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lOmstŲ Šerno mirties sukaktuvės 
paminėta Tautinėse kapinėse

Vokietijos klerikalaiI*

ir fašistai siūlysią 
politikes paliaubas

Įspūdingame apvaikščiojime kalbėjo adv 
K. Gugis, P. Grigaitis ir kiti; dainavo 

Pirmyn choras ir S. Rimkus

Remsiu Hindenburgo paskirtą 
kabinetą per 4 metus, bet 
reikalausią pašalinti premto 
rą von Papcną

Chicago.—Lietuvių Tautinės 
Kapinės vakar vėl susilaukė 
milžiniškos minios Amonių, ši 
kartą ši milžiniška .5,000 žmo
nių minia susirinko paminėti de 
šimties metų sukaktuves nuo 
mirties gal žymiausio Amerikos 
lietuvių rašytojo, Juozo Ado
maičio-Šerno, kuris mirė rug
sėjo 5 d., 1922 m. ir yra palai
dotas Tautinėse kapinėse.

šias liūdnas sukaktuves pa
minėti kapinėse, prie šerno ka
po, įvyko ir tai dienai pritai
kytas įspūdingas programas, 
kurį vedė S. Grisius, šerno pa
minklo komiteto pirmininkas. 
Programas prasidėjo apie 2:45 
vai. po piet ir tęsėsi apie dvi 
valandas. Susidėjo jis iš pra
kalbų, dainų ir gedulingos mu
zikos.

Kalbėjo senas jįelionio šerno 
draugas Dr. A. L. Gralčunas. 
Taipj iu kalbėjo SLA. iždinin
kas adv. K. P. Gugis, artimai 
velionį pažinęs ir šelpęs jį iki

pat jo mirties . Svarbiausią b: 
ilgiausią prakalbą pasakė “Nau
jienų” "‘Redaktorius P. Grigai
tis, plačiai apibudindamas šer
no reikšmę lietuvių visuomenei, 
kaipo švietėjo ir mokslo popu- 
liarizatoriaus. Trumpą prakalbą 
pasakė K. Semaška nuo šerno 
paminklo statymo komiteto.

Dainavo gi S. Rimkus, prita
riant J. Grušo orkestrui. Jis 
padainavo specialę giesmę, ku 
rią šiai iškilmei parašė komp. 
P. Sarpalius.

Taipgi dainavo Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”, veda
mas K. Steponavičiaus.

Visas šis programas—ir kal
bos, ir dainos, ir muzika, pa
darė j skaitlingą minią gra
žaus įspūdžio.

Po apvaikščiojimo gi mer
gaitės rinko aukas pabaigti 
mokėti skolą už paminklą, kuris 
visuomenės aukoipis buvo pa
statytas prieš kelis metus ant 
Šerno kapo.

Hooveris reikalauja Amerikos susikirti 
sumažinti biudžetą mas su Japonijasumažinti biudžetą

Nori, kad valdžiom išlaidos butų 
sumažintos puse biliono do
leriu

*•4 * * • • *. ■: - ,

Incidentas kilo dėl Japonijos in
dustrijų fotografijų

VVashington, rūgs. 11. —Pre
zidentas Hooveris išsiuntinėjo 
laiškus visiems valdžios depar
tamentų viršininkams, kuriame 
pareiškiama, kad pagreitinimui 
šalies ekonominio atsigavimo 
yra būtinai reikalinga sumažin
ti federalius taksus ir kad to 
dėl federalės valdžios išlaidos 
ateinantiems fiskaliniems me
tams turi būti sumažintos ma
žiausia puse biliono dolerių. Sa
vo laiške Hooveris nemini ko
kie departamentai ir kaip jie 
turi sumažinti savo išlaidas.

Dabar metinis valdžios biud
žetas siekia arti $6,000,000,000. 
Iš tų pinigų tik apie $1,000,000,- 
000 eina tiesioginėms valdžios 
išlaidoms. Visi kiti pinigai ei
na armijos ir laivyno užlaiky
mui, karo veteranų pensijoms 
ir praėjusio karo skolų mokė
jimui.

Washington, rūgs. 11. — 
Ambasadorius Joseph C. Grew 
praneša valstybės departamen
tui, kad delei japonų laikraščių 
vedamos smarkios agitacijos 
prieš amerikiečius, amerikiečių 
gyvybei ir turtui Japonijoje 
gręsia didelis pavojus. Ta agi
tacija prasidėjo Osaka skyriui 
National City Bank of New 
York nufotografavus nekurtos 
Japonijos triobas ir industri
jas ir tas fotografijas pasiun
tus vyriausiai banko raštinei 
New Yorke apgarsinimų tiks
lams. Japonai gi išaiškino, 
kad tos fotografijos - tapusios 
perduotos kariuomenei ir esan 
čios vertingos aeroplanams 
bombardavimo tikslams.

Amerikos 
pareikalavo, 
džia pilnai
ir oficialiai išteisinu banką nuo 
visokios kaltės, tuo sustabdy- 
dama laikraščių agitaciją prieš 
tą banką. Užsienio reikalų mi
nisterija prižadėjo tą dalyką 
ištirti.

ambasadorius Grew 
kad Japonijos val
ią agitaciją ištirtų

Nukrito nuo kopėčių
Chicago.—šv. Kryžiaus ligo

ninėj pasimirė lietuvis Kazimie
ras Pusčius, 44 m. amžiaus, 
4518 S. Mozart St. Jis rugsėjo 
5 d., bemalevodamas savo na
mą nukrito nuo kopėčių ir su
laužė nugarą.

Berlynas, rūgs. 11. —Adolf 
Hitlerio fašistai, katalikų cent
ro partija ir Bavarijos Liau
dies partija i 
keturių metų “politines paliau
bas”, kad tik m pr iti Ai ' rei
chstago paleidime ir įvedimo 
absoliutės von Papeno diktatū
ros. Pasak jų, tas duosiąs Vo 
kietijai pastovią aidžią.

Tų partijų, k.' tos susivien*- 
jusios sudarytų reichstage di
džiumą, vadai rengiasi busian- 
čioj jų konferencijoj su Vokie
tijos prezidentu von Hinden- 
burgu šį trečiadienį pasisiūlyti 
remti von Hindenburgo paskir-’ 
<tą -kabinetą per ateinančius kc- 
turius metus. Jie dagi pasiža- 
dėsią pasitenkinti ir tuo, kad 
reichstago posėdžiai butų lai
komi tik du sykiu į metus, taip
gi pagclbėsią vykinti dabarti
nio kabineto $5,000,000,000 eko
nominę programą,

Tik vieno dalyko bus reika
laujama — pašalinti dabartinį 
premierą von Papen ir pasta 
tyti premieru tokį žmogų, kurį 
pats von Hindenburg paskirs. 
Fašistai ir klerikalai tvirtina, 
kad delei von Papeno pašalini
mo iš Washingtono kare? laiku 
ir delei jo nepopuliarumo 
negalį jo remti. Jie betgi 
tinka remti kitus junkerių 
bineto narius, 
atvirai siūlo gen. 
Schleicher, dabartinį 
ministerį.
Trečiadieny svarstys 

peno valdžios likimą
Berlynas, rūgs. 11. — Nežiū

rint griežto prez. Hindenbur
go pareiškimo, kad jis neleis 
von Papeno valdžiai aitsistaty 
dinti, opozicijos partijos vis- 
tiek rengiasi išnešti nepasiti
kėjimą von Papeno kabinetui. 
Jei tai įvyktų, tai reichstagas 
veikiausia bus paleistas ir bus 
paskelbti nauji rinkimai, ku
rie butų atidėti kiek galima ii 
.giaustom laikui.

Partijų vadai pareiškę prezi 
dentui, kad jie galį sudaryti 
parlamentarinę
Hindenburgas atsakęs, kad jis 
patenkintas dabartiniu kabinetu 
ir yra pasiryžęs laikytis su juo. 
Jis tečiau sutiko dar sykį ant
radieny ar trečiadieny pasitar
ti su fašistais, centristais irba- 
variečiais, taip kad reichstagas 
galės svarstytįk kabineto jklau , 
simą trečiadieny^

rvngtosi pasiulyti.

jie 
su- 
ka- 
jie 

von
Premieru

Kurt 
apsaugos

von Pia-

valdžią, bet

ORB
Chic&?ai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja! 01 ■'

šiandie galbūt giedra; nedi
delė permaina temperatūroj, 
4<Wgraa'-»iętryčjų-JŠjas.

Jaunas lietuvis užmuš 
tas susidūrus su au

tomobiliu

Bomba suardė namus 
Roselande

Chicago.—Littlo Company of 
Mary ligoninėj nuo žaizdų pa
simirė jaunas lietuvis Kazimie
ras • Katutis, 18 d., gyvenęs 
7258 Haęvard Avė. Jis per
eitą ketvirtadienį liko mirtinai 
sužeistas kai jo motorciklis, 
kuriuo jis važiavo, prie 95 ir 
Kean avė. gatvių, susidūrė su 
automobiliu,

Chicago.— šeštadienio naktį 
stipri dinamito bomba suardė 
trijų augštų narnąs 635 Ę. 111 
St., Roselande. Namas priklau
so Riuold Rosi, 60 m. Kiti na
mo gyventojai .irgi yra italai, 
kurie dabar liko be pastogės. 
Apardytas ir gretimasis na* 
mas. Priežasties padėjimo bom
bos policijai patirti, nepasjisekė. 
Nuostoliai siekia kelis tūkstan
čius dol.

v ii i? ‘
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Joseph V. McKee, kuris po Walkerio rezignavimo laikinai eina 
New Yorko majoro pareigas

n
Balį

Indiana angliakasiai 
priėmė algų nuka- 

pojimą

'     '1  ' '

Amerikos generolas 
gavo Lenkijos 

medaliu
Pasirašė sutartį, kuri nustato 
$4.57'/j* pagrindine dienos taigą

Terre Haute, Ind., rūgs. 11. 
Algų konvencija 11-to distrik- 
to United Mine Workers nuta
rė užbaigti užsitęsusius ginčus 
su kasyklų operatoriais dėl 
algų priimant sumažinimą India 
nos angliakasių algų 25 nuoš.

Konvencijai priėmus tą nu
tarimą tuoj tapo pasirašyta su 
kasyklų savininkais sutartis, ku. 
ri nustato naują pagrindinę an
gliakasių algą, būtent $4.57 
į dieną, vieton senosios $6.10 
į dieną algos.

Priėmus sutarti, nekurtos ka
syklos rengiasi pradėti dirbti šį 
pirmadienį.

Varšuva, rūgs. 11. — Po 
Lenkijos armijos manevrų, gen. 
Douglas MacArthnr, Amerikos 
armijos štabo viršininkas, tapo 
priimtas maršalo Pilsudskio. ir 
prezidento Ignac Mosčioki. Vė
liau Lenkijos armijos štabo 
viršininkas gen. Gionsiorovvski 
apdovanojo gen. MacArthur 
augštu Lenkijos kariniu meda
liu—Polonia Restituta kaspinu.

Bando sutaikinti skili- l 
mus abiejose parti

jose

Geležinkeliečiai prieši 
naši algų kapojimui

Geležinkelių ope-Chicago.
ratorių konferencijai paskelbus, 
kad ji nutarė rekomenduoti vi
siems geležinkeliams pradedant 
nuo vasario 1 d., 1933, nukirs
ti geležinkelių darbininkų pa
grindines algas 20 nuoš., gele
žinkelių darbininkų unijų vir
šininkai tuojau paskelbė, kad 
unijos tokiam algų kapojimui 
griežtai pasipriešins. Unijos jau 
sykį yra priėmusios algų nu- 
kapojimą 10 nuoš, visiems me
tams ir daugiau hukapojimų 
nebepriims. Tą klausimą gal 
teks spręsti valdžios arbitraci- 
jai, nes unijos vargiai sutiks 
dagi tartis su geležinkeliais.

Si John, N. F„ rūgs, 11. — 
šešios žvejų valtys paskendo 
Pouch prieplaukoj laike smar
kios audros. Prie Cape Percy, 
N. S., toj pačioj audroj: ant 
uolų užvažiavo Anglijos ang
lių laivas WateiTord ir pasken
do. Ant jo žuvo du žmones.

■

Atmeta Vokietijos rei 
kalavimą ginklų 

lygybės
Francija patarsianti Vokietijai 

kreiptis į tautų sąjungą

Paryžius, rūgs. 11. —Minis 
torių taryba, prezidentui Le 
Brun pirmininkaujant, vien
balsiai užgyrė tekstą Franci- 
jos atsakymo į Vokietijos rei
kalavimą ginklavimosi 
bės.

Atsakymas tarp kitko 
do, kad tokis Vokietijos
lavimas kartu reikalauja ir 
Versadlės sutarties pakeitimo, 
todėl Francija viena tokio klau
simo svarstyti negali ir kad to
dėl tas klausimas turi būti pa
duotas Tautų Sąjungai.

lygy-

nuro- 
reika-

antSkaičius žuvusių 
paskendusio keltuvo 

didėja A
žinomų žuvus.ų yra 40> sužeis 

tų 63, be to pasigendama 25 
žmonių

Kraugerio skolos 
siekia 179 milio- 

nūs dolerių
Nusižudęs degtukų karalius yra 

nemažai pinigų davęs komu
nistams

Stockholm, rūgs. 11. — Po 
ilgo vilkinimo tapo paskelbta 
skolos ir turtas prieš kiek lai
ko nusižudžiusio Švedijos deg
tukų “karaliaus” Ivar Kreu 
ger. Pasirodo, kad to “finan
sinio genijaus” skolos siekto 
toli daugiau kaip 1,000,000,000 
švediškų kronų (daugiau kaip 
179 milionus dolerių). Jo gi 
visas turtas siekia tiktai biskį 
virš 98,000,000 kronų (virš 
$17,000,000), įskaitant pieši
nius, degtinę ir automobiliu, 
taigi liktai dešimtą dalį jo sko
lų. Jo turtas susideda* iš pa
skolų įvairiems asmenims.

Tarp jo stambių skolininkui 
yra ir Švedijos komunistų par
tijos vadas K. Kihilom, kuris 
iš Krengerio buvo pasiskolinęs 
$8,055.
komunistų skola Kreugeriui. 
Švedijos komunistų laikraštis 
irgi yra pasiskolinęs iš jo $17,- 
900.

Kreugeris yra skolingas dau
giausia savo kompanijoms ir 
bankams. Jo valdomos kompa
nijos jau pareikalavo paskelbti 
jas bankrutijustomis. Sąskaitos 
tarp jo kompanijų ir įvairių 
tranzakcijų yra taip supainio
tos, kad dar ikišiol, negalima jų 
išlyginti. ' \ OOTl

(Kreugerio I kompartijos turi 
degtuku monopolį ir Lietuvoj).

New York, rūgs. 11.—Skai
čius žuvusių ant keltuvo Ob- 
servation, kuris paskendo spro
gus boileriui,' padidėjo iki 40, 
suradus dar tris lavonus., ži
nomų sužeistų žmonių yra 63. 
Tte to pasigendama dar 25 žmo
nių, kurie galėjo būti tame 
laive ir kurie veikiausia yrė 
žuvę, 
vien
statomą ‘ant vienos salos kalė- 
JimQ; j

Prokuroras sulaįkė keltuvo 
kapitoną Alex. Forsyth. 24 m. 
ir vieną keltuvo darbininką kai
po liudytojus.

