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Paleistas Vokietijos Reichstagas Nesiskirsto
Reichstagas atsisako nusi

lenkti von Papeno valdžiai
i

Reichstagas išreiškė valdžiai nepasitikėji
mą ir tapo paleistas, bet atsisako skirstytis.

Berlynas, rūgs. 12.—Kancle
ris von Papen šiandie paleido 
reichstagą, bet reichstagas tam 
pasipriešino ir atsisakė klausyti 
valdžios dekreto ir išsiskirstyti. 
Tikimąsi, kad bus paskelbtas grą 
sos stovis, tolygus karo stoviui.

Valdžia tuo vėl stvėrėsi “ge
ležinio kumščio” ir sustabdė 
parlamentarinius svarstymus į- 
vairiais labai svarbiais Vokieti
jai klausimais.

Von Papen paleidimą reichs- 
stago motivavo tuo, kad yra 
reikalas neleisti reichstagui baL 
suoti komunistų įnešimą at
šaukti paskiausj j j prezidento 
von Hindenburgo dekretą eko
nominiam Vokietijos atseigi- 
mui, išleistą rūgs. 4 d.

Tečiaus paleistas reichstagas 
p. kėlė maištą, atsisakė išsi- 

, skirstyti ir vistiek priėmė ko
munistų įnešimąr^Ha-^ba Įsais 
prieš 32, penkiems. ątstovams 
susilaikius nuo balsavimo. Kar
tu tapo išreikštas valdžiai nepa
sitikėjimas.

Dar von Papenui nepasiro
džius reichstage, kur jis turėjo 
perskaityti savo ministerijos 
deklaraciją, komunistas atstovas 
Torgler netikėtai įnešė tuoj aus 
balsuoti atmetimą prez. Hin
denburgo rūgs. 4 d. dekreto pa
reiškimą nepasitikėjimo val
džiai.

Reichstago pirmininkas, hit
lerininkas Herman Goering, at
sisakė klausyti paleidimo dek
reto ir pasiliko savo vietoje, į 
sakydamas atstovams balsuoti 
dėl abiejų komunisų įnešimų.
Susidarė kebli parlamentarinė 

padėtis
Berlynas, rūgs. 12. —Reichs

tago opozicijai netikėtai užklu
pus von Papeną bežiopsantį ir iš
reiškus valdžiai nepasitikėjimą 
pirm negu von Papen spėjo pa
skelbti dekretą apie reichstago 
paleidimą, von Papeno valdžia 
atsidūrė labai keblioj padėty.

Tečiaus von Papen pasiliks ir 
toliau valdžioje mažiausia ke
lioms savaitėms iki aukščiausias 
teismas išspręs konstituciona- 
liškumą dramatiškų šios dienos 
įvykių reichstage.

Jei butų buvęs pareikštas 
nors vienas pasipriešinimo bal
sas, bu-tų buvę neprileista prie 
svarstymo skubaus komunistų 
įnešimo išreikšti valdžiai nepa
sitikėjimą ir atšaukti preziden
to rūgs. 4 d. dekretą. Bet val
džia Įnešimą pražiopsojo ir nie
kas jam nepasipriešino taip kad

Chicagai ir ap*etinkei tederą 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus su perkūnija 
ryte; vėsiau vakare.

Saulė teka 6;27; leidžiasi 7;- 
~»-054.mėnua-teka 648-v.

įnešimas tuoj aus tapo pastaty
tas balsavimui.

Von Papen, pagalios, susigrie. 
bė ir prišoko prie pirmininko su 
reichstago paleidimo dekretu, 
bet jau buvo per vėlu. Pirmi
ninkas jį atstume pareikšdamas, 
kad pirmiausia turi įvykti bal
savimas, pirm negu kas kitas 
bus svarstoma. Įnešimas tapo 
priimtas 513 balsais prieš 32 ir 
50 atstovų susilaukė.

Von Papen ėmė tvirtinti, kad 
balsavimas įvyko kada reichsta
gas jau buvo paleistas ir todėl 
neturi reikšmės. Reichstago g; 
pirmininkas sako, kad valdžia, 
kuriai išreikšta nepasitikėji 
mas negali reichstago paleisti, 
todėl paleidimo dekretas bus ig
noruojamas ir kad rytoj vėl 
bus sušauktas reichstago posė
dis. Vėliau jis sutiko palikti 
tą klausimą išspręsti augščiau- 
siam teismui. Byla užsitęs ke
lias savaites laiko.

Paskelbus reichstago paleidi
mą, socialdemkratai tuojau pa
prašė vidaus reikalų ministerį 
padaryti referendumą dėl prez. 
Hindenburgo rūgs. 5 d. išleisto 
dekreto kuris numato algų nu
kaposimą ir panaikinimą arbi- 
tra'cijos susitarimų.

Von Papen savo pražiopso] i- 
mą teisina 'tuo, kad jis du sy
kius prašęs balso, bet jam ne
buvę duota ir kad jis vistiek 
padėjo paleidimo dekretą pas 
pirmininką pirm balsavimo, kas 
esą tolygu dekreto perskaity
mui.

Trockis vyksta Čechos- 
lovakijon gydytis

Atvyks iš Turkijos ketvirtadie
ny po didele policijos sargyba

Praga, čechoslovakijoj, rūgs. 
12.—Leonas Trockis, buvęs de
šinioji Lenino ranka, dabar gi 
tremtinys Turkijoj, atvyks ket
virtadieny į čechoslovakiją 
dviems mėnesiams pasigydyti 
Pystian maudynėse.

Reikėjo kelių mėnesių diplo
matinės korespondencijos, kad 
priruošti šią Trockio kelionę. Vi
sos šalys, per kurias jis perva
žiuos, pareikalavo garantijų, 
kad jis tikrai išvažiuos. Kiek 
vieną šalį Trockis pervažiuos 
po stipria kriminalinės policijos 
sargyba. O Vengrija privertė 
Trockį pasižadėti, kad jis va
žiuodamas per Vengriją dagi ne 
per traukinio langą nežiūrės.

Trockis Pysitiane apsistos Ro- 
yal hotely, kurio manažeriu yra 
buvęs didžiausias jo priešas, 
kunigaikštis Lubomirski, buvęs 
caro gvardijos kapitonas Pet
rograde. Hotely būdamas Troc
kis valgys tik savo kambaryje 
ir mažai tesirodys viešose vie
tose.

Jersey City, N. J., rūgs. 12. 
—Vakar čia pasimirė Mrs. Dora 
Meyers, 115 metų amžiaus. IŠ 
12 jos vaikų, tebėra gyvas tik 
vienas sūnūs Johu, 90 m. am
žiaus. -

Rusijos diktatorius 
Juozas Stalinas 
busiąs pašalintas

Pašalinimas laukia delei nepa
sisekimo piatiletkos

Ryga, rūgs. 12. —Gautomis 
patikėtinomis žiniomis iš Mask 
vos, Rusijos diktatorius Juozas 
Stalinas, delei nepasisekimo 
penkių metų plano, neteko įta- 
kos ir greitai bu<as pašalintas 
iš komunistų partijos sekreto 
riaus vietos. .Jo vieta teksią li
ti komisarui M. I. Kaganovičiui, 
kurį pats Stalinas iškūlė ir pro
tegavo.

Astuoni žuvo skris
dami į Europą

“Skrendančioji Hutchison šei
myna” žuvo su aviatoriais ke
ly iš Grenlandijos

Angmags'a'lik, Grenlandijoj, 
rūgs. 12.—“Skrendančioj i Hut
chison šeimyna” iš 4 narių (vy
ro, moters ir dviejų vaikų) ir 
4 aviatoriai, kurie skrido Si
korskio aeroplanu City of Rich- 
mond iš Amerikos į Škotiją, 
veikiausią žuvo beskrendant iš 
Grenlandijos į Islandiją.

Vos jiems išskridus iš Gren
landijos gauta nuo jų per ra- 
dio signalas, prašantis pagel- 
bos, nes jie turėję nusileisti 
vandenin Kjogc užtakoj. Tie 
Signalai tęsėsi visą valandą, 
paskui urnai nutylo. Nelaimūs 
vieton tuojaus išplaukė laivas, 
kuris pažymėtj vietoj betgi ra
do vien plaukiojančius ledo kak 
nūs. Manoma, kad tie ledo kai 
nai juos ir paskandino. Toj 
vietoj vandenys yra labai pa, 
vojingi ir Danijos valdžia buvo 
jiems uždraudusi Grenlandijoj 
nusileisti, bet jie nepaklauso ii 
turėjo užsimokėti pabaudą.

Hooveris pasmerkia 
“bonų armiją”

Sako, kad joje buvo labai daug 
radikalų ir - kriminalistų

Washington, rūgs. 12. —Pre
zidentas Hooveris, kad išvengti 
pasmerkimo Amerikos Legiono 
konvencijoj, kuri prasidėjo 
šiandie Portland, Ore., už gink
lais išvaikymą iš Washingtond 
bonų armijos, pasiskubino pa
skelbti generalinio prokuroro 
William D. Mitchell raportą, 
kuris sako, kad didelė dalis bo
nų armijos buvo ne kas kita, 
kaip radikalai ir kriminalistai, 
daugelis kurių visai nėra tar
navę kariuomenėj.
Reikalauja pasmerkti prezidentą

Portland, Ore., rūgs. 12. — 
Pennsylvanijos delegacija įne
šė šiandie prasidėjusioje Ame
rikos Legiono konvencijoje re 
zoliuciją, kuri pasmerkia' Hoo- 
verio administraciją už išvai
kymą bonų armijos.

Hollywopd, Cal.,‘ rūgs. 11. — 
Prieš keletą dienų nusižudė 
Paul Ęern, vyras garsiosios mū
viu aktorės Jean Harlow. Da
bar pražuvo ir pirmoji Berti; 
žmona Dorothy Millette. Ji 
prapuolė iš laivo plaukiant Sa- 
eramento upe. Manoma, kad ir 
ji, nusižudė.

[Acme-P. 8 A. Photo]
Clara Zetkin, 75 metų amžiaus Vokietijos komunistė ir reichs
tago narys. Kaipo seniausias narys, ji atidaro reichstagą ir 

pasakė labai revoliucingą kalbą.
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Am. Darbo Federacijos vadai 
jau kalba apie Darbo partiją 
! . v . ,,<s

Prez. Green sako, kad jei bus reikalas, tai 
darbininkai organizuos savo polit. partiją

Newark, N;. J., rūgs. 12. — 
Kalbėdamas New , Jersey vals
tijos Darbo Federacijos kon
vencijai, prieš pat jai užsibaig
siant pereitą ketvirtadienį, Wil- 
liam Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas pareiš
kė įspėjimą, kad jei bus reika
lo tuo budu pasitarnauti dar
bininkų interesams, Amerikos 
Darbo Federacija suorganizuos 
nepriklausomą politinę organi
zaciją.

Ši'tokis jo pareiškimas iššau
kė konvencijoj labai smarkius 
aplodismentus.

Green, kaip ir visa Federaci
ja ikišiol labai griežtai prieši

Ispanija ištrėmė Afri- 
kon 55 didžiūnus

Visi jie dalyvavo monarchistų 
sukilime

Madridas, rūgs. 12. — Pirma 
grupė 55 didžiūnų, kurie daly
vavo monarchistų sukilime prieš 
Ispanijos respubliką, vakar ta
po išvežta iš Madrido ištrėmi
mui į Afriką. Tarp jų yra 
stambių dvarininkų, kunigaikš
čių, nuverstojo karaliaus Al
fonso giminaičių ir kitų didžiū
nų.

B a n d i t a i sudaužė 
traukinį: daug 

užmuštu
-------■— , 

190 užmušta ir sužeista, 600 
apiplėšti Harbino traukiny

————*
Harbinas, ( Mandžurija, rūgs. 

12.—Daugiau kaip 100 žmonių, 
liko užmušta Įr sužeista, apie 
600 žmonių apiplėšti ir nežino
mas skaičius žmonių išvogta' ir 
išgabenta į kalnus, banditams 
ties Situn k sudaužius Chang- 
chun-Harbib traukinį. 

nosi nepriklausomam darbinin
kų politiniam judėjimui in lai
kėsi politikoje bešališkumo. Bet, 
pareiškė Green, “kada laikas 
ateis, jei tokis laikas ateis, ka
da federacijoj atstovaujami vy
rai ir moterys manys, kad dar- 
bininkų reikalams bus geriau
sia pasitarnauta per nepriklau
somą politinę organizaciją, jie 
tą ir įkūnys”, '

Green ir federacija tiek pat 
griežtai stojo prieš nedarbo ap
draudę, bet dabar savo nusi
statymą pakeitė ir jau ėmė rei
kalauti įvedimo nedarbo ap- 
draudos. Tad gal v įvyks pasi
keitimas ir politiniame nusi
statyme. > *

Žuvo du lenkų aviato- 
♦ •X • nai

Varšuva, rūgs. 12. — Leit. 
Pranas Zwirko, kuris pereitą 
mėnesi laimėjo internacionali
nes oro lenktynes apie Europą 
ir inžinierius Stasys Wigura, 
kuris pabudavojo laimėjusį ae
roplaną, vakar užsimušė čecho
slovakijoj, susidaužius jų ae 
i’oplanuL

Sumušė operos direktorių, 3 
mėn. kalėjimo 

i 1 ■ ; ■

Milanas, Italijoj, rūgs. 12.— 
Giordano Callergari, operos 
tenoras, tapo nuteistas 8 mė
nesiams kalėj iman už sumuši 
mą muzikalio direktoriaus Ga- 
etano Bavagnoli, atsisakiusio 
grąžinti jį operon. !

Areštuoja pikietuotojus

High Point, N. C., rūgs. 12. 
--Policija areštavo 7 pikietuo 
tojus, kurie pikietavo Stehli 
šilko audinyčias, kur streikuo 
ja keli šimtai darbininkų.

Neleido atidaryti Lietuvos ka
taliku universitetą

t __________ ,_________

Švietimo ministerija neleido universitetą 
atidaryti delei steigėjų nesilaikymo įstatų

Kaunas, Rrugp 29. —Oficio
zas “Lietuvos Aidas” praneša:

Vakar buvo numatytas kata
likiškojo universiteto atidary
mas. Tačiau sakytasis atidary
mas neįvyko. Ta proga švie
timo ministeris p. Šakenis malo
niai teikėsi priimti “L. A.” at
stovą ir jam pareiškė:

—Katalikiškojo universiteto 
atidarymo rengėjai pranešė, 
kad nutarė atidaryti universi- 
tėtą ir yra paskyrę atidarymo to atidarymo aktu, numatytas 
dieną, nesusitarę su švietimo iškilmingas posėdis “Saules” 
ministerija. Pranešė, kad ati- rūmuose šiandien neįvyks ne 
daromame universitete veiks <lel katalikų universiteto vado-
komercijos fakultetas ir katali
kiškosios akcijos institutas.

Pas rMnk aukštosios mokyklos 
tegali butKątidarytos atskirais 
įstatymais.

Kad butų galima išleisti au
kštajai mokyklai steigti įstąty*. 
mą, reikia' turėti jos statutą, iš 
kurio butų ąišku, koks toje mo
kykloje mokslas bus einamas, 
koks to mokslo planas, ir t.t.

Katalikiškojo universiteto 
steigėjai statuto nepatiekė, o 
tiktai pranešė apie universiteto 
atidarymą. Be to, pranešime pa
teikta’ tik tiek davinių, kiek 
pakaktų atidaryti liaudies uni
versitetą.

Antras dalykas, universiteto 
steigėjų nurodymas, kad uni
versitetas bus išlaikomas auko
mis, taip pat atrodo miglotas.

Dėl to neaišku, kad universi
tetas galės išsilaikyti.

Trečias tai jau techniškas da
lykas, būtent, tas, kad numa
tytajam universitetui parinktos. 
“Saulės”', rūmų patalpos yra 
jam netinkamos. Sakytuose ro
muose jau dabar yra dvi val
džios šelpiamos mergaičių mo
kyklos—“Saulės” mokytojų se
minarija ir kazimieričių gimna
zija. Be to, ir mergaičių ben
drabutis. Įkelti į tuos rumus 
dar vieną mokyklą, be to, dąu-
gumoj vyrų lankėmą, auklėji- ūkininkai tikisi, kad šioj sun-
mo ir higienos žvilgsniu yra kioj buty vyriausybė juos pa- 
negalima. remsianti.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

' ■ h

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

, ‘ /

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

l

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val
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Iš kieno gi kaltės?
“Lietuvos Aidas” be to pa

stebi: Vakar neįvykstąs katali
kų universiteto atidarymas prie 
“Saulės” rūmų durų buvo anon
suotas taip: “Vakar gautu J. 
E. p. švietimo ministerio raštu 
yra pareikštos principinio po
būdžio kliūtys prieš Lietuvos 
katalikų universiteto atidary
mą. Todėl atlaikius bažnyčios 
apeigas, surištas su universite

vybei priklausančių priežasčių”.
Iš pasikalbėjimo su p. švie

timo ministeriu matome, kokios 
buvo tikros tds neatidarymo 
priežastys. Universiteto vado
vybė ne tik neįvykdė visos ei 
lės švietimo įstaigas atidarant 
thtįomų ■ reikalavimų, bet net 
jiesisteikė prašyti leidimo. Ne
žiūrint to, universiteto vadovy
bė nesidrovi iškabinti skelbi
mą, universiteto atidary
mas neįvyko ne dėl jos kaltės.

