kuriais metais gimė, dar tik
rai nežinome. Prof. V. Biržiš
ka savo7 Lietuvių Bibliografi
jos III <L žymi šią jo gimimo 
datą (1859?) VIII. 7. Ta
čiau, kaip matom, ir jis jos 
tikrumu abejoja. Jeigu ši da
ta butų tikra, tai J. Adomai
tis butų dr. V. Kudirkos am
žininkas (vienmetis). Juozo 
tėvai buvo pasiturį ūkininką’, 
120 margų žemės savininkai. 
Pradžios mokslą, greičiausiai, 
Juozas buvo įgijęs Lukšių 
mokykloj, kuri anais laikais 
bene vienintelė buvo visame 
saki ii apškr. Lankė Marijam- 
polės gimnaziją, kurioj baigė 
šešias klases. Toliau mokytis 

mirė tėvas, 
ūkininkauti, 
netraukė, ir 

savo pusbro-
taip pat Juozui Adomai

ti PlKilškių. Šis suvažiavimas 
svarstė “tJkinihkd” bei “Var
po”'reikalus iv tarp kitko nu
tarė siųsti J. Adomaitį į Ra
gainę “Varpo” redaguoti ir už 
tą darbą jam mokėti algą. 
1890 m. apie Velykas J. Ado
maitis įsikūrė Ragainėje, kur 
M. Jahkaus spaustuvėje buvo 
spftušdinrim'Aš “Varpas.” Tuo 
budu jis tapo “Varpo” tik
ruoju rtedhk tortam ir bene 
b'oVą Metu dar redagavo ir 
“Ūkininką?’ Ragainėje J. Ado
maitis apsigyveno pas vokietį 
teismo vertėją Preisą, seniau 
gyvenusį su šteinta Rusijoj it* 
mokantį rusiškai. Tat nemo
kąs vokiškai Adomaitis leng
vai galėjo su Preisais susi
kalbėti rusiškai; netrukus su 
jais susibičiuliavo ir tapo lyg 
savas jų šeimos žmogus. Ado
maitis pas Preisus pasiliko 
gyventi net ir tada, kai M. 
Jankus Savo spaustuvę perkė
lė į Tilžę. Mat, esą Adomai- 

tuokart buvęs pamilęs vie- 
Preisaitę ir dėl to nenore- 
iš Ragainės važiuoti ir 
gyvendamas redagavo Til- 
spaušdhtannis “Varpo” ir

“Ūkininko” laikraščius. Tam 
tikslui jis dažnai važinėdavo 
į Tilžę. Čia jis susipaŽno ir 
susidraugavo su Jonu Kriau- 
čiunu, kuris tuomet šenkės 
spaustuvėje prižiūrėdavo lie-

Detroit Mich.

Mfss’ą Kati jie uos.

lis 
na 
k* 
čia

bei pardavinėjimą. Prcisai ir 
Kriaučiūnas padėjo Adomai
čiui išvengti rusų žandarų 
pinklių

Rusų žandarai sekė lietuvių 
veikėjus ir taikėsi, savų, šni
pų iri vokiečių policijos pade
dami,^ juos nutverti ir, 
m a, žiauriai nubausti. O 
maitis buvo neatsargus:

Nuo antradienio pradėjo 
dirbti Fordas, ir kitos dirbtu
vės. Tačiau darban pasaukta 
labai hiedidelis darbihinkų 
Skaičius. Pašaukta tik tie, iš 
kiiriU UtebUVo blėkUtėą atim- 
toš. Kiti laukia savo eilės jau 
kelioiiką mėbešių ir vlš ne
gali šulAukli. MM, taip jau 
dalykai susidėjo: automobilių 
padaruiua daugiau, nejgu iš- 
petek'aMa. Tad pramoninin
kams nėr a jokio iŠrokiftyimo 
didinti prddukdją. ! Žmonės 
nebeturi pihigų naujiems au
tomobiliams pirkti. Trumpa 
0ašidnrė net ir profesiona
lams, — jie taip pat važinėja
si SU Senais skrepaiš. Kai dar
bininkai neturi pihigĮb tai ir 
biznieriams bei profesiona
lams Sunku bėra verstis.

įverpti ir irnogiia. 1906 iii. Ap
sti reiškiniai dihroš'fe'roje, drba 
nreteordloigifd. 1967 m. Drdš, 
vandird, ir
Trumpa ketfdPfes i^'ti6’rliįd iV 
kitos, kurių šiuo tarpu dėl 
stokos Šoltihių neguliu šUšek- 
ti. Be to, j Adomuičui dar 
yrrt priskiriumoš Šibš knygos: 
Akyvi dpšireiškifnai Mėtė, į 
kuriuos žihonėš įilibtat žiuri, 
bet jų gerui nesupranta. Vers
ta iš lenkų kalbos. Chicugo,' 
111. 1894 in. 75 pušį. Istorija 
Chicagos tiietnpi^, jų parapi
jų ir kh. Kriuučiiųio prova su 
laikraščiu “!
Balandžio mėhešyje, 
Chicago, 111. Spauda 
vos.” 1900 m. , IV 
X III pusi. Tilžėje. 1899 m. 
buvo šonKes išleista šerno 
knygelė \p‘ie SimaiYd'ofirPg 
vandenis ant auginimo inoitĮ, 
vėžių ir kliokis} vand vinių 
sutvėrimų. 99 psl.

J. Adomaitis — Šernas, ra
šydamas savo knygas, žiurėjo 
ne tik kad jos btitų įdomios, 
bet ir naudingos. Jo knygos 
gana gražiUi išleistos, kuone 
visos gausiai iliustruotos. Jų 
kalba palyginti gana sklandi 
ir taisyklinga, 
tabu, kad jo 
skaitomos, o kai kurių buvo 
išplatinta net kelias dešimt 
tūkstančių egz.

“Lietuvą” J. Adomaitis re
dagavo ligi 1921 ’m. (kiti tvir
tina ligi 1916 ni.i. Atstatytas 
iš “Lietuvos” Adomaitis at
sidūrė dideliam varge ir skur
de. Pinigų nė skatiko sutau
pęs neturėjo, * o 1 sumenkėjusi 
sveikata dirbti'1' nebeleido. 
Maitinos gerų žmonių šelpi
mas. Bet ir tokių, matyt, ne
daug butą, nes 1922 m .Ameri
kos policija lankuose netoli 
Chicagos rado apalpusį be 
cento kišenėj p'aVargėlį, kurį 
nuvežė į vieno priemiesčio li
goninę .0 tas nualpęs pavar
gėlis — tai Juozas Adomaitis, 
visų 'Amerikos lietuvių Dėdė 
Šerini vadinamas. CliicUgos 
lietuviai, visa tai sužinoję, ro
dos, iš Amerikos laikraščių, 
sudarė būrelį žmohiiį, kbris 
savo lėšomis parvežė Dėdę 
Šerną į Illinois DęHci’al ligb- 
nihę. Čia datbšlullš, į anlžlaiiš 
galą pavargęs didysis mokslo 
populiarizatorius ’ tų pačitį 
metų rugpiučio mėn. 5 d, 
amžihai iškeliavo į kitą pa
sauli. RUgOiUČib 9 (į. vėlio-

Garsinkitės Naujienose

žmonės jau
jog iš re

Lfehiva” ,buvusi
1899. 

“Lietu-

BARGENM
ASt

RADIOS 
m 

RAKANDŲ 
SIŪLOMA

Todėl nenuos- 
nygos buvo

—O—

bas tnus lankosi Norman 
limiiias. š’dclniistų kandidatas 
į prež’dentns. Kalbėjo Bell 
Isle. Žmonių susirinko pra
kalbos pifSiklausyti apie pen
ki tūkstančiai. Susirinkusieji 
išklausė pr'akalbas su dideliu 
entuziazmu. Tą pačią dieną 
apie penktą valandą vakaro 
jis kalbėjo piknike. NuVažia- 
vau ir aš. Ir čia žmnoių susi
rinko didžiausia Minia, — 
sunku buvo ir prisigrūsti. 
Vien tik tikietų bUvo išpar
duota 3,000 su viršum, šimtai 
dar buvo suleisti veltui, nes 
bedarbiams nereikėjo mokėti 
įžangos. Tatai aiškiai parodė, 
jog socialistai Detroite turi 
didelį pritarimą. Na, o sanda- 
riečių ir vilniečių peckcliai 
rašo, jog čia socialistų nėra ir 
su jais niekas nesiskaito. Va
dinasi, [ meluoja ir nerausta. 
; Drąsiai galima sakyti, kad 
per Labor Day socialistai su
traukė arti 20,000 žmonių. 
Visi stebisi, kas čia galėjo 
pasidaryti, kad socialistai pa
sidarė taip populiarus. Kai 
kuvo laikomos prakalbos Bell 
Isle, tai komunistai išdalino 
lapelius, reikalaudami, kad 
halbėtojaš atsakytų į jų kvai
lus klausinius. Kada atėjo lai
kus, tai Thoihas pradėjo atsa
kinėti, perskaitydamas jiį 
klaušiMuš. Maskvos broliai

b ! I < -t' Ą ' A ’ J. , 4 s
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žino- 
Ado- 

Ra-
savo

pasą ir " gyveno kaip Rusijos 
pilietis. Tuo budu rusų šnipai 
greit susekė, kas’jis per vie* 

' r -M ' '''J*- • f

nas ir ką čia veikia. Apie 
Kalėdas vieną dieną Preisaš 
parėjęs iš teismo pranešė J. 
Adomaičiui, kad esą vokiečių 
policijai įsakyta jį suimti ir 
rusų žandarams pristatyti. A- 
domaitis, tai sužinojęs, tuoj 
išdūmė į Tilžę pas J. Kriau
čiūną, kuris buvo atsargesnis, 
.gyveno ne 
Liubovski.
manė kiek pagyventi ir toliau 
“Varpą” redaguoti. Tačiau 
kitą dieną nuėjęs į spaustuvę 
J. Kriaučiūnas sužinojo, kad 
policija Adomaitį atsekė ir į

j

nebegalejo, nes 
ir teko Juozui 
Tačiau likis jo 
j’s u k į atidavė 
hii, 
eini, o puls iškeliavo Į Varšu
va valdininkauti. Matyt, Juo- 

- za iš mažehs traukė rašytojo 
darbas, nes jis 
pasitenkino vleh 
v imu, o griebės 
kos. Rašo jis iš 
žangesnės krypties lenkų lafk 
rašeiuose, nes jį, kaip ir dau
gumą kitų lietuvių, Marijam- 
polės gimnazija buvo gerokai 
aplenkinusi. Bet tas aplenkė- 
jimas, matyt, buvo nežymus, 
nes jau 1885 m. mes matom 
J. Adomaitį rašantį “Aušroje”, 
Amerikos “Lietuviškajame 
Balse”, “Unijoj,” o Petrapilio 
lenkiškame “Kraj’uje” siste- 
matingai * iiifortauodavo jo 
skaitytojus apie lietuvių tau
tos ir literatūros judėjimą.

1888 m. V. Kudirkos pastan
gom >s Varšuvoj buvo įkurta 
lietuvių studentų “Lietuvos” 
draugijai ir jos narių ' tarpe 
randam J. Adomaitį — šerną. 
Toji draugija 1889 m. įsteigė 
“Varpą”, J. Adomaitis drau
ge su V. Kudirka ir Gaidama
vičium patašė “Varpui** pro
spektą. Faktinuoju “Varpo” 
rcdaklMbm ' ’buvo V. Kudir
ka, o artimaisiais .bendradar
biais J. Adomaitis ir Gaida- 
mavičjus,.. Jau pirmuose “Var
po** numeriuose J. Adomaitis 
—Šernas pasireiškė kaipo itin 
stiprus, akylas ir visapusiškai 
išsilavinęs publicistas. 1889 
m. pavasarį “Varpo** redakci
ja buvo nutarta perkėltl į 
Prusus, o jo redaktorium bu
vo numatytas J. Adomaitis, 
kuris tuomet platesnei visuo
menei buvo žinomas šerno 
slapivardžiu, berods, jį taip ir 
patys varpininkai vadindavo. 
Taui^pačiais , metais ...liepos_ _
m<Šn. apie 40 lietuvių inteli- būklė ar kuris kitas galas jam 
gentų susivažiavo pas Lozo- pakirto energiją, ir jis taįrd 
raičius Baltrušių kaline, neto- nervingas, išsiblaškęs, tiesibg

tikrąja pavarde,
’ilžėj Adomaitis

Varšuvoj ne- 
valdininka- 

ir publicisti- 
pradžių pa-

ir jaih
Kriau-

vęs spaustuvėje ir teiravęsis, 
ar pas Liubovskį nesilankąs 
kažkoks Adomaitis iš Rusi
jos. Jis, girdi, esąs loterijoj 
išlošęs daug pinigų, ir jie no
ri laimingąjį sutikti 
pranešimą įteikti. J
čiunas tuoj suprato policijos 
pinkles ir, pasakęs Spaustu
vėj, kad tokio Adomaičio ne
pažįstąs, pats leidos namo 
įspėti šerną, šernas, matyda
mas, jog sveikas iš policijos 
nagų Prusnos nebeišslsuks,' 
nutarė bėgli į Lietuvą. “Var
pą” redaguoti pavedė J. 
Kriaučiunui, pats gi gavęs iš 
vieno vokiečio grenzkaftę sve
tima pavarde ir dokumentais 
leidosi per Širvintų į Naiimie- 
stį, o iš čia į Šakius pas dr. 
Vincą Kudirką. Čia jis slaptai 
išbuvo beveik visus 1891 m. 
ir apie Kalėdas atvyko į Til
žę. Nors 1801 m. “Varpą” re
dagavo J. Kriaučiūnas, tačiatt 
ir J.* Adomaitis buvo labai ar
timas redakcijai žmogus ir 
parašė daugumą įžanginių ar, 
kaip mes dabar Sakom, veda
mųjų < straipsnių. Atvykęs į 
Tilžę J. Adomaitis vėl paė
mė “Varpą” redaguoti, o bti- 
vusis “Varpo” redaktorius L 
Kriaučiūnas išvažiavo į Lietu
vą. . ■ T

Tačiau šiuo tarpu kažkodėl 
J. Adomaičiui darbas nesise
kė. Gal bul, politinio slapuko

saulį. RUgpiuČib 
nies kūnas buvo ; iškilmingai 
palydėtas į Unižinb poilsio Vie
tų .Taip tai baigė' BUvo žemės 
kelionę it dafbšt,ųjį ainželį 
Dėdė Šernas.