Tas keltuvas vežiojo 
darbininkus iš Bronx j

Washington, rūgs. 11.—Kaip 
republikonai, taip ir demokra
tai yra susiskaldę į įvairias 
frakcijas, kurias dabar abiejų 
partijų vadai bando sutaikinti, 
kad visos jos vieningai stotų už 
savus kandidatus prezidenti
niuose rinkimuose lapkričio 
mėn.

Demokratų kandidatui Roose- 
veltui yra priešinga. Tammany 
Hali už jo pravestą tyrinėjimą 
New Yorko mayoro Walker dar
buotės, kas privertė Walkerį 
rezignuoti iš mayoro vietos. 
Taipgi jam priešingas yra Al 
Smįth ir katalikiškasis elemen
tas.'

Nuo Hooverio gi nori atsi
mesti ir kraštutinieji Slapieji 
ir kraštutinieji sausieji.

Graikija ieškos paskolos
Stresą, Italijoj, rūgs. 11. — 

Padunojaus valstybių finansi
nėj konferencijoj Grakijos at 
stovas pareiškė, kad Grakija 
turės ieškoti naujos paskolos 
užsieny tikslu atsteigti savo 
šalies vidaus kreditą ir neleis
ti pabėgti užsienin ir tam
žam kapitalui, kuris dar yra 
Graikijoje pasilikęs.

Bet tai ne vienatinė

---------------—

Nužudė du sūnūs ir pa
ti nusižudė

Mihvaukec, Wis., rūgs-. 11.— 
Mrs. Martha Jonės, 41 m., iš 
Whitefish Bay, nušovė du savo 
jaunus sūnūs ir paskui pati 
nusišovė. Abu jps sunai nuo 
pat gimimo sirgo dusuliu Ir 
manoma, kad ji juos nužudė 
pašalinimui jų kentėjimo.

Havana, Cuba, rūgs. 11. — 
Padidinimui susiartinimo ir 
draugingumo, tris Kubos armi
jos aeroplanai išskrido į Cent- 
ralinę Ameriką, Meksiką ii 
Jungtines Valstijas.

Buvęs N. Y. ■ mayoras 
Walker išvyko Europon

New York, rūgs. 11.
vęs New Yorko mayoras James 
J. Walker, kuris nesenai rezig
navo iš savo vietos gubernato
riui pradėjus tyrinėti' korupci
ją jo administracijoje, vakar 
išplaukė Europon 
reikalais”.
20 dienų.

Bu-

“sveikatos
Ketina sUgryšti už

Brazilijos sukilėliai traukiasi

Rio de Janeiro, rūgs. 11. — 
Valdžia sakosi gavusi žinių, 
kad Sao Paulo provincijos su
kilėliai traukiasi dviejuose 
frontuose—pietiniame ir šiau
riniame.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO
SYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN-

. KA RŪPINTIS. TA VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

NEI ADRESO RA-

ma

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo 
' ' ' ' ' ■ . '■ ■*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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So. Boston, Mass.
Saulės užtemimo dienoj žuvo 

du jauni lietuviai, — Giedri
ntas ir Gabriukas.

teturėjo; jis buyo jau baigęs 
high-schoolę ir motina tikėjosi 
turėti iš jo paramos. Dabar gi 
žiaurus likimas šitą vilti jai 
išplėšė.

“Keleivis” paduoda tokią ži
nią apie baisią nelaimę, kuri 
fvyko saulės užtemimo dienoj:

Rugpiučio 81 d., kuomet 
tūkstančiai - žmonių prisirinkę 
South Bostono pajūry žiurėjo 
per tamsius stiklus , kaip tems
ta sąulė, apie 200 pėdų nuo 
krante prigėrė du jauni lietu
viai, 6 metų amžiaus Fr. Gab- 
riunas, žinomo karpenterio 
Gabriu no sūnūs, ir 17 metų 
amžii. •: t epas Giedrimaš, vie
natims našies Giedrimienės vai
kas.

IPrieš spidės užtemimą abu
du vaikai buvo išsiirę laiveliu 
ant jūrių ir iš tenai norėjo tė- 
royt kaip tamsus mėnulis už
dengs dangaus šviesą. Pradė
jus saulei temti, vaikai laive
lyje atsistojo ir, prisidėję prie 
kaktų tamsius stiklus, ėmė 
žiūrėti aukštyn. Laivelis kryp
telėjo ir Gabriunų vaikas, ne
tekęs lygsvaros, išvirto j van
denį. Jo vyresnysis draugas 
sušuko ‘ Heip!” ir pats šoko į 
jūres, matytį norėdamas gel
bėti Gabrį imitiką. Bet kaip šo
ko, taip ir nftljd dugnan. Van
dens toj vietoj galėjo būti apie 
15-20 pėdų gilumo.

Gyvybės sargų aplinkui ne
buvo. Keletas vyrų iš besimau
dančių leidosi plaukti i nelai
mės vietą, bet pakol priplau
kė, vaikų jau nesimatė. Vienas 
iš plaukikų buvo pasinėręs net 
keletą kartų, tačiau skenduo
lių nesurado.

Kol duota žinia policijai, kol 
pribuvo gyvybės sargai, išėjo 
daugiau kaip pusė valandos. 
Veikai buvo jau prigėrę.

Pasirodo, kad miesto poli
tikieriai moka tik taksas kelti 
• i pinigus lupti, bet apie pilie
čiu gyvybės apsaugojimą visai 
nesirūpina. Vadinamuose Gal
eono maudyklėse, South Bosto
no pajūry, kur susirenka iki 
15,000 -20,000 žmonių maudy
tis, nėra . nei vieno gyvybės 
sargo su laiveliu. Mrjnras pats 
ima $20,000 algos, bet nenori 
pasamdyt keletą gyvybės sar- 
;.u, kuriems reikia mokėti po 
$5 Į dieną.

Nors vėliau pribuvo policija 
ir pajūrio sargai iš toliau, jie 
pasirodė nemoką skenduolių 
'■< škoti ir net tinkamų įrankių 
neturį. Pradėjo graibyti po 
vandenį geležiniais kabliais, 
kuriais žuvį traukia. Ėmė apie 
2 valandas laiko, koL užkabino 
Gabriunų vaiką. Ir kai jį iš
traukė, tai jo kūnas buvo vi
sa j kabliais sudraskytas, net 
akys išplėštos. Jeigu ir pasi
sektų skenduolį atgaivinti, tai 
kurgi jis įpomet tiktų šitaip 
sudraskytas?

Tėvai net apalpo pamatę sa
vo vaiką šitaip sunaikintą.

Angliški laikraščiai prirašė 
iapic šitą tragediją labai daug, 
bet viską iškraipė, o teisybės 
labai mažai pasakė. Buvo, pa
vyzdžiui, rašyta, kad mažasai 
vaikas, skęsdamas, apsikabino 
didesniajam apie kaklą ir nu
traukė- j j su savim. Taip juodu 
ir radę apsikabinusiu. Tuo 
tarpu gi nebuvo nieko pana
šaus. Giedrimukas buvo atras
tas už jfusvalandžio, o Gabriu
nų va&ą surado 2 valandom 
vėliau ir už kokio 100 pėdų 
nuo tos vietos, kur pirmąjį ra
do.

Juozas Gabriunas, . nusken-- ’ J. • 4 1 "

dusio vaiko tėvas, buvo utėjęs 
“Keleivio” redakcijon ir prašė 
padėkoti visiems draugams, 
kurie šitoj Skaudžioj valandoj 
parodė nuliuduaiai Į šeimynai 
užuojautos, papuošė karstą gė
lėmis ir palydėjo įkapines.

Giedrimienei **šita nelaimė 
yra da skaudesnė, ties ji naš
lė moteris ir tik vieną sūnų

Harvey, Ilk
25 metų žinybinio gyvenimo 

paminėjimas

Rugsėjo 4 d. sukako 25 me
tai nuo to laiko, kai Juozas ir 
Ona Sanai apsivedė. Tąja pro
ga pasinaudodami, draugai jau- 
niemsiems surengė šaunų po
kylį. Tai buvo jiems tikras 
siurprizas, kadangi jie apie tai 
nič-nieko nežinojo.

Prie pokylio surengimo dau
giausiai pasidarbavo ponios 
Elena Beinorienė ir B. Ratkie- *
nė. Jos rūpestingai viską pri
rengė ir sukvietė svečius. Apie 
3 vai. po pietų pradėjo rinktis 
Svečiai. Privažiavo apie 40 
žmonių. Nemažai atvyko gimi
nių ir iš Chicagos.

Linksmi visiems besikal
bant, gaspačiinės prirengė sta
lus ir pakvietė svečius valgyti. 
Visi sveikino to pokylio kalti
ninkus ir linkėjo jiems išgy
venti dar 25 metus, kad butų 
progos apvaikščioti auksinį ve
dybų jubiliejų.

Jaunieji visiems nuoširdžiai 
dėkojo už linkėjimus ir drau
giškumą. Taip smagiai besi
linksminant, atėjo ir naktis, 
kada reikėjo skirstytis. Svečiai 
paačiavę gaspadinėms už pasi
darbavimą, išvažiavo namo.

Svečias.

Eagie River, Wis.
Vasaros nuotykiai ir turistai

cinc-P. B A. ‘Photo

Greta Lindgren, švedų operos dainininkė, kuriai, sakoma, 
Ivar Krueger, nusižudęs “degtukų karalius”, davęs $50,000

man žinoma, tai Win-

- 1 ' 1 * • -. i, ;•" I .n':

SLA. kuopos steigimo, (kurio
je korespondentas pažymi, 
kad . “Kanadoje yra net dvi 
SLA. kuopos:, viena 
ge, Mdh., kita Hamiltone, 
Ont. Toronte taįpgi ka
da tai siisiorganlizaviisi SLA. 
kuopa, bet dūį kokių tai prie
žasčių mirė.

Kiek
nipege visai SLA. kuopos nė
ra, o yra tik Hamilton, Ont., 
ir Windsor, Ont., taipgi To
ronte SLA. kuopa niekuomet 
susiorgiinižav usi nebuvo, jr’ 
todėl jai ir mirti nereikėjo. 
Korespondentui reikėtų duoti; 
gerokai pipirų... kam mari-' 
na negimusias kuopaą.

Kas link koresp. iškeltų 
minčių dėl steigimo SLA. 
kuopos Toronte, aš pilniausia 
pritariu, ir turiu pažymėti, 
kad tame reikale vedu susi
rašinėjimą su SLA. Centru. 
Bet titaiu pasakyti, kad Cent
ras ne visai judrus ir prisiei
na gerokai palaukti, kol gau
bi atsakymą.

—J. Jokubiįnas.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko* 
Ino nors mažu iš pažiūros 
daUrtu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jelgU žmogaus 
dantis yri nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gaLbut toks pat už* 
metimas *yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantį* nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas šun
ims uždavinis pagalios tapo iš
rištos.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorįu. 
Lambert Pharmacal Co9 Saint 
Lovis, U. S. A.

GARSINKITE 
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Pirmądiėhh, • rūgs. 12/1932

■■ ■Act.mti-’s
* ’ • /a

J|ff*BAKINC 1
■ ffWPOWDER BS

* * **S Pastebėkite puikią teš- H ' tą . V i Ifcflip 'pitagti ■
■ ... taikosi ivieii.

j <AMEWįQ 1 
: Dorove r ;

4OYEARS ’
'25oųnęes for 254
miuionSOf p o u iv oš ijsrr 

B v OUK: COVH HMIHT -

PROBAK-
suteikia 

barzdatdcutyklos 
mmm komfortą 

skutimos 
namie
( PROBAK BLADE)

jog kažkoks asmuo apskundęs Dabar tas veikimas būtinai rei- 
Three Lakos pieninę už tai, kad kia atnaujinti. Bėt štai susida- 

|ne- rė vięna kliūtis: Jul’gis Mig-

(ACCREDITED)

Šiaurine Wisconsin valstijos 
dąlis yra pasižymėjusi tuo, kad 
kiekvienais metais sutraukia 
daug turistų ir sporto mėgėjų, 
čia žmonės turi progos pasil
sėti ir smagiai. laiką praleisti. 
Ypač daug pasitenkinimo turi 
žuvautojai ir medžiotojai.

Bet štai vasara baigiasi, tad 
baigiasi ir žuvavimas. Neužilgo 
prasidės medžiojimo sezonas. 
Nuo spalių 1 ligi 5 bus galima 
kurapkas šaudyti. Per visą 
spalių menesį bus galima šau
dyti laukines antis ir žąsis. 
Medžioti nebus valia tik tre
čiadieniais. Mat, ir paukščiams 
vieną dieną per savaitę bus 
duodama ramybė. Šiais metais 
nuo gruodžio 1 ligi 10 galėsime, 
ir briedžius šaudyti. Taigi bus 
visokiausios progos prisišaudyti 
laukinių paukščių, zuikių ir 
briedžių.

Šią vasarą musų apylinkėj 
lankėsi nemažai turistų. Visi 
jie skundėsi, kad negali ilgai 
atostogas leisti, kadangi pini
gų nėra. Prieš keletą metų 
buvo galime- iš turistų girdėti 
kitokių nusiskundimų: gir*di, 
esame perdaug užsiėmę, tad 
negalime kiek ilgesniam laikui 
ištrukti, žodžiu, ir taip blogai 
i kitaip negerai.

Vietos gyventojai skundėsi, 
kad šią vasarą mažiau turistų 
į Eagie River teatsilankė. Bet 
man rodosi, kad ši • apylinkė 
tapo labiau išgarsinta ir su ja 
turistai yra labiau susipažinę. 
Blogais laikais jie mažiau be- 
patao: vasarnamių, bet -užtai iš
sisklaido po miškus ir ten 
“kempina”.

Rugsėjo 6 d. aš užsukau pas 
savo kaimyną. Radau jį labąi 
nusiminusį. Jis pradėjo skųstis: 
esą, tai užėjo laikai, kad far- 
merinms teks net į belaųgę ei
ti, jeigu jie parduos savo pro
duktus ne tiems biznieriams, 
kurtams turi parduoti. Aš nu
sijuokiau Jr paklausiau, kur 
jis apie tai girdėjo. Jis man 
tuoj pakišo laišką, kurį prk 
siuntė iŠ Madison agrikuĮturos 
komisionierius. Laiške rašoma,

ji supirkinėjanti pieną ir s 
toną iš Eagk 
gyvenančių tarmei ių 
budu gadinanti biznį 
pieninei. Faktas yra ta 
farmeriai parduoda 
duktus ten, kur jie 
resnę kainą.

Kaip ten nebūtų, 
moji pieninė buvo net į teismą 
patraukta. Teismas įvyko 
Rhinėlanderyj. žinoma/ nieko 
iš to neišėjo. Teismas skundą 
išmetė, nes nerado mažiausio 
nusikaltimo. Butų, 
juokinga priveisti 
pardavinėti pieną ir 
tokiai įstaigai, kuri 

kartais 
—John

River apylinkėj linas uždarė savo biznį. O ka- 
: [tuo 
vietos 
;, kad 

savo pro
ga u na ge-

bet kalba-

daugi musų knygos pas jį 'bu
vo sukrautos, tai ir jos tapo 
uždarytos. Dabar reikia kny
gynui naują viedą surasti. Tad 
būtinai susirinkime į mitingą, 
kad apsvarstyti tuos reikalus.

Mes turime vtadikiausio tu
rinio knygų, — nioksliškų, re
ligiškų, apysakų! ir 11. Kaip 
kokios knygos patinka, tokias 
ir gali skaityti. Todėl pasi- 
stengkime sutvarkyti savo

UniQUE Single Text System. One subject at a 

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

nasium for students.

■/ : ALV^A^^ 
Kitchen-B^^.