Nuo liūčių sunkiai nu
kentėjo Stakliškių 

apylinkė

STAKLIŠKRS, Alytaus aps. 
Neseniai ledai su lietumi su
naikino Gailekiemio ir kitu 
kaimų gyventojų pasėlius, 
šiomis dienomis Alytaus aps. 
agron. ir Stakliškių valsčiaus 
viršaitis lanko nukentėjusius 
ūkininkus ir surašinėja jiems 
padarytuosius • nuostolius. 
Daugumas šios apylinkės ūki
ninkų nespėjo susivežti rugių, 
kviečių ir nupjauto vasaro
jaus prieš pastarąsias liūtis, 
neteko jų’, nes lauke javai su
dygo ir sužaliavo. Gyventojai 
neturės sėklos ir duonos atei
nantiems metams. ‘Nukentėję
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u NIQUE Single Text System. One subject at a 
tirpė—covered rapidly and thoroughly.

Convęniept lopation. Spacloųs guarters. Gym- 
nasium for students.
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IŠPARDAVIMAS
1,200 Rudeniniu Skrybėlių

, kaip ir kitų 
rūpinasi suma* 

ienok apie 12'/<

Į LIETUVA 
greičiausiais jurų laivais 

per BREMENĄ

. ' Kąpim.nąi ' Ugjgg
Pasauliniame kate •

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Tr/MOTERŲ PER 27 METUS 
ŽIŪRINT KAIP UŽSI§EN&JU$IOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Radio programai 2 sykiu savaitėje: WCFL Nedegiomis 
nuo 1 iki 2 vai. popietę ir WHFC Kctvergais nuo 7:30 
iki 8 vai* vakare.

argentiniečių 
vienas olandas ir vienas 

Alvearo radicalai su- 
naminį areštą at- 
prezidento Iregoy- 

pcrsonalistais 
i. pradėjo 
dienraštį 
pamegd- 

“Bandėta 
ėjusi. Bė

jo nėra Lucjdę^ _ 
t • . len^viausiajne cigaretę - 

koki kada nors rtikėtę -

ES perkam® puikiausią, pati

Atvirai prabilo

Kunigai panaudojo konsu
lato antspaudus apšmeižimui 
Argentinos lietuvių, apie ką 
jau buvo rašyta “Naujienose”. 
Dabar atvirai prabilo ir “Ar- 
geųtinos Žinios”. Ant. Vo
lungevičiaus straipsnyje tame 
laikraštyje skaitome: :

Del falsifikacijos bandymų
Klerikalinių “istorikų” ą^yą 

durnų nebijo . .Klebonijos ir 
konsulato “galybę” naudoda
miesi lietuviški, nusivalkioję 
kaip ruskio rubliai, kųi 
dd*imuš£’ prie kai kurių 
menų ir paskui visur gyrėsi, 
kad tie asmens tuos ir tuos

metais Kristui gimus.

valy- 
ris žinomas kaip - 
•tai kodėl kiekvieno

14 EAST MONROE STREET 
PhoneState 6143

; čia ir persitikrinkite ką jis jum«> gih padaryti, 
metų ir ilgydė tūkstančiui ligonių., Patarimai 

Kasdįie * C\M,Q j0 ‘ vaiapdųa ryto 8a 1

talikišką irąįce, biay riaušių 
mis pr|einoneU|iis buvo už^ro 
busi *T. A. ^ąąjiepąs

nius Taše šacikauskas, tuomet 
Jeuiįionįs saĮ<5: “Gąrl>įi|gaą 
lautiėti’š Šacikaiiskas”. Kai so
cialistai paraše, kad šacikaus- 
kas yra aferistas, save pasiva
dinęs daktaru, Jcnilionis ra
šė: “Gerbiamas daktaras Šą- 
cikauskas, neprivalo rodyti 
savo diplomų soči ai įstatus” 
Tim įaiku .įenjlionis, kąų) 
mėšlą ant šals ės, ne tik žuįką- 
votą savo draugą Šąęi^auąKfy, 
bet 'ir dąr žulkavotesuį Jokū
baitį, kpįe. Ir suprantama. 
Visi trys sykiu buvo geri afe
ristai. JeiiRįpnis, šacįkauskas 
ir Jokūbaitis ne tiįc davė už
grobtų “Naujienų” vardu afo
ristines rekomendacijas, bet 
ir šiaip šinkavojo žmonių pi
nigus. Jokūbaitis tveriamas 
policijos skundės, kad šaci- 
kauskas su Jenilioniu sykiu 
“dirbę”, o dabar jam vienam 
tetikęs kalėjimas. Aferistų sė
brams, kaip Jcnilionis su 
Rumšą, tiktų geriau tylėti, o 
ne kitiems deryt”.

“Tačiau, kam rupi vietos 
lietuvių gerovė, turi nedvejo-

(Fabaiga ant 3 puąl.)

EUROPA
Puikus geležinkeliu susisieki* 
mis U BREMERHAVfeN į 
v < LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės:

130 W.Randolpb St.. Cbicago. III

NORTH GERMAN

2000 liet avi ų gatvej '

“Jau kuris laikas, kaip dau
giau poros tūkstančių lietuvių, 
tapo išmesti iš frigorifikų: 
Anglo, La Blanku, ir Metalų 
fabriko San Martin. Jų pa
dėtis tragingal ir kiekviena

kvailesnįęms y& kalą į gal
vas, apie valdžios vertimą, vėl 
loja ,kad išprovokavus naują 
lietuviams skandalą, o sau su
darius naują progą, iš mulkių 
pesų pasižvejoti. ‘Savo kvai
lais (r vištagalviškais šukavi
mais, jįę patys žijąo/ nie- 
kas lięiįeį^ feel tupjftjį (Įęgąr- 
binga šutvė ilgina savo die
nas.

JUtMIENOS, CKlcago, UI.
T1,4, ,f;-i Trr*"" ĖT?F
s dięha artinąs |i aųp bądo 
mirtis. Badaują ijtfąos $ej- 
niynos su ni?zaią Iuk^ĮIMS n
liūdną ir* ŠHirpią tragediją iš-

ika aferistų ir svic- 
įsių prie
savi* va-

“Ačiu
Šiandiena netik 

lietuvių 
badą, ^c.t i

šlamšto “Rytojus^’ ii 
dinanti “komunistai 
jos veikimui 
tukstančai lietuvių kenčia, 
skurdą ir badą» b^įt ir kilų ne- 
^eporį f^rikąt Paimli į <Įur- 
bą, sakydami, ^ąd mes bu^ 
visi eąąiįą “^opiupistai” ir sie
kiam versti esamą respublikos 
tvarką.

“Taigi nereikia stebėtis ,kad 
ne tik minčių fąbA’A^ 
jps, bet ir yyriąusyke ątkręi- 
pė domę, ne kaipo į streikii- 
rius, bet kaipo i riąųįipin|<us 
ir visus išmesdami gatvėn, 
n u t a re da ugia u p cbcįsiįe ją t i i 
darbą. "Rytojaus'’ ponaičiam 
tas buvo, ncgalvoj. Jįę nuo 
pirmų streji 
biznį daryti 
“organizuoti unjj^” ir 
darbių imti po ,30 centų

gų, kad juos* kitiems įkalbė
jus. Abu jagamaščiak, baisiai 
susirūpino, kad visi girdi lie
tuvių laikraščiai organaują 
aferistams. Žinoma visiems, 
kad tai paprasta smalavirių 
demagogija, apie kurią mes 
ir nekalbėtume!!!. Bet kad jie 
savo draugų nori nusikrayti 
ir juos nori kiliems primesti, 
tai mes ir randam reikalingu 
pasakyti tai, ką jie sąmonin
gai praleido.

“Paimsim, kad ir toki ša- 
cikauską, tą patį, kurs dar vi
sai nesenai buvo didžiausis 
Jenilionio draugas. Abu juos 
ir protarpiais su Jobubaičiu, 
mes matėm prie bonkos “Rū
toj” kalbant apie parapijos 
organizavimą. Kuomet Ši ka*

pavarė, o ėmęsi nąuja sistema 
“veikti” bendrai su kunigais 
ir konsulato žmonėmis. “Vei
kimas” buvo labai ypatingas: 
kuniginiai-aferistinės klikos 
“programoje” “spindėjo” fi
nansinės aferos ir baltosios •si
vergės. Dabar kunigai nori

neša, 
liopio
Tciąįngai nurodoma, kad tai 
yra klerikalų planas ąąve pa
sireklamuoti, o demokratinės 
visuomenės veikėjus paneigti. 
Demokratinei visuomenei ir 
organizacijoms pataria tai 
boikotuoti.

ktuą ir savo reklamuo
tus “gerąširdžjąjr tautiečius” 
primesti tiems, kuriuos, kaip 
jie nesenai didžiavosi, jų 
“garsus” bendradarbiai pava
rą ąnąidęsląnii su kunigais, į$- 

Spjmlįsių Syjun- 
Straipsnyje “Glizi- 

tuos “istorikus” 
rašo:
olės man

darinai Bumšelis su Jenilioniu 
nors ir |>ro praviras duris, 
bet nė kaip negali išeiti ir

kaip 
atvaizduota didžiojo tapytojo Harvey 
punn . . . ■ jĄvėpto barbariškų

sta Lietuvon iš Argentinos. 
Maža dalis gali išvažiuot sa
vomis |ėšomis: daugiausją yra 
Įokiy, kupė vėjuoja |Jetu- 
yos atsiųstomis lajyakortęmią. 
Kai kam giminąą ątsiąpčią lė
šas iš North Amerikos, kad 
pagelbėti saviems iškeliauti 
Lietuvon. Nauji keleiviai iš 
Lietuvos Piętųį Ąp^ęr|kon be
veik nea Įvažiuoja. ¥icqąk 
laiškai sugrįžusių Lietuvon 
skelbia noro sugrįžti atgal 
Argentinon 
nio krizio 
uos vvriausvbė 
šalių valdžios, 
žint krizį 
gyventojų neturi darbo ir tik 
ta diena gyvena, vis laukda
mi naujų revoliucijų.

Politikierių varžytinės
Paveldėjusi valdžią iš Fri

būru diktatūros “konstitucinė” 
Justo vyriausybė toli grąžu 
nepatenkina plačių visuome
nės sluoksnių. Kas dien vis 
aiškiau išplaukia viršun se
niau buvusio respublikos pre
zidento Dr. Alvear figūra. Jam 
grįžus iš Erancijos buvo Už
drausta visos manifestacijos, 
vienok pusantro šimto žmonių 
suliko jį uoste* didelėmis ova
cijomis. Susirėmimuose su 
policija tapo sužeista keturio
lika argcntiniečui, vienas an
glas, v 
lenkas 
si junge su 
liekantį e? 
cno radikalais 
ir rugpiučio 1 
leisti populiarų 
“Bandera Radical”, 
žiodami komunistų 
Roja”, kuri sustojo 
darbiai, aišku, palaiko opo
zicija ,vienok ši opozicija sie
kia tiT pačių tikslų, kokius bū
dama, valdžioje turėjo ,o bu- 
ient nuolatos auga didele sim
patija Socialistų Pąčtijai, ku
li savo prograiiloje turi įra
šiusi naudingus reformas.

Li ei aviška monografija

Kunigų laikraštis “Švytu
rys” |>ąskelbė kunigo Jąuilio- 
nio ir tūlo Vilučio laišką, ku
riame tie piliečiai pranešu, 
kad jiedu leidžia Ąrgentinos 
lietuvių monografiją, jr p.raįo 
jiems siųąti medžiagą. Kąs 
žino tuos klerikalų žmonės, 
tas numanu, kad jie nieko oIh 
jektyvaus negal parašyti, už
tat iš jų projekto tik juokiasi. 
Jie gal išleisti klerikalinių vei
kėjų propagandai brošiūrą, 
bet ne monografiją. Jie per 
akis meluoja ir faktus falsi
fikuoja bažnytiniame organe. 
Bepartyve spauda pareiškė 
savo protestą klerikalų užsi
mojimui -monografijos idėją 
išniekinti. “A. L. B.” pasiūlė 
komisiją iš visų partijų atsto
vų, kurion įeitų ne vien spau
dos bendradarbiai, bet ir rim
ti senovės Argentinos Įįetuyių 
visuomenes veikėjui, kurję tu
ri savo nuolatines vielas 
įvairiose firmose ir lietuvių 
“politikon’ ’jau seniai nesiki
ša. “Argentinos Žinios” pra- 

kad Vii u lis yra Jani- 
varpelio talandoriiius.

AKSOMINES — VELTINES IR 
KRĖP0 Nulaidais bry-

liais Tiesiais Bryliais ....
Vertės iki $1.88

Stugomis dab. {Ridenimų spalvų. 
Visokio Dydžio

Niekur kitur pasauly tokių bargcnij nerasite. 
Išpardavimas tęsis visą savaitę.

5 tūbų Philco Radio po 

’19.50
10 lubų Stewart Warner

29.50
10 tubu Silvcr Marshall

29.50
Radio ir Viktrola krūvoje

39.50
Bed RQoin Seįas

13. K. Algimantas. - ...

Argentinos Padangėj

Jubiiejinis Išpardavimas
Jau sukako 3 melai, kaip pradėjome leisti pirmus Lie 

tuvių Radio Programus.

BUDRIKO KRAUTUVĖJE EINA 
milžiniškas išpardavimas

RADIO IR RAKANDŲ

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žiąones visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu ei gąrętu. Da 1 y k as 
kad mes niekuomet neužrųirštame j 

teisybes, jog “Gamta savo Žalumoj 
Hetai Švelni ir Lengvi * todėl sis -

•49.50 
’4.50 
’3.75 

Elektrikinės Ledaunės, vertės $125, po .... $ 69.00 
29.50

•; «.»-’»rv 4 ’’ 

Ant Lengvų Išmokėjimų.

jd. odos, ligas, žaizdas.' rtuinatiziną,

gajito jąs ii$dyį. ateikime 
PtAMikuoja per dangdĮ f 
dyklį- ? ‘„
valandai ir nuo 5-8 valandai 
4200 West 26 St

AW
■■■■ (ĄCCREDITED)
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įia^ypię. pagalbu streikui 
<l»r tcbeinjaųt raudonasis An- 
taitąs sy Yjm beeinu| cpn- 
tąis kur ta, ,r v£'
linu paaiškėjo, kad iš Šių cen
tu UIc“
vičiiis, Tamošiūnas ir dar vie
nas pasisiuvo gerus kostiu
mus ir neblogus batukus įsi
gijo. Tas žinoma jau nebe- 
naujiena. Dar visai nesenai 
jie dešimtimis tūkstančių pe
sų yrą p,ąvo#ę, mulkių su(|ętų 
yi^pkįo^ą ^ptj^ųoiųą Įąb^a-

Jųpią ątatė nąpmą, 
1>K^° VūottlŲ‘s,’ M 

viskas yra, o aukų 
Motiejai dėjo, dėjo 
Tiesa, kai kurie 

■ vadai pasistątė 
ąąį|’jlįlpųs, nusipirko restora
nus, įsigijo kintas ir kitus biz
nius, bet kicŲ iš tų dalykų 
namlos lietuviams, tegul patys, 
lietuviai ąpr.ęndžia.