Sako buvęs “šctnb Foh- 
das,” kuris buvo sumanęs iš
leisti visus jo raštus atskiru 
leidjniu, (bet» užslinkus pa
rengtai spaudai medžiagai; 
savo sumanymo • neįvykdė.” 
(Liet. EHčk. I sus. 65 p.). Tai 
gal šių mirties sukaktuvių 
proga ittihėtdš fbndas atsi* 
mins savo graŽlį sumanymą 
ir pasištbngš jį įvykdyti. Tik 
gražiai bei iškihriirigai pHlhi- 
doli dUUį gero tautai pada
riusį žmogų ir vėliati jį ttž* 
miršti, rodos, mums, “iš pra* 
eities stiprybės sementie-i 
si'eihs” nepritiktų/ ■■

---- A. Merkelis.

EJ3ES

CHICAGO I SCHOOL

2-jU šnibtų nUUji tvirti ir 
gražus Mohair Parlor Setai 
verti $190.00 ^0 00 
Gražaus JacąuarH arba Td- 
pestry Parlor Setai 
po

oUTSTAlMblHG

FACULTY

(AtCtiEDlfED)

WNIQUE Single Text System. One šubjėct at a 
tlme—covėred rapidly and thoroughly.

Convenient location. Spacious cįuarters. Gym- 
nasium fot studehts.

IN OUR 

NEW 

HOME

29.50

7-nių šmotų valgomo kam
bario seiki, Verti iki <$65.00,

Iik. *25.0025.00
Visit and Investigate

14 EASt MONROE STREET
Phone State 6143

niiį dšnykę gyvi sutPėriniai. 
Pagal flUtchinBohą. 1900 m. 
376 p. Biologių arba Mokslas 
Apie Gyvus Daiktus. Pagal r 
pi’6f. Nusbaumų, 1961 m. 147 
p. Iš kur atsirado muši} na
miniai gyvuliai ir auginami 
dlMėnįpi? Pagal Lunkevyčių. 
1901 m. 73 p, Kaip gyvfpia. 
augmenys? Pagal Lunke^icių

na_ . ---  Uų
ir kitus. 1901 m. 129 p. Ėlh-

Suite 1134-1146 Td. Central 3588
A! w

Varicose Veitis Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš varfSjU ftiUjiį šdčhiingą meto* 

m
tymui galvos odos ir augini- 

... 5? krattjti fi įlips 

doįRos riaujib sekHiing4ls mžtd'dais. 
Valandos: 10 iki įl.d* jr .3 iki 6 y.

Nedaliomis * ' SUtMH

3-jU šmotų iftffegamo kam
bario setai; vferti $70.00 da-
" * ’SŠ.ffO

Ir tūkstančiai daugiaus 
panašių pargenu 

L'atfkia jdmfi' dbbtth

PEOPLES 
FORNITME CO 
41*77-83 Archer Avė 

Tel. Lafayette 3)71 

2536-40 W. 63rd St
Chicago, IJL

darbns.au


šeštadienis, rūgs. 10, 1932

i Tarp Chicagos
Lietuvių

3-jų metų. radio va 
landos sukaktuvės
Ryt dieną bus gražus lietu

vių radio programas iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, kurį duoda Jos. F. Budriko 
radio rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st., paminėjimui 3 
metų sukaktuvių lietuvių radio 
valandos. Trys metai atgal, rug
sėjo 13 d. 1929 m., Jos. F. Bud- 
rikas su Naujienų bendrove su
sitarę pradėjo leisti gražiausius 
lietuvių dainų ir muzikos radio 
programus, kurie :buvo leidžia
mi bendrai, rodos, apie 10 sa
vaičių. Nuo to laiko p. Budri 
kas vienas savo lėšomis šiuos 
programus leidžia, linksminda 
mas '’hieagiečius ir apielinkių 
lietuvius iš dviejų radio Stočių: 
sekmadienini iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. ir ketvirtadie
nio vakarais iš stoties WHFC 
nuo 7:30 iki 8 vai,*—S.

"Kliubas nutarė ir- įgaliojo 
sekretorių pasiųsti laišką cent
ru į, kad jis kreiptųsi p miesto 
tarybą dūliai telefonų ir gazo 
aukštų bilų. Tos dvi kompanijos 
numušė algas savo darbinin
kams, o telefono ir gazo bilų 
nesumažino.

Taipgi nutarta reikalauti, 
kad parkų vypiausybė pradėtų 
daryti pataisas Marųuette Par
ke, nes pinigai, yra paskirti tam 
tikslui, Pirm keleto metų pi
liečiai nubalsavo tam tikrą su
mą pinigų .parkui pagerinti, 
pastatyti gimiiaziumą, ištaisyti 
kelius, sulyginti žolynus, pa
statyti konfoirtui vielas ir j- 
vesti šviesas, dar prilyginti duo
bes, padaryti šį parką toki, 
kaip kad atrodo kiti miesto par- 

atsirastų darbo 
šiandie sėdi par-

metus kliubas
šeimynišką

Jaunas darbuotojas 
serga

Studentas Joseph Gura, ve
dėjas “Pirmyn Sharps and 
Flats” skilties, žinomas “Nau
jienų” skaitytojams slapyvar
džiu Singing Fool, praėjusią sa
vaitę turėjo apendicito operaci
ją.

Jam teko pasiduoti operacijai 
ką tik sugrįžus iš East St. 
Louis, kur per vasarą jis dirbo 
kaip ugnies apsaugos inspekto
rius.

Operacija jam buvo padaryta 
Norwegra1i American ligoninėje. 
Dabar jau sveiksta tėvų na
muose adresu 6406 So. Fran- 
cisco avenue.—Albertas.

kai. Dėka to 
ir tiems, kurie 
ke be darbo.

Jau trečius
rengia kas metas 
išvažiavimą, kad geriau šios ko
lonijos gyventojai susipažintų 
vienas sų kitu ^r padarytų di
desnį veikimą apeilinkėj.

Tok; išvažiavimas įvyks ry
toj, rugsėjo 11 dieną,, iš ryto. 
Trekas nuveš j išvažiavimą jr 
parveš namo publiką už. dyką. 
Trokas lauks nuo 11 vai. ryto 
iki 12:30 po pietų prie Staley 
studijos, 2656 West 69 st. 
Taipgi bus automobilių, kurie 
veš publiką j pikniką. Komite
tas lauks prie nurodytos vie
tos.

Komitetas užprašo visus atsi
lankyti į išvažiavimą. Įžanga 
visiems veltui. Bus muzika, žai
dimai.

Pikniko vieta prie 
ir 95 Street, north 
pas.

Piknikas prasidės
ryto ir tęsis iki vėlumos.

— J. B.

Kea'n avė. 
east karu

11 vai. iš

Dr. Karaliaus kny
gos išparduodamos 

už pusę kainos

Šerno dešimt metų mirties sukaktuvių 
paminėjimas

Ryt dieną, rugsėjo 11-tą, Lietuvių Tautinėse Kapinėse įvyks 
paminėjimas 10 metų sukaktuvių nuo to laiko, kai mirė “dėdė” 
šernas (Adomaitis). Programas prasidės 2 valandą popiet.

Bus prakalbos, dalyvaus Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, 
dainuos p. Rimkus, gros Juozo Grušo orkestrą.

Lietuviai, susirinkime šiam paminėjimui ir atiduokime pą- 
garbą tam, kuris davė savo tautiečiams geriausia ką turėjo — 
apšvietą.

Marųuette Park
’ Soiith \^s£ Eitli-

uaniąn Political Club laikė mė
nesinį susirinkimą rugsėjo 3 d 
Stanley studijoj, 2656 Wes»t 69 
st. Kadangi pirmininkas neat
silankė, tai tam vakarui buvo 
išrinktas kitas asmuo pirminin
kauti.

Susirinkimas atsidarys 8 vai. 
-vakaro. Valdybos ir komisijų 
raportai priimti vienu balsu. 
Komisija, kuri buvo išrinkta 
praėjusiame susirinkime, kad 
suvaldyti jaunuolius darančius 
triukšmą gatvėse, pranešė, kad 
policija apielinkėj lankosi ir 
kad skvadas pravažiuoja kas 
valanda per tas vietas, kur 
daugiausia truikšmadarių susi
renka.

Kai-
o

PERSITIKRINK 
Trumpa, Greita Kelionė 

EKSKURSIJĄ Į LIETUVĄ
ŲAMERIKOS 
' ' LINIJA.

NEMTYORKO | 
KLAIPĖDĄ

TKDMMS KElIA8iUKTWĄr«r ŠVEDU*

DIDELIAIS NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS MUSŲ 

MOTORLAIVIAIS

Visą Dr. Karaliaus bibliote
ką bei rinklus įvairiausių lie
tuviškų knygų p-nia Karalie
nė, velionio žmona, perkėlė į 
“Aušros” knygyną, 3653 So. 
Halsted St. Knygos specialiai 
išdėtos pasirinkimui;; po kiek 
kas nori gali pasipirkti,
nos numažintos iki pusės, 
kai kurios dar daugiau.

Apie keturius šimtus yra 
skirtingų knygų. Veik visos 
jos pokarinės laidos Lietuvo
je. Matomai, velionis Kara
lius visą naują lietuvių lite
ratūrą sekė, nauji leidiniai 
jam buvo maloniausiu svečiu. 
Lietuviai, mylintis apšvietą 
bei įdomaujantis pasiskaityti 
gerų knygų, esate kviečiami 
atsilankyti į “Aušros” Knygy
ną — pasirinkti velionio Dr. 
Karaliaus knygų. t

Taipgi čia galima gauti 
veik visas paties Dr. Kara
liaus parašytas ir sulietuvin
tas knygas, kaip tai: “Lyties 
Mokslas”, “Slaptosios Ligos”, 
“Namų Datkaras”, “Vagis”, 
“Amerikonas ir Grinorius”, 
“Organizmo Evoliucija”, “Kas 
Taip, O Kas Ne Taip”, “Lab
darybė Seniau ir Dabar” 
“Nuosavybės Išsivystymas” ir 
kai kurias ktias. Šitas visas 
knygas irgi galima gauti nu
mažinta kaina “Aušros” Kny
gyne. Verta pasinaudoti pro- 
ga — įsigyti velionio Kara
liaus knygų. N-nas.

rengimas — kad pavieniai įžangos tikietus, 
pradėjo rengti piknikus, kad 
jie išnaudoja lietuvišką visuo
menę rengdami po tris ar ke
turis piknikus, kad iš tų pik
nikų rengėjai padaro didelius 
pinigus privačiais sumetimais. 
Didžiuma diskusantų nutarė 
tokių parengimų neremti, nes 
jie visuomenei nenaudingi.

Antra tema — tai Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje ir 
prezidentas Gegužis. Vienas 
kalbėtojas nurodė, kad Gegu
žis esą gaŲiausįap ir išinintin- 
tingiausias prezidentas Susi
vienijime, . irt, nieko nežinojęs 
apie jokias paskolas, kurios 
žuvo. Visi ėmė juoktis, pasi
darė betvarkė. Visi diskusan- 
tai atmetė jo graudžiai nuro
dytus faktus.

Trečia tema — senberniai ir 
vedusieji: kodėl vedę daugiau 
turto turi? Vedusieji įrodi
nėjo, kad jie tiek pat uždir
ba, kiek nevedusieji, augina 
šeimynas ir turi daugiau na
mų ir rakandų, ir tp., o sen
berniai — nieko! Senberniai 
nurodė, kad jiems pragyveni
mas kainuoja daugiau, kad 
jie remia ir lanko parengi
mus,. parodas (šovus), gaspa- 
dinei ir gaspadoriui nuperka

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 
Išplaukimai ii Neuf Yorko:

įu'ic i ‘

Roseland

sėkmingas ten,

(3JNDENSE0

!> vakarą, 
roseland n 
ir Juozas

siame da
mos arti-

Brand yra 
visko, kas 

iš pieno.

žy-
yra

DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

Vaikai visoje šalyje, tūkstančių tuk- 
* stančiai jų, turi gerą sveikatą pasi- 

dėkavojant Eagle Brand. Tūkstančiai 
neprašytų liudijimų, kasmet gauna
mų nuo gydytojų ir dėkingų motinų 
prirodo, kad Eagle 
miausias vardas dėl 
geriausio ir tyriausio

Ar Jūsų . Kūdikis Užaugs 
Stiprus ir Sveikas?

Eagle Brand buvo 
kur kiti maistai pasirodė nesėkmingi, 
nes Eagle Brand, greta motinos pie
no, yra galbūt lengviausiai suvirški
namas iš visų kūdikiams maistų.

Nežinau kaip komunistai 
ar iškovos savo teises laikyti 
prakalbas parke, ar ne. Nieko 
negirdėjau. .7 B.

užfundija 
gėrimų baliuose, . ir gaspado- 
riai pavelija gaspadinėms pa
daryti naminėlės ir alučio, 
kurį parduoda burdingię- 
riams; burdingierius perka, o 
gaspadorius su gaspadine 
senbernio nupirktą skistimą 
geria; o jei purdingierius ne
perka, tai vąro jį iš burdo. 
Taigi visas senbernio uždarbis 
lieka pas vedusius. Be to, gas- 
padiriės prispiriančios sen
bernius duoti penkines siur- 
prąiz parems, vestuvėms, 
lįrik|tyįl(inįs, ,ii,’ tt.} , I i

Kadangi šiose diskusijose 
senbernių dalyvavo mažuma, 
tai ženočiai paėmė viršų. Bet 
diskusijas užbaigė ramiai ir 
sėdo prie pinaklio lošimo.