KRAFT
Mayonnaise

temoka ir dar 
juos apdumti.

IN OUR
NEW 

HOME

Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

farmėį’ius
■ Smetoną 

mažiau 
bando

Westville, III.
•; tas iš mušu kolonijos1

Anelę Bartasienę, 
dukteris, 

palaidotas
I laido- v

ir dvi
tapo 

kapinėse.

sime padaryti, jėi skaitlingai 
susirinksime į 1 rugsėjo 12 d. 
milingą. ’ —E. D.

Pas mus tokie pat vargai, 
kaip ir visur kitur. Nedarbas 
vis dar nesibaigia. Viena ka
sykla atsidaro, bet dirbama 
vos dvi dienos per savaitę. 
Bunsenville ir /Peabody kasyk
los dirba kiek geriau. Bet vos 
prasidėjo kasyklose judėjimas, 
kaip vienam tapo atimta gy
vastis, o keli tapo sužaloti. 
Rugpiučio 30 d. užmuštas liko 
lietuvis Jurgis Bartasius. Tai 
dar visai jaunas žmogus. Pali
ko žmoną 
vieną sūnų

Velionis
Georgetown
tuves susirinko labai daug žmo
nių. Kadangi velionis buvo ko
munistiškų pažvalgų žmogus, 
tai kalkėti prie kapo buvo pa
kviestas “Vilnies” redaktorius. 
Tačiau nežinia, kodėl jis ne
atvyko. Todėl prie kapo niekas 
neprataro nei vieno žodelio. 
Tad ir laidotuves atrodo labai 
liūdnos. Pas mus labai retai 
tepasitaiko, kad prie, kapo nie
kas nekalbėtų. _

—o—
Vasara jau bąigiasi ir pra

sideda. žiemos sezonus. Neužil
go- prasidės visokie parengi
mai ir vakarai. Ilgais’ vakarais 
žmonės turės laiko pasiskaity
ti. Knygų mums netruks, ka
dangi mes turimo savo knygy
ną. tačiau reikia to knygyno 
reikalus sutvarkyti. Rugsėjo 

d;. miesto' svetainėj yra šau
kiamas -pirmas susirin’kimas 
knygyno reikalu. Susirinkimas 
prasidės 6:30 vai* vakaro. Visi 
Valdybos nariai privalo atši- 
larikyti.. Yra 'labai svarbių rei- 
.M'lų. Per vasaros tris mene
sius nieko. • nebuvo veikiama.

Toronto, Ont
Neatalinka tikrenybę.

“Naujienų” No. 207 iš 1-os 
d. rugsėjo tilpo korespon
dencija iš Tomnlo reikale 
-----  ------ -—-------- X,— ------------ -- 
Draugai Amerikiečiai!

Skaitykite pažangiųjų Rygos i 
lietuvių žurnalą

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir keMa aikštėn 
klerikalų ii' jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina -daug ' paveikslų d® 
viso pasaulio gyveninio.

“L. ŽODIS” eina Įtartas per me
nesi ir metams kainuoja '

tik 1 doleris
Dar gaunami šių mętn pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu /

“LaisvoŽodžio”
adresus:

Latvija, Rigą.
Gogola iela 7a-9

DR. B. STEVENS ’ 
MAkSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suitc 1 134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojiids sekiuhose ligose
BE DPERĄČIJOS : 

Hcrnia (Ruptura) Coitcnis. .
Varicose Vcins Hcmoroidai (Pilęs) ■ 
Kataraktas (Ąkių-); i •

Aš ; vartoju naują se^mingj meto- i 
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų. .. ' r :

VISOS kraujo -ir’;|iaUĮtĮl HjjoS\g|-; 
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos:- iMkl *2 ’dMr' 3/iki 6 v.'

Nedėlio'mis pagal ^utarimii. i
■..... ...... . 7, .. ✓

Ateikite k teiskite 
mums Išaiškinti 
Hcim Sistemą ‘ Gro
žės^ Kultu tos, kuti 
pasirodė 0k.fr sėk
minga per daugelį 
metų. Piepipės fr 
vakarinės 
'‘Išmokite 
BUD,

EIM 
it užsidirK-

tuMeOP BEAUTY ,
1019 W.-iS33i«tP\Bnglfewood 463*1

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS M INE R Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. , 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant karfu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
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menkos

Labą! fivejnus .. . •>’
nūs mlftinye parinktinlo alie
jaus. Švelnaus uksuso. rinkti
niu kaiuMniu. rotu prieskoniu. 
Sninaiftytas mažomi* krūvelė
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas fiVTKŽIAS crossr- 
ninkama kas kelios dienos.
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KOMUNISTU 
„ROJUS

į|»<> U /ji. i—
'dorių pasida

linti savo įspūdžiais apie ko- 
nnmistų rojų. Ypač, kaip tas 
rojus atrodo 1919 m., kuomet 
bolševikai buvo įsiveržę j Lie
tuvę- ir ten pradėjo šeiminin
kauti. Tai darau labiausiai 
todėl, kad Amerikos lietuviai 
daugumoj neturi mažiausio 
supratiiųd ' apie tai, kaip ko
munistai valdo žmones.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
jog aš dar visai neseniai iš 
Lietuvos atkeliavau. Amerikoj 
tenka susitikti su daugeliu 
kurie su' didžiausiu užsidegi
mu kalba apie bolševikus ir 
bolševikišką rojų. Skaitau 
taip pat laikraščius, kurie į 
padengęs keliu Stalinų ir jo 
klapčiukus. Tiesiog reikia 
stebėtis iš tų. žmonių: juo 
mažiau jie žino apie bolševi
kiškų rojų, tuo labiau jie rė
kia. /•■ r

Kai sutinki , Maskvos gar
bintojus, tai tuoj aišku pasi
daro, jog jie niekuomet nėra 
bolševikiškame rojuj buvę ir 
neturi mažiausio supratimo, 
kaip lame rojuj žmonės gyve
na. Jeigu jiems tektų tų py
ragų paragauti, tai jie kraty
tus! nuo “matuškos Rasejos”, 
kaip velnias nuo kryžiaus. 
Kiek žinau, nemažas skaičius 
Amerikos lietuvių taip ir pa
darė: jie nuvažiavo dirbti 
“proletarų tėvynei”, bet kai 
pamatė, kas ten dedasi ir pa
gyveno rojuj Jai tik džiaugė
si sveiki atgal sugrįžę.

Man teko to rojaus para
gauti, ir aš mirsiu, bet jo ne
užmiršiu. Tai buvo 1919 m., 
kai bolšešvikai užėmė Lietu
vos rytinę dalį, šeimininkavo 
jie ten per šešis mėnesius. 
Bet ir per tų trumpų laikų jie 
užsirekomendavo taip, kad 
net ir dabar mane nukrato 
šiurpas, pagalvojus apie per
gyventus laikus. Tie bolševi
kiško rojaus kūrėjai užtraukė 

_ Lietuvos žmonėms tiesiog pa
sibaisėtinų vargų ir skurdų. 
Dar ir šiandien jie su ašaro
mis akyse prisimeną tuos lai
kus.

Būdavo važiuoja koks nu
skuręs ūkininkas į turgų, štai 
jį kelyje pasitinka raudonar
miečiai ir be jokių ceremoni
jų krato vežimų.. Atima viską, 
kas jiems patinka, ir paleid
žia ūkininkų plikų, kaip tilvi
kų. Darbininkai irgi buvo sta- 
čiog vergų padėtyj, —- komi
sarų įsakymas buvo j ietys vy
riausias įstatymas. Paliepė 
jiems ką padaryti, ir jie be 
jokio atsisakymo turėjo klau
syti. Pasipriešinti niekas ne
drįsdavo, nes tai skaitėsi kon- 
tr-revoliucionierišku darbu. 
Na, o su kontr-revoliucionie- 

' riais, žinoma, buvo galima el
gtis, kaip tinkama. Galima 
buvo juos ir prie sienos pasta
tyti.

Į bolševikus žiūrima neva 
kaipo į darbininkų draugus 
ir nuskriaustųjų užtarėjus. 
Nieko panašaus nesimatė jų 
įsteigtame rojuje. Jie skriaudė 
ne tik pasiturinčius ūkininkus, 
bet ir suvargusius biedniokus. 
Būdavo tokių atsitikimų, kad 
sutikdavo komisarai kokį bie- 
dniokų kelyj ir atimdavo iš 
jo visų maistų, kurį jam pa
sisekdavo gauti pas ukinin-

pasirodė ir “raudonas šuo.” 
Kaip tik tuo momentu ėjo ke
liu suvargęs žmogelis, per pe
čius permetęs tarbas. Tas 
vargšas buvo išėjęs į kaimų 
pasirinkti maisto. Komisaras 
tuoj prišoko prie jo, viso
kiausiais žodžiais išbarė jį ir 
nuplėšė nuo pečių tarbas. 
Žmogelis su ašaromis akyse 
prašė, kad sugražintų jam j 
maistų. Girdi, aš neturiu jokio 
darbo, namie manęs laukia 
alkani maži vaikučiai ir žmo
na. Jeigu nieko jiems nepar
nešiu, tai jie tiesiog turės ba
du mirti. Į

Nieko tai negelbėjo. Komi
saras griežtai pareiškė, jog 
valkiotis ir kalėdoti nevalia. 
Esu, jei neturi ko valgyli, lai 
eik į pavargėlių namus, bet 
nesimaišyk po kojų. Tie žod
žiai buvo tikras pasityčioji
mas: liepė eiti į pavargėlių 
namus, kuriu nebuvo! Dar 
bandė vargšas dauginu kalbė
ti, bet komisaras suriko ant 
jo, ir tasai be nieko nuduli-i 
no į savo namus, kur jo laukėj 
alkani vaikai ir žmona.

Galėčiau daug tokių pavyz
džių papasokoti, bet pakaks 
ir to. Taip šlykščiai su Lietu
vos žmonėmis nesielgė net O-l 
kupantai vokiečiai, kaip bol
ševikai. Jie spaudė tiek pasi
turinčius ūkininkus, tiek su
vargusius darbininkus. Gy
veno gerai lik vieni komisa
rai ir jų sėbrai.

Tie, kuriems teko tų bolše
vikiškų pyragų paragauti, 
daugiau nebenori apie “darbi
ninkų rojų” nei girdėti. Taip 
yra su tais .kurie keliavo iš 
Lietuvos į, Rusiją, taip yra ir 
su Amerikos lietuvais, kurie 
važiavo į Rusiją apsigyventi 
ir ten sau duonų pelnyti. Rei
kia Rusijoj pagyventi ir ten 
savo prakaitu duonų pelnyti, 
kad suprasti tas neįmanomai 
sunkias sųlygas, kuriose tenka 
Rusijos darbininkams gyven
ti. Jei musų bolšešvikiškų

/ -v

[Acme-P. B A. Photo]

Chicago. — Dorothy Pollak, kuri nušovė savo vyrų. Teismas 
jų išteisino.

laikraščių komisarus kas pri
verstų kartu su Rusijos darbi
ninkais padirbti kokius metus 
fabrike, tai, esu tikras, jog 
jų protas prablaivėtų. Tada 
jie raustų iš gėdos, prisiminę 
tas nesąmones, kurias jie die
na iš dienos skelbė per kelis 
metus. —T kcal matęs.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Velionio Dr. A. J. Ka
raliaus turtai , 

4> 3 4 'V» M'1* •*’ ' * iŠ*' k 4 . ,• •

Rašo Nemunas

“Dirvos”) Nr. 35, “Liaudies 
Tribūnos” skyriuje, rašoma 
sekamai: “Dr. Karalius būda
mas Pittsburghe laike SLA. 
seimo, gavus chicagiečiams ži-
nių, kad užsidarė Universal žino; žinojo, kad velionis ne-

[Acme-P. B A. Photo]

Gene Tunney (po kairei), ’buvusia bokso čempionas, kuris da
bar išvirto politikierių. Jis tariasi su James Farley, demokra
tų vajaus manadžerium, dėl vedimo agitacijos už Rooseveltų.

' JTATT.nEN’dS, CfficagO, Iii 
' I ........................ ' .............................."■ I..I..........................— ...........

1 State Bankas, nekuriems pa
sakojosi, kad '“gersiu iki pra
gersiu paslcutinį centų” . . . 
dar turiu šimtų dolerių . . . 
tai viskas kas liko Aš jau
čiuos kad nusižudyti . . . f)a- 
rejęs į hotelį šoksiu per langų 
ir po visko . n . Dingo mano 
tame banke $14,000 ir likau 
plikus kaip stoviu”. (Citavau 
žodį žodi n - nieko nepakei
ti A ■ • ■ * • i ■

Tiesa, laike SLA. seimo, po 
sesijos, gavęs Žinių apie banko 
užsidarymų, mes chicagieČiai 
buvome klausinėjami, kiek 
kurio Universal State Banke 
pinigų žlugo. Kiek prisime
nu, Dr. Karalius juokaudamas 
sekamai išsireiškė: “Well, 
mano pinigų banke daug, ne- 
žlugo, aš moku juos tinkamai 
investuoti. Universal State 
banke turėjau tik apie $20,000 
ir dar turiu kitame banke 
$20,000. Tas bankas irgi ne
užilgo bankrutys. Saugiausi 
mano investmentai — tai ku
melių biznis. Jeigu arkliai 
gerai bėgs, nepaisant, kad 
bankuose pinigai užsidarė, vėl 
busiu lietuviškas turtuolis”. 
(Pastarasis pasakymas apie 
arklius buvo pašiepimas tų 
Chicagos lietuvių, kurie yra 
suinteresuoti arkliu lenktinė
mis, nori likti bagetais), Dr. 
Karaliaus pasakymas, kad žlu
go Universal State Banke apie 
$20,000 ir dar $20,000 žlugs ki
tame banke, buvo pašaipa pa
čių įdomautojų apie musų 
turtus Chicagoje.

Dauguma tų, kurie šitų Dr. 
Karaliaus pašaipą girdėjo, su
prato, kad tai niekas kitas ir 
nebuvo, kaip tik pašaipa. Bet, 
matomai, atsirado ir tokių, 
kurie net juokų ima už rimtų 
pareiškimų. Apie jokius nu
sižudymus čia nebuvo kalbos
— tas galėjo susitverti netiks
lioje paties žinios rašėjo klau
soje arba blogų norų diktuo
jamas patiekė melų už teisy
bę. Mirusiam norima įdėti į 
jo sakytus žodžius, ko jis, gy
vas būdamas, visai nesakė. 
Tas daroipą tuo sumetimų, 
kad mirę pasakų nepasakoja, 
kad galiiiia apie jubs sakyt įką 
nori, kad jie negali atremti 
nei paprasčiausių prasimany
mų. .. ..

“Liaudies Tribūnos” vedėjai
— Simokaitis ir Semaška — 
velionį Karalių gana gerai pa

buvo dolerių maišas, tai kam 
nonsensus dėti į savo “gazie- 
tų”?

Komunistų “Vilnis” šitų 
“Liaudies Tribūnos” prasima
nymų kortoja kasdien. “Vil
nies” redaktorius, p. Andrulis, 
Dr. Karalių irgi pažino — ne
blogiau už Simokaitį ir Se
maškų, bet leidžia savo ve
damame laikraštyje niekus 
rašyti.

Kaipo faktų turiu priminti 
štai ką: dar prieš Universal 
Danko užsidarymų velionio 
Karaliaus automobilius buvo 
atimtas už skolų. Važiuoti į 
SLA. seimų Pittsburgh’an jis 
irgi nebūtų galėjęs, jeigu arti
mi jo draugai nebūtų biskį 
pafinansavę. Tokie buvo Dr. 
Karaliaus turtai dar prieš 
bankui užsidarant. Na, o ka
da velionis mirė, tai pas jį pi
nigų rasta ne daugiau, nė 
mažiau — 60 centų.