Pastaruoju laiku, plačiai 
kaU/ama, kad ir buvusias 
“Rytojaus” raides dabartiniai 
“svieto lygintojai”, pardavę ir 
pragerę. Dabar rylojinė kli
ką ycį, renka ąukąs, už save

Rusiška ir Turkiška Pirtis
rųi St. ŲoĮŪl Ave.'TeJ. Kedzie 8902

lįmj! it
Rusiška ir turkBkS

|<re<jįo^i» Iki

ęigąretuose
puikūs tjabakas, jį tinkama^ pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas-x.-1 >1 '■rvv,'

mo procesą, kū 
‘Tt’s toas|ėd^, š 
miesto, miėSteJj;

lis pareilkimas neganėtfoai paaiškina kodil pasaulis užgiri j ir priimt
\ ’’ ' ■ •.’ *. -. \ i • : ,. / <'

x . j.i..... i........'■ -■ /--------rrJ-r... ............ j

■ctosMiai

CHICACO M Al L ORDER CO. 
HARRSSON 6 PAULINA STS. l
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ATTILA— 
“DIĘVpĮ RYKŠTE 

"Gamta savo žalumoj*9
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GARANTUOTI 
GARSINTOJAI

Čia jus rasite firmas, kurios
{vertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

Normalis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir rėmi
mas šių firmų bus įvertintas. NAUJIENOS.

* * ...... ., „ '. *

j, ** . -V * -r . J,.

PASIŽVMSivStOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Išmokti 

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Dle Maklnr—Automatic Screw 

Machines.
Malas uždarbis besimokinant 

Išmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rų darbų ant moderniškų mašinų. Be kny
gų. Geriausia prirengimas už žemų kalnų 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankykit 
į mokyklų,, ar rašykite dėl nemokumo ka
talogo.
ALLIED SCREW MACHINE CO.

524 West Monroe St.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.
Pirkite tiesiai IŠ dirbtuvės už ekonomi
jos kainas. Visų rūšių nuo $2.50 ir augš. 
Matrosai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankykit 1 musų sankrovų, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St

Tel. NORMAL 1290.

Western Coal 
& Supply Co.

ANGLYS, MEDŽIAI. KOKSAI 
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Westem Avė

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

Patys pašalinkite skausmus, ir kentėjimus 
nuo Diegliu. Pilvo Skaudėjimo, žyvatavl- 
mo. Kvaitulių. Mėnesiniu Periodiniu Mė
šlungiu, vartodami I,EMKE*S STOMACH 
DROPS. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lemke’s Stomach Drops pašalindavo skau
smu* pilve ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bankų iš savo aptiekinlnko.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co*

Lemont Dairy Co.
Augštos Rūšies

PIENO PRODUKTAI *
Riebus Pienas ir Smetona

Pienaa yra rerianalaa maistas dėl visu.
Greita* pristatymas.

WHOLESALE fr RETAIL

840 W. 31st St.
Tel. VICTORY 1143

DREXEL ICE CREAM CO
Išdirbėjai ir Urmininkai

Tyro Skanaus Ice Cream
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Specializuojamas aptarnavime 
Piknikų—Ba n kietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė.

ir

Yra gyduolė kurių vartojama išlauki
niam gydymui kaklo gilė*—goiterio. JI 
pagydė daugeli sergančių šia liga. Si 
ru“ yGOTTRFNl?rML,>,?l,nUS1 tarp mote‘

G*?.??1®1*? . pasrydė kiek-
«.neaulc,lama atsikreipė pas 

mus. te mum8 ir mes jums tuo- 
la“’ laiškus dėkingų ligonių,
gydymųPaHUdy8 W°" sryduol6e sėkmingų

GOįTRENE COMPANY 
833S W. 63rd St., CIIICAGO, ILL.

A, SCULLY MONUMENT 
CO., INC.

Ma"no7iwPMi^l’i> 
,, 'f"! W. Madison St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jusų orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, 11.1. .

Midwest Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
•Namų Pakėlimas, Karpenterystė, 

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami *235 ir augš. Cemento 
pamatai. *5 įmokėti, likusius išmokėji
mai*

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertu.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

TIKTAI 
*1.00 

JMOKETI

TIKTAI 
50c

I SAVAITĘ

Mes pristatysime I jūsų namus ar ofisų 
š| stebėtinų ratilo. Mldget didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai įrengtas dėl policijos pašau
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Be Red 
Tapo.

Kaina *14.05 Pilnai. 
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RAD'IO STORES 
124* S. HALSTED CANAL 2178 

Atdara vakarais ir nedaliomis.

DABAR YRA LAIKAS
MOKINTIS

/-> r-Z^r—> O GROŽĖS KULTŪRA ar 
• BARBĖKI AVIMĄ

Iv'j Naujas trumpas kursas 
> i" leis užsidirbti algų I

tris savaites. Musu 
inLL? ,( visuomet prleln amas 

reguliaria kursas leid- 
žla uždarbiauti besi- 
moknant.

Dvi mokyklos Chlcagoje. Viena už puse 
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N,

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6303

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

Telefonuokite
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

m. Ir S. E. Missouri valst., nuo 40 iki 
600 ak., su trlobomis, $25 už akrą Ir 
aug.; arti miestų, mokyklų, bažnyčių: 
geriausia žem6: geri marketai Ir trane, 
port.: 1/4 cash, likusius per 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bonus ar 1 mer
gišius, kaipo imokčjlma.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1660 W. Dlvfslon St., Chlcaio, III.

GREENHUT & CO.
Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEVOS, 
IIARDVVARE

Dutch Boy Wlilte I.ead >0.36 UŽ 100 8V. 
Sienoms Poplera. dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos ir borderls pilnai, 67c.

3 sankrovos

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė. 
9238 Cottage G rovė Avė.

6.50
6.75
8.00
7.50

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

3719 S. Kedzie Av. Tel. Lafayette 9456 
Keli specialai tiktai šiai savaitei:

Va. Chesnut kietos anglys .......... $12.50
Tikri Kopper, Coke, visų didumų $8.00 
Petroleum Carbon Coke, Štili Run $5.70 
Illinois Lump, Egg ar Nut, mažai 

pelenų (atitinka Chicagos mokyk
lų reikalavimams) ............... $5.90

Pocahontas Mine Run, 35% šmotais 6.00 
Poeahontas Mine Run, 50% šmotais 
Poeahontas Mine Run, smulkus .... 
Poeahontas Lump, Egg ar Nut ...... 
Black Band Lump, Egg ar Nut ....

Jei norėtumėt kitų didumų ir rūšių, 
mes galime parūpinti, Kokybž garan
tuota. Jei nebūtumėt patenkinti# mes 
atsiimsime anglis ir sugrąžinsime pini
gus už nesuvartotą dalį. Jums apsi
mokės ištirti pirm duoti užsakymą. 
Tiktai patelefonuokite. Musų Service 
Dept. yra jūsų patarnavimui. Jus galite 
paduoti užsakymą dabar, kad pristatytų 
Viliau.

A. Scully Monument 
Co.

Tai yra sena ir užtikima firma, per 
daugelį metų išsidirbusi pas žmones la
bai gerą vardą. A. Scully Monument 

įCo., Ine., randasi labai patogioj vietoj 
i— 1301 W. Madison St., tel. Monroe 
7359. Jos dirbtuvė yra labai gerai 
įrengta, o parodos kambariuose turi pa
rodymui didelį pasirinkimą visokiausių 

i paminklų, stovyklų, antkapių, nuo pi
giausių iki puošniausių ir brangiausių. 
Taipgi stato koplyčias ir mausoleumus. 
Dabar yra geriausias laikas užsisakyti 
paminklą, nes užsisakytojas gali būti 
tikras, kad čia gaus geriausią medžiagą, 
o kainos dabar yra kuožemiausios. No
rintys matyti jų darbą ir šiaip gauti 
platesnių žinių yra kviečiami ateiti į tą 
parodos kambarius augščiau minėtu ad
resu.

•* 

Oakridge Mausoleu- 
mas ir kapines

Patogioj vietoj prie Roosevelt kelio, 
už mylios į vakarus nuo Mannheim 
kelio yra gražios Oakridge kapinės, ku
rios pasižymi ne tik savo gražumu, bet 
ir ypatingumu. Jos nepriklauso jokiai 
religinei įstaigai ir jose gali laidotis 
kiekvienas. Jose yra graži koplyčia — 
Mausoleumas, - kur gali laidotis kas tik 
nori. Kaip Mausoleume, taip ir visose 
kapinėse yra teikiama amžina priežiūra. 
Atskiri kapai yra gražiai papuošti ir 
bus amžinai prižiūrimi ir puošiami, ir 
už tą nieko nereikia mokėti.

Nežiūrint tokios amžinos priežiūros, 
kainos lotų ir vietos Mousoleume yra 
nepaprastai žemos. Platesnių žinių 
bus mielai suteikta pašaukus telefonu 
Mansfield 9575 . Kapines galima ap
žiūrėti bile kada.

Goitrene
Goiteris yra kaklo liaukų liga, ku

ria daugiausia serga moterys. Jos tik
roji priežastis nėra tikrai žinoma. Spė
jama, kad ji paeina dėlei žemės ir van
dens ypatybių. Goiteris nėra lengva 
liga, o užleistas pasidaro ir labai pavo
jingas, tankiai privedantis prie mirties. 
IkiŠiol goiterį gydyta daugiausia opera
cijos pagelba. Tečiaus operacija yra 
sunki ir labai pavojinga, nes prieina 
prie gerklės ir svarbiųjų kaklo gyslų. 
Todėl operacijos,, reikalinga vengti, ant 
kiek tai galima yra.

Goitrene Co„ 3338 W. 63 St., Chi- 
cago. prieš daug metų pradėjo gamin
ti Goitrene vaistus,.* kurie pasirodę la
bai sėkmingi išoriniam gydymui goite- 
rio ir daugelį žmonių išgydė. Kompa
nija kiekvienam sergančiam mielai su
teiks platesnių žinių apie šią gyduolę 
ir liudijimus išgydytų 'žmęnjų. jęi tik 
jai parašysite laiškutį.

Pelningas amatas
Dabar yra mašinų amžius ir dabar 

yra labai gerai mokėti kurį nors metalo 
darbo amatą. Tokią progą išmokti 
gerą amatą teikia Allied Screw Machine 
Co., kuri randasi patogioj vietoj, 524 
W Monroe St.

ši mokykla mokina mašinisto, taipgi 
tool ir die making. sustatymą, taisymą 
ir nustatymą automatinių screw maši
nų ir kitų panašių amatų. Čia mo
kintis yra patogu todėl, kad mokina
ma darbo stačiai prie mašinų, be jo
kių knygų, taip kad mokinis įgija pa
tyrimą prie tikrojo darbo. Kartu be
simokinant tokį pelningą amatą galimi 
ir uždarbiauti.

Allied Screw Mįachine Co. vedėjai 
mielu noru aprodys mokyklą ir dirbtu
vę, jei į ją atsilankysite. Arba, ant 
pareikalavimo, bus pasiųstas katalogas. 
Mokykla tęsiasi žiemą ir vasarą, taip 
kad mokintis galite kada tik turite 
liuosesnio laiko, kurį galite sunaudoti 
gero amato išsimokinimui — dieną ar 
vakarais. Ypač tai butų naudinga pa
daryti šiais bedarbės laikais, kad pri
sirengti geresniam darbui ateity.

Drexel Ice Cream 
Co.

ši kompanija yra labai plačiai Chi- 
cagoje žinoma savo gerais produktais, 
geru patarnavimu ir teisingu biznio 
vedimu.

Susikūrė ji 1898 m., įkorporuota 
tapo 1901 m. Prasidėjo iš visai ma
žos įstaigėlės ir išaugo iki didelės dirb
tuvės ir nuolatos augančio biznio, ku
ris dabar aptarnauja visą mieštą ir prie
miesčius.

Drexel Ice Cream Co. gamina ir par
duoda ice cream, šaldytus ir pieno pro
duktus. Priima užsakymus dėl vestu
vių, balių ir visokiausių pokilių. Jos 
dirbtuvė randasi 3000 Shields Avė. ir 
užima 22,750 ketv. pėdų. Aptarnavi
mui prekybos yra 14 trokų ir daug 
darbininkų. Viršininkais yra C. Di- 
von, prez„ A. Divon, vice-prez, ir Pe- 
ter Divon, sekr. Savo užsakymą ga
liu telefnuotiVictory 1164 ir jis bus 
greitai ir tiksliai išpildytas.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON 
: ’ ■ 1 . . • 

7b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

(----------- : ---------
MIDWEST BEAUTY 

COLLEGE, Ltd.
Didžiausia ir Pilniausia 

Grožės Kolegija
$2 įmokėti, $2^ j savaitę

Pilnai akkreditliota

5 North Wabash Avė.
Kesner Bldg. 7-tas augžtas, 

CHICAGO, ILL.

BARTA &LEJCAR
Pirmiau buvę Barčai and Barta

Kholesale Ir Retai! Pardavėjai
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir
Varnišių

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 0500

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4003

3354 W. 26th St.
Tel. R0CKWELL 1740 

----------------------------------------------------------------- /

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRS 60 
M E T Vv-

Mes visuomet parda
vinėjome tik geriau
sias kokias galima 
gauti prekes. Muku 
kainos visuomet' gi 

t buvo žemiausios.
Kada Jus norite 

M O L T O, APYNIU, 
BOTTLING REIK
MENŲ, CORDIAI.S 
EXTRAKTV, PRIE
SKONIU ar VYN
UOGIŲ KONCENT

RATŲ, pirkite čia, kur Jus tikrai gausite 
pilna vertę už jusų dolerį.
RASMINT BEVERAGE Co.
2405-07 Archer Avo, Tel. Victory 6647

holivriii'1'1

Z OAKRIDGE 1 
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI

Po pilna Amžina Prležliira.
žemos kainos.

Jt]s esate kviečiami atlankyti Oakridge ir 
apžiūrėti jų nepaprasta gražumų ir įren
gimų.

Roosevelt Road, 1/4 mylios į vakarus 
nuo Manhelin Road, Hlllside.

Tel. Mansfield 9578
' . . 1 ‘V .'J

_________

Argentinos padangėj
(Tąsa iš 2 pusi.) 

danis pasakyti: “Gana šios 
gėdos ir .inusų kolonijos pro
vokavimo”. ?

Musų atstovybei tenka susi
rūpinti atstatymu gero lietu
vių vardo, keliant vietos spau
doj ir aiškinant tam tikrose 
vyriausybės įstaigose, kad ko
munistų mes neturim, o yra 
tik šaika daugumoj su krimi
nale mis praeitimis padaužų, 
kurie vardu komunizmo daro 
sau dykaduonišką pragyveni
mą, biaurodami lietuvių gar
bę, savo provokacijomis išme
sdami gatvėn badauti. Su šia 
žalinga musų gerovei šaika 
turi būti pradėta kova iki ga
lo, kaip musų atstovybės, taip 
ir padoriosios visuomenės, 
jos spaudos ir organizacijų. 
Reikalinga pagaliau nuo žo-
džių prie sąmoningo ir orga
nizuoto veikimo. Kvailiams, 
kurie nesuprasdami, kad / keli 
gringos netfk valdžios nu
versti negali, bet savo isteri
ką ir kvailybėms, ruošia kalė
jimų daugybei nekaltų žmo
nių, turim aiškinti “Rytojaus” 
ponaičių veikimo pragaištin
gumų. Gi tuos, kurie sąmo
ningai remia šių rujų, turim 
be ceremonijų vilkti dienos 
švieson ir parodyti visuome
nei, ko jie nori, kur veda ir 
kokios pasekmės mus laukia 
iš jų darbų. Pačių lietuvių, 
kurie nori pastovaus darbo ir 
ramybės, yra didžiausi parei
ga susiprasti kratytis šio bru- 
do, neskaitant jų laikraščio, 
nė cento neųukaujant, nelan
kant jų parengimų kokio tai 
neva “Liaudies teatro”, ka
dangi rytojiniai “parengimai” 
neapseina be, kruvinų mušty
nių ir skandalų”.

