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Maine valstijos rin 
kimus laimėjo 
demokratai

Aplaikė pirmą laimėjimą 
18 metų

per

Portland,'”Mc., rūgs. 13. — 
Pirmą kartą per pastaruosius 
18 metų, Maine valstijos rinki
muose vakar laimėjo demokra
tei i, pravesdami savo guberna
torių ir du kongresmamis.

šiuos rinkimus aKyiiai tėmi- 
jo abi didžiosios partijos, nes 
jie vaizdžiai parodo žmonių nu 
sistatymą besiartinant prezi- 
dentinaims rinkimams. Kadan
gi Maine rinkimai išpuola prieš 
pat prezidentinius rinkimus, tai 
iš jų bandoma atspėti kokis 
bus žmonių nusistatymas bal
suojant už prezidentą. Todėl ir 
sakoma, kad “kaip Maine bal
suoja, taip balsuoja visa šalis’’.

Gubernatorium išrinktas de
mokratas Lcuis J. Brann, ad
vokatas. Kongresmanais išrink
ti demokratai Moran ir Utter- 
back ir repųblikonas Breedy. 
Visi jie tečiaus laimėjo labai 
nedidele balsų dauguma.

Prapuolusi “skren 
dančioji šeimyna” 

išgelbėta
Rasta ją prisiglaudusią 

Grenlandijos eskimosus. 
roplanas sudaužyta#.

pas
Ae-

Angmagsalik, Grenlandijoj, 
ru#s. 13.—“Skrendančio j i Hut- 
chison šeimyna’’ ir 4 aviatoriai, 
kuri dideliu aeroplanu skrido 
iš New Yorko į Škotiją ir ku
ri buvo pražuvusi kely iš Gren
landijos į Islandiją, tapo suras
ta gyva. Surado ją pas eskimo- 
sus žvejų laivas Lord Talbo1, 
kuris pirmas gavo jų šauksmą 
pageltas.

Buvo manoma, kad visi 8 
skrendantieji aeroplanu žmo
nes yra žuvę, nes nurodytoj 
vietoj jų nesurasta. Tečiau lai 
vai nesiliovė jų ieškoję ir, pa
galios, laivas Talbot juos rado 
ant Itersak fjordo, prisiglau
dusius pas eskimosus. Jų aerc 
planas, Jcuris buvo priverstas 
nusileisti į jurą, tapo sudaužy
tas į uolas.

Laivas visus juos nugabeno 
į Finsbu, Rytinėj Grenlandijoj, 
kur v;a radio stotis.

Laikinis N. Y. mayoras 
nenorurinkimu

New York, rūgs. 13. — Lai
kinis mayoras Joseph V. McKee, 
kuriam mayoro vieta teko re
zignavus Walkeriui nenori nali 
jų rinkimų šj rudenį ir nori 
pasilikti savo vietoje iki pabai 
gos Walkerio termino ateinan
čių metų rudelio. Tuo tikslu 
jis užvedė teisme bylą dėl la- 
gališkumo proponuojamų šį 
rudenį mayoro rinkimų. Kartu 
jis daro visokių nesmagumų 
Tam many Hali; kuri itų rinkL 
mų reikalauja, kad atgal sugrą
žinti Walkerį

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo
„J

Maištas čili, Pietų Amerikoj

jis

Oficialiai pa-

$72,000, pa-

Washington, D. C. 
raportas f rodo, 
mėn. cirkuliacijoje pinigų bu
vo $34,285,932 mažiau, negu 
liepos mėn. /

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

Roosevelt išvažiavo laikyti 
prakalbas

■Iždinės
kad rugpjūčioLondonas.

skelbta, kad Anglijos skolos 
pernai padidėjo virš 
000.

v
vi;

ta

Chicagai ir apylinkei tedenk 
lis oro biuras žiai dienai pra
našauja:

Giedra ir vėsiau, daugiausia 
vakarų vėjas.

Saulė teka1 6:28, leidžiasi 7:* 
03, mėnuo leidžiasi 6:07 ryte.

Vokietiją dabar vai 
do militaristų 

diktatūra
Von Popen ir Hindenhurgas, 

išvaikę reichstagą, valdo šalį 
ginkluotos jėgos pagelta

Šis reich 
išreiškia 

jis vakai 
kad ketu-

Berlynas, rūgs. 13. — Kanc
leris Franz von Papen ir pre
zidentes von Hjndenburg atvi
rai išėjo prieš Vokietijos žmo
nes, vakar paleisdami žmonių 
atstovybę—reichstagą.

Vokietijos žmonėms pasiprie
šino maža , grupė inilitaristų ir 
dvarininkų, susispietusių apie 
seną prezidentą. Tečiau 'šalis 
yra rami, nežiūrint atviro lau
žimo konstitucijos.

Valdžia paskelbė kad jei bus 
gręsiama “viešąjai tvarkai”, tai 
ji galbūt perims Prūsijos poli
ciją, tuo suvienijant į mažos 
grupės rankas visos šalies gink
luotas jėgas. Bet kadangi ne
laukiama sumišimų, tai gal ne
bus ir didesnio ginkluotų jėgų 
koncentravimo prieš žmonių va
lią.

Kad vbn Papen ir jo draugai 
šaltai pasipriešino Vokietijos 
žmonių valiai, apie tai negali 
būti abejonės, šešios savaitės 
atgal Vokietijos žmonės išsirin
ko naują reichstagą, 
stagas neabejotinai 
žmonių valią. Betgi 
nedvėjotinai parodė, 
ri penktadaliai jo narių atsisa. 
ko būti valdomi prezidento, ba
ronų ir armijos. Kad .von Pa 
pon neklausys šio protesto, nė 
kiek nepakeičia paties fakto.

Von Papen kabinetas save 
vadina “prezidentiniu” ir da 
bar jis pasidarė dar labiau pre
zidentinis, nes prezidentas pa
siliko beveik vienatinis jo rė
mėjas. Todėl jo tvirtinimas, 
kad jis atstovauja visą šalį yra 
tik istoriškas juokas. Dar nie
kad Vokietijos parlamentinėj 
istorijoj jokis kabinetas nebu 
vo susilaukęs tokio pasmerki
mo. Iš 550 dalyvavusių posė
dy atstovų, 513 balsavo prieš 
kanclerį.