Koks yra tikslas leidžiami] 
paskalų apie velionio Dr. 
Karaliaus turtus? Tikslas 
tas, kad klaidingai įrodyti lie
tuvių visuomenei, jogei velio
nis Dr. Karalius statė dolerį 
aukščiau visų kitų idealų ir 
nusižudė todėl, kad jo turtas 
žlugo Universal State banke. 
Geriau pasakius, norima įti
kinti lietuvių visuomenę, kad 
Dr. Karalius visų savo amže
lių rūpinosi vien doleriais.

Čia gludi šlykštus velionio 
vardo dergirhas — tik besar
mačiai turi drąsos šitaip elg
tis. Vyručiai, jus savo “kul
tūrų” spjaudote ant velionio 
Karaliaus kapo, ant jo sukur
tų darbų jam gyvam esant. 
Bet tai darydami jus nedarote 
garbės nei sau, kaipo žmonės, 
nei tai partijai, kurios atsto
vais save pasivadinate.

Tiesa, Drl Karalius mirda
mas paliko turtus, bet tie jo 
turtai, tai jo parašytos kny
gos, parašyti straipsniai laik
raščiuose. Šitų jo turtų ne
galėjo uždaryti nei vienas 
bankas. Jo turtai išsisklaidę 
po visų plačių Amerikų, kur 
tiktai lietuviai gyvena — vi
si jo sutvertais turtais naudo
jasi. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad ir tų laikraščių redakto
riai, kurie leidžia purvus sa
vo laikraščio špaltose, Kara
liaus švietimo turtais yra ne
mažai pasinaudoję.

Tai tiek apie velionio Dr. 
Karaliaus turtus.

I 

P-nas J. Stungis dir
ba Droverš banke
Kai kurie manęs klausinėja, 

Universal State bankui užsida
rius, kur dingo p. Stungis. Tie
sa, nors kartų man tekę “Nau
jienose” pastebėti, kad‘p.x Stun
gis yra gavęs darbą viename ga
na stambiame banke •—Drover 
Bank, prie Halsted ir 43-čios 
gatves, bet, matomai, ne visi 
tų žinių pastebėjo

Įdomaujančių žiniai čia pa
kartoju, kad p. Stungis tikrai 
čia darbuojasi ir savo darbu 
jaučiasi patenkintas, nes bati
kas, kuriame jis dabar dirba, 
pasak jo, turės daug ilgesnį 
amžių, negu jis pats.

P-as Stungis ilgų laikų dirb
damas Universal State banke, į- 
sigijo skaitlingų būrį draugų 
— jo patarnavimas kostume- 
riams visuomet buvo malonus.

Jo seni draugai bei pažįstami, 
kurie norėtų j j matyti bei su 
juo pasitarti vienais bei kitais 
reikalais, gali jį rasti Drovers 
banke, prie Halsted ir 43 gat
vės.—N-nas.

P-ia Bartush laimė
jo stipendiją

Prieš kiek laiko buvo pa
skelbtas žinomo dainavimo mo
kytojo Eduard Secerdate “Mel- 
ba Scholarship” kontestas. Da
lyvavo nemažas skaičius dai
nininkų. Konteste geriausiai

Kapitonas 
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ažnaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų/ 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 lakstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St.kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

pasižymėjo p-nia Elena Bartush, 
kuriai tas “scholarship” ir to 
ko. ..... ' • — ■" *

P-ia Bartush kas antrą an® 
radienj dainuoja iįi'WęĘS. 
tie’s, Peoples Furniture duoda
muose programuose. Ji turi gra
žų ir lankstų balsų. Nieko tad 
stebėtino, kad ji laimėjo ir kon- 
testų.

Malonu, kad lietuviai pasi
žymi.—Girdėjęs.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Specialistas ii 
Rusijos

X. uOME &MEF4N 
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VUM ACCfeOSS

kus. Palikdavo jie biedniokų 
tiesiog mirti badu.

Man ypač yra 'atmintinas 
atsitikimas ,kurį aš pats savo 
akimis mačiau. Tada man net 
plaukai ant galvos atsistojo. 
Kai kuriems Amerikos lietu
viams yra žinomas Kazliškio 
miestelis, kuris randasi Ro
kiškio apskrityj. Per miestelį 
iš Rokiškio eina didelis ke
lias, o kitas į Panemunėlio 
stotį. Na, o kur daugiau 
keilų randasi, ten yra ir dides
nis judėjimas.

Lietuvos žmonės tais laikais 
atsikrausčiusius iš Rusijos 
bolševikus vadindavo “raudo
nais šunimis”, štai kartą man 
pasitaikė būti Kazliškio mies
tely. Kur buvęsi kur nebuvęs
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Subscriptiou Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SU Chicago, 
111 Telefonas Hoosmrelt 8500.

Užsisakymo kaina t
Chicago je — paltu:

Metams .—$8.00 
Pusei metų •-- 1-----4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam 1.58
Vienam mėnesiui ■—- .75

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija gc
Savaitei   ........ ...... 18c
Minėsiu!------------------------- ų 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj,

Metanu ......  $7.00
Pusei metų __ ___ ~~_______  8.50
Trims mėnesiams - --------------- 1.75
Dviem mėnesiams .... ..... . 1.25
Vienam mėnesiui....... ..........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama__ —..... ................. .. $8.00
Pusei metų 4.00 
Trims mėnesiams___ ....____ 2.50
Pinigus reikia siųsti, palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ŠNĘKĄ APIE “KULTUĘ4”

ęieveląndo sayąitrąštis ban
do tokius pat nemokšas, kaip 
jo “redaktorius”, įtikinti, kad 
“socialistai niekuo 1 neprisidėjo 
prie amerikiečįų lietuvių kiil- 
turinimo”, kad jie tik “griovė”

apie gamybos eigą įvairiose, so- ĮieškotJ l;ęngyąti^ių> bet, ne yL 
vietų pramonės šakose. štaiJksiėibs sąžinė leidėja tai- dar 
plieno industrijoje bolševikų frytų 
planas numatė šiemet 9,500,000 —0—
tonų gamybą; d tuo tarpu-da- ‘ Dfl'ugeiia> rašydami apie 
bar yra pagaminama kasdien pr^io SLĄ. seimo P; 
tik 14,0-0'0„ tonų, kas sudaryslrinįfiną, pažymi, kad ir'ady. 
5;100,000 tonų per metus'. Gė- pasakęs, jog rinki*
■lė'Žlcs. buvo numatyta buvę ašqųąre aiidį iaii^
.................................

monu yra katalikiško tikėjimo 
dogma.

Jei taip yra, nereikia per
daug stebėtis, kad net XIX 

įainž. gale, t. y. jau musų lai- 
ti, kais, galėjo atsirasti dirva di- 

kukomės Idžiaųsiai religinei mistifikaci- 
> yra- ne- jai. Tūlas Leo Taxil sugebėjo

GELEŽINKELIAI IR DARBININKAI

Geležinkelių kompanijų viršininkų konferencija 
nutarė dar daugiaus nukirsti savo darbininkų algas.

Pereitą žiemą kompanijos pasiūlė geležinkelių tar
nautojų brolijoms ir darbininkų unijoms priimti 10% 
pigesnes algas. Kadangi apie 800,000 geležinkeliečių 
jau tuomet buvo be darbo, tai dirbantiejie pabijojo 
priešintis, ir kompanijų pasiūlymas buvo priimtas tąja 
sąlyga, kad sutaupymas, kurį kompanijos turės, nuka- 
podamos algas, bus suvartotas ne dividendams, bet ge
ležinkelių taisymams, ši sutartis buvo laikina ir turė
jo pasibaigti per metus laiko.

Bet ji dar nepasibaigė, o geležinkeliai jau reikalau
ja, kad darbininkų algos butų nukirstos dar dešimčia 
nuošimčių, ir šis algų nukapojimas jau busiąs ne laiki
nas) bet pastovus. 4

Ką dabar darys darbininkai? Gal būt, kad jie nu
tars, jogei nėra išmintinga eiti j streiką, kuomet gele
žinkeliai yra beveik subankrotavę, ir bandys nors ko
kius penkis nuošimčius nuo siūlomo algų kirtimo iš
gelbėti derybomis. Tačiau jų padėtis yra kebli iri ne
žada pasitaisyti ateityje, kol geležinkeliai bus privati
nių kompanijų rankose ir vedami taip, kaip iki šiol. 
Visas transporto dalykas turėtų būti nuodugniai per
organizuotas. Bet tai vargiai gali atliktu kompanijos, 
kurioms niekas daugiaus nerupi, kaip tik pelnas.

GINKLAVIMOSI LYGYBĖ

Vokietija pastatė griežtą reikalavimą franeuzams, 
kad jai butų pripažinta “lygybės teisė” ginklavimosi 
reikale, t. y. kad butų panaikinti tie ginklavimosi ap- 
ribavimai, kuriuos Vokietijai uždėjo Versalės sutartis.

Šito reikalavimo Vokietija nekėlė oficialiai, kol jos 
valdžia nepateko i militaristų ir junkerių rankas. Kad 
Vokietija turėtų didelę armiją ir stiprų karo laivyną, 
nori jos generolai, monarchistai ir nacionalistai, kurių 
vieni yra tiesioginiai suinteresuoti, kaiįpo karo profesi
jos atstovai, kiti įsivaizduoja, kad ginklais bus galima 
grąžinti “tėvynei” tą lygybę ir gerovę, kurią ji turėjo 
kaizerio laikais.

Tas Von Papeno valdžios ultimatumas pastatė i 
keblią padėtį Franci ją, Angliją ir kitas valstybes. Vo
kiečiai grasina pasitraukti iš nusiginklavimo konferen
cijos, jeigu jų reikalavimas nebus patenkintas, ir su 
jais, veikiausia, iš konferencijos išeitų taip pat Austri
ja, ftalija, Turkija ir Bulgarija, o gal ir Rusija. Nusi
ginklavimo konferencijai suirus, prasidėtų pasaulyje 
pašėlusios ginklavimosi lenktynės, kurios ne tik su
trukdytų visas pastangas išbristi iš ekonominio krizio, 
bet ir atvestų pasaulį, anksčiaus ar vėliaus, į naują 
kąrą.

Tuo gi tarpu negalima nepripažinti, kad vokiečių 
valdžios ultimatumas turi pagrindo. Iš tiesų, taikos su
tartis Versalėje nuginklavo Vokietiją tąja sąlyga, kad 
paskui nusiginkluos ir karą laimėjusios valstybės. Bet 
Santarvės valstybės nemažina savo ginkluotės. Franci- 
ja laiko galingą armiją, stato naujas tvirtoves ir sko
lina pinigus Lenkijai, Rumanijai ir Jugoslavijai, kad 
ir jos kuostipriausiai’ apsiginkluotų. Kitos šalys sten
giasi nuo franeuzų neatsilikti. Aišku, kad Vokietija 
jaučiasi turinti teisę nepildyti Versalės sutarties nuęfc- 
ginklavimo klausimu, kuomet jos nepildo kiti, kurie tą 
sutartį dagi jai padiktavo.

Teisiškai ir morališkai Vokietijos militaristų pozi
cija yra nesumušamą. Tame yra Vokietijos demokrati
jos nelaime. Tame yra nelaimė ir viso pasaulio demo
kratijos, kad per šiuos 13 ar 14 metų po karo franeu
zų ir kitų šalių nacionalizmas vedė tokią politiką, kuri 
visą laiką stiprino reakciją toje didelėje tautoje Euro
pos centre.

Von Papeno valdžios ijęikaląvimas pripažinti Vo
kietijai ginklavimosi lygybės teisę neteks pagrindo tik
tai Zuomet, kai ims nusigaluoti kitos valstybės. Dar- 
hp" žmonės visose šalyse stoją už tautų lygybę šiaįąįę. 
klaufflme taip pat, kaip, ir kituose klausimuose, bet jie, 
žinoma, yra priešingi militarizmųi. Jie reikalauja) kad 
ftancukai, anglai ir kiti susilygintų su Voldętya, su- 
luąžindąąu ąąvo ginklavimąsi beąt iki to laipsnio) iki 
kurio Versalės sutartis nuginklavo .Vokietiją.,

turlnimo’.’, 
tą, ką statė kiti, “kurie sopia- 1 
lizmo dar nepažinojo, o mate, 
kad kitos tautos turi tai (drau
gija^ chorus ir t. t.) ir su
prato to naudą.” Tai buyę > 
prieš 30: ar 25 metus.

Iš šitos paikos pasakos išei
na, kad, kaip tik lietuviai ėmė 
pažinti socializmą, tai pasida
rė priešingi kultūros darbui. 
Ar ne žioplumas taip šnekėti? 
Visi žino, kad nuo 1905 metų 
prasidėjo smarkiausias lietuvių 
draugijų organizavimas ir vei
kimas; prasidėjo prakalbų ren
gimas, laviniiriosi ratelių ir 
knygynėlių steigimas; prasidė
jo uolus laikraščių ir knygų 
platinimas visose kolonijose. 
Kuri srove daugiausia šituo 
darbu užsiimdavo, jeigu ne so
cialistai ?

Iki lPenktų metų veiklesnė 
grupe įmonių tarpe Amerikos 
lietuvių buvo laisvamaniai, va
dovaujami Dr. šliupo. Bet ir 
jie pamatė, kad vien tik gin- 
čais apie religiją ir bažnyčią 
negalima patenkinti žmones. 
Šalę gamtos mokslų, kurių po- 
pulerižavimu užsiimdavo ypač 
Šernas-Ądomaitis, pradėta ma
sėms teikti žinių apie visuo
menės mokslus. To pasėkoje, 
patys veįklesųi e j j lai ąy amąniai 
ėmė krypti prie socializmo, nes 
socializmas juk niekas kita ir 
nėra, kaip teorija, paremta 
visuomenės gyvenimo tyrinėji
mu. Laisvamanybes apaštalas 
Šliupas pavirto socializmo agi
tatorium, ir jo pasekėjai (tarp 
jų Sirvydas ir k.). įsteigė, so- ; 
cialistų organizaciją ir. pirmą 
organizuotų socialistų, laikraštį 
“Kovą”. ' •

Atvykus iš Europos, pirmos 
rusų revoliucijos metu ir vė
liau, keletui inteligentų ir šim
tams prasilavinusių darbinin
kų, šis judėjimas per keletą 
metų taip išaugo, kaip nė vie
nas kitas prieš tai arba po to. 
Socialistai, žinoma, negriovė 
nieko, kas buvo gera įsteigtą 
jų pirm ta kūnų, bet vystė to
linus, ir jie buvo nepalygina
mai sekmingesni, negu laisva
maniai arba šiaip “tautiečiai”, 
kurie matė, ką “kitos tautos 
daro”. Socialistai įsteigė daug 
daugiaus organizacijų ir laik
raščių ' ir pasiekė savo prakal
bomis bei paskaitomis tokias 
mases žmonių, kokių pirmiaus 
niekas ' nepasiekdavo^ negut 
bažnyčia.

Paikas Clevelando laikraščio 
plepalas apie socialistus tai — 
vaisius pavydo tų gaivalų, ku
rie irgi norėtų “svietą mokin
ti” (patys nieko nemokėdami), 
bet kurių niekas neklauso.