Inkvizitoriai leista 
Tokiu antgalviu skaitomi priėmimų ir

straipsnelį ‘‘Argentinos Lietu
vių Balse” apie lietuviškus 
kunigus Argentinoje. Kunigų 
maskavimas kai kam gal ir 
nusibodęs, bet Kaune, mato
mai, dar. per pirštus žiūrima 
į šimtų tūkstančių Pietų Ame
rikos lietuvių tautinio ir kul
tūrinio darbo likimų. Progre
syviai plunksnos darbininkai 
nenuleidžia rankų. Tame 
straipsnelyje J. P. R-nis tarp 
kita atsako Argentinos lietu
vius terorizuojantiems kleri
kalams:

“Moraliai 4 nusmilkę lietuviš
ki kunigai šėlsta. Didžiavosi 
jie savo laikrašty apie savo 
žygius policijon ir inkvizito- 
riškai tenkinosi terorizuodami 
jiems nepaklusnius Lietuvos 
piliečius Argentinoje. Falsifi
kuotomis litanijomis limeno- 
si prie Kauno vyriausybės, 
moraliai ir materialiai jų iš
naudodami. Nukrito klerika
lų kaukė ir visoj aiškumoj 
pasirodė jų šunybės. Ir Ar
gentinos ir Lietuvos vyriausy
bės pagalios įsitikino, kad jie 
yra žemos rūšies gaivalai. 
Lietuviška Argentinos- visuo
menė senai pasmerkė tuos 
andarokuotus šnipus. Lietu
vos atstovybė juos privertė 
‘persiorganizuoti* ir buthsavo 
vietoje, t. y. dulkes nuo al
torių šluostyti. Bet šuo ne- 
Staugęs neiškenčia. Taip ir 
kunigai: ne argumentus jie 
imasi kritikuoti, bet links
niuoja ir kunigiškais būdvar
džiais, ‘dabina’ atskirų žmo
nių pavardes. Jeigu probaš- 
Čiai pasižiūrėtų į veidrodį, tai 
jie tikrai ten pamatytų ir žu- 
likus ir aferistus. Tada su
prastų beždžioniaujamos ‘ar
gumentacijos* sekretų...

“Inkvizitorių siekimai lietu
viam yra žinomi. Kultūrin
gam žmogui to aiškinti nerei
kia. Siame atvejyje Argentinos 
lietuvių visuomenė tik vie
nas įdomaują, o būtent, ar il
gai Lietuvos atstovybė tole
ruos ir šers antivalstybinio 
‘KAKO’ agentus Argentinoje, 
terorizuojančius musų visuo
menę? Šiame liudnanie reiški
nyje tikrai slepiasi daug me
džiagos busimai Argentinos 
lietuvių istorijai. Ne ‘faktais, 
bet keiksmažodžiais operuoja 
Brazilijos parkelio ‘oficiozas.’ 
Tai dar labiau įrodo despera
tiškai šėlstančio klero bankro
tų. ‘Persiorganizuodami* kle
rikalai dėl proformos išmetė 
keikūnų Bumšų, vienok jis 
slaptai yra jų ‘zapievala’, chu^ 
liganiškai skrebiantis ‘pro at
viras duris*. Jeigu ‘KAKO* 
adresu aš išsireiškiu atvirai 
tai vien dėl to, kad lopetų rei
kia vadinti lopeta, o ne auksi
ne plunksna.”
Ir katalikai pasmerkė kunigą

Klerikalai putė durnus į vi
suomenės akis, buk “SLA.” 
yra jiems prielankus ir jie 
tų šenų organizacijų buvo įsi
vilioję savo klebonijon. Vie
nok pamatę antivalstybinį iš
tvirkusių kunigų “darbų” jie 
nuo jų pasišalino, o palaidū
no Bumšos prašymų priimti į 
nhrius atmetė kaipo žinomo 
nedorėlio limenimasi įsigaut 
doron draugijom “A. L. B.” 
apie tai skaitome:

“Sekmadienį, rugpiučio 7 
dienų įvyko “Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje’ draugi
jos visuotinas narių susirin
kimas, taip vadinamuos, Lie
tuvių Namuos, Patagones gat
vėj. Susirinko tik 17 narių ir 
ramiai atitarus įvairius eina
muosius reikalus, kilo smar
kių ginčų Tlel kum Bumšos 
priėmimo į draugijos narius. 
Pastačius klausimų balsavi
mui, 13 balsavo prieš Jkun.

tik 4 už.

“Labai norėtų kunigėliai 
užvaldyti ‘Susivienijimų,’ bet 
šis, matyti, irgi pradeda pra
regėti ir suprasti ‘KAKO’ niei- 
lavimosi tikslus.”
Nusižudė įsimylėjusi pora.
Tragįngai žuvo du Draugi

jos “Hįetuva” nariai.
Rugp. 8. anksti rytų nusišo

vė drg. ‘iL,’’. narys Pranas 
Velykis 26 metų amžiaus. Pa
liko 4 laiškus, kuriuose atsi
sveikina su savo mylimųja ir 
draugais. Velykis paliko Lie
tuvoje tėvus, o Argentinoje 
pusbrolį ir kitus gimines.

Negalėdama to liūdesio 
pernešti jo mylimoji, taip pat 
drg. “L.” n arėV 21 metų, Joana
Raibikytė, šio mėn. 10, rytų, 
slaptai išbėgusi iš namų, nusi
pirko rūgšties ir nuėjusi į 
parkų Lezahia išgėrė. Nuvež
ta į ligoninį Rawson tų pat
dienų pasimirė. Joanai į Ar- 
gentinų atvyko prieš 4 metus. 
Lietuvoj paliko liūdėti tėvus 
ir sesutę, o Argentinoje dvi 
sesutes. “A. L. B.”

Šie dori jaunuoliai rengėsi 
apsivesti.' Jaunoji jau buvo 
pasiruošusi vestuvėms, bet 
jaunikis tų dienų neatėjo. Sa
koma, bijojo vesti dėl ekono
minio skurdo. Susitikę bend
rame vakarėlyje. “Lietuvos” 
salione nesikalbėjo: jaunikis 
jos vengė. Po kiek laiko jau
nasai vėl prašė jaunosios 
rankos, bet tuomet jinai, esu, 
atsisakiusi už jo tekėti. ši 
šiurpi tragedija sujaudino vi
sų Argentinos lietuvių koloni
ją

Bs. Aires,
Rugp., 1932.

Lietuvos Atstatymo 
B-vės Reikalu

(Prisiųsta) ‘ -
Visi suinteresuoti asmenys 

ir musų plačioji visuomene 
jau senai žino šios Bendro
vės vargus ir problemas, ir 
apie tai jau neatkartosime. 
Bendrovė turi dar pusėtinai 
turto, kurį reikia likviduoti, 
bet dabartinis direktoriatas 
negali to padaryti be šėrinin- 
kų įgaliojimo, o šėrininkai 
gali įgalioti tiktai metiniame 
savo suvažiavime, kuriame 
yra šėrininkų kvorumas. Per 
keliolikų pastarųjų, metų buvo 
daryta viskas kas galima, kad 
kvorumų turėti, bet vis nepa
sisekdavo., Praeitame suvažia
vime senasis direktoriatas, o 
labiausiai Bendrovės sekreto

galėtų 
valgy-

rius, buvo įtariami, kad jie 
tyčia nesistengia turėti kvoru
mo, idant tokiu bildu j 
“pabaigti Bendrovę su 
ti”. Todėl patariant tieiįis šė- 
rininkams ,kurie rodė 
toriatui nepasitikėjimų, 
išrinkta specialė 
(proxy) komisija iš J. 
čiuno, J. Ambraziejaus

direk- 
buvo 

pakaitų 
J. Ba- 
ir Dr.

Venciaus, kuriems buvo pa- 
nuo 

1933
vesta surinkti pakaitus 
visų šėrininkų, kad ben 
metų suvažiavimas, kurs atsi
bus sausio mėnesy, turėtų 
kvorumų. i

Žinios nuo komisijos narių 
gautos, rodo, kad komisijos 
pastangos neatneša tikėtų vai
sių ir surinktų pakaitų skait
lius yra labai mažas. Kai ku
rie šėrininkai atsisako pakai
tus duoti politiškais, kiti as
meniškais sumetimais. Todėl 
priseinav visiems šėrininkams 
paaiškinti sekantį:

1. Tie šėrininkai, kurie ga
lės suvažiavime dalyvauti, ne
reikalauja niekam pakaitų 
duoti. Nes visos pastangos 
yra dedamos tik taių, kad šė
rininkų balsai: butų atstovauti, 

per pakaitus 
viskas.

ypatiškai arba 
suvažiavime, tai

2. šėrinihkai tų kolonijų iš 
kurios bent kas tikrai mano 
suvažiavime dalyvauti, gali 
savo pakaitus išduoti tam, 
kas dalyvaus.

3. Visi Šėrininkai kurie pa
tys negali dalyvauti ir kurie 
neturi draugo ar kaimyno, 
kuriam pakaitų galėtų pa
duoti, gali savo pakaitų išpil- 
dę pasiųsti bile vienam iš ko
misijos narių, o jei nė vienu 
jų nepasitiki, tai bent vienam 
iš dabartinių Bendroves direk
torių.

4. Pakaitams, nežiūrint kam 
bus balsas pavestas, galima 
vartoti tas formas, kurias ko
misija išsiuntinėjo. O jei 
randas kur bent vienas šėri-
ninkas, kurs tų formų nėra 
gavęs, tuojaus lai kreipiasi 
prie Bendrovės sekretoriaus, 
ir jam tuojaus bus pasiųsta.

5. Visų parankumui ir pasi-
rinkimui, čionai yra paduoda
mi komisijos ir direktorių 
vardai ir antrašai; neatidėlio
jamai priduokit savo pakaitus 
kam norite ir tuomi sutaupy
ki! Bendrovei didelius iškaš- 
čius ir direktoriatui nesmagu
mus.

6. Pakaitų Komisija: J. J. 
Račiūnas, Sodus, Mieli.; J. 
Ambraziejus, 120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. ir Dr. B. Ven
cius, 499 Grand St., Brooklyn,
N. Y.

7. Direktorių vardai ir ant
rašai yra sekantys: pirm. A. 
Mikalauskas, 2309 E. 21 st St., 
Brooklyn, N, Y., P. Buk$naitis, 
10440 — 117th St., Richmond 
Hill,1 Brooklyn, N. Y., vice- 
pirm.; sekr. A. B. Strimaitis, 
GP. O- Box 127 ,New York, 
N. Y.; ižd. A. S. Trečiokas, 
1# Adams SL, Newark‘ N. J.; 
ir kiti direktoriai: X. Strums- 
kis; ‘ 10356 — 103rd St., Rich
mond Hill, Brooklyn, N. Y^ B. 
J. Schegaus, 134 Broadway, 
Brooklyn, N. Y., S. Kišonas, 
Bairįpgton, N. J., adv. F. J. 
Bagoči'us, 253 W. B. Broadway, 
So. Boston, Mass.

L.A.B-vės sekr.
A. B. Strimaitis,

GP. O. Box 127,
New York, N. Y.

Siah laikau jokio biznio įmo- 
ni ba raklamot ntgali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinių, katdieninia 
aMbimtu gali patraukti dides
nį klijentą tkailių.
Amerikos įmones gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rėk- 
lamuojieu, tuo geriau sekasi. 4

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus j laikraičius, 
vituomet apsimoka.
Kas garsinasi ** Naujienose^, 
tas visuotinei turi naudos.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naujų ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visų Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Tik
Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.
j,. m... II liuli.
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Triihs mėnesiams--------------
Dviem mCnesiams —.. 1.25
Vienam m&nešiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų
Trims mini .. ,_______
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kam bu ’ ulsfetymu.
' b Maliui ui ■i.UiAi, i’»i ui..........

VISAI NELIJO

TUIIJ1l—i 
jw 1

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

$7.00

$8.00
4.00
2.50

Plačiai išbubnytas katalikų universiteto atidary
mas Kaune neįvyko. Atidarymo dieną prie “Saulės” 
namo durų buvo prisegta popierėlė su tokiu pranešimu: 

“Vakar gautu J. Ė. p. švietimo ministerio raš
tu yra pareikštos principinio pobūdžio kliūtys prieš 
Lietuvos katalikų universiteto atidarymą. Todėl 
atlaikius bažnyčios apeigas, surištas su universite
to atidarymo aktu, numatytas iškilmingas posėdis 
‘Saulės* rūmuose šiandien neįvyks ne dėl katalikų 
universiteto vadovybei priklausančių priežasčių.” 
Kokios gi tos priežastys? Tautininkų “Aidas” pa

duoda pasikalbėjimą su švietimo ministeriu p. šakeniu, 
kuris paaiškino, kad katalikų< universiteto steigėjai ne
pateikė savo universiteto statuto nei mokslo programo, 
nenurodė aiškių šaltinių universiteto užlaikymui ir ne
surado tinkamos jam patalpos. Todėl valdžia negalė
jusi duoti leidimą universitetą atidaryti.

Lietuvos įstatymai reikalauja, kad aukštosios mo
kyklos atidarymui butų išleistas tam tikrąs įstatymas. 
Bet įstatymas gali būti išleistas tiktai tuomet, kai švie
timo ministerija žino, koks mokslas toje mokykloje bus 
einamas, ka^ bus mokytojas, iš ko mokykla laikysis ir 
ar tinkama yra troba, kurioje mokykla bus patalpinta.

Katalikų universitetas norėta patalpinti “Saulės” 
name, kur jau yra dvi mergaičių mokyklos ir mergai
čių bendrabutis. Tame pačiame name patalpinti da ir 
universitetą nesą jokio galimumo.

Taigi Lietuvos klerikalų sumanymas paliko kaboti 
ore. Kunigai dabar savo laikraščiuose plusta -valdžią, 
o valdžios spauda iš klerikalų krečia juokus.

WM. GfcEEN APĮĘ DAĘBO PARTIJOS STEIGIMĄ

Apžvalgai
■■ IMA ATSIPEIKĖTI?

* -* I* . ž . » * t • «.

Vokietijos reichstago komu
nistų frakcija nutarė antruose 
balsavimuose, renkant reichs- 
tago pirmininką, remti sočiai* 
deftioktotų kaiididatą.1

Renkant yčichstago (visos 
Vokietijos parlamento) pirmi
ninką, kdmunistai ntrtarčį išsta
tyti savo kandidatą. Bet jeigu 
pimam balsavime tie vletias 
kandidatas negaus daugumos I 
balsų, tai per antrą balsavimą 
komunistai nutarė savo kandi- 
datą ištraukti ir balsuoti už 
socialdemokratų kandidatą.

Tai bene pirmas toks pro
tingas Vokietijos komųništiy 
nutarimas. Kada susirinko nau
jasis prūsų seimas, tai komu
nistai dar laikėsi senosios sa
vo “revoliucinės” taktikos. 
Ėenkant seimo Valdybą, jie į 
visas vietas statė savo kandi-

r. ... T ‘ r »' 1 ■■ i ) 1 1,1' '■ » ■'

datos ir tik už juos balsavo, 
nors gerai žinoji, kad jų kan
didatai negali bot išrinkti. To 
dėką, į Prųsų seimo pirminin
kus tapo išrinktai hitlerininkas 
Kęrrl. Ir tuoj aus seimo kari- 
doriųose hitlerininkų atstovų 
būrys užpuolė ir baisiai sumu
šė porą komunistų korespon
dentų. Reiškia, “naciai” komu
nistams “atlygino” už jų 
tiesioginę talką fašistams.

Gąl būt, tas incidentas 
bar paskątino Vokietijos 
munistus protingiau elgtis,
praktiškų rezultatų tas komū" 
nistų nutarimas neturėjo, nes 
pirmam balsavime praėjo fa
šistų kandidatas.

ne-;

da- 
ko- 
Bet

LENKAI NUNUODIJO POETĄ 
Al). MICKEVIČIŲ?

parduodavo Lietuvos žemę ir 
žmones. , K

Šitų pasibaisėtinų fągtų ne
gali nuneigti net ir patys ku
nigaikščių garbintojai, štai, pa
vyzdžiui, Vytauto Didžiojo ko- 
mitetos fcfeidb ' š'AVo *'lc5šofriis 
A. Vienuolio romaną “Kryžke^ 
liai”, kur pasakojama šitokį 
dalykai:

“Kunigaikštis Vytautas su 
savo pulkais ir bajorais nub 
Kauno patraukė j ' šiaurės 
Vakarus ir .užėmė Bopartė- 
nų, Ukmergės ir Kulvos ba
rą. Did>'sis ordino (kryžiuo
čių. — “N.” Red.) magist
ras su savo talkininkais ri
teriais siautė tarp Nemuno 

' ir Neries ir, palaikydamas 
ryšius SU Vytauto kariuo
mene, visu frontu žygiavo į 
rytus, kad iš karto nuo Lie
tuvos paviršįąųs Tunią, Ąly- 
tų, Merkinę, Trakus, Vilnių

' ir Krėvę...”' > ' / ••
“Tais žiauriais laikais, 

, kai kariavo tarp savęs ku
nigaikščiai, nebe brolis buyo 
žemaitįs lietuviui, lietuvis 
žemaičiui.”
Lietuviąį į1’ žemaičiai žudėsi 

dėl kunigaikščių garbės 
1r naudos

“Jei kunigaikščio Vytauto 
ir jo bajorų širdyse įr būvį) 
kiek pąsigaiįejimb savo k^u“ 
jo žmonėms lię'turiams, taiį 
gal nedaugiau, kfe’k pasigai
li vilkas vilko, kai jį taihpo 
medžiotojo šunėš. Gal ktuU- 
gaikštis' ir jo bajorai dau
giau pavydėjo kryžiuočiams 
ir jų talkininkams grobio iį* 
tokio pasisekimo, negu už
jautė teriojamus Skirgailos 
ir Jogailos valdinius lietu
vius. Lietuviai buvo savo 
kraujo,, bet vis vien jie bu
vo jo priešai: tai buvo jėga, 
su kuria Jogaila išvijo jį iš 
Lietuvos, atėmė jam Tra-

“N.” Red.) magist- 
i n'4*' • i • •

kus, rusų žemes. Jei tik ku 
nigaikštis dabar butų gaįėjęs 
ir butų pasitikėjęs savo jė
gomis, jis grėi&ati l^utų puo
lęs nebereikalingus jam kry
žiuotus 'ir jų talkininkps ty, 
r.tėmęs 1 i š j ų grobį, • pats v i e- 
nas butų Žygjąvęš į T rakus': 

’ ir Vilnių. Tuo tarpu jis gai-
Įėjo tik savo žemaičių, bijo
jo didelių" įjuos tolių ir kry
žiuočiams, kurib jam dabar 
buvo reikalingi, stiprus ir 
galingi. 13et Skirgailos ir 
Jogailos kunigaikštis negai
lėjo ir pats ėjo jų naikinti. 
Kad ųaskhtint^ kpyžįuočiųb 
ir jų talkininkus į žygį Lie
tuvon, jįą iiąt 'pakorė geliąs 
dešimtis prieš ordiną sukilė
lių, Savo mylimų Žerpąičių 
bajorų.”
Tąi matote, koki “didvyriai” 

buvo tie kunigaikščiai ir kaip 
“garbingai” jie Lietuvoje šėi- 
mininkavo.