Pereitą šeštadieni 
rugsėjo 3 dieną, seni 
veikėjai, Valerija 
Puckoriai, turėjo parengę savo 
namuose baliuką, kur1---- J“

dyvavo kelios ' šeim; 
miausių jų draugų,

Kokiu tikslu tas baliukas bu
vo rengiamas, niekas iš svečių 
gal nežinojo, bet kad jisai buvo 
rengiamas su tikslu, tai aišku 
buvo, ir todėl svečiams teko 
burti ir spėlioti.

Vakarieniaudami, svečiai iš
syk pašnibždomis, vėliau bal
siau pradėjo teirautis vieni ki
tų apie baliuko tikslą, Vienas 
iš svečių, matyt, buvo geras in 
žinierius, kuris išmieravo lai
ką ir drąsiai pasakė, kad šis 
baliukas labai atatinka Valeri
jos ir Juozo 15 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuvėms. Pp. 
Puškoriai, nors prie to nepri 
sipažino, bęt ir nenuginčijo.

Įsidrąsinę svečiai pradėjo Va
lerijai ir Juozui teikti daug vi 
šokių velijimų, kuriuos Pučko- 
riai maloniai priėmė ir dėkojo 
svečiams už nuoširdžius linkė
jimus. Ir taip besikalbant, 
juokaujant,' nei nejutome, kaip 
naktis prabėgo. Valerijos ii 
Juozo draugiškumas sulaikė sve
čius per višą naktį. Man ro
dosi, kad tai buvo trumpiausia 
naktis mano atminime.

—Svetis.
A.

MOTERYS
Pasidaryti Pinigų 

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugelį 
metų. Dieninės ir 
vakarinės klesos. 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų.“

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE- - 

1019 W. 63d St. Englewood 4634 
i . ; .

MOTINOS

THE BORDEN COMPANY. Dcpt. FL-S 
350 Madison Avė., New York, N. y.

Meldžiu prisiūtai man dykai kopijų nau- 
Job "Baby'B Welfare."
Vardas........................ ................... ............................
Adresas.
Miestas. Valst. Milk

Jubilejinis Išpardavimas
Jau sukako 3 metai, kaip pradėjome leisti pirmus Lie

tuvių Radio Programus.

BUDRIKO KRAUTUVĖJE EINA 
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS 

RADIO IR RAKANDŲ 
'•.ir **

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jujns sutaupysim daug pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų- 
šięs inšiurinus, ant turto ir žm°nių. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirma negu imsi bile kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 

Mes priimam mainais morgi- 
esa-

mas.
čius ir kitokias securities. Mes 
me biznyje virš 20 metų.

J. SINKUS and CO.
1039 West 69th St.

Tel. Normai 4400

Garsus zohų daktaras 
SPECIALISTAS IŠT O B U LI N O 

NAUJĄ SĖKMINGĄ ŽOLIŲ 
NAMINĮ TREATMENTA

DYKAI penkių dienų bandymas pasiūlo
mas visiems “Naujienų” skaitytojams.

Dr. P. B. Šimanskis, l?09 N. Damen 
Avė., Ohicago, III., por daugel! metų 
Medlkalis Direktorius S. M. S. Health 
Institute, paskelbia, kad jis surado pa- 
stobGtinti nauju kombinacijų gyvybę pa- 
laikančh] žolių. Šaknų, žievių, uogų ir 
tt., kuri parodė sensacingų pasisekimų 
gydyme, Šimtų pacientų. Tai yra vėliau
sia ir didžiausia mokslinis išradimas, fimė 
daug metų gilaus studijavjmo, kad ji 16- 
tobulinti, bet dabar jis jh-a didžiausias 
pasauly žolių preparatas, 
buvo pagamintas. Jeigu jus sergate nuo 
kokios nors ligos ir norite greitų pasek
mių, jus galite atsinešti apgarsinimų 
ir gauti Speciali dolerio vertės žolių 
Treatmevtų dėl kraujo visiškai dykai, 

. kad parodyti jo nepaprastų gydomųjų 
pajėgų. Jeigu jus norite prisiųsti paštu, 
pridėkite 25c persiuntimui.. Ateikite šian
die arba rašykite Dr. P. B. Šimanskis. 
Garsus Žoliij Specialistas, 1800 North

> Damen Avė., Chicago, III.

tubu Philco Radio po

i 9.50
10 tūbų Stewart Warner

29.50
10 tubų Silver Marshall

29.50
Radio ir Viktrola krūvoje

39.50

5

šmotų

Vatiniai

Lovoms

kokis kada

Bed Room Setas

matracai, vertes $10.00, po

springsai po

Elektrikinės Ledaunčs, vertės $125, po

Royal Rašomos Mašinėlės po

Ant Lengvų Išmokėjimų,

49.50
’4.50
’3.75

69.00
29.50

Marąuette Park
g|
u*

Radio programai 2 sykiu savaitėje: WCFL Nedėlioinis 
nuo 1 iki 2 vai. popietų ir WHFC Ketvergais nuo 7:30 
iki 8 vai. vakare.

13 
” 25

5.5. “DROTTNINGHOLM,” ’ ’ 
M.L."GRIPSHOLM.” Spalių 
M.L."KUNGSHOLM.” Spalių
5.5. “DROTTNINGHOLM,
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žrmlapiu listuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus arba 
raštinėje:

Swedish American Line 
181 N. Michlgan Avė. Chicago,III.

M.L."KUNGSHOLM,’’Rugsėjo 15
S.S.'DROTTNINGHOLM,“ ’’ 22

Jos.F.Budrik,M*
3417-21 So. Halsted Street

< Tel. BOULEVARD 8167—4705

COMP

• VA. V

2117 SO. STATE ST.
3 telefonai CALUMET 0643 

0644 
0645

WISS!G
Specialistas ii 

Rusijos

Praėjusių savaitę Marguette 
Parke buvo įvesta nauja tvar
ka: uždrausta kazyruoti, pra
kalbas laikyti, vaikams bolę 
lošti. Bet viena ‘srovė” stojo 
į kovą už savo teises ir laimė
jo jas. Tai pinaklio ir zekciko 
partija. Ji dabar ir vėl lošia 
nuo ankstyvo ryto iki vėlu
mos, kaip laisvi piliečiai.

Praėjusį sekmadienį apie 
antrą valandą po piet būrys 
susirinkusių lietuvių susėdo 
suoluose ir pradėjo diskusuo- 
ti» Pirma tema buvo piknikų

I - ,

SUTAUPYSITE 5% PARODYDAMI ŠĮ SKELBIMĄ 
MUSŲ PARDAVĖJUI, KURIS APSKAITLIUOS JŪSŲ 

DŽIABĄ

ŽEMIAUSIA KAINA CHICA- 
GOJE ANT VISŲ PILNAI UŽ

BAIGTŲ APŠILDYMUI 
PLANTŲ

Teleforiuokitė 
CALUMET 0645

ATING

IR TUO JAUS VIENAS IŠ MUSŲ APŠILDYMO PLANTŲ ■ INŽI
NIERIŲ ATVAŽIUOS IR PADUOS TAMSTAI PILNĄ APSKAI 
TLIAVIMĄ DYKAI. 1 . .
Musų įstaiga atdara Nedėldieniais iki 1 valandai po pietų.

M. Levy Plumhing&Ht'g Supply Co
SO. CHICAGO SKYRIUS

9274 So. Chicago Avė. 
TeL Saginaw 4847

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVBLT ROAD 
arti Št. Louis Avė. Tel. Kedz|e 8902 | 

Vanos, lietaus h draskos vanos, 
• avrimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki

Daktaras 
t 
Kapitonas

Pasauliniame kare

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

Sveikos idėjos laikui bėgant paima viršų, t. y. žmo
nės pripažįsta jų teisingumą ir vykina jas gyvenime. 
Kuomet jos jau įsigali, tai žmonėms būna sunku net 
įsivaizduoti, kaip galėjo joms kas nors pirmiaus prie
šintis. Seni argumentai, kurie buvo prieš tas idėjas 
statomi, atrodo juokingi, keisti ir netikę.

Taip atsitiko, pavyzdžiui, su moterų balsavimo tei
se t Amerikoje. Kuris šiandie nenusišypsotų, išgirdęs 

vadžiojimą, kad moters turi mažiaus proto, negu 
vyr ir todėl negali išmintingai suvartoti balotą? Ar
ba kad moteries vieta, kaip buvęs vokiečių kaizeris sa
kydavo, esanti virtuvėje, vaikų kambaryje ir bažnyčio
je? Tačiau buvo laikai, kada tokius argumentus žo
džiu ir spaudoje skelbdavo ne vien tamsuoliai, bet. ir 
gana rimti ir protingi žmonės. Jais tikėdavo ne tik vy
rai, bet ir daugelis pačių moterų, jų tarpe ir tos, ku
rios buvo pusėtinai apsišvietusios.

Bet panašią istoriją tenka pergyventi ir kiekvie
nai kitai naujai idėjai. Jas pradeda skelbti mažuma, 
kuri dėl vienų ar kitų aplinkybių sugeba jas suprasti 
ankščiaus už kitus žmones. Dėl naujos idėjos ta jai pri
tariančioji mažuma, ginčijasi su Jos priešais, stengiasi 
juos įtikinti. Neretai jie tuo užtraukia ant savęs prie
šų pajuoką ir neapykantą. Jiems tenka nukentėti, ir 
tik tie naujos idėjos šalininkai pasilieka jai iki galo iš
tikimi, neatsižada jos, kurie būna giliai įsitikinę ir turi 
drąsos bei kantrybės; kuriems tiesa yra brangesnė, ne
gu asmeninė nauda.

Paskui, praėjus tam tikram laikotarpiui — kar
tais jisai būna ilgesnis, kartais trumpesnis — nauja, 
daugumos paniekinta idėja staiga paima viršų. Jos šaJ 
lininkų pasidaro daugiaus, negu jos priešų. Ją įrašo į 
įstatymų knygas parlamentai. Ją kiekvienas, kuris 
trokšta pasisekimo gyvenime, garbina ir dedasi jos gy
nėju. Ir neretai jos didžiausiais gynėjais pasisako esą 
tie, kurie pirmiaus jos visai nepaisė arba prieš ją ko
vojo. *

Pažvelgkime, kas šiandie nesibažija “tėvynės mei- 
kuomet Lietuva jau yra nepriklausole” Lietuvoje,

ma ir tūkstančiai žmonių jos įstaigose valgo gerą duo
ną ir didžiuojasi aukštais titulais! Bet kol Lietuva de
javo po Rusijos carizmo letena, kol buvo maža vilties 

tapti nepriklausoma, ar daug tų dabartinių “pat- 
kovojo už jos pasiliuosavimą iš svetimo jungo? 
augumą jų tuomet nebuvo nė girdėti, o nemenka 

” kovotojus už laisvę

jad 
n 
Apie 
dalis tų dabartinių “patriotų 
smerkė, iš jų vargų ir kentėjimų tyčiojosi ir kartais 
net padėdavo caro budeliams juos gaudyti ir žudyti.

Idėjų progresas eina per kovų. Tie, kurie dėl idėjų 
kovoja, atlieka didelį patarnavimą žmonijai. Bet žmo
nija dažniausia jų nuopelnus įvertina tiktai 
kai jų jau nebėra. Ji pagerbia paprastai tik 
atmintį,

Koiektyvis žmonijos protas, mat, slenka 
ir su progresu eiti nesuspėja.

tuomet, 
kovotojų

palengva

ISPANIJA KONFISKUOJA DVARŲ ŽEMES

Ispanijos parlamentas priėmė žemės reformos įs
tatymą, kttritro valstybė atima dvarų žemes tikslu jas 
pavesti bežemiams ir mažažemiams. Konfiskuojamų 
žemių plotas siekie 52 milionu akrų ir jų vertė yra 
apskaičiuojama į pusšešto biliono dolerių.

Atimtas iš karališkos šeimynos, kunigaikščių ir 
bajorų žemes valstybė atiduos pavieniams ąsmenims, 
žemės Ūkio kooperacijoms ir valsčiams bei miestams. 
Beturčiams ir naujakuriams, kurie turi dideles šeimas, 
valdžia teiks parartą. Ji rems taip pat kooperacijų ir 
valsčių ukius, iki jie sustiprės.

Šita milžiniška reforma reiškia stambiausią pro
greso žinksnį Ispanijos revoliucijoje nuo to laiko, kai 
buvo* išvytas karalius Alfonsas. Ji nuodugniai pakeis 
visą ekonominį ir socialinį krašto gyvenimą, nes, vie
na, išnyks tas luomas, kuris per šimtmečius Ispanijoje 
viešpatavo ir kuriuo rėmėsi monarchija, būtent, bajo
rija ; antra, • šimtai tūkstančių 'beturčių pataps savinin
kais.

Pastebėtina yrą tai, kad parlamentas nutairė at
imti dvarų žemes be atlyginimo jų savininkams, šito 
griežtumo priežastis tai n^eri^LJbanĄrtas monaT-

chistų pučas. Monarchijos šalininkai tikėjosi ginkluotu 
sukilimu atgausią savo prarastą galybę, bet, vietoje to; 
jie neteko savo turtų.
uniwr«i—T~ — T~n rm«Mr,1 >»i ■ ■■iiMMMaa.

|AP»»IX»
ŽIOPLA TAKTIKA”

Pruseika “Naujojoje Gady
nėje” pucuoja Bimbą ir jo sėb
rus už storžievišką nusistaty
mą linkui visų žmonių, kurie 
nepritaria jų politikai. Tarp 
ko kita jisai rašo:

“Kuomet 1930 m. įvyko 
skilimas mename Susivieniji
me, tūkstančiai musų šali
ninkų pasiliko. tenais. Dau
gelį tų draugų tuojaus prar 
dėta koliot gegužininkų yar- 
du. žiopla tai buvo taktika. 
Praėjo du metai ir pasirodė, 
kad tie, kurie pasiliko se
nam Susivienijime, labai ge
rai padarė, šiandien ir atbu
liniu protu galvojantis bįm- 
bizmas priėjo prie išvados, 
kad reikia atsiremti ant 
radikališkų elem.entų senam 
Susivienijime. Na, o kas bu
tų buvę, jeigu visi kairieji, 
ligi vieno, butų išbėgioję iš 
SLAv? žinoma, Centro Biu
ras ir dabartinėj: situacijoje 

v sename Susivienijime nemo
ka užimti tinkamą liniją. 
Faktinei jisai padeda kraš
tutiniam dešiniajam sparnui 
(gegužininkams).”
Taigi Pruseika jau suprato, 

kad buvo neišmintinga bėgti 
iš SLA. 
pats
stambi klaida.