BOLŠEVIKŲ “PIATILIET- 
KOS” NEPASISEKIMAI

. > ' .... ’ ■ . ■

Iš visko matyt, kad Stalino 
fantastiškam penkerių metų 
industrializacijos planui lemta 
pasibaigti milžinišku fiasco.

Bedėdami visas krašto su
taupąs į pramonės statybą, 

/boliąvil5ai: be galo padidint) 
darbininkų ir valstiečių skur
dą. šiandie Rusijoje darbinin
kų padėtis yra dattg bįogesriė 
materialiu atžvilgiu, negu kad 
buvo prieš pradedant “pjatiliėt- 
ką’> 19M metais, o sodžiuje 
^prasideda tiesiog badas. Sovie
tų ‘O.pąnsaiį yra suirę; rublis 
šiandie nebeturi nė dešimtos 
dalies savo auksinės vertės..

Taciaus šlubuoja ir pramo
nė, įtųrios iiąugjnimui buvo 
viskas paaukota. Jau įpinętąą. 
šioje vietoje Chicagos “Daily 

.News”' korespondentas, WiHiari) 
H. Sfoneman,’ praneša iĄ Mask
vos keletą įdbrilių skaitlinių

pagaminti • 9,000,000 tonų, o ]j( 
šprėridŽiant pagal tą, kaip ga- 8a 
myba eina dabar, bus pagamin- j0 
tą tik 5,800,000. Anglių, %e-tka 
tųje nūmątytų,plane 00,0^0^ Lg 
000. tonų, bus pagaminta, tųj* Ka(j jjg sake, bet dauge- 
but, tik 55,000,000 tonan r 1 ■‘J ,. ; / IZ blls uhisu girdėto ad(v. Bagp-Tohaus, geležinkeliai. Korės- b ■ t rri <
pondentas praneša, kad sovie- čnl « j^,
tų dirbtuves yra taip atsilikus ............................. . .... . ...............
sios lokomotyvų, vagonų ir ku
tų dalykų taisyme, jogei 4,000 |;R||į11A<1 V UftlffAft 
lokomotyvų (inžinų)? ir 3.0,000, j" 
vagonų yra išimti iš vartojimo; [ 

Apie nąujas milžiniškas au
tomobilių1 ir traktorių dirbtu
ves, iš kurių bolševikai tikėjo
si tiek daug naudos, korespon-l 
dentas praneša, kad jos pada
ro labai mažai. Nižniam Nov
gorode pastatyta automobilių 
dirbtuvė turėjo šiemet išleisti- 
ŠO,0OO mašinų, o iki rugsėjo 
1 d; ji išleido tik 2,400; Dau
gelis, kuone didesnė pusė, pa
daromų toje dibtuvėje moto
rų, būna netikę, Charkove bu
vo pastatyta už $44,000,000 
traktorių dirbtuve. Pereitą sa
vaitę ji padarę tik 111 trak
torių. Ir korespondentas salio, 
kad panašius rezultatus duoda 
ir kiti sovietų neseniai pasta
tyti naujutėliai pramonės “mil
žinai”. į juos sukišta šimtai 
milionų dplerįų) o naudos iš j,ų 
■nedaug. Taigi.’ jie reiškią kraš. 
tui ne pagerinimą, bet apsun-1 narijos auklėtinio ir kunigo 
kibimą. ■ ----

Tai buvo galima;-numatyti* traštę: Ąr kunigas gąli būti 
Rusai nėra išsilavinę dideles jįįuJšh.dus? (įa Prctre’^pęu.t-il 
pramonės įmones vesti. Kas Utrę įmę^e?f'fiticto rfur lą 
tų milžiniškų dirbtuvių, jeigu (iąeclulrte' rėligieuse, 1930jb. 
jos nesuvartojamos kaip rei- (įįaraz’o studiją Laimingai skį 
kiant.c hirias1 nuo kilų: buvusių dvaąv-
—1-------------- ----------------- -.- ninku veikalui tiek savo rinitą

tonu (ne pamfletiniu!), tiek 
argynientacijos įtikinimu ir 

___■ gausumu, tiek ypatingu auto-
Šiąndien visi Pta<Jądą riaus. riubširdipnu ir iriteligen- 

,želėti : anglckąsys, eK-karpį’' tiškumu. Autorius nepuola ku- 
yis, ūkininkas, hiięstiętis-be- nigų> jišai visaf nesirengia iš 
dąrbis. Hiidiia) bet sena pu- allks(o apjuodinti, bet parodo 
sąkėeia. apie lydeką, g,ul0ęJ ir tikrai sirie ir a et stiidio kuni- 
vėži, kol kas nenustoja sąvO gų psjOhologijią, jų galvojimą 
.vertes, Ar šitie visi kovotojai (ar tiksliau: feegaivojSmąK jų 
atsikrapštys akjsjir pamatys[dVasinį sustingsią, kurs sek- 
nudėvėtus politily^rįąą, — tai mingai paruolianias dvasinėj 
greita ateitis parodys. seniiriarijoj, tame proto apatių

—o— įjX)S jr atbukimo fabrike,, toį

žydas, W ąu^tą^

, .u, W?Į ptu.TO psięholo-
sako), lįądj lįfs, r’ -1^1* - • .
bus giedrą, —ir visuome 
naa w'

parijas. — ręDubBkonu )

: Jeigu vaikąs žaizsdąmas
ss®, w Mm ' '..1

;tps nuoųiaųes^ kąa jis _  _____ ________________
įl^re^; per 1Z metų sukti galvas' gc-

----- ----------------- -------------------Įji or-Iriems katalikams, kad per ma- 

£ >1
šonų susirinkimus buvoja pats 
velnias. Tasai mistifikatorius 

ne- skelbė net specialų žurnalą 
Kai.

tuomet kitokios nuomonės

nėra ųztefyundL gavę tų inf$r-
macijų/ šu kuriomis apsigink- veik į visas klebonijas. Kuni- 

...... ........... — ■«

pplilį'Hos vagų,. -%». tai

e “Velnias XIX amžiuje.”
■ bainasis žurnalas pateko be-

i ir dievoti pasauliečiai šven 
. tikėjo visomis nesąmonė- 

________ - , ■, jiniis, Taxil’io pramanytomis. 
Aukštoji, dvasiški j a, bažnyčios 

ftllljriiitfi dignitoriai, kardinolai patikė- 
Į jo tomis visomis istorijėlėmis 

“ apie masonų Velnią ir godžiai
_____ \___ _ skaitydavo žurnalą. Taxil buvo 

n*“, mittai priimtas Vatikane. Iš 
dfa ęa^.o^ėišme’7 tįyi.rtin^ kąd kur tasai šarlatanas semdavo 
“iįųnfgas ne^aft bu$. n.W»£- įsavo žinias apie masonų Vėl- 
djisi fe tite jis nerą; nęuifiėĮi- nią?, Iš vienos, jo žodžiais, 
gentangąs ” Han B

tegali; riti?: įvall^s ar nušjijai- Lnety žadėję” parodyt i publikai 
ŠBM”. pnugitmas li»isyamai)įų t® ponią. Tik po 12 metų pa-' 
laikosi tos pat / ‘
Kaip, girdi, mokytas, proųngas 
žmogus sutanoj gali vadovau-

Julės Claraz, 8aint>Germain 
1 ’Auxerrois bažnyčios Pary
žiuj vikaras, nųštojęs katali- 
kiško (ir, iįėiidtai) fęligi^įo^ 
tikėjimo^ pąsitraųke iš fiažny^ 
čios,'' nuo gra
žios karjeros, nu o m a tęr i alinės 
geroves, užtikrintos iki gyvos^ 
galvos. Tasai Buvęs kunigas,' 
doras ir nuoširdus žmogus bū
damas, aistringai ieškodamas | 
tiesos, nebegalėjo likti bažny
čios prieglobsty j. kaip kad lie
ka joje,' dėl visokių šumetimiį 
tur būt, ne vienas aukštesnes 
inteligencijos ir erudicijos ku^ 

! nigas (ne tik prancūzų).
Julės Claraz išleido neseniai 

•labai įdomią, labai naniokah- 
cią knygą, paremtą jo paties 
stębejimiiis Uuiiigų, kunigiško 

| gyvenimo (prancūzų) , jo seitii- ■ ■ ■ iii-.. • • i ' ’

a: nei 
lyner ........

&Unigps pDįąnos Vaughan. Taxil per 12

yj-- ■ ii i,} t, Ąo vienus, jo žodžiais, 
dar slėpiningos amerikietės: miss

nuomones. I aiškėjo, kad, ir ponia Vaughan, 
ir jos reveliacijos apie Velnią, 
dalyvaujantį asmeniškai maso- 

sųsirįnkimuose — tik ap- 
ikrąus niistifikatoriaus prasi- 

I manymas.
KataIjkŲ dauguma bevelija 

paslaptį, misteringumą, ste
buklingą, nežinoma, neįtikima, 

[pasakinga, net baisinga, negu 
I paprąsta, natūralu, negu aiškią 
[tiesą. Tikintieji, vyrai, o mo
terys ypatingai, maitinasi nuo 
vaikystės per visą savo gyve
nimą nįek° nereiškiančiais žo- 
džiaią: dievas, velnias, angelas, 
pragaras, rojus ir tt Renan bu
vo sakydamas, kad “nė
ra nieko, Ifas galima butų ge
riau. išnaudoti už žmonių leng- 

[ vatikiškumą.”
Gerai tai pabrėžė ir Barley 

j d’Aurevilly: “Didžiausiose sie
lose yra silpnybės.kampai, kur 
-miegą prietarai.” Net žmonės 

inteli- ’bę dogmatinės religijos ir tai

Viamiey, kurį norėta, jam gy-l;sąyo prietarus — sak., spiri
tam tebesant, dėl1 jo tamsumo FtųaŲzmo, okultizmo ir kitokių 
ir kvailumo, nusiųsti į semina-iiųisteringų izmų aukos. Deja,

t^s kataUkižkoinis dešinomis, nu susirinkimuose 
kurių absurdiškumas yra aiš- sujį

.... L . . -iv. tvirtina Claraz, —praktika, tokia reikšminga an- ~ r < <■

lendbrius” Vįf' '<■ i ’s nes jas. '

------- ---  .....— W

■J. - V. valstie&j. Gerų w,sė
“ T H W i

nu#1!0i pec^A^ls&s sumetiinhas; Lietuvi

wir 
ęia įuri 

L visi

(jei 
pasinę 

ver-

orą”. w pato t,Svąs — 
lika.^
resnie už; savo vaikus...

•. < li r. SU V< < V •' J >> įįS...
• “—
Netekus Dy. Karaliaus, lie

tuvių vi

liūs kiekvienam sveiko protbl 
pasauliečiui!.

Buvę kunigai, buvę semina
rijos auklėtiniai daugiausiai 
esą kompetetiiiįį kaiteoį sri- 
ty, mano Claraz: “Jei Renan 
nebūtų buvęs dvasinėj semina
rijoj, mes neturėtum Renan’o, 
tokio rafinuoto kritiko religi- 
ąia dalykų.”

Kunigai, bendrai imant, — 
yra nuo- 

f ’ | , i' r* * r v ’. ■širdųs.. Žinoma, tarp jų pasi
taiko tam ūkras veidmainių ir 
mulkių skaičius, bet tasai skai
čius nėra didelis. ' Kunigais 
tampa paprastai vidutiniško 
proto žmones, kartais žemiau 
vidutiniško. Bažnyčiai tai ne
svarbu. Ji neseniai, sak., kano
nizavo be 'galo žeirfos f __
gencijos ir mažo proto kunigą'dažniausiai turi savo manijas,i i, • .<» < . .. I, ' '■ *■ , . .I- 
vanvtebesant, dėt1 jo tamsumo FtuaŲzmo, okultizmo ir kitokių

> 
riją pasimokyti. Ir inteligen-jįžmogaus natūra silpna: žmo- 

;tingi, ir neinteligentingi. kiini-ltyjią turi nenugalimą palinkimą 
gaigali būtį nuoširdus'. Kyla [laidyti savo norus realybe. 
klausimas, kaip gal būt nuo- ’libtoš savo, amate inteligen- L

i togas kunigas? ' M karta,s ,r cl,hli’ P"Pra'-

i III.

fcet vėlumo}; ener

tų, kum puvo; nepavytos W toob4ami: į savo rankas b< dalinosi su tuo,’^ąį jis ^jLv 'moItyk’- 
rėjo... Tik labai gaila, kW ,
atsiskyrė nuo jos, nesulaukęs I pasaulįciiškų dalykų (jų tarpe 
kada ji jam atsiil-ygins už jo inuo: ketnių). Be abejo, jie dati- 
įnuopelnus. Tikiu) kad rasįslgiay dirbi mažiau tinginiaur

neUkriinos mirties. Bet Lo-| kės” kunigus (o kad ir musų 
klos jos nebūtų,
jo pėdsakų iš Amerikos lietu-11 niai’sT).‘ Lietuviški kunigai, ro-

Pa" 
beveik

«• J ' A. ’ ' • •
..... Sv, vb ,.W J16

j is | ir riuo visokio biznio ir t kitų rJcJ f Mm- >.V, ,,, z. . k 
kada ji jam atsii-ygins už jo|inuo: kelnių)'.' Be abejo, jie dati-

_f.. _ v_
^kįrtįųgų nuųmonių. ^dėl jo| ja už praiieuzų “grynos mar-

!ingk
.‘SJ9SU9S: M" ^ilgiau skaito RWĄųUe-

suniniinų turime ^ prisipažinti) btiškųs ijteraturos, negu jų už- 
kad vargiai riašis khs ųž^ftdyšNiemb kpnfreraį. Bet semina- 
tą špraigą, kųrįą paliko* nuo rrijbąj.. lųokšląs,’’ kunigavimas, 
musų atsiskirdamas Dr, ^ą,- Lvienits aukščiausias* vadas — 
ralius. r . Romos pontifikas — f

—o— draushiė — daro iš visų šalių
P-nas SLA. prezidentas, “su- popiežiaus armijos karių la- 

ęildė” “Tėvynėj”' straipsnį, bai giminingus, labai artimus 
fkaip Babelio bokštą. Vienoj savo> psichologijai žmones, 
vietoj sako» ka^ 14da kuopą1 
yra:‘ iižsimok^si 
niuo, O antroj, — 
sekretorius ne sū| gų pirma pabrėžia, j d- riųį>-
kuopa, nė su čėn^ū... Iš tik- [hibn'e, didelę klaidą, kurią da- 
•rųjų^ta niu< >1^ ™ ’
kaip bibliją, — kaip.? ‘

ritini' iš mūšų nėra uždtaustia ’E? Prėrire savo ‘veikale; “Katali-

bažnytinė

Tiek paprastiems žmonėms, 
. * \ ’priprati-

Jinas virsta įstatymu.” Religijos 
įsrity jie paprastai negalvoda-

’ Emi suVirškilia vaikystėj savo 
[ Ąr nųpsiabu, kad inteliųen- šalies tikybą, visai mechaniš- t— <!.._• • • 1 t
duš — plausią ę^raz — jeilbą. Jie laikosi religijos iner- 
ibųvo ir yra nemažą pasauŲe- tiškai, niekuomet apie ją ne- ; v)' S' \ t: 'v '« ! i- I \ i - i • • j l.

slįninkų, kartais net talentin
gų ir genialių — kurie nega
lėjo ir negali atsikratyti savo 
lengyątiŠkumu, prietarais, 
ypač religišku tikėjimu. Mat, 
net aukšto proto žmogui nere
tai yra sunku atsipalaiųoti 
nuo vaiky sies prietarų, pri- 
prasilių, nuo Raudiškų (radi- 

■■ ’lr-
•ir tiek pavyzdžių, kur jungia- yr® nuodėmė prieš 
si, vienąhi žmoguje didelį iŠ- Deja, žmonijos didžiaušia da- 
liiintis ir vaikiškas ---- - f -* -- —J
kiskūmąš.. ' ' ’ j ‘1.A C-'Ar per 
ęąrsiauąi t

ijikefo ragąnyste?.' Ar tos šiai* tai liudija.
>Qcbos ir nę tik ' 

■—didžiausi teoįogąi nėbkejol 
tnkstąnČiaijs kvailysčių? Ąr dar mU) tarp kitko, 
X vi amž. nedegino nėščių ra- “r T 
ganų, kurias apvaisino... vel
nias? Kunigai egzorcizmų pa- 
gąlbą išvarydavę demonus iš 
apsėstųjų kąrio. XVII amž. ti- 
k|JiSaA ’T^J a, raganyste,
jyąmpirąis* šnekiomis buvo 
i taip praplitęsį jog tie, kurie 
tuo netikėjo; buvo laikomi 
veik ateistais,/ir tt. tt.