Jogaila su Skirgaila išvijo 
Vytautą iš Lietuvoš. Ta^a Vy
tautas pasikvietė talkon kry
žiuočius ir lėidosi kartu su 
jais prieš Jogailą ir Skirgailą. 
Kaxd kryžiuočiai Vytautui pa
dėtų, jisai pavedė jiems val
dyti ir plėšti žemaičius, ir kai 
žemaičiai bandė nusikratyti 
kryžiuočių jungo, tai Vytaiitas 
žemaičių vadus pagėrę. Q Jo
gailos padėjėjai bųVo įengai.

Nenuostabu, kad Lietuvos 
kunigaikščiams šitaip Lietuvą 
teriojant, su kryžiuočių ir len
kų pagelba, šitaip kraštą dras
kant įr priešams pątdąviriė- 
jant, Lietuva ilgainiui paliko 
biedna, silpną ir pavirto kitų 
valstybių grob%. Kunigaikščiai 
ir bajorai savo godumu ir 
žiaurumu Lietuvą pražudė.

Lietuvą atgaivino iš papras
tos liaudies išėję švietėjai, ku
rie dirbo ne dėl savo naudos . ' ' i ' . •
ir garbės, bet pasišvęsdami vi
suomenes labui.

kvėpta. Teologų kompętęncija!

Neseniai mes turėjome progos šioje vietoje pažy
mėti, kad Amerikos Darbo Federacijos vadai pakeitė 
savo nusistatymą nedarbo apdraudos klausimu. Per 
daugelį metų, dar nuo Gomperso laikų, jie laikėsi tos 
nuomonės, kad verstina apdrauda nuo nedarbo tai — 
bereikalingas ir net kenksmingas darbininkams daik
tas. Bet paskutiniame savo suyažiąvime A. D. F. vyk
domoji taryba jau pasisakė už privalomą, įstatymais 
reguliuojamą apdraudą. Šitą Federacijos vadų poziciją 
prezidentas William Green paskui pabrėžė ir savo kal
boje per Darbo Dienos šventę.

Dabar galima pastebėti, kad Darbo Federacijos 
vadai jau pradėjo kalbėti ir apie nepriklausomos nuo 
kapitalistų Darbo Partijos steigimo gąlimumą. Nęw 
Jersey valstijos Federacijos konvencijoje prezidentas 

e Green sakė kalbą po to, kai konvencija priėmė rezoliu
ciją, pagirdama demokratų kandidato į Jungtinių Val
stijų prezidentus, Franklin D. Boosevelt’o, rekordą dar
bininkų klausimuose. Greep nurodė, kad politikoje 
Amerikos Darbo Federacija iki šiol visuomet buvusi 
bepartyviška, ir pareiškė:

“Aš nežinau, ar kuomet nors ateityje Ameri
kos Darbo Federacija tą savo nusistatymą pakeis. 
Bet aš manau, kad, atėjus tokiam laikui, jeigu ji- 
sdi ateis, kada didžiulės darbininkų klasės vyrąi ir 
moters įsitikins; jogei jų reikalams gali geriausiai 
patarnauti nepriklausomos politinės partijos stior- 
ganizavimas, tai jie tą planą priims.”

. Kalbėtojui ištarus žodžius apie nepriklausomos po
litinės partijos organizavimą, konvencijos salėje kilo 
triųkšipingi aplodismentai, kurie tęsėsi ilgai.

Vadinasi, Am. D. F. vadai jau nėra principialiai 
priešingi Darbo Partijos steigimui. Jie tik tankią dar, 
kad už šitą idėją pasisakytų darbininkų mases.

šiemet, žinoma, jau per vėlu galvoti apię didelės 
iš darbininkų masių susidedančios Darbo Partijos stei
gimą, kuri galėtų aktingai daiyvaiitį japkri&io'1 Tiitkį- 

Tnuoše. Darbo 'ĖaMiįjųą rolę tilo tątptį įen^a aūfkfjį' Šo- 
cialistų. Partijai. Bė‘t nėra’^įo^, kad jau 
mąs tas. laikąs, kądą ir didžiosios darbininkų ųnįjos 
suppąs, . jogei nępnKUusąmas politinis Veikbnaš yra 
darbinin^ąipę tąįp pat ręikalb^as, kaip brgąriižuota 
kova ekonominėje dirvoje, 1 v 41

Anot “L žinių”, lenkų laik
raštis “Wiaddmošci Literackie” 
rugp. 21 d. įdėjo garsaus lenkų 
kritiko Tado Boy-Zelenskio 
straipsnį “Ar Mickevičius buvo 
nuru ūdytas

Tame straipsnyje Boy-Ze- 
lenskis stengiasi surasti tikrą
sias Adomo Mickevičiaus mir
ties priežastis. Didis lenkų po
etas, kuris buvo kilęs iš Lietu
vos ir vąidno Lietuvą “manp 
tėvyne”, mirė 1855 m, Xdn- 
tiąnįinopoįyje, turkų sostinėje. 
Oficialiais daviniais, jų mirties 
priežastis buvusi choįęrą. Bet 
Bpy-Želenskis iižtiko dokumen
tų, kurie liudjją, kad jisai mi
ręs ne nuo choleros.

Mįękevičiųs 'Konstąn^įnppoįy- 
j e organįzavo pabėgusių iš 
įĮųsijos žydų legionus kpyai 
prieš Rusiją. Lenkų aristokra
tiją tuo buvo labai pasipikti
nusi, nes ja} rodėsi, kad toks 
ppeto veikimas darąs “gėdą” 
lenkų tautai.. Pasiremdamas 
įvairių asmenų laiškais, rašy
tais Mickevičiaus mirties lai
ku, ir kitokiais dokumentais, 
Boy-Zelenskįs mano, kad poe
tas mirė nuo mtOdų, o ne nuo 
choleros. Jisai spėja 
'keviČiaus nužudymo

ąd Mię- 
aną bu

vo sudariusi lenko Zaltnoyskio 
grupė ir kas nors iš tos grupės 
planą įvykdė.

KUNIGAIKŠČIŲ GADYNĖ

Įsigalėjus Lietuvoje tauti
ninkams, 'prasidėjo/uolus seno
vės Lietuvos kunigaikščių gar
binimas. Kunigaikščių 'atmin
čiai rengiama' jubiliejai ir 
šventės, '■ kunigaikščiu vardais 
“krikštijama” Lietuvos mokslo 
-įstdigds’ ir draugijos, stelbiama

* 1 ♦’ R J ' *" 1 „■ t . V * 4 ‘ W į

kunigaikščių ordenai, ir t. t.
Bet tikri istorijos faktai ro

do,'khd ta gadynę ^tfridjė Uiė- 
tiitą Valdė ’kubi^afkš^iai, bdvo 
tohiįjtolr^e ^av^dfhdM Hetu- 
^ofe ''didieji /ir ‘magieji 'kįfil- 

kits su kitu kariavo, 
Hėdhtof žAio^ių /kraują hą!- 
kipdami krašto tuytą, kits ki-

Buvęs Kunigas apie Kunigų -Psichologiją
"';l (Tąsa)
“įmonės yra nepaprasti len

gvatikiai, lengvatikiai iki pa
siutimo. Religijų istorija, ir vi
sų religijų, tai ^geriausiai įro
do. Visos tos religijos, kurio
mis žmones tikėjo ir dar tebe
tiki, yra tokios miZefnos, jog 
kiekvienas individas, apdova
notas sveiku protu, galį iš jų 
tik nusišypsoti. Skirtumo tari} 
tikro ir melagingo, tarp galimo 
ir absurdiško, tarp proto, ir be
protystės — nebeegzistuoja. 
Nebėr neįlikimo, absurdų, pa
mišimo. Viskas yra švęnįą... 
Be abejo, žmogus nėra be pro
to, bet tasai protas, užuot bu
vęs argiuneįitas prieš jo kvai
lybę, yra baisus įrodymas kaip 
tįk tos jo kvailybės, 
protą ir būti beprotiškam yra 
dąitg blogiau, negu neturėti vi
sai protai. Net genialumas įr 
kvailybė 'gal susigyventi...”

Krikščionybės dvidešimt 
amžių’ yra dvidešimt ariižių 
tihtopeldystCs. ' f' “Katalikybe, 
sveiko įgroto žmogads akyse, 
tėha ’^rynh ‘štabmeldystė. Mus 
tiebiiri 'štabdieldiškoš religijos 
ąb^yi’di^kdiriąsį ’ katalikiškos 
religijos Stabmeldiškumas šte- 
bkrš diit daugiau m tisų ai-

. inŲsij laikais įastę-
bimii tam tikra evoliucija ’ti-

■bTar«iu? ’i>ri»
kryžioktii 'V Ifeiikiisi tt’ jiėtfts

ir apologetų 
j ') t ar e’ 1 

ii kas iū pabrėžia, kaų leli
ja ęsaiitį jąUsfUo iįąlykas, ne

yįenaii

_ ~ . _ . - : šviesti žmones, pavargę nuo
pasąulįo ir žipogaųs mdksle savo ieškojimų, abejonių kan

kinami/ geisdami tikėti nors 
kai kuo, matydami daromus iš 
visur priekaištus, pasiduoda 
be rezervų vadovams, kurie, 
su stipriu, nesugriaunamu ti
kėjimų, skelbia antgamtinę 
misiją. Ir Štai mes matom ieš
kančias ir neramias sielas, pa- 
Šjdųodan^as bažiiyčiai, kuri 
tariati ėsanti neklaidinga, ir 
tie, kurie abejojo dėl Dievo 
buviiųo, baigia tuo, kad pra
deda dievinti hosįiją -- duonos 
šmotelį!”

|Cam teko susipažinti kiek su 
tgbĮld^iją, tas žino, kiek ten 
ViSdkių iiesąmOhių, prieštara
vimų kuriozų. CTaraz, jaunas 
kunigais būdamas, sykį per
skaitė Fėnelon’o “Traktate 
apie Dievo egzistenciją” tokį 
lWsąkį 
([vašia, negu kūnas, nei dau
giau kūnas, negu dvasia; jis 
nėra nei Vienas (dvasia), nei 
ditĮrąs (kanas).” Kada jįs krpi- 
pėsi į senesnį kunigą, prašy
damas paaiškinti jam tą “mis- 
tęringą” posakį, tasai patarė 
j arti mesti galvojimą. Beveik * 
visi kunigai neturi jokio su
pratimo Tar ignoruoja) apie 
visa ką yra padaręs Mokslas, 
Kritiškas Mokslas religijų, baž- 
nyčiOs Itiotijos srity. SaVo pro
to letąrgįją jie visuomet gali 
paaiškinti tuo, kad jiems nėra 
reikalo skaityti Velnio įkvėptų 
raštų. Juk, kas’ nesutinka su 
bažnyčios dogmomis, yra Vel
nio įkvėpta. Sunku išsprukti 
iš religfjos bei metafizikos 
patamsių karalijos, kada žmo
gus, pateko į ją nuo vaikystės 
metų. ‘Kada žmogus ’ nuolat 
gyvena gilioj naktyj, kelių žai
bų nepakanka, kad jis galėtų 
įrivrii&luofi dienos šviesą, sau
lę, ktftioš jis niekuomet nebu
vo matęs.”'

Net dievotas -žmogus, jei jis 
sugebėtų nors kiek šalčiau pa
galvoti, tūrėtų pripažinti, kad 
Visos religijos, jų 1 tarpe ir 
krikščįoųybė su katalikybe, 
nielo, absoliučiai nieko, negal 
paaiškinai, kas yra dievybė, 
kas yra žmogus, kas yra pa
saulis. Religija, katekizmas, 
kuris turi riskų paaiškinti, tik
rumoj terodo paslaptis (mis
terijas) ar didžiausius absur
dus. Paklauskit teologų ir gau
sit tokius atsakymus: i

— ’Kcik'iTi yra pasaulio prad
žia? ‘'

—Dįęvąs su^ųrė pasaulį į 
šešias dienas.

—Kąs yra Dievas?
—Apie tai nieks | nieko neži

no.
—Kaip galima sukurti jš nie

ko (ex nihilo) ?
—Apie tai *nicks neturi jokio * 

supr^Hfflo. Į
—Kuri yra priežastis žemės 

drebėjimų, marų, potvynių, 
sausrų, 
visų Žmonijos nelaimių?

—Dievo tuštybė.
—Kurios yra priemonės 

toms nelaimėms pašalinti?
--Maldos, procesijos, paau- 

kavifnai, cete'mOnijOs 
tikros priemones dangiškam 
pykčiui nuraminti.
* Dangus yra iiž-
pyį&Į*

-^Toąel, Kad įmonės pikti. 
—Kodėl žmonės pik'ti?
—Todėl, kad jų prigimtis stu- 

gadiVitą^ »
: —Ktrri ytą šio sugadinimo 
priežastis?
\ —Toji, Kad pirmas žmogus, 
pirmbš moters' suviliotas, šu- 
vąlgė vaįsiąus, kurio Uždraudė 
lięąįį pievas.

—Kas pastūmė šitą moterį 
padaryti tokią “kvailystę?

—Velnias. ;

f
 Kąs sukūrė Velnią?
riitK; jis sutverė jį ange- 
i do Wp t i Vėl iri ii.

—Kodėl DįeVhs \feido, kad 
Velijąs taptų “šio pasaulio

tai nieks nieko pęįi- 
ųo. Tm t>ašlapfe..t • ‘

—Tuo budu, pagal teologus, 
kuri yra ptrmiaūsia ir aukš
čiausia priežaktts* Viso, kas lie- 
čia Žmoniją? ’ w

(Bus dauginus)

yrą lygi nųįiui.
-1

Bet jie (teologai) mano ki- 
aip. Jie pasisako žiną visas 

i Veltas tiesas. Jie Su visomis 
spiųikmenomis žįnp, kas buvo 
pasaulio pradžioje, kas bus 
amžių gale. Nieko nėra jiems 
.paslėpta. Jei jus drįstate pa
reikšti jieiną savo abejones dėl 
vidnbš kilos 4“švehtps tiesos/’ 
. ie, apakinti savo fanatizmų, 
lęapykąntos, netolerancijos 
ęuprni, apkauk8 lus nėtikė- 
iais ir net nedorėliais. Visų 

teologų ir didžiųjų bažnyčios 
žmoriių (ir šiaip religingų 
žmonių) autoritetas patoso, 
kacj lengvatikiškųtnas gali su
sijungti su inteligentiškumu ir 
nuoširdumu.