Jisai pasako taip pat, kad 
bimbinė linija stiprina kraštu
tinius dešiniuosius senamjam 
Susivienijime. Tačiau panašios 
linijos pirmiaus laikėsi visi ko
munistai, neišskiriant ir Pru- 
seikos, kuomet jie dėjo pastan
gas SLA. užkariauti. Ir tuo jie 
stiprino Susivienijime dešiniuo
sius.

“Sklokininkį” vadas, išpei-
- ■ ii - 2 . ........ r *—.... .. q—-......- ............ .........
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kęs bimbininką “Žioplą takti
ką”, siuto savo pasekėjams ne 
plūsti visus kitaip manančius 
žmones,- bet stengtis įgyti ją 
simpatiją. O ypatingai jisai 
patarto jiems eiti prie “kairi* 
j ančių” socialistą, I kurto yra 
nepatenkinti savu padais. Tarp 
jų, girdi, galima butą pašiŽVtf- 
joti.

Mum# atrodo, kad Šf Brusei- 
kos taktika yra jau perdaug 
“gudri”, jos- tikslas — gauti 
daugiau# Šalininką'.i Bet ar ji 
gali duoti pastovią vaisią? Td* 
kiy vaisią pasiekiama ne gud- 
ravojimu bei draugą gaudymu, 
bet principą išlaikymu.

Daugelis dabartinią vadina-- 
mų komunistą prie# dešimtį 
metų su viršum' buvo5 sootolfe“ 
tai — smerkė terorą ir despo
tizmą, kovojo už dtemokratiją,- 
reikatovo lygią teisią visiems? 
o paskui jie to viso išsižadėjo 
ir ėmė net patį socialistą var
dą dergti. Tai kaipgi jie’ gali1 
turėti pasitikėjimą rfrttt&i pro
taujančią darbininką masėse ?• 
Demagogiškoms fražėms ir 
garsiais Šukavimais eji0 gali 

(laikinai pritraukti lengvatikius 
ir karštakošius, bet toks ele
mentas pakrinka, kai tik pasi
keičia jo ūpas.

Bet tai reiškia, kad 
SLĄ. skaldymas buvo

HITLERIZMAS SUSMUKSIĄS

New Yorko eksportierius 
Lamport telegrafuoja iŠ Ber- 

įlyno laikraščiui “Times”, kad 
“nacių” (Vokietijos fašistą) 
judėjfrhid esą lemta susmukti.

“Vokietijoj žmones”, sako- 
jisai, “pradeda5 suprasti, kad 
Hitterio-^Goebbelio programas 
yra tuščios pagyrą puodų 

t deklamacijos, kurtos skarti- 
b&' garsiai ir įtūžusiai, bet 

* neturi jokios prasmės.” 
' Tačiau new-yorktetis mano; 
kad, jeigu hitlčrižma’s turėtų 
progos įsigalėti; tai j^isaf pri
dirbtą daug žalos kraštui.

irti>1 ii.li ii tįįfffį. i. ii.Į^HĮ^įįnįaiihiĮ > ■
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Rudenį; 1782 m., chirurgas 
Louis Thevenet iš Galais gavo 
nepasirašytą pakvietimą, ka'd 
ant rytojaus pribūtų į namus, 
esančius pakeliui į Paryžių, 
ir kad pasiimtų su savim rei
kalingus instrumentus am
putacijai. Thevenet buvo pla
čiai žinomas tais laikais’ kai
po gabiausias praktikantAs 
savo profesijoje. Nieko nepa
prasto būdavo gauti pakvtėfi- 
mą keltis per kanalą į Ang
liją konsiTltacijai. Jis ilgai tar
navo kariuomenėje, todėl at
rodė kiek Šiurkštus užsiiaiky- 
me, bet už jo įgimtą malona- 
!mą buvo visų mylimas.

Thevenet stebėjosi iš to frč 
parašo pakvietimo. Laikas ir 
vieta buvo nurodoma su did
žiausiu atsidėjimu; buvo pa
sakyta, kur ir kada jo lauks, 
bet, kaip jau minėta, parašo 
truko. “Koks nors jaunas 
kvailys,” panrislij’o sau, “groi* 
Čiausia jis nori pasiųsti mane 
laukinę žąsį gaudyti.” Ir jl's 
nėjo.

Už trijų dienų jis gavo pa
našų pakvietimą, tik j-au 
smarkiau reikalaujautį ir pra- 

Į nešantį, kad iš ryto, devintą 
Valandą, vežikus sustos prie 
jo namų paimti jį. Ir tikrai,- 
jdnt rytojaus, kai tik devintą 
valandą, sustoju gražiai eng
tas, atdaras vežhnas, Thtve- 

I net dąugi’au iiiektr nelaukęs į-f 
!šėd*o vežiman-. '

Už miesto vaHų jis paklau- 
ĮSė vežiko: “Pa1# fcą tų mane 
'Veži?” Žmogus atsake: “Aš 
-pežinaU; ir man negalvoj.”

Tie' Žodžiai buvo ištarti an- 
. gliškai. “Tu esi storžievi#,” a t- į

'JW Aflt p- *

foį vežimas sustojo prie minė
tų vienkiemio namų. “Pas ką 
man eiti? Kas gyvena čią? 
Kas serga?” Dar rieištipęs iš 
vežimo; Thevenet pakldušė 
vežiko. Šis-gi atkartojo pir
miau, duotą atsakymą, o gy
dytojas taip pat atsakė, kaip 
ir pirmiau. Prie namų durų 
stovėjęs gražus, jaunas, apie 
dvidešimt aštuonių metų vy
tas, pasiliko jį ir nusivedė 

t ją laiptais į didelį kambarį. 
į Jaunojo vyro akcentas rodė jį 
i esant anglu, todėl Thevenet 
užkalbino jį angliškai' ir gavo 
draugišką atsakymą.

“Jus manęs. reikalavote 
čia;” pasakė chirurgas.

“Aš' esu labai dėkingas 
Jums už Jūsų rūpestį pribūti 
čia,” atsakė anglas.

“Ar ne prisėstumėt? Čia yra* 
šokolado,, kavos ir vyno, jei 
Jus norėtumėt ką nors paimti 

! prieš atlikimą operacijos.”

“Bet, pbne; aš norėčiau pir
miau pamatyti pacientą. 
Man reikia apžiūrėti žaizdą 
ir patirti, ar amputacija rei
kalinga.” .

“Reikalinga, pone Thevenet. 
Bukite malonus, sėskite. Aš 

! esu pilna i įsitikinę# Jumis. 
Todėl klausykite: aš tūrių 
šiąnie krepšy du šipitų gvi- 
neją, kurias esu nutaręs su- 

i mokėti Jums už padarymą 
[operacijos, kurią, jums reikė# 
atlikti. Daugiau bus užmokė- 

1tri, jeigu operacija išeis gerai, 
i Jeigu išeis- blogai arįri JU# at
sisakysite pildyti mano .norą, 
-—Jus matote-šį užtaisytą, re
volverį, -

S J, — aš Jus nušausiu; gel- 
mm blevė

“Bone, aš nesibijau Jūsų 
(revolverio. Bet kogi Jus trokš
ta fe? Kalbėkit aiškiai, be į- 
žangos. Ką mmt .čia veikti?” 

“Jus nupjkaitšit mano dc- 
Šinę koją.”

“Su didžiausiu malonumu; 
nors ir Jnaą galvą, ,Mgu Jąs 
to panorėsite. Tik, jei aš pa- 
fėmijau getai, ,Jusą koja at- 

jVodb geriamame stovy. Jus 
laiptais prieš mane;

'kaip Šokikais per virvę. Ko 
trūksta- .lusą kojai'?”

“Nieko. Aš noria pašalinti

Į “Bone, Jąs esat kvailys.” 
; “Tai ne Jusą reikalas, pone 
; Thevenet.”
Į' “Kokią-gi nuodėmę Jūsų 
pagirtina koja padarė Jums?” 

į “Jokios. Bet ar Jąs nu- 
sptendėf pašalinai ją nUo ma- 
nęs?” ’’ i

“Bone; aš / Jūs nepažįstu, 
i Gaukite liudininkus prirody- 
imui, kad Jąs esat tvirtas ir 
I sveikas prote.” 
! “Ar Jus paskhiosi’t mano 
norams, pone Thevenet?”

“Bone,- taip greitai; kaip 
Jąs duosit man protingą pa
grindą kojos nupiovimui.” 

i “AŠ negaliu Jums tiesą pa- 
sakyti (tobar; gal galėsiu apie 
pabaigą metų. Bet aš sutin
ku eiti laižybą su Jumis, kad 
už metų Jus patys pripažin
si t e, kad priežastys nupjovi
mi ui kojos būVO pagirtini a il
sios, kokias tik galima įsivaiz
duoti.” 

. “Aš neisiu laižybų SU Ja
ni is, kol . Jus ncpaša'kysite 
man savo vardą, kur gyvenat, 
savo šeimą ir kuom , užsi- 
ijarianf.” »r

“Jus dažinosite viską atei
ty, bet ne dabar. Prašau lai
kyti mane garbės žodžio 

tžinogam.”
“Garbės- žodžio žmogus ne- 

igrąsina su revolveriu savo 
gydytoją. Aš* toriu atsakomy
bių! ir prieš ju# man* vtoai ne
pažįstamą. Jeigu Jums buš 

; geriat# būti užmušėju? nekalto 
-šeimos tėvo; — tai šaukit!” 
i “Labai gerai, pone Thevė- 
n’et”, anglas; ištarė pasiimda- 

, įmaš reVolVe’r^ “Aš- nešausiu 
i.Fus, bet visgi priversim hn- 
- pinuti mrfn koją. Jeigu- jųs at
sisakom man gerą padaryti Už 
atlyginimą,- tfr iŠ? baimė# kai*- 

įkosy Jų?# padarysit iŠ pasigai
lėjimo.” 

Į “Ir kaip tai?” 
į “Aš1 išdraskysiu savo koją 
(SU' kulka, ir tai čia patv tuo*- 
jitfUS, po Jūsų pačią akiųt.” 

į Anglas atsisėdo',- pasiėmė 
revolverį ir ja d spaudė vam
zdį prie blauzdos. Thevenet 
pasijudino šokt, sulaikyti1 jį1.

“Nesijudink,” pareiškė am 
Įglas, “ne# aš šausiu. Atsakyk 
man šį viertą- klausimą: Ar 
jjąs- trokštat prailginti ir pa- -V6' draugams, skamlai jttokall 
į didinti man skausmą be rei
kalo ?”

“Pone, esat kvailys, bet aš 
darysiu; kaip Jus norit. Aš 
jpašalinsiu Jums tą nėlsibąjią 
koją.”

Viskas buvo prirengta ope
racijai. Kai jau peilis. buVO 
.pridėtas prie kojos, anglas" 
užsidegė pypkę ir prisiekė, 
kad jis neužgesins; Ir išlaikė 
savo žodį. Negyva koja gulė
jo ant grindų, o anglas tę#ė 
rūkymą4.

Thevenet atliko savo už
duotį, tikro meistro hudu. Li
gonis Sugijo palyginamai pėT 
trumpą laiką. Jis apmokėjo 
gydytoją, kurį gerbė kasdieną 
vis labiau. Padėkojęs jam šit 
dŽiaUgsino . ašaromis už uik? 
piovimą kojos, išplaukė Ang; 
lijOn jau su medfdė koja.

Apie aštuonioliką savaičių 
uiuo a-tsiskyrįmo, Thevenet ga
vo laišką iš Anglijos sekančio 
turinio: i ,

j “Rasite įdėtą prirodymui, 
įmano d’idŽi’aasioš padėko# įsa
kymą M. Pachaudni, Pary
žiaus bankieriui, 'i išmokėti 
Jums 250 gyinėjų. Atimdama#

Jus esat malto* ginu

—-—------------------------- -——_—.— -----------------

fioš dš daviau koją nuplauti*, mėt nupjovę koją virš kelio.
Tą priežastį kurią Jus vadi
not mano kvailu upu. Jus (ą 
sykį parciŠkėt, kad negali bū
ti protingo pagrindo iš liuo- 
sos valios koją nusiauti. AŠ 
pasiūliau sueiti laižybų, bet 
Jus gerai padarėt, kad nesu
tikote.

“Po mano aiifro sugrįžimo 
iš Indijos, aš suėjau į pažintį 
su Emilija Harfey, tobuliausia 
iš moteriškių. ĄŠ garbinau ją. 
Jos turtai ir socialia stovis pa
tiko mario Seimai. ASrgi tepai- 
siau jos gražybes ir angeliško 
budo. Likau ir aš vienu iŠ 
pulko jos garbintojų. O, mano 
brangus Thevenet, aš buvaū 
tiek linksmas, kad palikau 

i liūdniausiu iŠ Visų mano kon
kurentų. Ji mylėjo friarie, rnd- 
hė iŠ visų vyrų, nesibijojo 
prisipažinti ir vien iŠ tos prie
žasties ji atsisakė manęs. Vel
tui mrildavaū aš jos rankos. 
Veltūi mario tėvai ir jos dran
gai prašė už maūe. Ji pasili
ko nesūjaūdiriama. J

“Pef ilgą laiką aš riegalėjait 
sūrtfstr priežasties, kodėl ji 
priešinosi' vestis su manim, 
'nežiūrint į tai, kad jos pačios 
prisipažinimu, ji neapsakomai 
myli mahe. Ant galo, viena 

’jos šešetų mari išaiškino sek
retą. Parietė Hatlcy buvo ste- 

! buklinga gražuolė, bet ji tūrė
jo* vieną ydą, — ji teturėjo 
Vieną koją ir iŠ priežasties to
kio trukumo, ji bijojo tikti 
mano žmona. Jai buvo baisu, 

*fcad! vėliau aš ją neapkęsta 
riž tai. Aš tuojaus nusprend
žiau. Aš pasidalinsiu sri jos 
nelaime. Ačiū Jums, brangu# 
'Theveftet, aš galėjau tą išpil
dyti!