Iki šių dienų Demonologija 
arba inoksĮas apie] Velnią pa
siliko toks, kokš buvo nuo se
novės, dvasinei seminarijoj. 
Seminarijoj dėstoma, kad žmo
gus gąli būti demono apsėstas, 
d taip, pątyirtintį rodomos ąti- 
tinkaničs evangelijos vietos. 
^®&':*ffloti katalikai, 
ąayo daųgumoL (iki absoliučiai Į »*, J **
tuo pat, kuo likėjo viduriniais No. 7% GskltlM ^RUtl Kl 
amžiais. Tikęjimas velniu, de- N&ujienOSe. Kaina 10c.

tingi kunigai gali būti ųuošįr- kai) kaip ir savo gimtąją kal- 
j-- jei bą. Jie laikosi religijos iner-

mdkytų žmonių ir moų-1 galvodami. Didysis Diderot- 
dar'XVitI amž. buvo išsitaręs: 
“Vaikysies auklėjimas kliudo* 
mahometonui apsikrikštyti; 
vaikystės auklėjimas kliudo 
krikščioniui apipiaustyti: tik 
žmogaus sveikas protas verčia 
lygiai niekinti ir krikštą ir 
apipiaustymą.” Bet, kaip buvo 
pasakęs enciklopedistas Helve- 

na rasti tiek tins, “galvoti daugeliui žmonių 
k “ gamtą.”

lerigvaU- lis vadovavosi ir vadovaujasi 
ne protu, bet jausmais, tikėji- 

visus vieturamžius maiš, prietarais. Žmonijos is- 
iktarai, moįęsld yy-|torija ir mūšų tikrovė geriau- 

rai netjlkejo raganyste Y. Ar įos siar tai iiumja.
jepęębos ir ne £iU tos epochos Žinomas mokslininkas Ch.
■--į^žiaųsi teoįogaį nel,įkej6|Richet su nepaprastu ryšku-

, savo veikale 
“VHomme stupide” (“Kvailas 
Žmogus?*)* parodė tikėjimų 
psichologiją istorijos bėgyje. 
.Hs apžvelgė lengvatikiškumą 
žmonių religinėj) politinėj, so
cialinėj) madų, papročių srity
se. Po tos apžvalgos jis prisi
pažino pats, kad jam (iidiiati- 
siaf gėda priklausyti žmonių 
rašė i. štai kai kurios Richet 
išvados:

(Bus daugiaus) '

II.V-* ’ "z ' 11
-Jįules Claraz savo knygoj vi-

ro! litet nioįtytP specialistai -— 

vie-| negalįs
:S

dvasinei seminarijoj
nusipirkti kas
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nepatenkintas savo ke
pyklos duona

sumokėti $50, — $20 
ant rankų.

Policija nelabai tiki 
sakojimo teisingumu,
da kvotą. Liko areštuota ir 
Diez’o žmona/

Brighton Park
to pa-
Ji vc-

Bandys apvalyti darbi
ninku linijas nuo 

Kengstetitj
j, V ' , • 4

Jodin A. Ke44er, 5201 South 
WincĮ>ester, iš amato yra 
duonkepis. Prieš metus laiko 
jis pradėjo uiti savo žmoną už 
tai, kad toji (Įuodanti netiku
sią duoną. Žmona pastebėju
si, jog ta wduona esant iš jo 
kepyklos. Keller dėliai to 
tiek įtnžęs, jog išvijęs savo 
žmoną lauk.

Dabar žmona reikalauja di- 
vorso ir kaltina vyrą 
niu.

žiu uru-

Apipiešė maisto 
t u ve

krau-

Niekam nėra paslaptis, kad 
kai gurias darbininkų unijas 
tiesiog gengsteriai kontroliuo
ja. Pakanka prisiminti “Big” 
Mttrphy ir kitų genslerių vieš
patavimą Chicagoj. Kituose 
miestuose irgi tokių dalykų 
pasitaiko. Sekamą menesį 
Chicagoj iriamiojama turėti 
diddį susirinkhnų, kuriame 
dalyvaus unijų atstovai ir 
svarstys sumanymus, kaip nuo 
giuigsterių atsikrąyti. Darba 
Federacija žada ir nulio pa
naudoti kovai su gengsleriais.

Šeštadienio vakare penki 
banditai įėję į Lawrence mai
sto krautuvę, 4716 Kimball 
avė., ir paliepė Visiems kostu- 
jueriams iškelti rankas. Pagą- 

’ sdinimui vienas jauniausių 
banditų šovė į lubas. Tuo 
laiku krautuvėj buvo apie šim
tas žmonių, kurie turėjo ne
mažai bajinės. Banditai Įiasi- 
šlavė $1,795 ir paspruko.

Gaisras “aukso pakran
tėj”

a uksoSekmadienio naktį 
pakrantėj” įvyko gaisras, ku
ris labai išgąsdino gyventojus. 
Gaisro vieta — 3138-44 Sheri- 
dan road. Ugniagesiai kai 
kuriuos gyventojus turėjo laip
tais nunešti. Išgelbėt 
buvo George Schmidt, 
ninkas.

banki

Pagavo banditą
Praeitą šeštadienį vidunnie- 

styj buvo nemažas sujudimas. 
Apie 4 valandą po pietų du 
banditai įėjo į Eat Shop val
gyklą, 6 E. Lake St., ir api
plėšė kasierių. C. Sowula 
tuoj pranešė policijai, kuri 
pradėjo banditus vytis. Buvo 
•paleista keli šūviai. Vienas 
banditų tapo sugautas. Jis 
pasisakė esąs William Archer, 
6924 S. Bišhop st. Jo kišenėj 
rasta $69.50, kuriuos jis buvo 
paėmęs iš valgyklos, 
banditas paspruko.

Neužbaigtos mokyklos

Kitas

Grumojantys laiškai

Šiandien prasideda mokslo 
sezonas. Tūkstančiai vaikų 
pradės lankyti mdkyklas. Nu
matoma didelis susigrūdimas, 
kadangi 10 mokykloms skiria
mų trobesių neužbaigi apstaty
ti. Kai kuriuose atsitikimuo
se darbas jau yra įpusėjęs, bet 
kadangi miestui trūksta pini
gų, tai užbaigti mokyklas ne
buvo galima. Apskaičiuoja
ma, kad tam statybos darbui 
meistas jau yra išleidęs apie 
$14,000,000. Miestui susidarys 
daug nuostolių ,nes jeigu ir 
ilgiau taip bus, tai mokyklų 
trobesiai pradės griūti, 
neubaigus juos statyti.

dar
Septynios Evanstono turtin

gos šeimos gavo grūmojan
čius laiškus. Tie laiškai sa
vo turiniu labai panašus viens 
į antrą. Kiekviename jų sa
koma, -- “jeigu jus mylite sa
vo dukterį ir norite, kad ji gy
ventų”, tai sumokėkite tiek ir 
tiek pinigų. Iš vienų reika
laujama dviejų, iš kitų trijų 
tūkstančių dolerių .

Ryšyj su tais grūmojančiais 
laiškais tapo suimtas Dudolph 
Diez, 4420 N. Ashland avė. 
Diez sako Jog jis nieko bend
ro su tuo sąmokslu neturi. Pas 
jj, girdi, užėjęs kažkoks nepa
žįstamas vyras su dideliais 
ūsais ir paprašęs, kad jam bu
tų leista vartoti rašomoji ma
šinėlė. Nepažįstamasis rašęs 
apie valandą laiko. Paskui 
jis padavęs dėžutes ir pra
šęs jas padėti į tam 1 ikras vie
tas. Už tą darbą jis žadėjęs

Ir gimimo dienoj neva 
lia vogti

JONAS PŪKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo P dieną. 8:52 valandą ry-- 
te 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Pajurėnos iparąp., Stegviltų kaime. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną po tėvais Tamošaitė. 2 
sūnūs, Edwatdą ir Pranciškų, duk
terį Theodorą, 3 podukras, Juli
joną,* Marijoną ir Stanislovą, pus
brolį Juozapą Stanciką ir gimines, 
o Lietuvoj motinėlę Petronėlę ir 
seserį Oną.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermirage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly rug
sėjo 12 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atst- 
biM gedulingos pamaldos už vėlio- 
rtto sielą* o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Vi*i a. a. Jono Pūkio giminės, 
a it pažystami esat nuo- 

kvMČnmi dalyvauti lai- 
doeuvčseir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.
' NuUudę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Giminit.

LaidotnMbe patarnauja grabo- 
rius Eudeįkis, Td. Yards 4741.

Kas buvo, yra ir bus

‘P-as J. Buchinskas, 2859 W. 
40th St., su šeimyna šiomis 
dienomis gryžo iš atostogų. Jie 
buvo išvykę į Birchwood, Wis- 
£onsin, William Juso i’armon. 
Tai bus kokie penki šimtai my
lių nuo musų surukusios Chi- 
cagos.

J. Buchinskas turėjo progos 
tik porą savaičių ten paviešėti, 
o p-ia A. Buchinskienc, su 
abiem dukteraitėmis, viešėjo 
apie septynias savaites. Kiek 
sužinojau/ tai p. p. Buchinskai, 
kartu ir jų dukraitės, labai 
patenkinti atostogomis ir ke
lione į ten ir atgal; girdi, jų 
Marmon nė flat tairo negavo.

—-o—-
Brighton Parkas savu laiku 

buvo bolševikų tikras kovos 
laukas. Kiek >čia pergyventa 
“revoliucijų”, kiek atlaikyta 
“masinių” mitingų Jono Jo-’ 
kanto svetainėj, kur vos buvo1 
galima sutalpinti tik apie 20: 
žmonių. Kai kurie bolševikai 
net savo darbus mete: kam 
tčia, girdi, būti bernais ir tai- 
nauti kapitalistams! Tai jau, 1 
rodosi, buvo viskas atsiekta, 
kad sunaikinti kapitalizmą. Bet 
ve nelabasis papainiojo skloki- 
ninkus, ir visas tas “kovos” 
laukas virto griuvėsiais, tik-: 
riau sakant, pasiliko tuščias/ 
ščyrieji bimbiniai bolševikai,; 
galima sakyti, pranyko kaip 
kamparas be pipirų, ir dabar 
tik retkarčiais jų popiergaly 
“Vilny” ten|<a pastebėti nuo 
seniai užsilikusias tame, kovos 
Jauke negyvas raides LDLD.

gos dalyse. Dabar jau nėra rei
kalo minėti 'Brighton Parką. 
Be to, nemažai Keistučio Kliū- 
bo narių yra ir Chicagos apie- 
lirikės miesteliuose, o dų jų 
net New Yorke, o vienas Los 
Angeles, California.

(Praeitą susirinkimą, rugsėjo 
4 dl, dar dešimt naujų narių 
prisitašė, kurių jauniausias bu
vo 17, o seniausias 44 metų 
amžiaus. Kurie norite tapti 
kliubo nariais ir iš anksto iš
pildyti įstojimo aplikaciją, 
kreipkitės bile laiku prie Idiu- 
bo raštininko šiuo adresu: 
ton Jusas, 2854 W. 40th 
tel. Lafayette 7819.

• . ji - , . , A (

tuojau bus išmokėti depozito- 
riams. Ir, esą, jeigu bus gali
ma Visus pinigus ištraukti iš 
praperčių, tai gal būt jų išteks 
atmokėti depdzitoriams dolerį 
už dolerį.

Lietuviai Gydytojai

Ari- 
st.

kad 
“Naujienų” skaitytojų, 

be kitų 
apie 
ku

rios manęs klausė, ar aš neži-

Turėjau progos patirti 
daug 
o ypatingai moterų, 
raštų, mėgia skaityti 
Grafą Drąkulą, ir kai 
1 

nau, kaip ilgai dar tęsis tas 
aprašymas. Į tą klausimą, ži
noma, aš tikrai negalėjau at
sakyti. Tai geras reiškinys, 
kad “Naujienos” savo turiniu 
patenkina savo skaitytojus. 7

State bankas, prie 
Sacramenjio Avė.,

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaie ir Sukatoms 
2420 W.Margaette Rd. arti Westem Av< 

Phone ‘Hemlock 7828 
Panedėliab, Seredomb ir Pitnyčfa . |i 

1821 So. HaUted Street

v .e e v V

Lietuviai Gydytojai__ L
Dr. Vincente. Stede

Dentistas
4180 Archer Avenue

James Sobzak, 2963 Areli st., 
atsidūrė prieš teisėją Thomas 

Jis pradėjo teism
ini vo mano 29 me
diena”, 
kiek pagalvojo ir

A. Grccn.
tis: “Tai
tų gimimo

Teisėjas
tarė:

vogti penkis Toast pork-s’, ka
dangi jis apvaikščioja gimimo 
dieną?”

Sobzak prisipažino, jog jis 
buvo kelias ant drąsos ėmęs 
ir todėl gal per klaidą paė
męs mėsą. Teisėjas tada pa
dėjo Sobzaką šešiems mėne
siams “probeišino”.

Garsinkites “N-nose

KAZIMIERAS PUSČIUS
Persiskysč su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dieną, 7:40 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus. gimęs Telšių apskr., 
Luokės ’ parapijos, Užberžinės 
kaimas. Amerikoj išgyveno 22 met.

Paliko didėliame nubudime mo
terį JLijoną po tėvais Eičaitė, dvi 
dukteris. Prancišką ir Aldoną, se
serį Marijoną ir švogerį Pran- 
čiškų Kibartus, 2 švogerkas, Oną 
Gaurilaitienė ir Agota Kisielienė, 
ir giminės, o Lietuvoj brolį Juo
zapą ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas randasi 4518 
So. Mozart St.

Laidotuvės įvyks seredoj rug
sėjo 14 dieną. 8:00 vai. ryte iŠ 
namų į Nekalto Pras. Pan. šv. 
.parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Pusčiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kveičiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieakme,
Moterų, Dukterys, Sesuo,

i
ir Gimines.

lidotuvėse patarnauja grabo- 
Ėudeikis, Tel. Yards 1741.

Svogeris, Svdgerkos 
ir Giminei.

• Laidotuvėse patarnauja 
rius f - -

Midland I
Archer ir 
jau kelios savaites kaip uždary
tas, bet kol kas dar nieko ne
žinoma, ar depozitoriai (kurių 
yra, kaip ir South Wėst Trust 
banke, daugybe lietuvių) at
gaus kiek savo pinigų, ar ne. 
Apie tai nieko tikro negalima 
pasakyti. —A. J. S.