Paimkim vieną kitą prancū
zų autoritetą religijos srity, 
štai, pav., Versallio pamoks- 
lįninkhs ir nuc^ĮrfMs faŠytojaš 
(xvii aftiž.) BossUet. Savo 
‘‘Visuotinės istorijos’’ apžvalgą 
jis pradeda 'tokia posakiu 
“Dievas aukure pasaulį api^s 
4004 metus prieš 'Kristų.” Trū
ksta čia tik metų laikotarpio 
(ar mėnesio) nurodymo! Aį* 
yra nors tolimas sveiko proto 
šešėlis jo teologijoj! Visus 
mirusius be krintą jis padedą 
į prągarąV— ir Sokratą, ii* 
P|atpną, ir Epiktetą, ir Marką 
Aurelijų, ir ristis nekaltus kū
dikius... Mąteyis ųetųrinti di
džiuotis, kadangi ji esantį tik 
vyro lonkaulio ^tryliktot) pa-

ko nepakeitė tradiciniam Ro- 
iiios kulte, 'tikinčiųjų Katalikų 
pi ase j.

Tradicinis tikėjimas, t. y. 
tikėjimas absurdiškomis dog- 
lųoniĮs, viešpatauja kunigų 
tarpe. Katalikiškds tradicinis 
tikėjimas įtiks, koks buvo vi
duramžiais, dėstomas dvasinė
se semiparijdse, kaip prieš 
šimtą metų. Aplinkos, žmonių 
lengvatikiškumas, paslėpti dva 
Šios kampai, “kur mičga .prie- 

, tarai,” net inteligentinguose ir 
cltcl^iiiose žmdūėse, žmogaus 
‘hienųgalimas palinkimas lai- 
KSiį šavo hdruš rehlybe” ir tt. 
—visa tai jau šiek tiek paaiški
ną buvimą nęt XX amžiuj ri- 
(luramžįų dvasius tvirtovių — 
dvasinių scmiharįjų.

/ IV.
Viena iš svarbiausių ir nau-

ii- itnižinąi palaikyti aklą ka- 
talikišką tikėjimą dvasinėse 
seminarijose yjra absoliutus 
pastlik&jimiis dutOritetu, baž- 
nyėios auloriįę'tą. Visai nuo-r 
širdžiai kunigai tiki, kad krik- 

”^a.
Km pat žmpnišhh migija, kaip 
ir kitos. Kodėl' jie taip tiki? C 
totįęl, kad krikščionybę ^hiKi 
‘Uieviškti tikėjimu” Šv. Povj- 

sv. p 
mąs Ąkvinįetis, Bossuet, Fene- 
ĮftP, J^rdatojię, 
kąd pasauliečiai rašytojai,rašytojai

pat ia tįkėjb.
/ ‘J'.’r.il f'

Kuniggį ije^ąl atsisakyti nuo 
sgi)o autgrUeto argiimeiitacijoi 
jau uitįn fdėt to, kaį iuėkii ne- 
abejodami, jie apie nieką ir

t...

^Dievas nėra daugiau

K
keti,” vapie pų^monės
intiminius . patyrimus ir lt. 
Žel"'tbjf “j antini nie-

Ne magiau pųošįrdus buvo 
Pascal, neabejotinai genialus 
mokš'ĮinihVaą. galėjo turė
ti tik “jausmo tikėjimą” —per 
stipri buyp vįs dęlto jo £a|yą. 
Juk jis tyirjiną savo “Minty
se”, kad žmogaus protas abąų- 
liuČiai yiėghlf įrodyti Dievo 
Įnfyimo: “Jei yrą Dievas, jis 
yra Visiškai ptoto nesugauną- 
mas, kadangi neturėdamas nei 
dalįų, nldi ’rįbų, jis^ųęgalį ture-, 
ti jokių santykių sii ’inumią. 
Mes negalim, tuo ‘budu, nei pa
žinti, kas jis yra, nei pasakyti, 
ar jis yra. Jei taip ' esti, kas" 
drįstų spręsįi šį klausimą?”

Užtdt, Pascal’įo nuomone, 
“širdis turi savo pagrin dus, 
kurių nežino protas.” Bet šir
dis jtik mo^ą tik inylčti ar ne
apkęsti, o ne samprotauti. 
Karštai patardamas tikėti, ta
sai religijos apologetas duodą, 
tarp kitko, tokį vaistą: **Dary
kit'taip, kaip daro tikintieji— 
tai jus privers tikfH ir sukvai
lins jus.,f '(‘kaitės comnie ceux 
qui croien't; cela vouš fera crO- 
ire et vouš abetira”). Jei tokia 
kainą — sab^s s'Ukvąilinįtąu! 
—galima įsigydyli tikėjimo, 
kas iš turinčių gerus sveikus 
^mėgenįs, Miks geru ka
tarui

Jėžuita’i ir jansenistaį ilgai 
ir aštriai koVojb \VII amžiuj 
dėl visokių rūšių Dievo malo
nių. Tai primindavo Bįzantijos 
laikus, kada didžiausi ginčai it 
nesusipratimai kilo dėl vienos 
raidės t (jotos): vieni tvirtino, i-’-i'«***•• okąų Kristus esąs lygus (savo 
substancija) Dievui Tėvui 
C‘hoi*rtbi6Utius”), kiti — kad

oratorių, poetų negal iš pakly

riiikinį pasakų primityvios 
tautelės, kurią jie laiko Dievo!

nieko nereiškiančių žodžių 
(diėvgs, vęiniąs, angelas, 
lonė ir tt.) žmoi “
lieji ikfhują,^įiJkino vieni ki
tus, siautė religiški karai. Tuo 
tanpu. palys deolpghi pripažin
davo, kad Dievo ne tig negail
imi apibrez t i, bet net duoti
jam tinkamo vardo. Ir apie vi- 

blttyl>ę vis
, ,Į> ’* lįę šlifus ir

įimtus . didžįauriųL atoriąusių 
tnyg*J.' ^«l?. Ii®
negalėjo apibrėžti, nei net tin- 
^atoai1 pariiitių|i.

Kaip gražiai ir teisingai pa
rašė tfpto
di‘dy?is ^torĮkaĘ Macau’ley "sa
vo “Ąnglij6s' ^Ąpie

K 'lėettuš '
Žmonijos protai nežino dau-

, ma- 
mones per amžius

tam nieko nuostabaus, kad ap-

- štai

g»»wĮ&wiftWC4^w^Bfc »■ <



Antradienis, rūgs. 1

Lietuviai

t Avenue

Pašovę moterį

ftrąbęriąi

GRABORIŲS IR

Apiplėšė medžiotojus

AdvokataiNusižudė bedarbis riai

Vunderkindai

Vala

Tel. Yards 1829

Kom

Įyąirys Gydytoją!

DR. HERZMAN

grabo
Tel. Yards 1741.

DR. A. L. YUSKA 
' ' 2422 W. M0r9u.lt. fij. 
kampas 67th ir Artesian Art.

Telefonas Grovehill 1595
><L?? W. ? IM į1 n,QO ?/ 
-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotu pagal turitarimi

Kaip ^inia, depresiją skąų 
džiai paliete ir meųo sritį. & 
sezoną paliaus gyvavusi įCliĮ

ki .4 f r nuo 0lki 
uw*

‘'■į 'jMĮįtfflgEZZ 
Pypkite iayp aki|

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPtOMRTRIST z 

fck Praktikuoja virt 2 O ią. 

W MSrŽM 464$ S.t Ashland AtfS.
< Trt* ąouleya^ ftf7

zmo- 
mėgejams 
Chicagic-

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

ir nuo'6:30 iki 8:30 vakare, Sek* 
nūdieniais nnb 10 iki 12. 7

3421 So. Halsted.St
Phone Bonlevard 8483

Syrado prięš 7P,000,0Q0 
gyvenusio dinosauro 

kaulus

uni vcrsite,t a3 
turės septynis 
nepaprastai ga- 
. Kiekvienas tų 
rra penkiolikos 

amžiaus ir prade 
universitete. Jie

Ofiso" valanti 
8 vai. vi 
* Ofiso _ ..

Namų TeĮ.s Prpspect 1930

Pitone Boulęvard 4139 
' Ą. . ]UĄSĄLSl$S

Musų Pą^rnąvUpat lai- 
*?,,OT^ ** «Į-
** TOoomec <0 lUi- 
rungas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui * sky-

Šiandien iš Califor- 
nijos bus jjąryežtąs 

Simono Staniulio 
kūnas

Bomba sudraskė auto 
mobilių

Ą, AIONTVIP, M. P*
Wcst Tpjvn State Bank Bldg. 

2490 W. Madison St. 
7ąl.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vai 
1 ' ' tel. Seeley 7330"
Namų telefonas Brunsvick 0597

Turės sėdėt: ^ąiėpmė 
Ūž polįęmųim žvaigž

dės pavogimų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CUirORGAŠ 

4142 ĄręĮjer Aveniu)

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėtiom nuo 10 iki 12 dienf. ’

Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0030

Ketvergo vak.
Tel. Ląfąyeųę 6393

pagal sutartį

Szymczaku bandys įti- 
kad Chlcą- 

mieslui suteikti paskolą 
pilnai saugus investmen,-

Rez. 660Q South Artesian Avenue 
f 6659 
ai 0257

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westetn Avenue

Tel. Lafayettc 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto
«?99 6 i# 9 vakąro

4729 South Ashland Ava., 2 luboą 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte,' nuo 2 iki 4 
yal. pp pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. 3<M*

ras.
Ofisas ir Laboratorija:

- -- r.-— " T,-’•>'* netoli Motį
Valandos: nuo 10—*12 pietų

Prieš motus Įniko Philip 
Igoe nupirko bedarbiui ftą- 
FOld Weųte payajgyti. Ileyal- 
gydaųpi$ Wcįdę pjąsitąįjke 
Piję polįcinoąo žvaigžc^S ir jg 
nukpiąųkė. Pereitos savaites 
pabaigoj įgotc pąžiųo Wentę 
ir arc^tųvo. jį* Už žvaig^dp8 
pgvpgimų teisėjau pajji^h^e 
Wenlę (įc^iinčiai dienų kalė
jimo.

Los Angeles mieste, Calįfęr- 
nijoj, rugsėjo 9 d. pasimirė Si
monas Staniulis. Staniulis buvo 
pasaulinįo karo veteranas, rih- 
ęįangi jįs nesveikavo, tai prieš 
keletą metų išvažiavo j saulėtą 
Californiją sveikatos ieškoti. 
Tačiau sveikatos nesurado... 
Jam teko atsigulti kaTo ligoni
nėj, kur jis ir pasimirė.

Laidoti Staniulį nutarta Chi- 
cagoj.“ Rytoj rytą jo kūnas

2656 Węst 69 Stnej
Telephone Hemlodc <321 L 

iM 9 vjMm 
Ntdtho^U pagu sutirti

pražuvęs
Daugelis jpinnuju i»pud$i|j 

Įšo
ktu nor. mažu ii mžiųrpi

I^ądąngį sta 
teįpa apie 

tai \1u1zikoQ 
ncp^itrukjj

1* ll'Z

511,000 mokinių Chica 
gos mokyk|osę

t£c«ae-E. 8? 4. Pbotbj '

Robinson, 11L — Hubert C. 
Moor, mokytojas, kuris nužu
dė savo žmoną, nes jam įkyrė
jo indus plauti. Jo žmona irgi 
buvo mokytoja, tad neturėjo 
laiko tinkamai namus prižiū
rėti.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS’ DENTISTAS 

yaljsndos: nu© 9 ryto iki 9 vakaro.

CGICAGOS 
ŽINIOS

70,(MM),(KM) metų, 
valstijose Dr. Barnum 

iš Amerikos Muzie- 
alcido du metu. Jam 
* ęurąsti ganius vj$ai 

dinosaurų, kurie 
prieš 70,- 

Pasak prof. O#- 
kiekvienas tu dino- 
/ėręs apie pusantro

Chicagiečiai turės 
operų

ĘUDĮEIKIS ypj vienatt 
t«Wia ambulancĮ patams 
tarnautoju. Dykai Keturi _ ..................
šerinių.
kltar. , - / . r, : - *... - --i—"... ;

Nortvveętern 
šiais metais 
vunderkindus, 
bius mokinius 
vunderkindų 
metų amžiaus ir pradės mo
kytis universitete. Jie visi 
jau yra baigę ankstinus mo
kyklas. Universitete su jais 
filis daromi eksperimentai: 
profesorių stebėk jų tolimesnį 
besi vystymą.

4605-07 South H 
yiW Talefomlt Yj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7*—8 

Seredomis ir nedčliomu pagal «utart|. 
Rezidtncija 6628 So. Rithmond SttHt 

Telefonas Republic 7868

JARŲSH
PHYSICAL 
THERAPY 
r MIDWIFE

6109 Mb 
Albųny Ąv.

Phone

SKYRIUS:

>purt, Cicero, III.
į. Cicero 5927 ’ *

man]

Prie Milford teatro, 3311 N. 
Urawford ay., apkųmdienio 
vakąre plyšo bopiba, kuri ap
linkui ėsanticiUsS ugniams pa
darė nemažai žalos, — išby
rėję keliolikos langų sliklai.

Bomba buvo padėta ų Max 
MeĮtzork) automobilių ir už
taisyta taip, kad turėjo plyš
ti tam tikru laiku, kada teat- 
ras užsidaro. Meltzcr yra to 
teatro vice-prezidentas.

Meltzer buyo atvažiavęs sa
vo giminaičio automobiliu.

Chicaga bandys gauti 
paskolų iš New ¥oj- 

ko bankų

vyriauęiąs r^ųiėjas Smpuęl 
Įųęull nusibankrutijo* Buvo 
manomą, kąd cbigieįiaį visiš
kai nebeturės operos. Tąęįąų 
prieš k>ęk laiko prie Chicagos 
Stadiono, susiorganizavo gru
pė žmonių, kuri pasiryžo kiek 
galima pigesnėmis kainoiųis 
statyti labiausiai populiariš- 
kas operas* To organizacija 
yra žinoma kaipo Chicago 
Stadium (Irand Opera. Naujai 
susikūrusios operos reikalus 
tvarko Maurice Frank, kuris 
toj srityj turi didelį patyrimą.

Tenka pažymėti, kad 'ope
ros”' bus statomos tik šeštadie
nio vakarais. Vaįinąsi 
vieną kartą per savaitę, 
ros vyriausiu dirigentu 
numatomas pagarsėjęs 
muzikas J. Samosoud,

TAI yra piuk'u jeigu gali taip 
k padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks maža^Į 
dalikas gali peĮęistl Jum? fitį 
pirmin. ‘
" PavyzdžiąJ, Jeigu žmogau^ 
dantis yra nesvarus, tai jus no
voms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmėtima tam žmogui. O 
tuo tąrpu gąl-but toks p^t už** 
rietimas yra daromas ir jurtis.

Lhterine, dantų tepalas, valo

Pr* ciSjauga
Utarninkaia, Ketvergait ir Snbacoms

Pantdiliab. Seddomb ir Piinyžfo Ja 
" ;ą2| ffų.

Nubildi? liekame,

* įįptin^, S'Httf GM&įfo

Laidotuvėse patarnauja grabo< ritu Lačliayičjų/, Td. |lq^Sl< 

25 B 5«

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

n su* e e*^*tu*

Šiomis dienomis Cliicagoj 
buvo sustojęs prof. Henry F. 
Osborne iš New Yorko. Jis 
grįžo atgal iš Wyoming ir 
Montana valstijų, kur pralei
do keturias savaites, betyrinė
damas naujas iškasenas. Ypač 
jam rūpėjo susipažinti su nau
ja grupe dinosaurų, kurie gy
veno prieš

Tose 
Brown 
jaus nr 
pasiseki 
naujos rųšies 
Amerikoj gyveno 
(MM),(MM) metų 
borne’o 
saurų 
tono.

S, M- SKUDAS
Lietuvis

‘ . BALSAMUOTOJA$
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Td. Roou.dt 7531

Sekmadienis pasitaikė la
bai šiltas, tad daugelis žųionių 
važiavo matulytis. Įvyko ir 
nelaimių: Micbigan ežere pri
gėrė Ęinma Mąębacek, 17 me
lų ąu^iąus mergina, 2817 S. 
St. Louis av. Ją pagavo su- 
Įcucyę ir nutraukė į dugną.

Phone' P/ 
Ofiso TeL

DR. P. Z. ZALATORIS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

1821 So. Haltled Street
U-L.

Ofiso lt Rez. Tel. Bonlevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 35111 St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts)
9^ W r-3’

Nedžlduniau pagal sutarti 1 '♦ -•
Ofiso ir Rez. Tel Bonlevard 5914

DR, NAIKEUS 
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th O Hąlrted St.) 
Ofiso valandoj: nųę 2-4, nno 7*9

Keturi apsiginklavę bandi
tai prie Archer a v. ir I3l su 
lailce keturis automobilius 
kuriais važiavo medžiotojai 
ir atėmė iš jų šautuvus. Tai 
įvyko sekmadienio rytą.