Vokietijos militarinė dikta
tūra patapo absoliute.

Von Papen visiškai nebesiskaito 
su reichstagu

Berlynas, rūgs. 13. — Von 
Papen pasiryžo visiškai nebesi 
skaityti su reichstagu ir bando 
vienas valdyti šalį. Jis ir vi
daus reikalų ministeris baronas 
von Gayl atsisakė kl-alisyti pa
šaukimo reichstago komiteto 
saugojimui parlamento teisių. 
Šis komitetas veikia net ir ta 
da, kai reichstagas būna paleis
tas. Bet kancleris yra pasi
ryžęs ir tą komitetą ignoruok. 
Savo kalboj per radio jis griež
tai pasmerkė demokratiją ir 
pareiškė, kad jis valdysiąs šalį 
su Hindenburgu.

Daroma planai tuoj aus kreip
tis į augščiausį teismą, kad tas 
išspręstų apie legališkumą kan 
clerio paleidimo reichstago jau 
po balsavimo išreiškimo jam 
nepasitikėjimą.

New York, rūgs. 13. —Gub. 
Roosevelt, demokratų kandida
tas } prezidentus, šiandie išvy
ko į vakarines valstijas su ilgu 
prakalbų maršrutu. Rytoj 
kalbės Topeka, Kan.
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Lietuvos Naujienos
Chicago, III., Trečiadienis, Rugsejis-September 14 d., 1932
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metų senumo garlaivis Observation, vartojamas kilnojimui darbininkų, kuris rūgs. 9 d. 
skendo New Yorke, East upėj, sprogus boileriui. Žuvo gal virš 60 žmonių ir virš 60 liko sužeista

Gandhi grūmoja nu 
simarinti badu

Tą jis padarys protestui prieš 
Anglijos išskirtiną “neliečia
mųjų*’

Londonos, rūgs. 13. — Indi
jos nacionalistų vadas Mahat
ma Gandhi, kuris sėdi Yerav- 
da kalėjime, grūmoja nusiimi- 
rinti hadu protestui prieš Ang
lijos nusi tarimą išskirti iš bend 
ros indusų bendruomenes že- 
miausiąją beteisę “nepaliečia
mųjų” kastą, kurių jokis įndu- 
sas negali paliesti savęs n epą 
žeminęs, ir suteikti jai atski
ras vietas provincijų legislatu- 
rose. Anglai nurodo, kad tapo 
išskirti indusai mahometonai, 
sikhai ir kiti, todėl ir “nepa
liečiamiems” reikia suteikti tei
sę rinkti savo atskirus atsto
vus Gandhi gi reikalauja “ne
paliečiamuosius” priskailyti prie
bendro indusų kadro ir grumo-‘ką. 
ja pradėti badavimą rugsėjo 20 
d., jei tas jo reikalavimas ne
bus išpildytas.

Čili prezidentas 
zignavo

re

Santiago, čili, rūgs. 13. — 
Carlos C. Davila, socialistas 
Čili prezidentas, rezignavo šian
die po piet, aviatoriams pakėlus 
maištą ir prigrūmojus bombar
duoti jo rumus.

Prieš porą dienų rezignavo 
visas kabinetas.

7 žmonės užmušti auto 
mobily

Portland, Ore., rūgs. 12. — 
Septyni žmonės liko užmušti ir 
du gal mirtinai sužeisti trau
kiniui priemiesty užgavus au
tomobilių. žuvo Elmwood Lyon 
šeimyna ir dvi japonės mergai
tės. i.

Japonija pasirašys su
tarti su Mandžurija
Tokio, rūgs. 12. —• Japonija 

pasirašys sutartį su nauja Man- 
chukon (Mandžurija) valstybe 
ateinantį ketvirtadienį naujoj 
sostinėj Hsinking ; (seiliau bu 
vęs/Chapgęhun)'.

i » ■■ ■

Užgriebė už $250,000 degtinės

Ęoston, Mass., rūgs. 18. — 
Puikioj jachtoj Prudence pro- 
hibicijos agentai rado gudriai 
paslėptų svaiginamųjų gėrimų 
už $250,000 ir areštavo 8 žmo
nes.

fe.

Šimtai žuvo potviny 
Chinijos sostinėje

Shanghai, rūgs. 13. — Lai
kine Chinijos sostinė Loyang 
buvo užklupta smarkios audros 

asu lietumi, šimtai žmonių žu
vo griūvant namams, medžiams 
ir patvinus gatvėms.

Kansu provincijoj buvo jau
čiamas žemes drebėjimas. Daug 
namų sukriapta.

Trys skrenda Į Italiją
Bandys nuskristi be sustojimo 

• iš Neiv Yorko į Rymą

Nevy York, rūgs. 13. — Trys 
žmonės—'Dr. Leon M. Pusculli 
iš Yonkers, N. Y., senas avia 
torius Wililam Ulbrich iš Mineo- 
la, N. Y. ir'p-lė Edna Newcopier 
i$ Wiliamsport, Pa., slaugė ir 
šokėja parašiutais, šįryt išskri
do iš New Yorko per Atlamti-

Jie bandys be sustojimo 
nuskristi į Rymą, Italijoj, 4,200 
mylių atstume. Skridimui jie 
pasirinko pietinį kelią, per Is
paniją.

Jei kelione pasiseks, p-lė 
Newcomer šoks parašiutu į 
Florence, Italijoj, kad pagerbti 
atmintį Florence Nightingale, 
sukarusios slaugių profesiją. 
Dr. Pisculli gi tyrinės kaip to
kia tolima kelionė atsiliepia' į 
aviatorius. <

Skrenda jie aeroplanu Ame
rican Nurse. Kelionę mano at
likti į 24 ar 25 valandas.