1 “AŠ sugrįžau riamo su dirb
tina medine koja. Pirmiausia 
aplankiau panelę Harley. ži
nia buvo jau išsiplatinusi, ir 
aš pats buvau rašęs jiems į 
Angliją, kad aš nusilaužiau 
koją; krisdamas nuo arklio ir 
kad reikėjo ją amputuoti. 
Mainęs visi gailėjosi. Ėmilijd 
apalpo, kai iriridU pirmą kar
tą šUstikova; per ilgą laiką 

! negalim’# buvo* ją nuraminti, 
bet ji tapd iriahd Žmona. Tik 
itŽ dienos po mudviejų veš-

!

!

'Butų buvę gerai ir žemiau ke
lio,— taip pats sau sakysi. Už 
trijų metų Jus sakysite, kati 
nupiovūš per riešą butų už
tekę. Už keturių metų pats 
praneši, kad pralaimėjimas 
didžiojo piršto nuo kojos bu
tų buvę perdaug; už penkių 
metų tą patį pasakysi apie 
mažąjį kojos pirštą, šešių me
tų pabaigoje Jus man prisi- 

■ pažibsite, kad nupiaustymo 
kojos panagių butų užtekę.

[ “Tą visą sakau, nebandyda- 
mas sumažinti gerumą Jūsų 
žavėjančios žmonos. Ponios 
palaiko be permainos savo 
grožį ir gerumą ilgiau, negu 
vyrai savo sprendimus. Mano 
jaunystėje aš bučiau atida
vęs gyvastį už savo numylėti
nę; bet niekad nebūčiau ati
davęs koją. Pirnią pasiauka- 
vimą aš niekad nebūčiau gai
lėjęsis, o antrojo visuomet. 
Nes, jei aš bučiau koją auka
vęs, tai iki šiai dienai t prisi
minčiau: Thevenet, tu buvai 
kvailys! O dabar aš laikau 
už garbę būti Jūsų žemu tar
nu.

ei. Thevenet.”
■—o—

didžiojo teroro, 1793
jaunesnis Thevenet’o

Laike 
metate 
kolega įskundė jį esant aris
tokratiškų palinkimų. Kad iš
gelbėjus savo gyvastį nuo 
gilotinos, Thevenet pabėgo į 
Londonu.

Ar neturėdamas ką veikti, 
a*r iš noro sueiti, Thevenet nu
ėjo pas Cha f lės Temple.

Jį nuvedė į džcntelmono 
rumus, pranešė, ir jis buvo 

Didelėje kėdėje, 
pittojančio porte- 
storas džentėlmo- 
jis arti krosnies, 

dvidešimčia laik

'tuvių aš jai pasakiau teisybę. 
•UŽ tai ji dar maloniau mylėjo 
mshiė. O, tobulasis Thevenet, 
kad aė turėčiau Ir dešimt ko- 
!jų pralaimėjimui, aš visas 
atiduočiau riet riešUšiTaukda-t 

'irias riž Emiliją.
! “Kol gyvas,- busiu dėkingas 
’Jtom#. Atlankyktt Londoną ir 
(atsilankyk M paš mane, sdsi- 
‘ pažinsite su mano gerbiama 
žmona ir dar sakykit, jei galit, 
jkarf aš esu kvailys!
! Charles Temple.”;
! Thevenet pripasakojo visą 
afši’fikhną it laiško* tttfirif sa- 

!drimaslš, kada* tik prisiminda
vo tą nuotyki.

* “Vis-gi j*to lieka i kvailys!” 
■Slinkdavo' gydytojas.
' Jo atsakymas į laišką buvo 
!fokš :. * .
i “Ponef Ačhr ‘Jum# už btan- 
:gią dovaną. Aš taip vadinu,• 
ne# vrirgfr butų galima* pava- 
'(fimi atlygiri’irim* už tokį mažą 
mano pasidarbavimą.

Striki u* Jums laimės apsi- 
'Vedus su labiausiai Žavčjan- 
!Čia įž visų Ariglij’os moterų. 
Tiesa; koja tai mažmožis ati
duoti mainais už gražią, ne
kaltą ir malonią' žmoną, kad 
tik, aht galo, riesi jaustum 
žmogus prisigavęš -• tais mai
nais. Adomas atidavė šonkau
lį, kad turėjus žmoną; dau^ 
vyrų, yra aukavę tiek pat, kiti 
net savin galvas.•> »•* * T

< “Visgi nuolankiai prašau 
leisti ’ man laikyti*# mario :pir- 
mešnė# riųompnėš. ■ Tikrai, 
šiito laiku tiesa Jūsų pilsėje. 
i&ąhrir Jus gyvenat ' rojūjf 
meilė# pavasario. : Bet. mano 
ipūsėje faip-gi fteSa, tik SU tuo 
iS^MuriBi, kad c tiesą mano 
nuomonė# netaip grbitai 'pri- 

m mrin’ęs koją, kuri būrio, noksta. Taip kaap it kitos tie- 
Himim mano žemiškos i^ j^ *kurias neigi ilgą laiką, 

u.:. .... — priimi.
r “pene, klausykit ■ ką aš sa- 

[}< kad po 
metų Jus nesigailėtu-

priimtas, 
prie pūodo 
flo, sėdėjo 
nriš. Sėdėjo 
apsikrovęs 
raščių, ir toks nerangus, kad 
ką tik galėjo atsistoti.

O, prašome, pone Thevenet, 
suriko storasis džentelmenas, 
tas pats Charles Tchiple. “Nc- 
paimkit už blogą, kad aš nc- 
a įsistojau. Toji pekliška me
dinė koja man visur kliudo. 
Mano drauge, tikiu, kad Jus 
atsilankėt pažiūrėti, ar teisy- 
sybe jau prinokusi?”

“Aš atėjau pas jus, ieškoda
mas protekcijos. Aš esu pabe-

“Jus esate mano svečias, 
nes, kaip gyvą mane matote, 
Jus esate išmintingas žmogus. 
^Nuraminkite mane. Tiesą pa
sakius, Thevenet, aš gal bu- 
jčiau buvęs admirolas šiandie, 
jei ne toji varginanti medinė 

j koja nebūtų padariusi ma
ne netinkančiu tarnauti savo 
tautai. Kai dabar, tai aš skai
dau laikraščius ir keikiu pats 
.Save, iki veidas pamėlynuoja, 
kam aš esu priverstas nieko 
neveikti. Likš, nuramink ma
ne!”

“Jūsų žmona- geriau nura
mins Jus, negu aŠ.”
j “VfeUfi ne. Jos medinė ko
ja neleidžia jai šokti, tai ji 
pradėjo kortomis lošti ir 
pliotkuoti. Su ja jau negalima 
nei sulikti Kitais atžvil
giai# j'i yra tobula žmona.”

“Tai atrodo, kad tiesa buvo 
manO> pusėje?”

“D, tikrai; mano brangus 
Thevehek Bet nekalbėkime 
apie tai. Aš elgiausi, kaip asi
lės. kad ŪŠ ėtgėučtau savo 
koją, aŠ h'ėduočiaii pan'agės 
v eno piršto. Tarp mudviejų 

ribtmt,- aš bitvati kvailys! Bet 
pasilaikyk it

i

k 
td Ihlovmrieiją 
sari.’»v I

"NAUJOJI RANGA’* 
ARsja pfr*f#s nw*eris

GSftffS gattti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

me#, Jųš pridarėt mane 
mirigirinsiū' iŠ mirtinnųjų. 
kiausi# žmoj 
i'ife žinoti

ląi-

gau; Jus1 dabai’ gtf- įkriri/ A# prjsjįrijari 
prtėŽa^fj, d’ėl' ku- dviejų metų Jus i

■ F “Naujienose* galima gau
ti Utugua jaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius} 

“Naujoji Banga” (No. 5) 
‘“Tribūna” (Ne. 4)

i Kaina 5c kiekvieOo. >

H
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CHICAGOS
ŽINIOS

Prašys paskolos S36t- 
000,000

tiengia&i iškilmingam 
baniiiiijimtii

Chicago sAnitario distriktd 
taryba nutarė prašyti iš Re*- 
cOnstrUction Kihahce Corpora
tion paskolos suma $36,450,000, 
kad atlikti projektus, kurių 
baigimo rbikalAUja aukščiau
sias šalies teismas.

Ilafnrtio'ndb, East Chicago, 
Gary ir \Vhftihg, Ihd., merai 
paskyrė komitetus, kad šie 
padėtų surengti iškilmingą pa- 
minėjirną 200 metų sukaktuvių 
nUo Jbrgio WashinRtono gimi
mo dienos. Į tuos komitetus 
įeina ir keletas lietuvių, kaip 
N. Makar, B. Judis, Stasys 
Bartkus ir Juozės Pfrakaitis.

Iškilmės bus surengtos Ham- 
monde, katalikų aukštesnės 
mokyklos aikštėj, prie Hoffman 
gatvės ir White Oak avenue.

$8,793,00'0 reikalinga pabaigi
mui jau dirbamo darbo. O $27,- 
657,000 norimh gauti, kad ga
lėjus imtis pildymo projektų 
ryšy su pavelijimu Chicagai 
tik tam tikrą kick| Mitehigan 
ežero vandens naudoti.

Užmynė vinį — mite
Mrs. Tekia Raraj, 2329 N. 

Leavitt st., užlipo ant vinies 
dėlir įsidūrė koją. Ji mirė 

kraujo užnuodijimo.

a ; ’.vr ,'ViAt ,ju 4*

Kur gauti pinigų Kišenvagis mirė, 
bfrniš eina

bet

[Acmė-P. b A. Photo]

Abelardo L. Rbdriguež, nau
jasis Meksikos prezidentas.

........ i •.t/ ...—;y

vyriausybė 
bedarbiams šelpti 
ateinančią žiemą 
$36,000,000. Bet 

pinigų sumą?
sumanymas pakelti 

ant gazolino 2 centai 
Bet nužiūrima, kad 

šios rūšies taksų 
ažuot pakilti, 

taksos

Illihois valstijos 
numato, kad 
šį rudenj ir 
reikėsią apie 
kur gauti tą 

Duota 
taksas 
galionui,
pajamos iš 
gali sumažėti, 
jei gažolino galionui 
bus uždėtos 5 centai.

Dabar valstijos 
kai kurie vadai 
lengviausias būdas 
pinigams sukelti 
uždėti speciAles 
parduodamų 
menų.

Ir atrodo, 
tokių taksų, 
menų 
khriOs
jų mokėjimo, 
jei kalbamas 
įstatymu.

legislaturOs 
mano, kad 
reikiamiems 
busiąs teks: 
taksas ant

krautuvėse reik-

kad susilauksime
Ant kurių reik- 

taksos bus uždėtos, o 
bus paliUosuotos nuo 

parodys ateitis, 
sUmahyitias taps

Gaisras išvijo laukan 
teatro publiką

Durnų debesiai iš ugnies, už
siliepsnojusios Garrick teatre, 
Rfthdolph gatvėj, skiepe po te
atro platforme 
daugiau, k: i p 
ios publikos, 
kad nuostolių 
apie $15,000.

išvijo laukan 
1,1’00 susirinku- 
Apskaičiuojama, 

teatrui padaryta

Tėtušis serga, sttnUS it- 
gi važiuoja i ligoninę
John T. Connery. puošnaus 

Edgevvater Beach viešbučio sa
vininko Simus, ankšti penkta
dienio rytą Įvažiavo per langą 
į sendvičių šapą, išvartė stalus 
ir krėslus ir sustojo, kai auto
mobilis atsimušė į virtuvės 
sieną. Connery tapo nugaben
tas į ligoninę. Ligoninėj ran
dasi ir jo tėvas. O iAlUiojo Con
nery draugas, išlikęs nesužeis
tas, atsidūrė šaltojoj. Jatihiems 
Vyrams matomai bUvo pAškta- 
ręs persH'ui-as ir Sheridan ro&d.

fi

JONAS PUklS
Persiskyrė Su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną. 8:52 valandą ry
te 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tauragės apskr., 
Pajurėnos parap., Stegvilių kaime. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. '

Paliko dideliame nuliudime mo
terį .Oną po tėvais Tamošaitė. 2 
sūnūs. Edwardą ir Pranciškų, duk
terį TheodOrą, £ podukras, Juli
joną. Marijoną ir Stanislovą, pus
brolį Juozapą Stanciką ir gimines, 
o Lietuvoj motihėlę Petronėlę ir 
seserį Oną,

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Herniitage Aye.

Laidotuyės įvyks panedėly rug
sėjo . 12 ’ w
Eudėikio koplyčios į šv. Kryžiais 
pžržbįj?* KiŽhyČįą. kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vėlio- 
hid šiel$. o iš ten bus nulydėtas 
į Sv. kizimiejrb kapines.

Visi a. a. Jorio Pūkio giminė*, 
draiigai ir b^žystami esat nuo- 
širdžiži KviėČiiihi dalyvauti lat- 
doktovise it suteikti jam paskutinį 
fiaUrtyavi'nią ir iisisveikinimą.

N&Jiudę liėUihe,
Moterh, Sanai, tTuktėrye 
ir Giminit.

Laido turke ftąHthittja grabo- 
rtus Eudeikis. Tel. Yards 1741.

tieąą, 8 vai. ryte iš

1?

(

Du kišenvagiai — Abrham 
Shapiro ir Louis Goldman — 
turėjo stoti prieš teisėją Frank 
M. JPadden. Goldman buvo 
teisme. Shapiro gi nebuvo.

Goldmanu pa- 
per telefoną iš

Shapiro 
leido 

šaukti Shapiro 
namų.

Shapiro pati 
jos vyras miręs ir kad ji neži
nanti ką daryti su laidotuvė
mis, ba vyras palikęs jai viso 
tik 3 centus juhfeU-

Teisėjas paleido Goldmaną. 
Vėliau, vakare jau, Goldmah 
atsilankė ir paliko fras grabo- 
rių naujutę šimtinę, kaip mo
kesti už patarnavimą.