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

Jei neatsiliepia Šaukite Central 7464

DR. A, A. ROTH
Rusas (lydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it venerikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 3 Ist Street

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

Vakar atsidarė Chicagos 
įėjusios mokyklos. Apąkai-

GPABORIU (STAIGA
BUDEIKIS ir vSl nustebino 
mis kainomis už aukštos

A, A. SUSIS 
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Roęm 905 Tel. Dearborų 7^66

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
___ _ : » , . ... ,v * ■ - " ’ • 1' r e

Vakarais: Utąrn. ir Ketv.—6 iki 9 
4145 Archer Avė. Td. Lafayette 7337

Ttūfrįūfok 3193

AAs 
Stu Room U13 

Central 44 U
J ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vifta r'' ' "

Upera skelbią gontęstą mo
kyklos vaikams Įįjgi 18 metų 
amžiaus . Kas parąšy^ geriau- 
sį rašinį tąm ‘.‘Why do the 
works of the mąstęrs hedong 
to the masses?” gaus Kopipli- 
mcnlarius tik|c|u§.

Sekmadienį Oak Parke bu
vo didelis sujudimas. Vogtu 
automobiliu važiavo du vyrai. 
Policijos skvadas pastebėjo 
juos ir bandė sulaikyti. Va
gys paleido automobilių, kiek 
tik tas galėjo bėgti. Policija 
irgi paspaude ant geso ir 80 
mylių per valandą greitumu 
pradėjo vagilius vytis. Pas
tarieji nebegalėjo automobilio 
sukontroliuoti ir įvažiavo į 
namus. Vienas vagilių pabė
go, o kitas tapo suimtas. Jis 
pasilakė esąs Domi niek Cin- 
ciarula, 1116 N. Lockwood a v.

Besivijant vagilius, buvo pa
leisti keli šūviai. Viena kul
ka kliudė p-ią Ii. Smead, 
1013 N. Mayficld av. Mote
ris tapo lengvai sužeista.

lcnr« ištikro iveičia nednūky- 
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinių pagalios tapo iŽ- 
riitM/'11 ’

Didelč tūba Listenne ilantu 
tepalo Rainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekbriu.

žymiausius
Jam jau pasisekė gauti 

piovanni 
spalių 23 d.
’ Kainos bus 

ųtų ligi *$1.65. ' 
sėzuuąs atsidarys 

d. su “Adą”. Pas- 
“Cąrjnen” ir kilos 
inėgiau)os operos, 

ųe, fik j artistų 
bet ir į kainas.

KAZIMIERAS PUSČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dienį, 7:40 valandą 
ryte 1 932 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Luokės-, parapijos, Užberžinės 
kaimas. Amerikoj išgyveno 22 met.

Paliko dideliame nubudime mo
terį JuVjoną po tėvais Eičaitė, dvi 
dukteris, Prancišką ir Aldoną, se
serį Marijoną ir švogerį Pran
ciškų 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 
j Šv. Kazimiero kapines. *■

Visi a. a. Kazimiero Pusčiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kveiČiathi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

jtinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieakme,

Moteris, Dukterys, Sesuo, 
Svogeris, Svogerkos 
ir Giminės.

Laįdotuvėsė patarnauja 
ęius

šeštadienį nuo dvylikto 
Mercantile Exchangę trobesio 
aukšto nušoko jaunas vyras 
ir užsimušė. Prie^ sąužudys- 
tės papildymą jis ramiai sto
vėjo prie lanko ir rūke ciga- 
retą. Paaiškėjo, jog saužu- 
da buvo John H. Roach, 26 
metų vyras, kuris gyveno 
1113 W. VVashington blvd. 
Roach 'buvo baigęs Kent tieky 
universitetą. Matomai, nega
lėdamas Chicagoj surasti jo
kio darbo, jis nutarė nusižu-

Šiandien Chicagos majoras 
C.ermak išlips iš laivo New 
Yorke. Jis grįžta iš Europos, 
kur praleido apie šešias sa
vaites. Į New Y orką yra iš
vykęs ir M. S. Szymczak, mie
sto kontrolierius, kuris veda 
darybas su Ncw Yorko banki
ninkais,' kad gavus Chicagos 
miestui pąs^oją. Ce^ą£ tar- 
tu su 
kinti bankininkus 
gos 
yra

Telefonas Yatds 0994

Dr, M A1JKICE KAHN 
4631 South Ashland Ąvenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1*2* dieną, 2 iki 3 pp pid 

7 iki 8* vai. Nedėl. nuo 10 iki J2 
' Rež. Tęfcphone Plaža 3200

CICERO, ILL.

■................ .................. *............■"................." ■ 11 " "f*"l-
H.mlock 8151

DR. V. S. NARES
GYDYTOJaTir'CHIRUKGA8 

' 2420 Marcįaefte Road

Valandos! 9—12, 7—9» Antradieni
Ketvirtadienį vakarais pagal ’mitMI

A, -v"*J|. **ii'-;i- *

7W

čiuojama, jog viso užsircgist- 
rąvo 511,000 mokinių. Vadi
nasi, skąičius mokinių, paly
ginus su peręifąis metais, pa
didėjo aut il.dpp. Apie ke- 
tųrimjką tūkstančių mokytoją 
prą^įės savo darbą, nežiūrint į 
tai, kad miestas jiems yra Įsi
skolinęs $16,746,(H)O.

Numatoma, kad šiais metais 
pasireiškė didelis patalpų 
trukumas, nes dčl pinigų sto
kos neužbaigta statyti 10 
naujų mokyklų.
' Atsidaro taip pat parapiji

nės ir privatinės mokyklos, 
kMrias lankys apie 250,000 mo-

MAR1JONA PETRAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 dieną. 3:32. valandą 
po piet 1932 m., sulaukus 21 
metų amžiaus, gimus Kenosha. 
Wisconsin.

Paliko dideliame nubudimo 
motiną Benicia po tėvais Kri* 
vickaitė, dvi seseris Katariną Pu- 
rickienę ir Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 5054 
W. Fulton St. Tel. Mansfield 
8291.

Laidotuvės įvyks seredoj, rugsė
jo 14 dieną, 1Q vai. ryte iš na
mų buš nulydėta j Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Petraus- 
Bri| gi^iinė^* draugai ir pa- 

an|i ęsąt nupžirdžiai kviečia- 
dalyvauti laidotuvėse ir su- 

patarnavimą ir

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Bąlząiųuutojas v

■ t1 '
Moderniška Koplyčia Dovanai

T^,

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

lutnigą iš bile kokios miesto
Reikalui esant, musų aut0i^<>^iUui 

nmus ir ątvę? | TO 
džfousį pasirinkimą grabų ir kįt$ rdį 
tarnavimu jums visai nieko nereikta

Dr. Suzaną A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiąp Tel. LĄFĄYĘTTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare, Utarninkairilir 
Ketvergais.
‘ ' Rez. Tel. HYDE PĄR£ 3395

rųsų 
kuris 

per kelis sezonus Washingto- 
ne vedė Nacionalę Operą.

Maurice Fraųk deda visaę 
pastangas, kad pritraukti prie 
operos žymiausius daininin
kus 
paskUblįsį tenorą 
Martinelli, kuris 
dinuos. stadioųę. 
nuo 55 c

Operos 
spalių 15 
kui seks 
publikos 
Bus žiūrimą 
parinkimą, 
Brangęsnio tikieto 
doleriai nebus 
dione 
nių, 
vietų v • • •ciai i 
siklausyti gerų operų ir gerų 
dainininkų.

Lietuves Akušerės '

Gerai lietuviams žinomas peš 25 mo* 
m faip® p«w 
ir akušeris.

* Gydo staigias it ebronilkas ligas vy
rą, motetą^ įt yaiką jpagal ąa«|Msi«ą 
metpdu 
prieulši

1025 w71Įth St

6 iki 7:30 yA vajuio 7 
• Tel. Canal 31 M) 
Rezidencijos telefonai 

Bgtfe Perk 675? tu Cįotrtd 7464

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

54 ». 107tb‘St. - prie'Micbigan Ąv|.
Tel. Pullman ‘ ‘ 

4600 S. Wood ŠL

UDEIKIS

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GHABORIUS 

( * ' i'V 7

Patarnauja laidętųyįbe kuopigiauria. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^uati 

darbu busite užganėdinti. ' ’ *

W RW 25,f
23Į4 W. ?3ęd PI., Chicagų

143? S

A. L Davidonis, M.D. 
O Av«w

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS: *’

aup 9 iki 1| valanda! ryte; 
nno 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRAB.OR1US CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju " šeriai:" 
negu * kiti' totlej, |ta< 
priklaąsau prie gra

I bq iądirbystės
BBS OFISAS:

V4n«Į ? 174 
tynRfr SKYRIUS:
|Sr |238 U. Halsted St 
BHFT Tel. W9W

M1ES 
127 M Deeiri 

Telefonai 
Valandos: nuo’ 

' ~ . r \

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj ndo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 1 ■■ '«•

LiėĮHYis Ądyofcątą< 
2231 West 22nd Street 

jĮųrt Leavtft Su - 
Telefonas Ganai 2552 

Valandos 9 tyto iki 8 vakaro.
Seredoj'i? PjėtnyUoj nuo 9 iki'6

Prigęjft 17 metu 
giną

Lietuviai Gydytojai 
Dr. yincent C. Steele

IGN. J. ZOĮjP
Pigiausias Lietuvis 
Graborių^ ęhieagoj

1646 W. 46th St. 

Telefonai 

Bouleyard $203

1327 So. 49tb Ct 

Telefonas ■
Cicero 3724

4180
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ti«ss L* f
3J43Į Sooth ą^sd Street

105 VV. Adams St., Robrn 1642 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 'wTitnd St. nuo 6-9 
' Tėkpbone Roosevelt 9096

Namie 8-9 ryte TeL RegubUc 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AsMstjd Aoe. 
TeL Boujevard 3800 

Rez. 6515 $o. Rocktoell St. 
Tel. Rępublic 9723

|j(Į (Į. Lą^ąllt St.

chm a,
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. 'įoom 1205

Peter Conrad
* » " ;4 į* •

Fotografuoju J-usų na
muose arba studijoj

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Engleyood 5840

M0r9u.lt


i i J * i i. A i Ii J.
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Tarp Chicago 
Lietuvių

Dėdės Šerno 10 metų 
mirties sukaktuvių 

paminėjimas
. Rująfsėjo 11 d. įvyko H) metų 

paminėjimas nuo to laiko, kai 
pasimirė Dėdė šernas—Juozas 
Adomaitis, šernas savo laikais 
buvo ?al geriausias rašytojas 
tarp Amerikos lietuvių. Jie 
stengėsi savo įgytu mokslu pa
sidalinti su tais, kurie neturėjo 
progos lankyti jokių mabfKlų. 
Per savo palyginti neilgą gy
venimą jis parašė daug gerų 
moksliškų knygų. Jo redaguo
jama “I Jetuva” buvo vienas pa
vyzdingiausių savaitraščių, kur 
tilpdavo daug įdomių ir pamo
kinančių straipsnių. Jis per 
ilgus metus buvo Amerikos lie
tuvių švietėjas. Galima drąsiai 
sakvti, kad Dėdė šernas labai 
daug prisidėjo prie Amerikos 
lietuvių kultūrinimo.

Šerno kapas buvo papuoštas 
gėlėmis ir vainikais. Vainikus 
sudėjo K. Kazanauskas ir nau
jas graboriuš J. J. Bagdonai 
kurio. įstaiga randasi 2506 W. 
63 st. J Tautiškas Kapines pa
minėti mylimo rašytojaus/ 10 
metų mirties sukaktuves/susi
rinko gal apie 5,000 žmo/ių. Jie 
pradėjo rinktis beveik nuo dvy
liktos valandos, nors programas 
turėjo prasidedi tik apie antrą 
valandą po pietų.

Programas susidėjo iš kalbų, 
muzikos ir dainų. Kalbėjo adv. 
Gugis, Dr. A. Grajčunas, “Nau
jienų”. redaktorius P. Grigaitis 
ir kiti. St. Rimkus ,pritariant 
J. Grušo orkestrui, padainavo 
porą tam įvykiui pritakytų dai
nų. Dainavo taipgi ir “Pirmyn” 
choras po vadovyste p. K. Ste
ponavičiaus.

Visi kalbėtojai trumpai api
budino Dėdės šerno gyvenimą 
ir jo nuveiktus darbus. Jie nu
rodė, kad nabašninkas su pasi
šventimu dirbo lietuvių labui. 
Jis matė, kad lietuviams trūks
ta gerų knygų, iš kurių jie ga
lėtų pasisemti žinių iš mokslo 
srities. Tą spragą jis ir pasi
ryžo užpildyti. Jis verte ir 
kompiliavo moksliškas knygas 
iš svetimų kalbų. Ačiū toms 
knygoms daugelis lietuvių pra
dėjo plačiau į pasaulį žiūrėti, 
pradėjo geriau suprasti tą pa
saulį, kuriame jie gyvena.

Programą vedė S. Grišius, 
Šerno paminklo komiteto pir
mininkas.
nu Peoples 
ja.

Kadangi 
išmokėtas, 
ir aukos, 
rinkta šimtas dolerių su vir
šum. Tai duos galimybės su
mažinti esamą skolą, žinoma, 
jeigu ne tokie blogi laikai, tai 
aukų butų buvęs surinkta lie
pai y g i namai daugiau. .

Kaip ten nebūtų, bet galima 
visgi tiek pasakyti, jog įapvai- 
kščiojimas buvo gana įspūdin
gas. Nors jau praėjo 10 metų 
nuo to laiko, kaip Dėdė šernas 
mirė, bet Chicagos lietuviai jo 
neužmiršta. Dėdė šernas mirė 
ir jo kūnas sutrūnijo, tačiau 
jo darbai gyvena. Ir reikia 
manyti, jie dar ilgai gyvens.

—Senas Petras.

per visą savo gyvenimą nebu- 
vo patyręs.

žinote, kad gyvenimas yra 
mokykla. Aš irgi buvau į tą 
mokyklą patekęs, kur visokių 
nuostabių dalykų dedasi. Tačiau 
aš laiku susigriebiau, kad kar
tais nereikėtų patekti į Al Ca- 
pone’8 viešbutį... Dabar aš vėl 
grįžtu į savo biznį—laikraščių 
ir knygų platinimą. O į “Nau
jienas” rajysiu taip dažnai, kaip 
man Į^nčlis leis. Tuo pačiu lai
ku parašysiu visų kooperuoti su 
manimi: jei kas svarbesnio at
sitiks jūsų kolonijoj, tai pra
neškite Senam Petrui, — jis 
visuomet bus pasirengęs atvyk
ti ir aprašyti tuos įvykius. Juo 
labiau jus kooperuosite, tuo į- 
domesnės ir gyvesnės bus vie
tos žinios. —Senas Petras,

Šiandie Dr. A. Davi 
denis klibės

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos 

susirinkime

Taipgi dainuos Jonas Čia- 
paitis, pianą skambins p-lė Al
freda Scinaškiute. Susirinki
mo pradžia 7:30 v. v., pFęgra- 
mas prasidės lygiai 8:30 v .v. 
Vieta Masonic Temple s#etai-

važiavimas North Avė ka-

kvie-Draugijos nariai 
dalyvauti — aptarę bit- 
orga h iz a ei j os re i k ai u s

cianii
tinus 
išgirsime įdomų programą.

N-nas*

Šiandien bus lietuvių 
radio programa

Pastangomis Peoples Furni 
ture Co. krautuvių šiandien 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro iš sto
ties W. G. E. S. 1360 kilocycles 
įvyks nuolatinė antradienio pro
grama'. Teko patirti, kad bū
rys žymių dainininkų gana 
stropiai rengiasi padainuoti 
naujų ir gražių lietuviškų dai
nelių. Dainuos K. Sabonis, A. 
Ančiutč. L. Sabonienė, A. Čia- 
p»s, Peoples Parlor duetas, trio 
bei kvartetas ir kiti. Apie, svei
katas užlaikymą kalbės Dr. J. 
Poška, M. DC Bus rinktina or- 
kestros muzika bei įdomus ir 
naudingi pranešimai. Todėl 
užmirškite užsisukti savo 
dio.—Rep. XXX.

ne-
ra-

Northsidiečiams ne 
laime

Garsiakalbį parūpi- 
Furniture kompan

paminklasI.. ..... ) dar nėra
tai buvo renkamos 

. Kiek teko patirti, su-

Seno Petro praneši 
mas

Teko girdėti, kad daugelis 
žmonių įdomauja Seno Petro 
likimu: girdi, kas pasidarė,kad 
daugiau jo raštų “Naujienose” 
nebesimato?