---------------------- --------------------------v

Išeikvojo $2,000,000
Winnipeg, Man, Kanadoj, 

rūgs. 12.— Čia iškilo didelis 
sandalas, į kurį gali būti į- 
painiota’ ir provincijos valdžia. 
Tas skandalas kilo paaiškėjus, 
kad John A. Machray, Manito- 
bos universiteto ir Anglijos 
bažnyčios iždininkas ir narys 
garsios Winhipego advokatų 
firmos yra’ išeikvojęs daugiau 
kaip $2,000,000, priklausančių 
univeristetui, bažnyčioms ir ki
tokiems fondams. Valdžiai pri
metama apsileidimas ir reika
laujama atsistatydinimo.

Los Angeles, Gal., rūgs. 13. 
—Mrs. Edna Porter Killian, 35 
m., nušovė savo vyrą ir pati 
nusišovė dideliame jų dvare 
ties Elmonte, Gal. Priežastis, 
mąnoma, finansiniai nuostoliai.

pu

Japonijos sujudimas 
dėl Amerikos žygių
Gandai apie Amerikos oro bazę 

Kamčatkoj

— Japonijos 
ministerijoje 

per

Tokio, rūgs. 13. 
užsienio reikalų 
pareikšta, kad gautosios 
Europą žinios apie Jungt. Vals
tijų susitarimą su sovietų Ru
sija įrengti Kamčatkoj oro ba
zę labai sujudinusios japonus, 
nes tai reikštų karą.

Tas dalinai išaiškinta ir mi
nisterijos sukurstytą triukš
mingą agitaciją. prieš , vieną 
Amerikos banko skyrių Japoni
joje dėl n u fotografavimo vie
šųjų triobų ir industrijų.

Kad patys japonai tyko pasi
griebti Kamčaitaką, parodo 
straipsnis tilpęs viename laik
raštyje. Jame nurodoma, kad 
Japonija turi pasiimti ne tik 
Kamčatką, bet ir visas kitas 
salas Pacifiko vandenyne iki 
Australijos, įskaitant Philipinus 
ir Havvaii.

Reikalauja mažinti 
taksus

Springfield, III., rūgs. 13. — 
Illinois senatas nepaprastame 
posėdyje šiandie vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kuri reikalau
ja sumažinti federalinius tak
sus.

Kuba paliuosavo 84 politinius 
kalinius

Havana, Cuba’, rūgs. 13. — 
Pildydamas opozicijos reikalą 
vimą, prezidentas Machado pa
liuosavo 84 politinius kalinius. 
Kalėjimuose pasiliko dar 32 ka
liniai, laikomi ten kaipo pavo
jingi komunistai ir teroristai.

šiandie bus nužudytas Doumer 
užmušėjas

Povi-Paryžius, rūgs, 13, 
las Gorgulov, rusas, kuris nu
šovė Franci jos prezidentą Paul 
Dounier, bus giliotina nužu- 
dutas rytoj. Prezidentas Le- 
brun atmetė Gorgulovo prašy
mą pasigailėjimo.

Santjago, čili, rūgs. 13. — 
šiandie prasidėjo aviatorių 
maištas prieš laikinio preziden 
to Carlos Davila administraci
ją. • Maištui vadovauja Meriiio. 
Tečiaųs laivynas ir,armija 
silieka ištikimi valdžiai.

Už vyriausybes kri 
tiką atleido iš 

tarnybos
Kaunas.—Su* prof. Dovydai

čiu ir Eretu karo komendanto 
buvo nubaustas ir kalėjimai! 
pasodintas ir dr. Leimonas.

Leimonas tarnavo finansų 
ministerijoj, monopolio vedėju.

Leimonas iš kalėjimo paleis
tas, bet atleistas iš tarnybos.

Amnestija Chini joj
Slianghai, rūgs. 12. —Kan

kino valdžia paskelbė visuotiną 
amnestiją politiniam kaliniams 
ir pilną pardoną keliems tūks
tančiams kitų, kurie buvo nu
teisti už piktadarybes papildy 
tas prieš kovo 5 d.

mai-Varsavoj trūksta 
sto -------

Varšuva, rūgs. 13. — Delei 
farmerių streiko jaučiamas yra 
didelis šviežio maisto truku
mas. Daržovių turi tik tie, 
kurie patys jų užsiaugino.

Kiti didesni miestai irgi pa
liesti maisto trukumo.

Farmeriai streikuoja ir atsi
sako gabenti maistą į miestus, 
kad pakėlus maisto kainas. Ke
liai yra* pikietuojami.
Malšins streikuojančius ūkinin

kus ........-* ' •• . • . -» . «. , ' ,:i( , 1
Berlynas, rūgs. 13. — Iš Var

šuvos pranešama, kad Polesio 
distrikte gubernatorium tapo 
paskirtas pull<(. Kostek Bier- 
nacki, Nbwogrodek gubernato
rius, kuris yra pasižymėjęs 
nuožmiu kankinimu Seimo opo
zicijos atstovi), kai jis buvo 
Brest Litovsko kalėjimo virši
ninku. Jis siunčiamas j Pole- 
się malšinti streikuojančius 
ninkus.

ilki-

24 japonai žuvo apvirtus 
tuvui

kel-

Kure, Japonijoj, rūgs. 13. — 
24 darbininkai Kure arsenale, 
jų tarpe kelios moterys, pri
gėrė upėje apvirtus keltuvui su 
100 posožierių.

Buenos Aires, rūgs. į 13. — 
Užsienio reikalų ministerią La
mas pareiškė senate, kad Ar
gentina neužilgo vėl sugryš į 
Tautų Sąjungą, iš kurios ji pa
sitraukė 1920 m.

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
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IR ATSAKOMINGAI —

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Papildys mokyklos 
programą Klaipė

dos krašte
Kaunas.—Teko sužinoti, kad 

Lietuvos vyriausybė pareikala
vo ataiinkamas Klaipėdos kraš
to autonomines įstaigas, kad 
visa Klaipėdos krašto mokyklų 
programa butų išplėsta (kaip 
reikalauja Klaipėdos krašto 
konvencija) lietuvių kalbos, ge
ografijos ir istorijos mokymas.

Kaunan iš Ženevos at
vyks darbia biuro gene

ralinis sekretorius
Kaunas.— Rugsėjo mėnesio 

pabaigoj Kaunan atvyksiąs iš 
Ženevos darbo biuro generalinis 
sekretorius p. Butler.