Tuo gi tarpu policija susi
laukė skundo iš tūlo Alfred 
Woif (nexv ybrkiečio), kad ki
šenvagis išmeškeriojęs jo šer- 
nolę, kurioj buvo trys naujutė
lės šimtinės.

■Policija patarė Wolfui Būti 
Shapiro šermenyse ir įsižiūrėti 
į veidas laidottivių dalyvi^. 
Esą, gal jis pažins kurį nors 
iš jų kaip siikinėjtiš| ihinioj, 
kurioj dingo šerholė sh $300.

pareiškė, kad

rus, o po to užvaldė jų auto
mobilį ir pai’feiškė, kad ima 
juos “iaidtH”.

Ties Roosevelt road ir 50 
avenue prb šalį važiavo polici
jos skvadas. Freundlich sušu
ko, prašydamas gelbėti. Dolici- 
ninkai ėmė vytis. Sthnkewlcz 
ir jo draugas iššoko iš auto
mobilio ir inėgino pabėgti. 
Stankewicziaus draugui pavyko 
pasilėpti, o jis pats suklupo 
pašautas.

Areštavai 1,425 automo
bilistų

ketvirtadienį policija arešta
vo 1,425 automobilistų, kurie, 
jos manymu, nusikalto tVafiko 
patvarkymams.

John Balti iteike rezig- 
ttaeij^

John Bain, viršila

“Raidaš” nepavyko; Vie
nas įveltųjų f JI lietuvis

Cicero policija pašovė ir 
tur but mirtinai sužeidė An- 
thony Stankewicz (kurio pa
valdė atrodo lietliviška). Štan- 
kevvicz gyveno adresu 
49 avenue,

Stankevvicz ir draugas 
du chicagiečiu “raidui”. 
chicagiečiai buvo Lbhiš 
undlich ir Llcob Grapby, 
So. Ashland blvd.

Stankevvicz ir jo draugas 
įsipiršo chicagiečiu BUiomobi- 
lin, kai tie sustojo ties trafittb 
šviesomis. Jie apipiešė abu vy-

PADėKAVONe

1636

vežė
Tie

Kre-
1016

ziKą, kuris' paleido gazo dujas 
į banditus, šie čiaudždąmi, 
aš'drddami ir šaudydami išbėgo 
laukan ir susėdę AUlomobilin 
nUVažiavo.

kaimynystėj esančięs krautu
ves savininkes banditus 
išbėgančius iš banko ir girdė
ju Šūvius. Jisai sU^Vatb, Ita’d 
buvo daromas holdapas. Taiįi 
jis iššaudė ša^b ^vdjverį į ban
ditų karą. Krautuvės saVihin- 
kas hiano, kad Vienas banditų 
ta^o sužeistas- banko dUr- 
bininkij niekas nenukentėjo.

ReikaliUija, kad darbi 
įlinkai prisiimtų dar 
viėftą algh kapojimą

« - _ y t

Dėvyirių gėižkėliij vlce-prezi • 
dentai, laiką konferenciją ęhi- 
čhg'oj; IMeido f)di®kirilh kad 
Amerikos gelžkelių darbinin- 

ttiretų sdtikti dhr Vi’eihUU 
algų kapojimui 10 nuošimčių.

Toks al£ų Įka^ojitaš, j ei’ jis 
taptų padarytas, paliestų apie 
l,000,0b0 ktarbihihkų ir šiiina- 
žintų jų algas suina ^400jkjor 
000 metams.

Geižkelių darbininkų algos jad 
buvo kertą hukapotos.

gali fcyveiiti pajamomis iš kitiį 
šaltinių, o naudojasi pašalpa? 
Tur būt nemažai.

Ofiso ukfohM YAIlbS 0344
DR. VINCENT S. NORKUS

Kojų Specialistas
Vid. nuo 9 iki 12 ryto—1 iki 5 

IV nuo 7 iki 8:30 vak. 
Nedalioj nuo 10:30 iki 12 vai.

75'6 West 35th St. Chjcago, Ui.

Peter CohHd
Fotografuoju Jdsiį na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) f 
kės, 730 W. 62nd'Št. 
Tel. Englėwood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAŠ
i Lietuvis

GRABORltrŠ IR BALSAMUOTOJAŠ 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

. 18 St.

IGN. X ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
GraboriUs Chlcagoj

j * * U !• 1 * **’*

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

Uždirbdavo $200 mg 
nešilti ir dar pašalpos 

gaudavo
Mrs. Marie llolmes, 2712 

North Bacine avenue, daugiau 
nebegaus b&šalpos iŠ fondo be
darbiams Šelpti. Pasirodo, kad 
jos ir kitų jos šeimos narių 
įplaukos siekia virš $200 mė
nesiui be pašalpos.

KlaUšiinas, kiek ddt randasi 
Chicagoj tokių žmonių, kurie

Graboriai

, , DENTISTA8 
VtarninkaiL KetveVgai* ir Subatonsi 

2420 w. Ma/ąaSM Rd, arti Wėetern Ab.
■ . Phpne Hemlock 7820
PahedėUais, Šėredomir įr. Petny&» Ji 

1121 6b. fe«l*rai ttreil

A. MONTVID, M. D.
W/st fown Štili Bank Bldl. 

2400 Madison St.
Val.t 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeley 7336
Namų telefonai Brunswick 05^7

DR. MARKERIS
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 

madiehfais faup 10 iki 12»,.
3421 So. Halsted St

Rbone Boūlevard 8483

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

Tel fcehtoobd 5107 
VALANDOS: .

nuo 9 iki 11 valandai rr 
nuo 6 iki 8 valandai tak 

apart loent'adiemo it keMrtaUitnio
irę

1327 So. 49th Ct

Cicero j 7 24

1646 W. 46th St.
TOToita

Boūlevard 5203

Boūlevard 8413

Teltfbhii Varde 1138

Stanley P. Mažeika
Gtaboriua Ir
Balzųmuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai, 
Turiu automobiliu* visokiem* reika

lam*. Kaina prieinama

3319Aiiburh Avehufe
CfttcAfcd, ILL.

A

4180 Archer Avenue
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo *avo ofbe patinusias, iltiputtubs 

blauzdų gysla*.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v* 

Nedėliomis nnb 10’iki Į2, 
3343 South Halited Street 

TeL BbfttmriT 1401 
i i i'iHi ibin'iflįj^ii iiirtiMiiIrfišiitoiii i'ii 

. Įvairus Gydytojai

t, , Pbbnek CaųaL6122 j. ,

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

Valandos: , I—3 ir 7—8 
Siredomiš ir nedėliomb paj^l ibtorii- 
Rezidencija 6628 , So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Offt'd ik Rėz. Tel. Boūlevard 5913

DR. BERTASI1

DR. HERZMAN
• — iš RUŠUD8 —

. Gerai lietuviam* žinoma* per 25 m*- 
tu* kaipo patyrė* čidriirgai
ir akušeri*. , ■' . ,

Gydo staigia* ir . chroniška* liga* vy- 
rį, motėrų ir vaikų pagal hanjansiu 
metodu* X-Ray ir kitokiūė tteldtroe 
prietaisu*. , , ,.L

OH*a> k Laboratorijai* 
1025 W, 18tft 8t.i hHoli Morgan 8^ 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo * 6 iki 7:30 VaL vakaru

TH. Cinai 3116

, ........ - —- .......... •- —

..... (Cor. of 35th B Halited St*) 
Ofiao valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8*30

Nedeldiehiai* pagal sutarė)

Ofiso ir Rez. TeJ. Boūlevard 5914

DR. NA1KEI.IS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 teitai

4729 South Aehland Ave.» 2 laboą 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OTISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo. 3. M 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėk huo 10 iki 12 K Jlėht. 

Pbbni Mldway 2880

. r Telefonas Yards 0^94 t

Dr. MAURO KAHN
4631 SoUfA Asbfcnd AvvnĄ 

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

7 iki 8 vat. Nedel. nuo 10 fu 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

12 užsi
dariusių banktj, buvo iki pas
kutinio laiko South parkų ta
rybos narys. Dabar jis jau yra 
padavęs rezignaciją iš tos vie
tos. -Kaip žinoma, Bain rasta 
kaltas byloj iškeltoj jain dėl 
jo vadovdutų bankų iižddrymo, 
ir jam tapo paskirta bausmė 
kalėti Huo vienų iki pėnkių 
metų, kaino advokatai ruošia 
apeliaciją prieš Šį nuosprehdį.

Nepavyko dpipl&šti 
banką

LIETUVIS GRABORIUS
I*

Paiar'niuja bidothvėsė^ kbbpIįiabHi. 
Reikale meldžiame atMHbktL o k~ūsb 

&rbh
Tel. RbblėveR 1515 sAa 2516

2314 23rd M Chicago
SKYRIUS:

1439 S; Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Pltofte Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnayiinas lai
dotuvės* ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
hingds ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų hžlaikydiui sky- ‘ 
nų.

3307 Auburn Avė. 
chicago. iii.

(Cor, of 35th Halsted S to) 
Otiso valandos: ntto 2-4, nuo 7>9 

Nedėldicnižii pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893 .
Rez.: Tel. brėžei 9191 

Jei neatsiliepia įžakite Central 7464 

DR.AiA.ROTH
Rusas Gydytojiš ir Chirurgas 

Specialittat odot ligą ir veneriiką ligą 
, Ofisas į •

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. iyto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

. .....................  tutiiMiiiii m III —m iiinim

Advokatai

Lieiuvės Akušeres

Dr. Suzana A. Slakis
Specialittė Moterą ir Vaiką Ligą

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayėtte 7337 
Rez. Tel. Hvde Park 3395

Keturi banditai penktadienį 
mėgino padaryti holdopą Bell- 
Wc$d SUte banke. KądA vie
nas banditų prisiartino prie 
telerio langelio ir pai^'aŠė iš
mainyti $20, jis tuo pačiu lai
ku pareikalavo .atiduoti cash 
Bando dArbinihkąs Užmynė gtt-

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
Musiį mandagiu ir nuoSirdžiu. patarnavi 

mu busite, užganėdiųtį.
6ff., .Boūlevard 9277 

4603 A. Marshfield Avė, 
6607 S. Mapletfood Avė,

-------  ----------------------- \---------—;—-

JARUSH
PHYSlCAL 
THERAPY 

fe MIDWIFE

6109 South
Albah^Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai-

Seniausia Ir Didžiausia
;• 1 >. ■ !7 'h I

j J

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki J 2, dieną. , ,
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Re*, 6600 South Artesian Aveniu 
, Phone Prospečt 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Ž. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, RiMted Sireet 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearbom St,; Room 1113 

Tdeftma* Central 441| 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

Tėl. Boukvard 1310 
Valandos: nuo .6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvėrgą 
Nedėlioj nib 9 Iki 12 ryto

John KlichiHskas
Lietuvis Advokatu* 
2221 WesĮ 22nd Stireet 

Arti Leavitt St. 
Telefonai CUnal 2552 

Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

OFISAS:
4645 S. Ashland A Ve.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nno 6 lld
8 vaL vak. NedfiUomls pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boūlevard 7820 
Namų Tel.: Prospečt 1930

STANISLOVAS VAIČKUS 
kuris mirė rugsėjo 1 dieną, 1932 
ir palaidotas tapo rugsėjo 5 ;d., 
O dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse. amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Dėkavojame kun. Švarliui, kuris 
atlydėjo iš namų į bažnyčią, gerb. 
Klebonui Kun. Skrvpkai ir jo pa- 
gelbininkui Kun. Svąrliui ir Vai- 
tekaičiui už gedulingas pamali 
das ir gerb. Klebonui Kun. Skrip- 
kai už gražų graudingą pamokslą. 
Taipgi dėkavojame visiems už 
Šventų mišių aukas. Dėkavojame 
gėlių nešėjams, gdbnešiams it 
seserims Šv. Kryžiaus parapijos 
už papuošimą altoriaus. Dėka- 
yojame giminėms, draugams it 
biznieriams, kurie palydėjo musų 
brangų vyrą ir tėvelį į tą 
žiną tėvynę.

Džkovojame graboriui p. Eu- 
deikiui, kurs savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastj, o mums 
palengvino pakęsti nuliūdimą it 
rūpesčius. Pagalios reiškiame pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams ir giftinems, o Tau 
musų mylimu vyre ir tėvelį Sta- 
riislovds Viičkuš šikome: ilsėkis 

zramiai šaltoj žemelėje, Tu pas 
mus jau nebeateisi, lauk mus 
ateinant.

Vįičkų Šeimyna.

P

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EŪDEIĖJŠ ii- v61 nustebino publiką BU hiiRighito- 
ttito kainomis ųž Aukštos rųšto ibi
nerokuojame už atvežimą mirusio iitioRatiM Khnib J mfeiRj 
Istidift iš bitė kokios miesto daliėfe.

Reikalui esant, musų automobilius stvuiluos | jūsų 
Oittš ir 1 rntbta Ištaigą, kur talija «• 
džiauki pasirinkimą grabų k kitų reikmenų Ii* uš tą pa- 
taftiAvlhlą Jttta viMai tti'&o nereikės neturint 
į tai, ar jus ką pukšite, ar ne.