Well, galiu tiek pasakyti, jog 
Senas Petras tebėra’ gyvas. Ta
čiau gyvenimo sąlygos buvo taip 
susidėjtįsios, jog ir prie geriau
sių norų nebuvo progos rašyti. 
Per 'paskutines kelias savaites 
Senam Petrui* -tiek“ daug teko 
įgyventi ir patirti, kiek jis

žinodamas, sustojau ir pribėgęs 
prie npvirtusios mašinos atida
riau duris. Andriukaitis ir Va
itiekų vaikas patys išlindo iš 
griuvėsių, o moteris j tai prisi 
ėjo keliems vyrams siinkiai pa
dirbėt5, kol išeinėme. Mat, apie 
200 svarų ne taip lengva 
pajudinti. J nelaimės vietą pri
buvo policija; sužeistas mote
ris nuvežė prie gydytojo, o mes 
pradėjome raustis po mašinos 
laužus, kad išimti, kas dar li
ko vertesnio. Pasirodė, kad gry
bai, tomatos, sūriai į nieką 
paversta,—tik drabužiai sveiki 
išliko. Policija, paėmusi kalti
ninką (Cadillac šoferį), nusive
žė į policijos stotį; taipgi ir 
mus paprašė užeiti.

Iš pradžių atrodė, kad And
riukaitienė lengvai su^iaustyta 
keliose vietose stikrfT; bet va
žiuojant namo pasijuto didelius 
skaudėjimus sprande ir visur 
kitur.

O Valuckienč jau išėmus iš 
mašinos negalėjo ‘ant kojų pa
stovėti, nes nugarkaulį jau ne- 
bevaldė Manėme, kad sulaužy
tas, bet gydytojas užtikrino, 
kad tai tik raumenų ištempi
mas šukele tokius skausmus.

Kaip jos pavojingai sužeis
tos,—šiuo laiku dar nežinoma. 

-» Parvažiavus namo,* p. Valuc- 
kis pasitiko džiaugdamasis su
silaukęs savo šeimynos ir tikė
damasis pamatyti savo žmoną 
sveiką ir drūta. Bet kai ati
darė automobilių, tai pasirodė, 
jog moterį reikia* nešti į vidų...

Bet mes, pamiršę, apie visus 
skausmus ir baimę, džiaugėmės 
kad dar nors gyyi galėjome par
vežti, o nereikėjo palikti Home- 
woode pas graborių.

—T. Rypkevičia.

Atvažiuoja iš Lietu 
vos

Gavome pranešimą iš laivų 
kompanijos, kad rugsėjo 13 d. 
laivu “Bremen” atplaukia į 
New Yorką Sofija Sabastian 
su sunum Edmondu. Jos vyras 
Sabastian esate kviečiamas pri
duoti savo naują adresą, kad 
galėtumėm jums pranešti, ka
da jūsų moteris pribus Chica- 
gę>Y.'”/v< .

“N-nų” laivakorčių skyrius.

Baigiantis vasaros 
joms ir prasidedant 
loms, reikėjo važiuoti 
ti savo šeimą. r" ' 
d. A. Andriukaitis ir aš susi
taisėme savo ‘automobilius ir 
pasirengėme praleisti paskuti
nes vakacijų dienas Kartu su 
moterimis J. Beržinskio farmoj, 
apie t»() mylių nuo Chicagos, 
prie Kankakee upės. Ten, mat, 
mudviejų moterys ir p-nia Va- 
luckienė leido vaka'cijas. '

Nuvažiavę radome moteris 
pusėtinai padiktėjusias, saulėj 
įsideginusias ir belaukiančias 
mus atvažiuojant. Labai links
mai praleidę šeštadienį ir sek
madienį ,apie 5 vai. vakaro iš
sirengėme Chicagos link. An- 
drikaitis į savo Hudsoną paėmė 
savo moterį ir p-ią Valuckienę 
su sunum, o aš savo šeimyną, 
Tumosiukę ir Andriukaičiutę. 
Andriukaitis vedė kelią, o aš su 
Flintu paskui sekiau. Važiuo
jant “Dixy Highway” prie 
Homev/ood mieščiuko, pervar 
žiuojant 138 gatvę, pamatėme, 
kad atlekia visu smarkumu di
delis Cadilac. Buvo matyti, kad 
Andriukaičiui jau nėra progos 
išvengti nelaimės. Mano maši
noje moterys ir merginos jau 
pradėjo klykti dar mašinoms 
nesusidurus.

Andriukaitis, mėgindamas iš
vengti susidūrimo, pasuko į de
šinę, bet vistiek Cadillac taip 
smarkiai užkabino, kad Hudso- 
nas, porą kartų apsisukę, apsi
vertė. Aš nors arti paskui va-

vakaci 
mokyk- 

parsivež- 
Tad rugsėjo 10

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Štili. pinch hit- 
e Singing Fool who

ems to be

raucous 
the 
Our 
and 
jus-

, „i,......,.■■■;■ „^.5 ................. ............................

a sea voyoge. Brooks decided 
that that would be, easier if 
he took the Voyage first —;

T2L *J now 
Lithuania. (Yes, 
throw up every-

and so his address is 
somcplace .in 
Helen, he did 
thing).

The opening-
waš opened Fri 

the oi d 
promptly

stamping 
after the 
Bob. (For 
no,t in the

The season 
day, at 
grounds, 
arrival of Gene and
the benefit of those 
know, the usiial arrival timė 
of this sister and brother team 
is 8:10 or later),. Having re- 
ceived the traditional admoni- 
tion about discipline> every- 
body got down to business in 
a grand^ manner,A and 
all prepared įto sing 
National Cemetary.'

Sunday, 

which they did in a
manner. The occasion \vas in 
honor of a great man, 
Pirmyn was glad to be of 
vice...

departed 
at the

plausible

This ‘N’ th,at

Antradienio, rūgs. 12, 1932

and 
ser-

Lithuanian activities through- 
out the, summer were not with- 
out any Pirmyn representa- 
tion. They had steady custo- 
mers i n the persons of many 
Pirmyn notables... Frances 
looks highly ręfreshed after 
her prolonged stay up in Wis- 
consin... Amelia štili insists on 
wearing dresses with those 
trick gold buttons... Little He- 
len is stunning in that new 
maroon outfit, topped off with 
a bow turban — with, oh, 
such a eute veil... Milda will 
have to hire a new assistąpts 
to find her new members when 
she’s trying to introduce them. 
Estelle R. will įnow add her 
abilities to the Chicago Lith
uanian Symphony Orch... Jack 
is edįting a collimn, “Up And 
Down 18th Street”, in one of 
the Lithuanian'dailies... Art is

as y et to bė seen wearing his 
hair tooth-brush fashion... John 
Stanaitis seems to be the only 
one with a good coat of tan.

a pair
Casey 

iru the 
of the

more
• t I • #

socially prominent sopranos...- 
Severai 
Friday..
Peters, more familiarly known 
as Sheik, is expected to do 
things for our tenors... Pus- 
Pint suspoets the basses likę 
each other. 
wrong, 
Friday: 
terrible 
“Heard 
it!”...
prove that \vhat is sauce for 
the goose, oftentimes, in the 
hands of the gander, may be 
a source for the propoganda... 
Another Stooge reports the 
following conversation between 
Al S. and John M. 
that a new blond 
with lašt night?” 
the
the way is offering everybody 
new soles and heels for one 
dollar ($1). Can auyone, help 
the poor soul out? (This ad- 
vertising is going to cost you 
something. John.) And they 
say Chuck thinks a co-ed is

Wc wonder if he has 
of trousers to mateh... 
is being seen around 
most unbelievable parts 
citv vvith one of our * i

something you get i n. the head 
when yoųr fcet get wet... Štili 
another stooge telis us that 
the South African . defmition 
for court ship is “a man chas- 
ing a woman until she gets 
him”...

With £hese parting rėmaiks 
your paragraphist, an outhor- 
ity on the Great
Slanguage, bids you “sullong”, 

Jacąues Grandme-sniĮ 
who has just discovered that 
a magazine calls suicide a 
tional habit... It jnust be 
habit hard to break once 
succumb to it.... Yowzah.

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

American
more new 
One of them

members
John

He may. not be 
at that... Overheard 
“Have you heard that 

story , about ?” 
it? Why, I started 

Which just goes to

: “Wasn’t 
you were 

“Yeah, būt 
šame giri”.... Miller, by

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

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, bizniu?* ir for
mas. Mes priimam mainais morgi-
čius ir kitokias securities. Mes 
me biznyje virš 20 metų.

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

Tel. Normai 4400

esa-

MADOS MADOS

PRANEŠIMAI

na- 
one 
you

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertės namo. 
Galima padaryti sų atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

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.

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. Pasibaigus svarsty
mui organizacijos reikalų, bus progra
mas — kalbės Dr. A. Dovidonis, dai
nuos J .Čiapaitis, pianą skambins p-lė 
Alfreda Semaškiutė. Nariai ir narės 
kviečiami pribūti laiku. Valdyba.

Dundulienės iratstų grupės pirma re
peticija įvyks antradieny, rugsėjo 13 d. 
Dundulienės artistų grupė jau pabaigė 
vakacija.s Ateinantį antradienį, rugsėjo 
13 d. grupė susirinks pirmai po vaka
cijų repeticijon, Dundulienės namuose, 
125 8 North Wood St. Repeticija pra
dės 8 vai. vak. Grupės nariai prašomi 
atsilankyti. Dundulienės grupė, be to, 
kad, teikia įdomių pramogų — parengi
mų, dar duoda progos lietuviams gy
venti smagesniu gyvenimu. J. B.

Bridgeport Lithuanian Political and 
Benevolent Club susirinkimas įvyks 
antradieny, rugsėjo 13 d., 7:30 v. v.. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. 
Halsted St. Malonėkit visi laiku susi
rinkti, turime svarbių aptarimų, kaip 
tai sekantis kliubo balius spalio 19 d. 
ir užsimokėti užvilktus mokesčius, kad 
neliktumėte išskirti iš kliubo. Kviečia

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., 8:00 v. y. North 
West Masonic svetainėj, 
Leavitt St. 
lingai —

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musą biuras suteikia patarimus na

mą savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertą patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietą. 
LANDLORDS BURBAU of----------------

Incorporated 
1642 West Division 

Tet A rm i rage 2951 ir 
— —o

CHICAGO

St. 
2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Palaukite mus — mes atliekame eks
pertą darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
.korių darbą stogą rynas. nuobčgas.
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

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.

Help Wanted—Malė 
DajMnJnl^^jkia

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prižiūrėti namą, duosiu du kambariu 
veltui. 751 S. St. Louis avė. Telefonas 
Van Buren 2498.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina 20 metų, 
neturinti drabo, prie namų darbo, Duo
sime pragyvenimu (2ros lubos, užpaka
lis). W. S. M. 343 5 So. Halsted St.

1547 North 
Malonėkite dalyvauti skait

yta svarbių reikalų aptarimui. 
Rast. J. A. Jankus.

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo, skalbimo. Turi mokėti 
apseiti su elektriška skalbimui mašina. 
Gali namo eiti vakarais, jeigu nori. 
5400 Woodlawn avė.. 1 lubos.

MOT E R Y S le^rg/a 
Pasidaryti Pinigą

'A'fikit. I if įei.kĮ|e I
m ę m s išaiškinti ; į
Heim Sistemą Gro-
žės Kultūros, kuri
pasirodė tokia sek- ^^V ^-jBE 
minga per daugelį . ąEK
metų. Dieninės ir ^2. 3
vakarinės klesos.
“Išmokite HEIM
BUDĄ ir užsidirb- į
kitę daug pinigų.” f

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Moderniška Dentiste- 
rijos jstaiga 

Mes nupirkome ofisus Dr. Zipperman
Jeigu GERAS DARBAS, GERIAUSIOS 

MEDŽIAGOS, ŽEMOS KAINOS ir KRE
DITAS ko nors Jums reiškia, mes busime 
dėkingi, jei duosite mums progos Įtikin
ti Jus, kad mes galime patenkinti KIEK
VIENĄ REIKALĄ dentisterljos srity.

PASTEBĖKITE ŠIAS KAINAS: 
Ištraukimas be skausmo .........-----  $1.00
Traukia Dr. T. II. Logan, dantų trauki

mo speelallstas per virš 20 metų.
Fllllngs tiktai nuo L............... ........ $1.00
22 k. Aukso Croivns ...................... $0.00
Brldge work ......................................... $0.00
Lieto Aukso InlayS ....................... — $6.00
Garantuota pritaikyta Flate .------ $8.00
Mes duodamo kreditų. Darbas užbaigia
mas ant karto. Imkite šešis mėnesius iš- 
slmokSJimui. ■ > ,
Visas darbas su raštiška DEŠIMTIES 

METŲ garantija!
THE LOGAN DENTISTS 

1401 So. Halsted St.
S. E. Cor. 14 and Ilalsted Sts. 

Telephone OANAL 0222

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

REIKALINGA jauna mergaitė kaipo 
namų seimininkės pagelbininkė, lengvas 
darbas. L. Catlan. 2916 Cortland St.. 
Tel. Humboldt 0451.

Mrs. Betty Luedeke iš Dayton rašo: * Aš 
vartoju Kruschen. kad sumažinti svarumų— 
aš netekau 10 svarų i vienų savaitę ir ne
žinau kaip Ji ir rekomenduoti**.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę šaukšte
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai ■ yra - saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptleklnlnką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Saite 
Jeigu ši pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Radios
RADIO PATARNAVIMAS 

taisau visų išdirbysčių radios. 
nausiu greitai ir gerai. 
Grovebill 2092.

- pa- 
Patar- 

Šaukite Tel.

NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 
Console $39.95, Sparton 10 tūbų 
Console $29.50, Migets $11.95.

23 32 Madison St.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Greetings 
ting for 
iš recunžrating after an ope- 
rationy at his home, 6406 So. 
Francisco Avė... We wish him 
a quick recovery...

It sure does feel good to 
return to routine. (If one can 
call Pirmyn activities routine). 
If any of our readers have 
found the lašt couple of months 
rather dūli, the explanation is 
that your favorite chorus was 
enjoying a well deserved nap. 
Now, * howeyer, things look 
mighty promising as far as 
action is concerned. A proof 
of this is the good ‘start at 
the National Cemetary, just 
two days after the
basses warned us that 
season was under way. 
predietions for a bigger 
better season 
tified.

It would be a crime to go 
on without a word about the 
lašt summer activity of the 
chorus, namely, the moonlight 
picnic. That came to pass on 
the night of Aug. 13th (and 
the morning of the 14th). 
There was a good crowd pre- 
sent, būt the humorous (or is 
it astounding?) part of it is 
that very few of those pre- 
sent were actual members. 
Now, if Brooks were štili with 
us, we could organize an in- 
vestigating committee of one 
and fylcT out what the trouble 
was. Hovvever, the story goes, 
the doctors had told Brooks to 
throw up everything and take

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, ką ne^E^KIA*1* *UBU

1— PER2IUR®K ar. jūsų Radio yra gerai 
aukonektuotas 1 elektros autletų,

2— PERŽIURfiK at visos tūbos dega.
3— PERžIURfiK antenų—išlaukinius Ra- 

■ dio dratus—ar nčrą atslliuosavę. Jeigu
negalite surasti priežasties, tai pašaukite 
mus. Už Vienų Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visi] išdirbysčiii ųž žemiausias kainas 
Chicagoje. ' ' .

General Radio Store
RADIO SERVICE LARORATORY 

M. SHILLS, VedGjaS 
Electronteclinikas-*~Radlo Inžinierius 

3856 Archer, Avę., Chicago 
Tel. LAFAYETTE 0105

Petras, Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

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

Lafayette 1329 
4357 So. -Washtęnaw Ave„ 

kampas 44^ it V/asfatenav

‘ 2936 —Nąujoviškos mados sukne
lė, pasiūta *iš margos materijos su baltu 
kalnierium.
taipgi. 36, 
krutinę.

Norint _ 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern DepL, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III,

Sukirptos micros 16, 18 
38, 40 ir 42 colių

gauti vieną ar daugiau

NAUJIENOS Pattern Duot.
1789 S. Halsted St, Chicago.
Čia idedu 15 centų ir praiau 

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

(Vardas ir pavarde)

(Adre»a»)

(Miestas ir valstija).

kokius gerus re t « >r • •

PARDAVIMUI delicatessen Storas 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos. 

5752 So. Racine Avė.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

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

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu 
pigintos ir dar sykį nupi 
gintos!

Turite pamėginti, kad su 
žinojus