Butieris vyksta i Pabaltijo 
valstybes susipažinti su tų vals
tybių darbo kiaušiniais ir dar
bininkų socialiniais reikalais fr 
jų organizacijomis.

—j--------
Prusą lietuvių kon 

gresas Tilžėj
Dalyvauja 4 draugijos. Priim

ta daug nutarimų prūsų lie
tuviams sopintais klausimais. 
Jokių ekscesų

.....Tilžė Prūsijoj, rugp. 29. (“L., 
A.”)—Vakar Tilžėj, lietuvių sa
lėj įvyko *prusų lietuvių kon
gresas. Kongrese dalyvavo 4 
draugijų atstovai, būtent: gie- . 
dotoju, kultūros, spaudos ii 
moterų. Taip pat atvyko eilė • 
žymių prūsų lietuvių veikėjų. 
Iš viso kongrese dalyvavoį 80 
žmonių.

Kongresui pirmininkavo Dr. 
Vydūnas. Pranešimus darė dr. 
Vyduns, p. Jagomastas, p. Mi- 
laitis ir ponia Mjlaitienė. Pri
imta visa eilė nutarimų, ku
riuose tarp kita ko prūsų lie
tuviai ^nusiskudžia savo sunkia 
būkle, ypač paskutiniojo laiko 
įvykiais, užpuolimais, sumuši
mais ir kt. Be to, reikalauja
ma teisių steigtis privatines lie 
tuvių mokyklas, įvesti lietuvių 
kalbos dėstymą vokiškose mo
kyklose ir kt.

Kongresas praėjo gražiai ir 
kultūringai. Iš pašaliečių pu
sės jokių ekscesų nedaryta. Iš 
Klaipėdos ir D. Lietuvos kon
gresas gavo telegrafinių svei
kinimų.
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OUTSTANDING

FACULTY

Skelbimai Naujienose 
<ta0da ; ’ 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(Dabartinio laiko vaizdelis iš 
Argentinos lietuvių darbi- 

ninku gyvenimo)

V NIQUE Single Text System. One subject ąt ą 
time—covered rapidly and thoroughly.

Convenient location. Spacipus quarter$. Gym- 
nasium for students.

matracai, vertes $10.00, po

L4J PER V METUS 
SGYDOMOS JOS YRA 

pūslės, ažnuodijimf tpW-

Radįo programai 2 sykiu savaitėje: WCFL Nedėlioinis 
nuo 1 iki 2 vai. popieti] ir WHFG Ketvcrgais nuo 7:30 
iki 8 vai. vakare.

vaikinas, 
nuplyšęs, 

stovi ant
studi-

dirbtĮ, tai tiems tapo nukapo
tos algos. Mat, kapitalistai 
laikosi tos nuomonės, kad al
kani darbininkai geriau klau-

vieny- 
to streikininkai yra 
' Jie sako, kas tai 

jeigu

baldu dirbtuvėse 
miriauįa darbo 
kiti aimanuoja

ilgų metų pątyrjmas duoda jtjųtns galimybės pigiai smigiai pąsiųątj 
jusiį^inigųa’pajtu ir telegrama t«rpiuinlwuiauį vįųnųi saugiausių 
Bankų Lietuvoje, ,.. .'... ■
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Mes (aįpgi pasiaučiame pinigus Rusijon, Vgkietijgn, Lenkijon, Rr^lii- 
jon, kanadon, Argentinon'^

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO

vo kruvinai uždirbti] pozų at 
siimti. — fe. 4.

Bs. .As, rugpiutis, 1932.

neremia 
: eina 

Lcwis ir jo sėbrai 
visiškai pakrikdyti kartų 

galingų angliakasių

12 metu
,visiškai
ramiai 1

liustniotu
o studijos taniau- 

graudų šu
tė m i j a

Kalėjime.
Rosenberg tapo nuleis (a? 

dviems metams kalėjimai! už 
prekybines prigavystes. At
vežus jį kalėjimai!, viršinin
kas davė jam pasirinkti kų jis 
norėtų kalėjm^ dirbti: popie
rines dėžules, nendrinius sta-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

15 14-16 W. ROOSEVELT ROAD
Arti &t. Looh Avė. Tek Kedzie 8902
Vappa, U«»ua ir 

iwimmtnfl
Rosilka ir tarkiiki

spredomie iki

Aš vis tėmiju “Naujienas”, 
kada pasirodys drg. V. Čer- 
nausko aprašymas apie marša- 
vimų į West Frankfurtu. ’lačiau 
atrodo, jog jis dar nėra pa
švinkęs. Draugui černauskui ir 
jo dviem kaimynamas teko ge
rokai nukentėti. Juos mušeikos 
ne tik skundžiai sumušė, bet 
dar ir į kalėjimų pasodino. Ge
rai dar, kad černauskas turė
jo su savim čekių knygutę, — 
už trijų “nakvynę” jis išrašė 
čekį ant penkiolikos dolerių ir 
atgavo laisvę. Jeigu nebūtų 
galėję užsimokėti, tai tie bu
deliai, galimas dailaus, butų 
dar aršiau pasielgę.

nešiu 
virtuvėj e 
mokėjo, - 
na lupose 
kalbėjo Povilas 
vienoje juridinėje 
Buenos Aires miėslo

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

Taip,, ponas, keturis mė- 
> ploviau indus pensiono 

man nieko iros il
su dirbtina šypse- 
r ašaromis akimis 

L i ngauskas 
studijoje, 
Sarmien-

[Acme-P. cl A. Photo]

Camden, N. J. — Dorothy 
Hann, kuri gražuolių konteste 
laimėjo “Panelės Amerikos” ti

ltukus, siūti drabužius ar kų 
kitų dirbti.

—Kų pasirenkate? — klau
sia kalėjimo viršininkas.

Rosenberg pagalvojo ir sa-

darbinmkų Argentinoje darb
daviai nesumoku. Visi aiškinasi 
krizių siautimu.Kiti kaltina val
džių, kuri netik savo valdinin
kams, bet pramonininkams 
ištisais mėnesiais nesumoka, 
Taip, kad galų gale visas kriy 
zio naštos sunkumas gula 
ant darbo žmonių pečių, 
ypatingai ant tų tautų darbi
ninkų, kurie čia gyvena -nu
skriaustų posūnių rolėje .