LT7.T,-

Ititari-' ' ; ■"V -• ■ i

meį ILjI EZl) 'E& ■I
W GRABORIUB J

■ ? ■ , ■ >

DR. VAITUS^ OPT.
LifeįuViš AkiŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo,, hėrvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akĮiĮiuS' Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, jparo- 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
i|uo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Ąkinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
puvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taišoihos be akinių. KAirtos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boūlevard 7589

1 -------------- --------------------------------- - ------ 11 -....... ——""■'■i' -r-'

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South IVittėrn Avenue )

Tel. Lahyette 4146

VALANDOS:
nuo 9 'iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakirb

A. A. SLAKIS
Advokatas

įiieeto Ofisai 77 W, Washington. St.
Robte 905 Tel. Dėirbbrh 7966

Valahdoš: 9 ryto iki 4 po įnirtį

Vakarais: tftarh. ir Rėtv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Aife. TA, Laft^il 7337

Namų ’i'el. ^ydel*iarL 3^95

JOHN B. BORDRN
* žč L*-' **

(John Baodžiuna* Borden)

105 TV'. Acfahn St.t Room 1642 
,, L1 Telepbone Randolph . 6727 ;
Vitali 2151 W. 22nd Sk nuo 6-9 

Tėlėpbbtoė Robievelt 9090 
Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Room 1642

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava, 
Telefonas Črovefeill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų 

nedėliotus pagal iusitarimą

JOSEPfl i GRISU 
Lietuvis Advokatas 

UiŠl fe. Ad^nj Ai*, 
Tel. Boūlevard 2800

, Ddbkitt akis ibgža&inuoti 
į. ' > f • '*• /' "i. ;

Dr. A ®. BLUMENTHAL
OtTOMETAiŠT

Ik Praktikuoja viri 26 

4649 S. Ąthland Aue, 
- Tel. Boulevatd 6487

- ■  —-...................... - , t. - - - -

*1,

Tel. Yards 18Ž9

g«ėfiW»

Ofisai Ir Alųnįų Dirbtuvė

756 Wė0 85thSt,
kampas Halsted St

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vakaro,
" f“1’ ’ ’ • * f T V

J. P. ffATfCHES
v ADVOKATAS

CICBRO, ILL. 
X-Ray Pbone Cicero 1260 
- ------  Y ■ „ .......... . ..............

M ______

4600 S. Wood St. KtėVeifo tak. 
T<L Lafayttte 6393

160 N. LaSalle Št. — pagal «ntartį

NARES
E“"'

Vaiinddsl 9—12, 7—9, AntH&fil h 
ikarai* jpai*l tislthrhU

Pbone Bouhvird 7042

Dantistas 
4645 £>o. Ashland Avb. 

IHi 4718 SU®

1.
TeL tėattil 61156 

VAKARAIS: 3117 S. .Upton Aie. .

Arfai »4io
Pagal rataridu

IViDiam C, Mitehell

Ttlephbūi Hemibck .1323 4 .
Valandėlė 9 ky& iki £ iiLtb 

NtdčlioBih pagal atitarti

A
K,



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Padare holdapą lietuvaitei.

Trečiadienio naktį, apie 12 
valandą .ties namais 6948 So. 
Rockwell st., kur gyvena Uke- 
liaL p-lei Leonai M. Travis 
(p-nios Ukelienės seserei) pa
daryta holdapas.

P-Iė Travis tą vakarą apie 
9 valandą buvo išvažiavusi su 
vaikinu pasivažinėti automo
biliu. Sugrįžę, juodu sustojo 
prie namų ir pasiliko keletą 
minučių automobily.

Prie jų prisiartino trys vy
rukai. Grūmodami revolve
riais jie paliepė atidaryti au
tomobilio duris. Banditai su
sėdo į automobilį ir liepė va
žiuoti tolyn nuo namų .

Kada privažiavo prie 73 gat
vės, tai piktadariai
automobilio savininko 
tus vienoj kišenėj $4. 
didesnės pinigų sumos, 
sios kitoj kišenėj, jie 
rado. Be to, atėmė iš automo
bilio savininko laikrodėlį ir 
išvarė jį ir p-lę Travis iš ma
šinos, o patys nuvažiavo ja.

Automobilis buvo visai nau
jas — 1932 metų Chevrolet. 
Jo iki šiol nesurasta.

Sugrįžę namo pėsti, p-lė 
Travis ir jos palydovas davė 
žinią policijai apie įvykį.

Vaikiozai, padariusieji bol- 
dapę, buvo visai jauni, gal 
17-18 metų amžiaus.

Holdapas taip išgąsdino lie
tuvaitę, kad ji net ant ryto
jaus beveik negalėjo dirbti.

Vietos gyventojams patarti
na būti atsargesniems vaka
rais, nes ir ramioj Marąuette 
Parko apielinkėj saugumo nė
ra. — Reporler^s.

atėmė iš 
užtik- 
Kiek 

buvu- •i 
riesu-

Cicero
Mirė lietuvis dėl širdies ligos

Mirė Frank Kelpšas, 50 me
tų, 1417 South 50th avenue. 
Jisai mirė dėl širdies atakos 
trečiadienį, kai dirbo Kimball 
pianų kompanijos dirbtuvėje, 
prie California avenue ir 26 
gatves.

Ruduo artinasi, ateis 
ir žiema

Teko atsilankyti į daugelį 
namų, kuriuose gyvena bedar
bių šeimynos. Išgąstauja 
vargšai, kas bus ateinančią 
žiemą: reikia anglies, reikia 
vaikams ir patiems sau aprė- 
dalo, reikia prisirengti žiemai 
pasitikti, bet šiurpas ima pa- 
nlislijus, kad nėra iš ko prisi
rengti tai nemaloniai viešniai 
pasitikti.

Tiesa, labdaringos įstaigos 
kai kuriuos dalinai aprūpins, 
jų gyvenimą palengvins, bet 
ir iš labdaringų įstaigų dau
giau laimi tiktai tie, kurie mo
ka skųstis, bėdoti ir dar pa
meluoti, o nedrąsiems ir čia 
sunku ir šapelį gauti.

Mums lietuviams privalėtų 
rūpintis savo tautiečių lietu
vių likimu, kaip kad lenkai, 
čekai, italai ir kiti rūpinasi 
savųjų. Gerais laikais musų 
biznio obalsis buvo savas pas 
savą, bet atėjus blogiems lai- 

' kams turime Šventai laikytis 
kito kilnaus obalsio — savas 
gelbėti savąjį.

Ateinanti žiema daug skau
džiau bus jaučiama suvargu
sioms, nes jų eilės dvigubai 
padidės.* Miliūnai dolerių, 
kuriuos skiria valdžia, ne visi 
bus sunaudoti skirtam tikslui; 
didelė dalis tų pinigų atsidurs 
godžių politikierių kišenėse.

Taipgi iš praeitų žiemų tu
rime gerą pamoką, kad lais
viems žmonėms, nors ir sku
bi pagelbo reikalinga, bet ga
na sunku jos prisišaukti, o 
į>ent kurios sektos kunigui už-

V ■ ...................... .... . ■ •

jdįjbs šaVo žymę, pašalpa greT- 
čiau gaunama. /Todėl reikia 
būtinai sudaryti komitetas iš 
įtakingų Chicagos lietuvių ir 
jų organizacijų, kurie pasi
švęstų šitam kiltam tikslui.

Komiteto pareigos butų no 
vien rūpintis aukas rinkti ir 
jas skirti, bet prižiūrėti ir pa
daryti atatinkamą spaudimą į 
tas įstaigas, kurios rūpinasi 
bedarbių šelpimu, kad musų 
tautiečiai 
religinių 
mokėjimo anglų kalbos ne
būtų nuskriausti.

šituo būtinu darbu, šventu 
darbu turėtų susirūpinti musų 
visuomenės darbuotojai, orga
nizacijos, įvairios draugijos, 
jeigu joms rupi jų vargingų 
brolių padėtis palengvinti.

N-nas.

dėl savo nedrąsos,

Universal State Ban 
ko Depozitorių Ma 

sinis Mitingas

Be kny* 
įeiti svc-

depozito-

Sekamą penktadienį, rugsė
jo 16, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj įvyks Universal State 
banko depozitorių . masinis 
mitingas. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi depozitoriai šiuo- 
ini kviečiami į mitingą. Eida
mi mitingan pasiimkite savo 
bankines knygeles, 
gelių nieks negalės 
tainėn .

šiame mitinge 
riam bus išduota raportas iš 
jų Komiteto darbuotės. Taipgi 
bus pranešta apie dabartinį 
banko stovį ir Komiteto nu
matytą darbą ateityje. Duos 
pranešimus — paaiškinimus 
Komiteto advokatas Wait- 
ches ir depozitorių apsirink
tas resyveris p. Mackiewicb. 
Beto, reikės pravesti kelis 
svarbius tarimus.

Visi depozitoriai, kuriems 
laikas ir aplinkybės leidžia, 
prašomi būtinai dalyvauti.

U. 5. Banko Depozitorių.
Komitetas.

Laiškai Pašte
laiškai vra ateje 16 Europos 
jie priklauso, tegul nueina l

Šie 
Kam 
vyriausi# paštų (Clark ir Adami 
ratviu) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind* w” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
oaštas laiko tam tikrų laikų, o pas* 
kui sunaikina.

508
512
519
531

Butkus Marcele 
Dimavicus S 
Koris Pranas 
Martisouskiene .Tosui

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PERKAME LIETUVOS LAISVĖS BONUS. Išrašome viso
kios rųšies apdraudą.. Kolektuojam gaso ir elektros bilas 
Universal Mortgage & Investment Co.

3320 So. Halsted St., Tel. Yards 5215
G. A. ŠUKYS S. P. DOODY W. M. ANTONISEN

TĖMYKITE LIETUVIAI
J. NAMON FINANSINE KOMPANIJA 

ATLIEKA DAUG RŪŠIŲ BIZNIO
1. Perka LIETUVOS LAISVĖS BONUS ir tuojau išmoka CASH./
2. Perka Morgičius, taipgi, išmoka cash. i

3. Skolina pinigus ant Morgičių. <
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500 iki $4,;Q00 ? nešančius 6%,

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split; taipgi galima investuoti 
nuo $100 iki $500 ant notų nešančių >6%. ‘ r

5. Iškolektuoja morgičių nuošimčius,!^ sumą, ;, kurie esat pirkę iŠ užda
rytų Bankų arba kitų įstaigų.

6. Perka ir tokius morgičius už kuriuos,,yra nustoju mokėti nupšim-j
čius ir sumą. v * ' - j / ■ ' ’ I

7. Parduoda |hekiu$ pasiųsti kam rtikra užmokėti pilas.’ taksus, van- ; 
dens, elektros, gąso arba' kitas bitas.. ,

8. Maino chekiu4, taipgi stambius' pinigus ant smulkių.
9. Renduoja fliatus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri namus.
10. Kurių rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl prašalinimo.
11. Gamina įvairius legališkus dokumentus, kaipo pardavimo arba pir

kimo namų, farmų. biznių, morgičių, notų ir kitų dalykų. Registruotas 
Notaras.

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių stik
lus ir kitus dalykus.

13. Parduoda namus, formas, liotus ir biznius.
14. Maino formas ant namų visuose miestuose ir valstijose.
15. Maino ant namų, liptų, bučernės, grosernės ir kitos rūšies biznius 

visose Chicagos dalyse, taipgi kituose miestuoš£>ir valstijose.
Julius Namon, savininkas šios Kompanijos, suteiks jums maloniai pa

tarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studijavimo ir praktikavimo 
daug rūšių biznių, jo patyrimas bus jums naudingas. Per teisingą žmo- 
niems patarnavimą jo biznis vis didinas, kad ir depresijos laikuose.

Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykite.

J. NAMON FINANCE CO.
REAL ESTATE and MORTGAGE INVESTMENTS

6755 So. Western Avė. Chicago, III
PHONB GROVEHILL 1038 '

S

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
....

/i*1 M1111111,11

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
nfctik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius. Geriausia lietuvių mokykla viso. 
Chifogoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos! ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos yedėjas p, J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS; Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 ikj 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHKTTI 

BIZNIERIAMS LUNjčIUS
ILL

RILL
B. W. KORSAK, Sav. 

1516-18 WEST GRAND AVĖ. 
arti Ashland

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria,

1— PERZIURftK 
snkonoktuotan

2— PERŽIURRK
3— PERŽIUREK 
dlo (Iratus—ar 
negalite surasti priežasties, tai paliaukite 
mus. Už Viena Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų ifidirbysčlų už žemiausias kainas 
Chicagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE EAUORATORY

M. SHILLS, Vedfijas 
Electrottechnlkas—Radlo

3856 Archer Avė.,
Tel. LAFAYETTE 01»5

'■ ) 

daryti, kada Juru radlo 
NEVEIKIA

ar Juru Radlo yra gerai 
J elektros nulietą, 
ar visos tūbos dega.
anteną—Ifilauklnlus Ra-

n6ra atsiliuosavę. Jeigu

InžlnicrluH
Chicago

. 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 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329
4357 So. Washtena.w Ave„ 

kampas 44 ir Wasbtenaw

ga- 
na-

Buy gloves wlth what 
it savęs

ffBra reikalo museu 
daugiau, kad <»nU gw* S*??’ 
kolele. Liaterine Tboth PMte, 
dldelle tubaa pardduoda ui 
20c. Ji valo tr apsaugo dan
tis. Be to raute sutaupiati 
f8, ui kurtuos gaUte ausipirk- 
U plritlnaites ar ka kita 
Lamnėrt Pharssaoal Co

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

iš
9

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

Valdyba.

Marųuette Parko ^Liet. Am. Piliečių 
Kliubas uoliai rengiasi prie .busimojo 
pikniko vietiniaihę 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- 
dėlioj 11 d. rugsėjo, piliečiai išgirs įvai- 

rengiamojo pikniko Mar- 
' ’ Pilietis.

rumus to 
ųuette Parke.

Rašyto jaus —-Dėdės Šerno 10 metų 
mirties sukaktuvių paminėjimas įvyks 
rugsėjo 11 d., ant Lietuvių Tautiškų 
Kapinių, programas prasidės 1 vai. po 
piet. Šerno paminklo statymo Ko
mitetas širdingai kviečia visus lietuvius 
atjaučiančius lietuvybei dalyvauti ir 
pagerbti pirmą Amerikos lietuvių ra
šytoją Dėdę Šerną,

-Tj. , . - -r- ,
Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 

No. 1 laikys savo mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 11 d., 193Ž, paprastoj svetai
nėj, 4501 S. Paulina St, Draugai ir 
draugės meldžiame atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug, svarbių dalykų ap
tarti, o ligonių lankytojus prašome ra
portus išduoti. Kviečia Valdyba.

—, ,

SLA. 129 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyksta 11 dieną rugsėjo, 1:30 
vai. po pietų, G. M. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Nariai ir na
rės malonėkite atsilankyti, turime daug 
svarbių svarstymų, dėl labo kuopos.