A. MONTVID, M* D.
We«t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Stdey 7330
Namų telefoną* 'Bruntvick 0597.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo «ff*e patinu*!**. 'Htjpatfifte 

blauzdą gyalat.
Valaodo* nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nno 10 Iki 12. 
3343 South Ralsied Street 

Tel. Bonlevard 1401

Įvairus Gydytojai

Graboriai
S. M. SKUDAS

Lietuvi* 
GRĄBORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St 
Tel. Roosevelt 7332

DR. MARGERIS
Valančio*: nno 10 ryto iki 2 po pietį 

ir ano 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai!* nno 10 ik| 12.

3421 So. H&lsted St
Pbone Bonlevard 8483

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

ano 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki S valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS

Gerai lietuviam* žinomas per 25 me^ 
tu* kaipo patyri* lydytojas. chitnrgM 
ir akuieri*.

Gydo staigias ir chronilkas ligas vy
rų, moterų k vaikų pagal nanjanrins 
metodu* X-Ray ir kitokius dMttm 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. ISth St., netoli Morgan M 

Valandos: nuo 10—12 pietų lįį 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park *6755 ar Centnd 7464

, Kur jau kur, bet musų 
Brighton Parke, tai manau yra 
centras našliukių, o. ypatingai 
gyvnašliukių. Kiek teko nu
girsti, didžiuma jų savo liki
mu perdaug nesiskundžia. Ir 
iką gi čia skųstis, nes anot to 
posakio, vyras tai lyg maišas: 

ratams lengviau. 
_ _____  __ j kita,
ikuomet vyrai nuolat dirbdavo 
ir savo - prisietoms parnešdavo 
peides. Bet dabai’ vyrai be dar
bo kasdien besisukinėdami po 
ikičiną pasidaro perdaug nuo
bodus, paprasti ir, kaipo to
kie, priesiegoms nebereikalin
gi. Todėl gyvnašliukių skaičius' 
sparčiai, kaip ant mielių, au
ga.

South West Trust and Sav-
. • * ■ ' ■

ings bankas, adresu 35th St. ir 
Archer Avė., kuris tūlas lai
kas kaip užsidarė ir dabar ran
dasi resyverio globoj, dar ne
seniai išmokėjo savo depozito- 
riams po 30 muošimtj. Dabar 
vėl išsiuntinėjo depozitoriams 
laiškus, kuriuose sakoma, kad 
jau turi kiek ant rankų pini
gų, ir gal būt neilgai trukus 
bus galima išmokėti kiti 20 
nuošimčių. Taipjau laiškuose 
buvęs banko vice-prezidentas 
Litsinger ragina depozitoriūs 
kooperuoti su banku ir padėti 
išpirkti ar išparduoti morgi- 
čius, kurių bankas turi už 
didelę sumą pinigų. O pinigai 
gauti už išparduotus morgičius

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boolevard .5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Pbone Onai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
Seredomb ir nedėliotais pagal sutarti. 
/tendencija 45628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lutei 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

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

< Pbone Midway 2880

Graboriai

jis iš ratų 
Pirmiau dar buvo kas

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o LaU*ij 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rdosevelt 2545 arba 2516

2314 W. 23rd P|., Chicago
SKYRIUS: '

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

O—'’

Vietinis Keistučio Kliubas 
jau neišsitenka savo rubežiuose 
ir, pasak pajįes klitfbo oficialų, 
reikės iš visi^ busiančių kliubo 
garsinimų išmesti žodžius 
“Brighton Pjsulk”, kadangi kliu
bas išaugo į tūkstantinę na
riais organizaciją iir ^augybė 
narių g^venii įvairios^ Chica-

XtRAWJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRĄBORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

' negu kiti todėl, kad 
■priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Vietotu 4988

1 ’' ........... ini.nri-iilli . rriJJ.IUt! -n-n/uiuin mun

Seniausia ir Didžiausia
GRABPRIŲ IŠTAIGA

KUDĘIKIS ir vėl nustebino publiką pu um 
mis kainomis už aukštos rųŠies pi ' 
nerbkuojame už atvežimą mirusio i 
įstaigą iš Mle kokios miesto dalies.

Reikalai esant, musų automobilius Atvaduos | jusų I 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galtadta pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų k kitų reikmenų ir tai tą pa- 
tarhavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ųr jųs ką pirkaite, ar ne. '' "

EŲDEIKIS yra vienatini, lietau: mboiiua, ^urfą 
teikia ambulance patarnavimą su eufOtk Mettut* *4- 
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dfl 
germenų. Pašaukite jBUDBIKI pi^ui taelpritfei liur 
kitur/ > • » . < , v l(k. > . v., ,, * ' '

....... ... • . > ■ - f

EŲDEIKIS
JŪSŲ GRABOMU8

, DUgsis

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai! YARDS 1741 ir 174*

-------- ■ ............. .......................... ‘ j------- - ■ ■

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue •
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- 
dotu vese ir "kokiame rei
kale visuomet 4šti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. ' ' v ‘

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofieo ir Rez. Tel. Bonlevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Hal.ttd Ste) 
Ofieo valandos nno 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniaia pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5914

DR. MIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th S Halsted St*) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti •

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue, 

Ofiso valandoj:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pM 

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

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

Jei neatsiliepia laukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—1*1 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir Šventadieniai* 10—12.

Advokatai x

Dr. Suzana A. Šlakiu
■ . 1 .■ i ■■ > , ■ r T ... J
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

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

ninkais ir ketvergais. Se4edomis ir 
nedėliom is pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Td. Hvde Park 339.5

Lietuves Akušeres

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY 

B MIDWIFB

6109 South
Albauy Ąv-
y • * ,n ■ .. b

Pbone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuru oti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos valkus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikipiy akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589
____ , • -____________ _

Duokite savo akis išegzaminuoti

W A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

'Praktikuoja viri 20 m.
4649 Ąįtbland Ave< 

\ Tėl. boulevard 6487
*

TeL Yard* 1829

bčiAlistas
f-'

Patyrimu 
Komplikuotuose 

Atitikimuose

(Sisas ir Akinių Dirbtuvė

: 756 West 85®St.
kampa, Hatottd !St.

V; ■ ■ . , , ■ ' • • ■ . ’

■ ■■.. . .

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tekpbonai dieną ir naktj Virginia 0036

10

Re*. 6600 South Artesian Ąvensu 
Pbone Prdspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. SURIS
‘ ‘ Advčkatas

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefoną* Central 44H 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
* 3323 South Halsted Street, 

Tel. BoUlevard 1310 
Valandos; nuo ri iki 8 vai. kiekvieną 

Vakarą, ilskyru* ketvergą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 vyto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
Ž221 West 22nd Street 

*• Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 4

DR.M.T.STRffiOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O K I S A 8:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo a iki 4 Ir nuo 6 iki 

8 vai. vak. NedėUomi* para! sutarti 
-Ofiso Td.: Boulevard 7820

/ Namų Tel.: Prospect 1930

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

Lafayette 4146

A. A.SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Washington St.
Rdom 905 ( Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
......................... ..................... I——

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lttfatfttte 7337

Namų Tel Hyde Park 3395

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo' 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedalioms pagal susitarimą 
......._____ —----------- .------------- ------------------

w A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto 1ki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal «utanj. v 
4847 Vest VHh Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray*...Phone Cicero 1260

j    o.m.riiiJi .I.riį    ■■■■

Hemlock ąifl

DR. V. S. NARES 
(Natyauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Maeąuetu Road

Ketvirtadienį vakarais pagal turitarimų.

Pbone Boulevard 70

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Stmt

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Repnblic 9600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas - • 

4631 So. Ashland Avė. 
Td. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RocksveU St.
1 Td. Repnblic 9723 r

l.oi.mo i ■■ ii.. — - - . ......... ... s* m.*............................ ..

I P IVAimTFę• JL • • V M, M, JI ^»*jl
' ADVOKATAS

52 B. 107th St. — prie Michigan Av«.
Tel. PttUman 5950^-6377

4600 S. Wood — Ketverge vak.r 
Td. Lafayette 6393

160 N. LaSalle 6t. — pagal intart|

CHAS. A. PEPJ^ER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
v Tel. Victory 2213

Ąrbaf 1800 W. 47tb St. Lrf. 8490

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

Tekphont Hemleek 1323 
tlandost 9 ryto iki 9 vakaro 
• Nedėti© nis pagal SUtirtj \ ]

■..... .............................................._______________________________________________________________________________________________________ ——



KjadjibNOS,

non admiš
Zavist

Radios

Bedarbių piknikas

domis

CL ASSIFiED ADS

Cicero
Lietuvių Improvement KKubas

mai

MADOS MADOS

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI

3023

ŠAUKITE

8500

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

s ’■

ižai

Paprasta
Tinka

Temple 
Leavitt. 

programo

greit 
siems 
binti.

3023 - 
ka bliuzka 
stiumo tik reikia ją 
spalvos materijos.

inšiuriną? 
pinigų 

krautuvių

gramą užpildyti ir žymesni sve 
čia i

Ši vakarą Lietuvių 
Baleto mokyklos 

susirinkimas

kad su šiuo 
hicagos Lietuvių

visuomenės darbuotojai
-—N ">as«

tęsis iki pava- 
Kadangi šiai Draugijai

kad su- 
kokius gerus te
duoda* Naujienos*

Kalbės Dr. A. ’Davidonis, dai- 
n uos J. čiapaitis, skambins 
pianą p-lė Alfreda Semaškiu-

nugirsti iš “Aušros” 
vedėją, kad jau du 
pirko visas Dr. Ka-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
Tekį Englewood 5840

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dentas, matydamas, kad darbi* 
ninkai nebespėja patarnauti, 
pats pribėgo alų leisti j stik
lus, kad skubiau darbas eitų. 
Jis liepė tikietų neimti, kad 
greičiau butų galima ištrošku
sius pagirdyti.

Kada publika apleido komu
nistų pikniką, tai likusieji ko- 
misarukai pradėjo raukytis. Jie 
pamate, kad mažai biznio be
galės padaryti. Bet greit susi
griebė ir kitokiu budu suma
nė pasipinigauti: jie pradėję 
rinkti aukas “kėš” pinigais. 
Kiek jie surinko,—tai grynas 
pelnas.

šiaip ar taip, bet komunistai 
privalo būti Sudentai dėkingi už 
tai, kad jų publiką pavalgydino 
ir tiek daug žmonių sutraukė 
į miškelį. O iš tų žmonių ko
munistams buvo progos pasi- 
žvejoti pinigų.—Untanas.

K. J. MACKE B CO.
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.----- --
Mieros per krutinę

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti 
ant ilgesnio laiko

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

173 9 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

1 Susiriinkimast bus adtradięųį 
rugsėjo 13, Masonic 
svetainėje, 1547 
Pradžia 7:30 v.
pradžia 8:30. Draugijos nariai 
yra kviečiami skaitlingai daly
vauti: apkalbėję draugijos rei
kalus, išgirsime įdomų progra
mą,—Dr. Davidonip kalbą, Če
paičio^ dainas, p-lės Alfredos 
Semaškiutes, žymios pianistės, 
įvairias melodijas pianu.

Verta priminti 
susirinkimu
Draugijai S. P. vėl pradeda pro 
gramų sezoną- 
sariui

(Įiicagos Liet. Drau 
gijos Sav. Pašalpos 

susirinkime

aš nutariau siuntinį ap-
Bet ir tai nieko ne- 

Ma'no siuntini sugrąži- 
užrašu: “Retour non ad* 
Užantspauduotas pirmos 
registruotas siuntinys 

suplėšytas .ir sujauktas.

nerašoma
Lietuvos valdžią. Mat, 

liksiąs yra ir 
savo gimines

ti dalykų bėgį .šiuo reikalu.
Dar kalbėtai gan daug apie 

ponus valdininkus— taksų su- 
Vartotojus ('ta,x spenders). Tuo 
reikalu išnešta rezoliucija, kad 
daryti spaudimą į kliubų tary
bą, reikalaujant valdininkų tau
pumo. • ’

priklauso didelis skaičius žymių 
profesionalų, menininkų ir šiaip 
sau būrys apšviestunijos, tai 
su$rinkiminius programus už
pildo patys draugijos nariai. 
Reikalui esant, pakviečiami pro-

Deliai marijonų kolegijos 
prašymo dalyvauti jų seime, nu 
tarta nedalyvauti.

Iškelta klausimas vienijimo 
Ciceros su Chicaga*. Mat, stam
bieji demokratai jau yra patie
kę tuo klausimu bilių legislatu- 
rai Springfielde. Po ilgo apkal
bėjimo pasirodė, kad musų ^po
nai r nesnaudžia ir su žmonėmis 
nesiskaito, bet veikia savo ge
rovei palaikyti. Kai kurie ar
gumentuoja, kad sujungus Ci
cero su Chicaga, viskas pasida
rytų pigesnis, kaip tai, gazas, 
elektra, telefonas, važiavimas 
gatvekariais, etc. Kliubąs bet
gi nutarė balsuoti prieš susivie
nijimą ir pataria ..visiems -tėmy-

Lietuvos valdžia 
Amerikos laikraš 

čiai

pirma re- 
rugsėjo 13 d.

grupė jau pabaigė 
Ateinantį antradienį, rugsėjo 

, grupė susirinks pirmai po vaka- 
repeticijon, Dundulienės namuose.

Repeticija pra- 
Grupės nariai prašomi 

Dundulienės grupė, be to, 
parengi-

, velionies 
pradedama 

Kai kurių jb 
gana mažai, 

— susivelavu- 
Verta pasisku-

— N-ncts.

. Amerikos lietuvių laikraščiai 
Smetonos valdžiai yra “trepni”. 
Tačiau visai kitaip yra su do
leriais. Begiu vien 'tik šių me
tų aš nats išsiunčiau kelis šim
tus dolerių j Lietuvą. Tačiau 
nei kartą cenzoriai pinigus ne
sugrąžino su pažymėjimu “Re
tour

PIRKSIU grosernę ir bpčernę arba 
vieną grosernę, kur butų vieta dėl bu- 
černės. Praneškite laišku 
1739 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Atstovų mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, rugsėjo 12 
d., 1932, Auditorijos Sve., 8 vai. vak. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi
lankykite į šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų. * A. Kaulakis, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašelpos mėnesinis susirinkimas bus 
antradienyje, rugsėjo 13 d., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. Leavitt St. 
Pradžia 7:30 v. v. Pasibaiguš svarsty
mui organizacijoj reikalų, bus progra
mas 
nuos 
Alfreda Semaškiutė. 
kviečiami pribūti laiku

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

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, 
žinojus 
zultatus

to Sudento automobilių, kad 
gavus ttikietų j bedarbių pikni
ką. Ridentas išdalino 300 ti
kietų. Davė visiems, kas tik 
norėjo, išėmbs muzikantus, ku
rie ųž savo darbą gavo atlygi
nimą.

“Vilnies’4 pikniko dalyviai, 
gavę tikietus j bedarbių pikni 
ką, tuoj pradėjo grūstis. Pasi
darė tikra revoliucija. Visi no
ri kuo greičiausiai gauti alaus, 
sanvičlųi ’aiskrymo, papso ir 
kitko, tarsi jie bu t užvalgę ir 
negėrę.Jau_..kelios dienos^ Su-

PARDAVIMUI delicatessen storas 
parduosiu pigiai iŠ priežasties ligos. 