Tūkstančiai tarnaičių lietu
vaičių dejuoja, kad algas po
nai sumažino. Kur mokėda
vo 90 pozų mėnesiui, dabar 
vos 60 temoka, o kur1 mokė
davo 60, ten dabar temoka 
,30. Kur vienuose namuose 
prieš porų metų dirbdavo. 6 
tarnai, dabar tepalikta tik po
ra. Kur algos būdavo išmo
kama punktualiai, dabar mė
nesiais užvelkama, o kur pir
miau buvo užvelkama, ten da
bar be teismo nėra jokios vil
kes atsiimti. O su teismais 
ir darbo departamentu pasi
kartoja lygiai tokia istorija, 
kaip Lingauskio reikale.

Darbininkui tenka eiti be
galines “kalvarijįas”, kol dar
bų susiranda, o padirbėjus

—Ponas viršininke, ar ga 
rečiau tiems visiems daly* 
kams būti keliaujančiu ageii'

mus, kad 
badauti ir 

mašinerijai, 
įsteigtu unį- 

Mjners of Am. 
kontraktus 16

Kai sugrįšiu iš konstitucines 
konvencijos, tai parašysiu 
daugiau.

“Nau jienų” Skaityto jas.

[Acme-P. 8 A. Photo}

Frances Marsalis (po kairei) ir Louise Thadem Jos sumušė 
ištvermės rekordų, išsilaikydamos ore savo lėktuve 122 vai, 
į?’ 20 minučių.

Lietuviškos klumpės 
Sarmientę gatvėje

Mušti ir 
beginklius 
ko nereiš- 

itų karta žino- 
ikia daryti...

Kaip jau pirma rašiau, mes 
turėjome savo konferencija, 
kurioj išrinkome komisijų iš 
šešių narių. Ta komisija turės 
išdirbti planus, kaip butų ge
riausiai maršuoti į West 
■Frankfurtą. Truks ar laikys, 
bet mes visvien ten maršųosį 
mc ir statysime savo pikietri 
įlinkus, kad išvesti * dirbančius 
mi’inierius Į streikų.

įteikia pasakyti, jog Wcst 
Krankfort yra komunistų liz
das. Nežiūrint j tai, mųinieriai 
ten mažiausiai laikosi vienybės. 
Kuomet kituose miestuose 
streikuojama, tai westfrank- 
fertiečiai eina į kasyklas dirb
ti. Pasirodo, kad jų tas komu
nizmas nsi kiek nekliudo jiems 
npiauti ant darbinjnkų 
bėL Dėlit-i 
labai įtųžę 
per komunistai

kad 
vesti ko- 
pirmiau- 

siai jie turi kovoti su kasyk
lų operatoriais. Senoji unija 
šioj kovoj 
angliakasius 
prieš juos 
nori 
buvusių 
unijų.

Kalbėtojai išreiškė savo pri
tarimų naujai unijai, pažy
mėdami, kad prie susidėjusių 
aplinkybių kitokios išeities ir 
nebuvo. Vienas kalbėtojas, 
kuris specialiai važinėjosi po 
įvairias kasyklas, papasakojo 
daug įdomių dalykų iš ang
liakasių gyvenimo. West Vir- 
ginia kasyklose, sakė jis, mu
lais kompanijos daug geriau 
rūpinasi, negu inainieriais. 
Mulams yra įsteigti šviesus ir 
švarus tvartai,, kuomet mai- 
nieriai turi gyventi baisiau
siose landynėse .Ten visai pa
prastas dalykas, kad 15-16 
metų amžiaus mergaites pa
keliais parduoda savo kūnų, 
Idant apsiginti nuo bado Šmė
klos. Priminė jis dar ir h fak
tų, jog socialistai 
nieriams surinko

3417-21 So. Halsted Street
Tcl. BOULEVĄRD 8167—4705

Jubilejinis Išpardavimas
J,au sukako 3 metai, kaip pradėjome leisti pirmus Lie

tuvių Radio Programas.

šposus daro 
mes streikuojame.

Streikininkai neprivalo 
siminti. Mes neužilgo 
lauksime pašalp 
skurdas paleng 
triktas tuo reikalu vra 
pinęs. Jis deda pastangų, kad 
kaip galima trumpesnėj atei
tyje butų galima pradėti strei
kininkus šelpti. Jau yra ir pi
nigų prisiųsta. Mainieriai, ku
rie prisidėjo prie naujos 
unijos ir susitaikė su kasyk
lomis, irgi remy 
mums nereikėtų 
pasiduoti Lewiso 
Su musų naujai 
ja prbgręssiv 
jau pasirašė 
kasyklų. Derybos eina ir su 
kitomis kasyklomis. Atrodo, 
kad trumpoj ateityj pasirašv-. 
sinic .kontraktus su daugeliįf 
kitų kasyklų. Turiu pastebėti, 
jog su musų unija padarė 
sutartis dvi tokios kasyklos, 
kurios praeityj su unijomis 
neturėjo nieko bendro. Į 
nauju unijų visi žiuri gana 
palankiai, nes jie žino, jog 
jos viršininkams nebus moka
mos tokios didelės algos, 
kaip kad privertė mus mokėti 
Lewis su savo gonge.

■ VValkcris vis dar nesiliauja 
mus ausdinęs, tačiau mes jo 
visai nesibijom. Jis pasiliko 
tik su savo leitenantais, kuo
met prie musų dedasi vis 
daugiau ir daugiau mainicrių. 
Greit jis pasiliks generolas be 
armijos, šiuo momentu loka- 
lams reikėtų apsižiūrėti su 
pinigais ,kad jie nepatektų į 
Lewiso rankas. Mat, kada iš 
lokalo atimama čarteris, tai 
Lewis gali išreikalauti ir pi
nigus. Todėl reikia stengtis 
kuo greičiausiai prisidėti prie 
naujos unijos.

Vakar pas mus buvo socia- 
lislų svetimtaučių - prakalbos. 
Kalbėtojų buvo net trys. Vie
nas jų atvyko iš Indiana vals
tijos. Visi jie kalbėjo apie 
darbininkų reikalus ir depre
sijų. Nurodė jie į tai 
angliakasiams tenka 
va dviem frontais:

*3.75
Elektrikipės Lcdaunės, vertės $125, po .... 00

*&*50
Ąnt l.euąvų Išmokėjimų.