P. Janulaitis, sekr.

Humboldt Parko Lietučių Politikos 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą, 
nedėlioj rugsėjo 11 d. j Wahling Dam 
No. 1. Važiuoti reikia Milivaukee Avė., 
Road No. 21 anie 23 mylios iki Wahl- 
ing už vandenėlio. Turėsime gerą 
muziką . Atsilankykite galėsite gerai 
pasilinksminti. Kviečia Komisija.

Garsinkite “N-nose”

CLASSIFIE D ADS.
........................................................................ ■...................  i ...................................................

Financial
_______Finansai-Paskolos

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3OQ0 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertes namo. 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
aut ilgesnio laiko. »

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. IHalstėd St.

Business Service
i 1 į Biiaiio PatarnRvimas

NAMŲ SA'VlI^INKAMŠl 'Į!
Musų biuras suteikia patarimus .na

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

* Incorpbrated
4. 1642 West Diyision St.
i Tel. Armitage g951 it 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes taipgi dirbame ble-
- stogų rynas, nuobėgas. 

garanutotas. Apskaičiavimas

Pašaukite mus — męs atliekame eks
pertų darbą, 
korių darbą 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St,.

Tel. Victory 4965

SKUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų 
tyrimo šiame biznyje, užganėdins 
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St.. 
CHICAGO, ILL.

pa- 
vi-

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Norintiems pigiai pragyventi arti vi- 

durmiesčio; kambarys $2.00 į savaitę; 
pusryčiai 5 centai, .'pietus 10 centų, o 
vakarienė 15 centų. Kambariai ' garu 
apšildomi, su visais parankumais. Atei
kite ir persitikrinkite. '

ANTANAS BOČKUS, 
Manadžeris

1019-21 W. Monroe St„ Chicago, III.

> . ANPLIS
DAĖAR LAIMAS UŽSISAKYTI 

ANGLIS pirm negu karų atvežimui pri
truks Jr idel .tųs priežasties kąinos . ant 
augliu pakils.' ‘ ' '

Pamatyk seniai įsteigta ir jįjasilikėjinįo 
vert* J. "

TAYLOR ČOAL CČ., 
1000 22 Street r .

f Tel. Ca^ial 5O|9 3 (

Automobiles
NASH 193 1 sedanas,- 6 tairai, paskiau- 

sis modelis. Finanširiis stovis manę' ver
čia paaukoti beveik yisai naują automo
bilių, kuriuo,' važibota labai atsargiai 
tiktai 8000 mylių, taip geras kaip bu
vo tą dieną kaip jį pirkau.

Tairai tokie, rodos, kad jais visai 
nevažiuota .nėra jokių ženklų nei ant 
jų nei ant automobiliaus. Kainavo 
$1755700.

Man reikia cash* tuo jaus ir aš paau
kausiu už $325.00.'

\ 3104 Nb. Lincoln St,
1 lubos

•»   -M—iMllimilll |l>1l.    Milu■HIIIM. II —   OMNI * 
/ ' . ' . ' i '

CADILLAC VĖLIAUSIO 1931 MO- 
jDELIO DE. LUXE SEDANAS 

.Turiu paaukoti, .praktiškai naują 
Cadillac . Važinėjau juo labai ma
žai ir jis yra absoliučiai kaip diena su visais įtaisymais ir patogumais.' Pa- 
išėjęs iš dirbtuvės. Kainavo man virš vieniems ar ženotai porai, galima duoti 
$3,450 naujas. Paaukosiu jį tiktai užiir rakandus. 2908 W. 38 Plate. Tel. 
$500; £49 North Hoyhė Aye., 3rd flaų’ Virginja--1686. .. ______ _________

•• ................... . ■ ......... -••• ; ,.....J—

Automobiles
PARDAVIMUI AUTOMOBILIS 

Marmon 1929, taip kaip naujas, ma
žai važiuotas, 8 cilinderių, 6 dratiniai 
ratai, model 68. Kaina $350.

Kreipkitės . ■,
A. NAVIKAS,, 

711 W. Garfield Blvd. 
Apt, 1 B 

Normai 8279

NASH SPORT COUPE 193 1 MODEL
Mano vartotas visai mažai ir yra ab

soliučiai kaip naujas, (rengtas su 6- ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
Priimsiu $250. 13 1 5 North Califor
nia Avė., 3rd flat. 

--------- o

—O—
LA SALLE VĖLIAUSIS SPORT 

SEDAN
Yra absoliučiai kaip naujas. Rei

kalas pinigų verčia mane jį parduoti. 
Originalįs geriausias baigimas. 5 beveik 
visiškai nauji tairai. Priimsiu $3 75. 
3149 Lyndale St.. netoli Kedzie Avė., 
2nd flat.

1932 WILLIS 4 pasažierių Coupe, 
apsaugos stiklai, liuosas vvheelingas, ma
žai važinėtas, garantuotas $39?. Toks 
pirkinys psitaiko tik sykį gyvenime.

6631 So. Western Avė.
Republic 4114

TIKRAS PIRKINYS
DODGE 1932 Custom 8 Modelis

D. G. Sedanas. Dratų ratai, AI 
stovis, $595. Mažai vartotas.

6811 So. Halsted St.

PLYMOUTH SEDANAS 
jame, kad naujas. 
$525. Mainų nepriimsime, 
ir pamatykite šį karą, niekas ne 
jus pirkti.

BAUMAN MOTOR SALES 
3 520 Archer Avė.

garantuo- 
Niekad nevažinėtas 

Ateikite 
vers

RETA PROGA 
Auburn 1931 Custom Sedan. 

dangi man reikia pinigų, turiu 
jau jį parduoti, 
nedėliomis. 
nuo naujo, 
girnas ir geri 
tyti, kad įvertin 
$350.

Ka- 
tuo- 

Vartojau jį tiktai 
Karp negalima atskirti 
Originalis gražus bai- 
tairai. Reikia pama- 

■ it Paaukosiu jį už 
Atsišaukite nedėlioj. 2106 

North Humboldt Blvd., 2nd flat.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI dreiveriai Marųuette 
Wet Wash Laudry.

6553 So. Kedzie Avė

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS paieško darbo prie namų 
arba, ir kitokio. K. Y., 3333 South
Hamilton St.

Furniture & Fixtures
Rakaydai^ 

KARPETAS, importuotas 9x12, la
bai geram stovy, $3^5.00, .taipgi 
"djrėpsus’

$35.00, taipgi
■ ^r^re^lO’mrs

TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA 
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

nų; seklyčioj setas, kainavo $350, pa
aukojo $34; miegamojo’ kamb. setas 
$50; puošnus valgomojo kam. setas 
$50; importuoti oriental, maži oriental 
$14; Wilton kaurai, baby grand 
nas, poilsio kėdė $14; radio $20; 
pos, pusryčių setas; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Washington, 
Austin 3838

pia-
lem-
per-

PARSIDUODA pigiai saliuno fixtu- 
res. Namas forklosuojamas, priverstas 
greit išsikraustyti. 3407 S. Wallace 
St. Tel. Boulevard 2596.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
stubos rakandai, kartu radio, siuvama 
mašina ir visi kiti reikalingi daik
tai kaina $100, Intos lubos 

4539 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI grocernės fixturiai 
taip pat ir 4 kambarių rakandai, visus 
arba atskyrai. Taipgi Player pinaas. 
Atrodo nauji, labai pigiai.

4358 S. California Avė.

Radios
50c ( SAVAITĘ. Midgcts $8.50. 

Nauji 1932 Philco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

RADIO PATARNAVIMAS — pa
taisau visų išdirbysčių radios. Patar
nausiu greitai ir gerai. šaukite Tel. 
Grovehill 2092.

For Rent
MAŽA krautuvė su beismantų, apšil

dyti, tąipgi garadžius tinka plumberiui 
arba četerVkų-valymo įstaigai, 3458 S.- 
Halsted st„ $20.00. Tel. Canal 1728.

RENDON 4 kambariai, pigi renda. 
2434 W. 69 St.

Tel. Republic 6749

RENDON 6 kambarių flatas su ge- 
radžium. Rendos $20.00 mėnesiui. 3821 
So. Lowe Avė. Tel, Columbus 9248.

PASIRENDUOJA kambariai vedu- 
siem. Gali turėti savo rakandus, arba 
mes dusime. 2318 W. 71 St.

PASIRENDUOJA Storas, išdirbta 
biznio vieta bučernei — grosernei, tinka 
ir kitokiam bizniui. Randasi Bridge- 
porte, pigiai. Tel. Yards 2414..

ANT RENDOS 2 kambarių flatas

For Rent

Box
IEŠKAU tuščio štoro dėl grosernės 

ar bučernės. Praneškite laišku, 
1478, 1739 So. Halsted St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA * kambaris prie 

mažos šeimynos. 3329 So. Morgan St. 
(2ros lubos, įėjimas iš vidurio).

PASIRENDUOJA kambaris prie ma
žos šeimynos. 3 329 So. Morgan St. 
(2ros lubos, iš vidurio).

PASIREDUOJA ruimas vaikinui ar 
merginai .836 W. 34th Place, 2-ros 
lubos.

KAMBARYS pavieniems arba ženo- 
tai porai, šviesus ir apšildomas. Ant. 
Petrulis, 2 lubos. 3015 W. 55 St.

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys.

3227 Emerald Avė.

RENDON didelis ir šviesus kamba
rys, garu apšildomas, 2 aukštas.

3301 So. Wallace St. •

PASIRENDUOJA puikus kambaris 
prie mažos šeimynos merginoms, vaiki
nams arba vedusiai porai. Pigiai dėl 
draugiškų ypatų. Hemlock 0391.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
pigiai. Geras "cash” biznis. Kreip
kitės — Tel. Lafayette 0780.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
cash biznis, 6 kambariai prie storo, pi
giai greitam pardavimui.

6001 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
štoras, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti arba priimsiu part
nerį su $400. Geriausia proga kokia 
gali pasitaikyti. 212 E. 16th St.'

PARDAVIMUI *delicattessen krautuvė 
arba mainysiu ant automobiliaus.

44 56 So. Washtenaw Avė

PARDAVIMUI candy, cigars. ir tt. 
krautuvė, užpakalyj 5 kambariai pagy
venimui. Renda pigi. 

1613 So. 'Halsted St.

minkštų gėrimųPARSIDUODA
įstaiga, 8 metai kaip uždėta, gera vieta 
dėl biznio, pigi renda. Yra kambariai 
gyvenimui. , Priežastis pardavimo ne
sveikata. 1620 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai saldainių, ta
bako ir kitokių daiktų štoras, prieža
stis pardavimo liga. 1343 So. 49th Ct. 
Cicero, III,

■ 

PARPĄyĮMUI 12 kambarių Room- 
ingVHpuse, grasioj vietoj.’^NtbYąngiai. 
2058 No. Western Ąve. '

PARDAVIMUI delicatessen storas 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos. 

5J52 So. Racine Avė.

PIRKAU įgrocernę ir bučernę arba 
vieną grocernę, kur butų vieta dėl bu- 
černės. Praneškite laišku. Box 14 77, 
1739 S. Halsted St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINT1S

Jums Nereikia Atvažiuoti

kokius gertu te
duoda Naujienos.

r j

JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti. 

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ilrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE ( 
"NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu< 
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
zultatus

tšeSfadienh, Hig’S. 10, 19?2-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PASISKUBINK, 40 AKRŲ FARMA 
Su budinkais prie miesto ant upės 

kranto, kaina $2700.
Turime daug formų netoli Chicagos, 

galima pirkti arba mainyti*.
Kas norite greitai parduoti arba iš

mainyti bile kokią nuosavybę kreipki
tės pas

C. P. SUROMSKI CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 
vakarais Boulevard 0127 *

FARMA
Ant upės kranto Gera žemė — 85 

akrai. Tinka dėl rezorto. 10 mylių 
tolumo Mainys.

Kita 158 akrai — su ežeru, kaina 
tik $2500.

Daug kitų nepaminėtų valdžios ban
ko farmų — pigiai.

Boulevard 9122, 
819 W. 35th St.

$1500 PIRMO morgičio tikrai ge
ras, mainyiiu ant geros bučemės ir 
grosernės. J. Paul, 2920 Warsaw Avė., 
Chicago.
------ ;---------- —----- ;------------ --------- ;----------

CASH medinis namas,, 2-4 r., 2 
karų garadžjus, mainau ant ūkės nuo 
50—100 akerių Wis. arba Micb., ne 
Illinois. Wm. Sabaliauskas, 1411 So. 
49 Avė., Cicero, III.

1* • ■>

Real Estate For Sale

NAUDOKITĖS PROGOMIS

NAMAI UŽ PUSE KAINOS ( «
6 kamb. moderniška “bungalow”, 

karštu vandeniu apšildoma ir garažas? 
Randasi Marųuette Park. arti Western 
Avė. Kainavo savininkui viršaus de
šimts tūkstančių dolerių. Dabar pri
verstas atiduoti tik už $6250. (mo
kėt $2000..

3 flatų muro stiprus namas ir yra 
vieta dėl štoriuko įrengta beismante? 
Randasi arti lietuvių bažnyčios Brighton 
Parke. Kaina tik $6300. (mokėt kas 
kiek gali.

Bizniavas naujas muro namas, dide
lis storas ir 5 flatai. Randasi gra
žiausioje lietuvių kolionijoje Marųuette 
Park ant 69 St. Parduodame že- 
miaus pirmų morgičių. Kaina tik 
$16,000. (mokėt pusę kainos. Na
mas vertas $35,000. Naudokitės progą.

5 kamb. namukas ir 2 lotai. Nauja 
apielinkė. Gera proga darbo žmogui. 
Kaina tik $3700. (mokėt $2000.

Bankas parduoda 2 flatų apšildomą 
namą ir 2 akrų muro garažas. Mar- 
quette Parke, tik už $5300. (mokėt 
kas kiek gali. Geriausis pirkinis Chi- 
cago. Pasinaudokite.

Kreipkitės kas dien arba nedėliomis 
pas

K. J. MACKE B CO., 
(Mačiukas) 

6812 S. Western Avė.
• Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI 4 flatai po 4 kam
barius namas arba mainysiu ant geros 
-formos apie 80 akerių.

9220 Eilis Avė.

Telepbbne Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

e 6504 So. Washtenaw‘Ave.
CHICAGO. ILL.