5752 So. Racine Avė.

Šalia bedarbių pikniko, buvo 
ir “Vilnies” piknikas. Mat, 
Washington Heights miškelis 
yra tokia vieta, kur galima 
rengti tiek pikniku, kiek tame 
miškelyj kelmų randasi dėl mu
zikantų susodinimo. Įžangos 
jokios nėra, o biznis galima tu 
rėti, kokis kam patinka. Blo
giausias dalykas su tuo miške
liu yra tik tas, kad dažnai pub
likos pritrūksta.
, Kada p. S. Sudentas paskel
bė, jog rugsėjo 4 d. rengia 
\Vashing'ton Heights miškelyj 
pikniką bedarbiams, tai, sako
ma, jog Roselando komunistai 
gavo »š “Vilnies” štabo ukaaą, 
kad ir jie tą pačią dieną ir toj 
pačioj vietoj surengtų “Vilnies” 
pikniką. Mat, buvo galima pil
nai tikėtis, jog publikos šį kar
tą bus užtektinai.

Sekmadienio rytas pasitaikė 
labai gražus. Saulė kaitino be 
pasigailėjimo,—net trošku da
rėsi. Todėl ir aš nusprendžiau 
traukti į bedarbių pikniką, kur 
'tikėjausi troškuli 
Apie vienuoliktą valandą ryto 
aš jAu buvau bedarbių piknike, 
žmonių dar nedaug tebuvo su
sirinkę, tačiau jau būriai trau
kė iš visų pusių, kaip i kokius 
atlaidus. Sudento dreiveriai 
stato alaus bačkas, papsą ded/ 
i šaldytuvus, o p-nia Suderrfie- 
ne su buriu gaspadinių skubiai 
rengia stalą su visokiais val
giais.

Muzikantai pradeda groti. Aš, 
pagriebęs vieną gaspadinių, 
tempiu šokti. Na, bedarbių 
piknikas jau ir prasidėjo. Ke
letą sykių apsisukęs, aš vedu 
savo šokėją išsigerti. Gėrimas 
man nieko nekainuoja, nes p 
Sudentas davė man net dvide
šimtį tikietų. Tikrumoj jis 
turėjo duoti tik dešimtį, bet per 
neapsižiūrėjimą jis man pada
vė du kart daugiau.

Prisirinko į bedarbių pikniką 
tiek svieto svietelio, jog nebe
galima nei prie gėrimo prisi
grūsti, nei prie stalų su valgiais 
prieuti. Komunistų piknike ir 
gi nemažai žmonių. Komisaru 
kai aiškina savo publikai, jog 
bedarbių piknike niekas nieko 
veltui negauna. Girdi, bedar
biai už viską turi mokėti, ir 
mokėti gana brangiai.

Apie 2 vai. po pietų atva
žiuoja ir pats p. Sudentas. Jis 
pirmiausiai sustojo prie “Vil
nies” pikniko ir pratarė į su
sirinkusius: Na, girdi, lietuviai, 
ar daug čia jūsų yra bedarbių? 
Kiek čia reikia tikietų?

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

Valdyba.

SAUGUS ĮVEST-
MENTAS
$3000 paskolos ant Imo 
$15,000 vertės namo.

atmokėjimais arba

— kalbės Dr. A. Dovidonis, dai- 
J .Čiapaitis, pianą skambins p-lS 

Nariai ir narės 
Valdyba.

Dundulienės iratstų grupės 
peticija įvyks antradieny 
Dundulienės artistų 
vakacija.s 
13 d 
cijų repeticijon, Dundulienės 
1258 North Wood St 
dės 8 vai. vak 
atsilankyt 
kad, teikia įdomių pramogų 
mų, dar duoda progos lietuviams 
venti smagesniu gyvenimu. J.

daryti, kada jūsų radlo 
NEVEIKIA

ar jūsų Radlo yra norai 
i elektros autletą. 
ar visos tūbos dega.
anteni)—Plaukinius Ra- 

nfira atsiliuosavę. Jeigu 
tai paSaukito

mokinimo 
laiką 

knyg- 
laiškų 
mok-

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairins namas, senas pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

gauti vieną ar daugiau 

luotą blankūtę arba pri- 
pažymėti 

i 
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba paStow ženkleliais 

adresuoti:

Lietuvių Improvement Kliu- 
bas laike mėnesini susirinkimą 
trečiadiėnio vakarą, 7 d. rug
sėjo, p. Lukštienės svetainėje. 
Narių ‘atsilanko vidutiniškas 
skaičius.

Pirmiausia, rodosi, svetischi- 
cagietis p. Valuka, Illinois vals
tijos lietuvių republikonų kliu
bų atstovas, trumpai nurodė, 
ką organizacija reiškia, ką lie
tuviai iki šiol turi ir ką tikisi 
gauti; o gausime labai daug, jei 
busime organizuplį. Tai yra 
aišku, ir Cicero lietuviai jau 
prie to eina nuo pernai metų...

Svečio, p. Valuko, kalba* iš
klausyta, o tariiff?hKpalikta prie 
naujų , tarimų.

Paskui buvo išduoti rapor- 
tai-tarimai. Iš jų galima pažy
mėti šie:

Miesteliu asesoriaus laiškas 
reikale įdėjimo šalygatvių 12- 
me place nuo Cicero avenue.

Po to, raportas iš kliubų tad 
rybos susirinkimo laikyto 23 
d. rugpiučio. Raportą patiekė 
delegatai Deveikis, Bartašis, Ki- 
zas (nebuvo susirinkime) ir 
Kimbarkas. Perskaityta visi 
tarimai dr rezoliucija guberna
toriui. I

Komitetas parkų reikalaisI 
pranešė, jogei turėjo platų pa
sitarimą ir kad iš parkų valdy
bos yra komisija, kuri veikia 
tuo reikalu. Gal būt ir mes su
silauksime kokios švarios ir pa
rankios vietos užeiti, nes tas 
mus kampas yra apleistas ii 
mes nieko neturime. O musų 
pinigai yra nuo seno $200,000 
paskirti ir juos eikvoja kitiems 
distriktams.

Naujų tarimų eilėj buvo 
klausimas, ar siųsti savo atsto 
vus į lietuvių kliubų centrą. Po 
apkalbėjimo nutarta siųsti tris 
atstovus. Atstovais paskirti 
šie asmenys: L. Makutčnas, J. 
Stankevičius ir J. F. Kimbar-

Pinigus priima, bet laikraščius 
grąžina

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nnobėgas, 
'darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.
- BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3218 So. Halsted St. 
j Tel. Victoyy 4965

tf.” rašėjas.

NAUJAS 1932 Pbilco Radio ir Fo
nografas $24.95. Majestic Consote 
Hi Boy $19.50. Migets $11.95, G. E. 
10 tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto 
Console $39.95.

2332 Madison St.
UŽpereitą sekmadienį 

plačiai išgarsintas bedarbių pik
nikas, kurį surengė S. Suden
tas. Tuo pikniku buvo užinte- 
resuntas ne vien Roselandas, kur 
gyvena jo rengėjas p. Stanley 
Sudentas ir kur yra pakanka
mai bedarbių, bet ir Bridgepor- 
tas su “Vilnies” bedarbiais, ku
rių niekas negali prisotinti. Tie 
ypatingi bedarbiai nepasitenki
na vien tik tuo ,kad gauna vel
tui pavalgysi ir išsigerti, bet 
jie stengiasi ir rytojaus dienu 
apsirūpinti. Na, ir kodėl nesi
naudoti proga, kada galima!

Mane brolis labai 
Amerikos lietuvių gyvenimu ir 
nuolat prašo, kad aš jam kar
tas nuo karto prisiųsčįau po ke
letą numerių laikraščių. Pava
sarį aš jam pasiunčiau pundą 
įvairių laikraščiu ir parašiau 
laišką, pažymėdamas, kokius 
spaudinius siunčiau. Praėjo kiek 
laiko ir štai gaunu iš brolio 
laišką, kuriame jis nusiskun
džia, jog jokių laikraščių jis ne
gavęs.

Tada 
drausti, 
gelbėjo, 
no su 
mis”, 
klases 
buvo 
Matomai, kiauliški cenzoriai ne
žino nei to, kad to siuntinio 
nevalia plėšti be jo savininko 
sutikimo. Bet ko geresnio ga
lima tikėtis iš caro auklėtinių, 
—jiems tarptautines teises nie
ko nereiškia.

Siunčiau vieną numerį “Nau
jienų”, vieną numerį'“Keleivio” 
ir vieną numerį “Margučio”, 
parinkau tokius numerius, kur 
absoliučiai nieko 
prieš 
mano vyriausias 
buvo informuoti 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą, kadangi Lietuvos valdžios 
“gerumas” jiems patiems yra 
žinomas. Apie tai man nėra 
reikalo rašyti nei siųsti iš Ame
rikos Informacijų kas pas juos 
darosi.

Pasirodo, kad Lietuvos cen
zoriai yra žemiausios rųšies ig- 
norantai, kurie ir patys nežino, 
kadėl jie sulaiko siunčiamus 
laikraščius. Faktas yra tas, 
kad jie tų laikraščių ir neskai
to. Matomai, “Naujienos” 
“Keleivis” jiemą daro tokią pat 
įtaką, kaip buliui raudona ^ką
rą. Pakako pamatyti laikraš 
čių vardus, kad jus sugrąžinti, 
nors ten nei pusė žodžio nebu 
vo pasakyta prieš Smetonos 
valdžią.

’ Tai jau. einama perdaug toli. 
Kyla klausimas, kas reikia da
ryti, kad aplaužyti ragus tiems 
carberniams? Paštas juk yra 
tarptautinė ištaiga ir kiekviena 
valstybė .turi prisilaikyti tam 
tikrų taisyklių. Kuomet mes, 
amerikiečiai, siunčiame laik
raščius paprastu budu, tai jie 
patenka j cenzorių rankas. 0 
tie ponai, matomai, yra tokie 
dideli tinginiai, kad nepasisten
gia tų laikraščių nei perskaity- 
ty, o tiesiog juos met į pečių, 
ir užbaigtas kriukis.

Man rodosi, kad nuo dabar 
reikėtų laikraščių siuntinius 
užregistruoti. Kuomet pradėtų 
į Lietuvą plaukti kas savaitę 
šimtai tokių siuntinių, tai cen- 
zorėliai vargu bedrįstų taip 

, šlykščiai sii jais elgtis, kaip da
bar. Už registruotą siuntinį 
atsako ir Amerikos paštas, tad 

- ir jis turėtų tame reikale ką 
. nors daryti* .............-... - ■

Šalčiai krūtinėj* ar jrerklfije rali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnkit 
juos i 0 minutes su “Musterole", 
— ‘•countor-irriianv’I uždedamas 
karta i valanda, jis turi nuteikti 
pngelbą. Miliūnų vartojamas per 

metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaUfdų.

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, £

1— PERŽIURRK 
sukonektuotas

2— PERZIURRK
3— PERZIURRK 
dio dratus—ar 
neg-alito surasti priežasties 
mus, Už Vieni) Doleri mos sutaisysimo Jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysčių už žemiausias kainas 
Chicagojo.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY 

M. SHILLS. Vcdčjas 
Electro-declinlkas—Radlo Inžinierius

3856 Archer Avė., Chicaga
Tel. LAFAYETTE 0100

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

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

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

Teko 
Knygyno 
lietuviai 
raliaus parašytas knygas. Pir 
mas betgi buvęs ne chicagie 
tis, o East St. Louis gyvento
jas, drg. Jos, Bulota. Seka
mas buvęs chicagietis, J. Pe- 
čiukėnas. Reiški 
Karalįaus raštais 
interesuotis, 

randasi 
išsisems 
neliks.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius. Geriausia lietuvių mokykla visoj 
Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. Čia pagal naują 
būdą išmokinama į trumpiausią 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, 
vedystės, stenografijos, pilietystės, 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų 
slo šakų. Mokyklos vedėjas p.
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasėdėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

Financial
Pinansai-Paskolos

TIKRAI

Washington Heights 
miškely

Dr. A. J. Karaliaus 
knygos

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už 
Mes jums sųtaupysim daug 
inšiurinant automobilių 
langus ir tt. Mes rašome visokios rų
šies inšiurinus ant turto ir žmonių. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirma negu imsi bile kokį 
inšiuriną, pasiteira.uk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir 
nome namus, lotus, biznius ir 
mas. Mes priimam7 mainais morgi 
čius ir kitokias securities. Mes esą 
me biznyje virš 420 metų.

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

Tel. Normai 4400 i NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Susivienijimo .Lietuvių Ame
rikoj 301 kuopa laikys papras
tą susirinkimą pirmadienio va
karą p. Lukštieius. svetainėje. 
Visi nariai privalo dalyvauti 
susirinkime, ypač gį tie, kurie 
jaučia sunkumo mokėti narių 
duokles. Nedarbui siaučiant kai 
kurie tapo suspenduoti, o pa
galios ir išbraukt: iŠ organiza
cijos. Tai niekas daugiau, kapi 
įtik narių apsileidimas. Juk Su- 
sivieni pinas kiekvienam reika
laujančiam duoda' paskolą. Tad 
šia proga turėtų nariai naudo
tis, ir butų jiems užtikrinimas 
sunkiais laikais. ,

YOURTYti 

Nlght arid Momlng to keep 
them Clean, Clear aria Healtny 

Write įor ftee “Eye Care” 
or Beauty

bet labai degantis- 
prie kiekvieno ko- 
siūdinti iš vienos 

Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 co
lių per krutinę.

Norint gauti viens ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, I1L

Real Estate For Sale

NAUDOKITĖS PROGOMIS

NAMAI UŽ PUSE KAINOS

6 kamb. moderniška “bungalow”, 
karstu 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. Įmokei 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. Įmokėt pusę kainos. Na
mas vertas $35,000. Naudokitės progą.

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

Bankas parduoda 2 flatų apšildomą 
namą ir 2 karų muro garažas. Mąr- 
ųuette Parke, tik už $5300. Įmokėt 
kas kiek gali. Geriausis pirkinis Chi
cago. Pasinaudokite.
■'* Kreipkitės kas dien arba nedaliomis

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na 

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

Incorpopted
1642 West Division St.

Tel. Arraitage 2951 ir 2952.

Jau yra' atsiliepusių motinų, 
kurios norėtų, kad jų vaikai 
mokytųsi baleto Šokių. Taigi 
šiandien, rugsūjo-septomber 12, 
7 vai. vakare, Naujienų name 
yra šokiams viešas susirinki
mas tos busimos Lietuvių Ba
leto Mokyklos: Pageidaujama, 
kad atsilankytų kiek tik gali
ma daugiausiai motinų ir tėvų, 
kurie norėtų, kad jų vaikai Ba
leto šokių mokykloje dalyvautų, 
šiame susirinkime bus apkal
bėta’ apie mokyklos vietą ir ki
tas smulkmenas.

Susirinkime dalyvaus ir Lie
tuvių Baleto Mokyklos mokyto
jas Harold Chunick.

Iki pasimatymo, šį vakarą, 
Naujienų name.

—Antanas žymontas.

Exdiange—Mainai
CASH medinis namas, 2-4 r., 2 

karų garadžius, mainau ant ūkės nuo 
50—100 akerių Wis. arba Mich., ne 
Illinois. Wm. Sabaliauskas, 1411 So. 
49 Avė., Cicero, III.

Help Wanted—Malė 
______ J Darbininką. I^ikia

REIKALINGA 2 salesmanat parda
vinėti iš namų į namus. Geras komi
sas. 2948 So. Arch St., netoli Archer 
Avenue.

Don’t 
neglect 
Colds

(Miestas ir valstija).

' . .4

pasiteira.uk