Kaip skaudžiai drg. Ceriiaus 
ke.s ir jo kaimynai Nukentėjo 
galima spręsti jau 
teko šauktis gydytojo pagalbos, 
šlykščiausias dalykas buvo tas, 
jog nukentėjusiems 
riams nenorėjo suteikti pagal
bų nei vietos' daktarai, nei vie
tos ligoninės. Buvo nemažai 
tokių mainicrių, kurie per visų 
naktį bėga iš užpuolimo vietos, 
kad tik nepatekus mušeikoms 
į nagus.

Tai buvo mums gera pamo
ka, — mes patyrėme, jog šeri
fo ir kasyklų mušeikos; neturi 
jokio žmoniškumo 
šaudyti ramius 
mainierius jiem? 
kia. Wi 11, mes 
sime, kas

angliakasių. .Nuo 
Š girdėjau, kad jie 

socialistu likietų. 
angliakasiai vis švy

liai nieko gero nesu- 
republikonų, 

UŽ demokra- 
dabar įsitiki

mi jie nieko 
tikėtis. Krankliu 
demokratu valdo- 

i ten demokratiš- 
angliakasiams su-

BUDRIKO KRAUTUVĖJE EINA 
MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS 

RAKANDŲ

nu- 
susi- 

os ir musų 
vės. Sub-dis- 

susiru-

Daktaras r1 n 
| ( C KiputoęiAl j—' r
B 0 Ak*
| tfYDO VISAS LIGAS VYrŲ'1T< MOTERt 

NEŽIŪRINT KAIP UŽUaSE^fiJUSIOS įr NK11M Speęiališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkštų it į 
| jo, odos? ligas, žaizdas, rcpinatį^mą, galvoj skausmus,., skausmus npi 
| tojt, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir' I galėio jtM iigydyk attikite U peraiukrinkite ki I 
| valandai ir nuo 5-8 valandai vakq. Ne^įUomi* ;

4200 West 26 St.-_____ kampas Kėtft/ '

prodųklutt ir l.t. Nueikite kon- 
sulfttąn.

-r- Buvau. Liepia ęlt dl^bo 
departųnteutmv ^uvmi U de
partamente. Depai’tamentas 
priteisė, bet vištiek nesiupoka.

— Dar kartų nueikite pats 
pas juos su vietinės komisa- 
rijos policininku. Gal pama
tę jūsų padėtį sumokės.

Buvau šimtų kartų. Bent 
penkiolikų kilometrų vąikš^io- 
ju pėačlas, Jięt yhjškai nenri- 
sileldžia. Jetyų jau nc- 
gaįtte išA’eikuiuul» lu* mąu pa
čiam uėva jokius ^ilties...

—. Jų skolos dideapės už 
turtų . Padarius teisino i^ai- 
i|as gal meto.neliks gauti.

Dmgauskas graųdliai šyp
sosi, o jo įdubę mėlynos akys 
ašarw ariu va.

Tokius scenos lai kasdieni
nis reiškinys Argeptinos liętu- 
vių daybininkų gyvenipie. 
šiandien buyu pilietis Erkis, 
kuriam jau penktas šeiminin
kas nesumoka už jo darbų 

Vieni bad- 
negaudumi, 
negalėdami 

savo uždarbio atsiimti. Neper-

10 tūbų Stewart Warner 

*29.50
10 tūbų Silver Marshall

29.50
Radio ir Viktrola krūvoje

*39.50
Bed Room Setas

Savo kalbose socialistų kal
bėtojai papasakojo daug nau
dingų dalykų. Susirinkusieji 
angliakasiai jiems pilniausiai 
pritarė. Aš visai neklysių pa
sakęs, jog šiais rinkimais so
cialistai turės didelį pasiseki
mų tarp 
daugelio 
balsuos 
Pirma* 
f įlodavo: 
silaukdav 
tai balsuodavo 
lūs. Tačiau j ii 
no, jog iš deniokr 
gero negaili 
kauntė yra < 
m a, o tačiau 
kas šerifas i 
rengė tikrų pogromų.

Pereitais rinkimais aš pats 
nebalsavau už socialistus,. bet 
šį rudenį aš pirnnra* įnfesju 
savo balsų už Normali Tho- 
mas. Aš turiu socialistų ženk-jdžio 
lėlį ir tuo didžiuojuosi, nes 
priklausau darbininkų parli

Amerika, sakė 
jas, yra turtingiausia šalis pa
saulyj. Čia yrą tijek visokio 
turto, kad kiekvienas žmogus 
galėtų bųti viskuo aprūpin
tas. Bet tikrumoj taip nėra, 
šiandien Amerikoj milionai 
žmonių kenčia skurdų, kai 
kuriems tiesiog tenka badau
ti. Kodėl? Atsakymas tegM| 
būti vienas: saujalė parazitų 
susikrovė milžiniškus turtus 
iš darbininkų prakaito. Dar
bininkams jie tik tiek tenū> 
kėjo, kiek reikalinga jų gyvy? 
bes palaikymui; Kada užėjo 
blogi laikai,, tai darbininkai 
be niekur nieko tapo išmesti 
j gatvę. O kurie ir pasiliko

Jaunas, 
nesiskutęs 
išbadėjęs, 
parketinių, 
jos grindų 
tojai ir klijentai 
jausmų reikšdami 
grynai lietuviškas jo, Lingau- 
sko, klumpes, kurias jis, ba
sas likęs, pats pasidarė savo 
rezidencijoje: naujojo uosto 
žolynuose, bedarbių ki^onijo- 

mėšlynuošė . rastos me- 
ir odos medžiagos. 
Tie šeimininkai pensio

nų pardavė ir apsįgyveno pri
vačiame bule. pi’oku-
ratoriui pasakė, kad tamstos 
visiškai nepažįsta. Apart nc- 
sumokejimd darbininkams, 
įie liko skolingi už. maisto yėl vaikščioti, jeigu tikisi

tūbų Philco Radio

fl 9.50
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Pasaulio Pradžia
(Teorijų evoliucija)

Pradedant nuo seniausių ir 
baigiant šiandieniniais į laikais, 
žmogaus mintis visuomet no
rėjo įsiskverbti į pasaulio slap
tybes, į jo* sukuritną, atsira
dimų, pradžių. Net laukiniai, 
pirminiai žmonės, turi vaikiš
kų idėjų apie fizinio pasaulio 
gimimą arba sukūrimą. Vienas 
pedagogas pasakoja, kad jis 
pažinojęs vaiką, vos suėjusį 
trejus metus, kuris po vaikiš
kų paklausimų, pav., “Kas yra 
mėnulis?” “Iš leur atsiranda 
vaikai ?” ir t. tJ staiga užklau
sė: “Kas padarė kalnus?’’ “Ko
dėl žvaigždės nekrinta nuo 
dangaus?” Ir tikrai tasai vai
kas buvo vienas iš milijono 
smilių, susidominčių šiuo klau
simu.

Vadinamasis pramonės ir 
kultūros progresas su mašino
mis, motorais, dailenybėmis, 
stipriai paveikė publikos nuo
taiką: ji labiau linksta dabar 
prie pinigų, ištaigos, lengvų 
pomėgių, negu kad prie gam
tos ir dvasios gražybių. Ta
čiau yra dar daug mastančių 
žmonių, kurie nėra abejingi 

/ didingajam, pilnam žvaigždžių, 
dangaus reginiui, saules tekė
jimui, gadinimui. Toki žmonės 
godžiai skaito veikalus, kurie 
įmanomai aiškina astronomijos, 
geologijos, kosmografijos pro
blemas.

Vienas iš tokių veikalų pasi
rodęs šiais laiKais, guli prieš 
mus; tai yra du gražiai spau
sdinti tomai su 500 didelio 
formato puslapių, 83 graviūro
mis, 44 fotografijomis. Louis 
Maillard. Quand ta himiere 
fuk,. Les cosmogonies ancienne. 
Les cosmogonies modemes. 
Lausanne 1923—1926 m.

Tiems, kuriems neprieinamas 
šis veikalas, duodu trumpą jo 
santraukų.

Nekultūringosios ♦tautos,; Fe- 
tisizmaĄp a^imizmąs, totemiz- 
mas yra pirmutinės religijos 
formos. Pasakėčios, pasakos, 
legendoj yra pirmutinės moks
lo formos. Orbordo negrai sa
ko, dievas Niongmo gyvena 
danguje, iš ten leidžia augalų 
gyvybei' lietų; debesys — tai 
šydas ant jo veido, žvaigždės 
jo vainiko brangakmeniai. Vie
noj Australijos tautoj dan
gaus valdytojas Kojan pats pa
gimdė visus gyvuosius. Fidžie- 
čiai tiki, kad dievas po dauge
lio nepasekmingų ’bandymų su
kūręs pirmutinę žmonių porų. 

iDievo sūnūs fidžiečius mokė 
ugnies meno. Tas pat dievas 
laiko žemę ant savo kukšte
ros. Protarpiais jis iš nuovar
gio pasijudina ir dėlto žemė 
dreba. Mariano salų indėnai 
sako, kad Puntan prieš pasau
lio įkūrimą gyvenęs tuščioj 
erdvėj. Jausdamas savo mirtį, 
jis liepė savo seseriai iš jo la
vono sukurti pasaulį. Iš kruti
nės sesuo padariusi dangų, iš 
pečių žemę; dvi akys buvo sau
lė ir mėnulis, antakiai — lau
mės juosta. Eskimai turį gerą 
dievų dangų, jo motiną — že
mę, kuri yra pikta, šykšti, žiau
ri. Saulė ir mėnulis, sesuo ir 
brolis,—laidžia danguje, bėgda
mi paskui vienas antrą. Dan
gus atsiremia tolimų kalnų, 
žemė remiasi svyruojančių ko- 

' lonų, kurios negriuva nuolat 
burtininkų Angegogų prituri
mos.

Senobinė kultūra. Meksikie
čiai žino, kad pasaulis gyvenęs 
penkis perijodus, pertrauktus 
keturių katastrofų; kiekvienas 
perijodas turi savo atskirų 
saulę, kuri tvėrė 4 ar 5 tūks
tančius metų, žemė atsirado iš 
vandępšT kaip didžiulis kroko
dilas. Pirmoji saulė'švietė mil
žinų perijodui. Antroji saulė 
buvo raudona ir antrasis peri- 
jcRjAs pasibaigė gaisru, kuris 
sunaikino viską, išskyrus pauk
ščius, suspėjusius išskristi. 
Trečioji saulė mate pirmutinę

IN OUR OFFICE

Eudoksas
K.) pir-

judėji- 
Dangų, 

Dvasios GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N au jienose.

?T

ra

pora išsigel- 
buvo neby- 

paukštis at- 
Dabar žmo-

planeta sukasi 
aplink saulę, 
plotai yra pro-

žmonių porų, kuri pagimdė 
žmoniją. Milžinai buvo visi iš
žudyti žmonių. Trečias perijo- 
das pasibaigė audra, žmonės 
pražuvo arba pavirto beždžio
nėmis. Ketvirta saulė buvo 
vandens saulė; viena žaltienč 
pagimdė naujų žmoniją, kuri 
galiausiai pražuvo per tvaną. 
Tik viena žmonių 
bėjo. Jų 15 sūnų 
liai, iki dangaus 
nešė jiems kalbą.
nes gyvena penktą perijodą, 
kuris pasibaigs Ištikus kokiai 
katastrofai.

Mes praleisime indų kosmo
gonijų, kame gilios idėjos su
simaišė su simboliais ir fan
tastiškais vaizdais. Vienas iš 
tokių vaizdų vaizduoja žemės 
rutulį šventosios lotoso ' gėlės 
forma.

Babiloniečių genezis: Apsu 
bėry be gilybė ir Mumnu Tia- 
mat okeano chaosas buvo pra
džioj susimaišę. Protarpiais iš 
to mišinio darėsi labai keistos 
būtybės, apdovanotos papras
tu gyvenimu be dvasios. Taip 
slinko dienos ir metai. Paskum 
gimė Aušar ir Kišar, dangus 
ir žemė, o galiausiai jų vaikai: 
Annu dangaus dievas, Bei že
mės dievas, Ea jūrių dievas. 
Kiekvienas turėjo žmoną, atsi
radusią iš jų pačių. Taip susi
kūrė dievynas, priešininkas 
Tiamato, okeano valdovo, ku
ris ėmė kurti daugybę baise
nybių ! žmones su varnų gal
vomis, paukščius su žmonių 
galvomis, arklius su šunų gal
vomis, daugybę šunų su žuvų 
galvomis. Toji baisingoji armi
ja puolė žmones, kurie išsigan
dę ir t. t. ir t. t. Antai brėži
nys rodo babiloniečių kosmo
grafijos skema. žemė turi laip
tinės piramidės pavidalą. Sep
tyni dangus juosia žemę, sep
tyni pragarai juosia požemį. 
Viskas tilpsta vienoj sferoj.

Graikų poetas Heziodas, ku
ris gyveno 2700 metų atgal, 
taip dainuoja savo veikaluose 
“Dienos ir naktys, Teogonija”. 
— Pirmiausia buvo chaosas; 
paskum žemė su plačia kruti
nę, nemirtingųjų, gyvenančių 
ant Olimpo sniego viršūnių, 
būstinė; taipgi buvo tamsus 
pragaras žemės gilumoj; ir 
Meilė visų dievų gražiausia. Iš 
Chaoso gimė tamsa ir naktis, 
kurios pagimdė žemę ir Dieną, 
žemė pirmiausia pagimdė savo 
vyrą, Dangaus žvaigždynų ties 
ja esantį. Vėliau ji pagimdė 
kalnus, malonias užeigas 
vėms Nimfoms, galiausiai 
šusią Jurą...

Ovidius, ^garsus romėnų 
tas, to laiko kosmogoniją pa
naudojo savo veikalams. “Me- 
tamorfozose” jis duoda didin
gą pasakų, kuri daro įspūdžio 
net tiems, 
netiki: “Vienu 
dieviška didybė, 
netvarkingus 
mus,
Elementus ir 
Mašinos gražumus”...

Graikų filosofai — 
Knida (408—355 pr.
mas iš elenų pasiūlė moksliš
kų teoriją apie visovę (kosmo-

dei- 
jnir-

poe-

kurie legendomis 
ištartu žodžiu 

sulaikydama 
Chaoso

sukūrė Saulę, 
visus

[Acme-P. 0 A. Photo] 

Greta Rubio, “Panelė Meksika”, kuri laimėjo gražuolių 
konfcstų.

są). žvaigždės yra pritvirtin
tos ant patvarios sferos, kuri 
sukasi aplink pasaulio ašį vie
nodu greitumu. Kiekviena pla
neta eina savo erdvėj; taigi 
yra dar septynios centrinės 
sferos. Pirmoji, laukuje, sfera 
sukasi aplink savo ašį; antro
ji yra viduj pirmos ir eina 
dvejopai: savaip ir taip, kaip 
pirmoji; trečioji sukasi aplink 
savo ašį ir be to dalyvauja 
dviejų pirmųjų eigoje ir t. t. 
Aristotelis (384—322) mokė, 
kad negali būti kosmd^onijos 
(pasaulio gimimo mokslo), nes 
pasaulis esąs amžinas; taigi tik 
kosmologija (pasaulio mokslas) 
galįs ‘ būti. Pasaulis esąs ribo
tas dangumi, už kurio nieko 
nesą, net tuštumos nesą. Pa
saulis esąs pripildytas etero, 
kuris amžinai judąs. Iš etero 
atsirandu dangaus kūnai (ast
rai), apvalus, amžini, dieviški, 
išmintingi. Aristotelio planetų 
mechanizmas panašus į Eudok- 
so: Žemė esti pasaulio centre. 
Bet mintis, kad saulė yra mu
sų planetų sistemos centras, 
jau buvo induose iri enenuose 
(graikuose). Filola mokė, kad 
žemė sukasi aplink centralinį 
ugnyną,'•..Herąklidis rašė, kad 
saulė yra centras, aplink kurį 
sukasi Venera ir Merkuras. 
Aristarkas mokė, kad aplink 
saulę, viduryje nejudančią, su
kasi žemė ir planetos.

Krikščionių kosmogonija. Pri- 
sigėrus, teologiškų ir teokra- 
tiškų kovų, krikščionių baž
nyčia nesirūpino mokslu. Te
ologai mokslų laikydavo dargi 
pavojinga atskala (erezija). 
Todėl semitų genezis, kuris 
yra senajame Įstatyme, per
gyveno Viduramžius,' Renesan
sų ir Naująją gadynę. Bet 
krikščionių rašytojai, pasilik
dami ištikimi bažnyčios dog
moms, kartais bandydavo kur-' 
ti teorijas, kosmografijas, ku
rios neprieštaravo biblijai. Tuo
se nekaltuose proto žaidimuose 
pasaulio centrų užėmė žemė, 
žemės centrą Ararato kalnas, 
arba ’šv. Jeruzolimo miestas; 
Ararato centrą — arka, o Je
ruzolimo — Jėzaus kapas. Vie
na graviūra vaizduoja pasau
lio vaizdų, sugalvotą prekybi
ninko Hindikopleusto (VI 
šimt.), kuris po kelionių Indi

jon ir Etiopion tapęs vienuo
liu. Pagal jo sistemą, pasaulis 
yra nelyginant dideliausia dė
žė, kurios dugnas stovi ant 
plačios žemės su aukštais kal
nais: Dėžinis pasaulis dera su 
biblijos žydų sandoros skrynia. 
Dangaus kūnai yra varomi an
gelų, lyg žvakių nešėjų bažny
čioj.

Kopernikas ir Kepleris. Da
bartinė astronomija sukurta 
daugelio dangaus stebėtojų ir 
matematikų, iš kurių dvi dide
lės figūros žymi naująją ga
dynę: Nikalojus Kopernikas ir 
Jonas Kepleris. Kopernikas 
(1473—1543) buvo lenkų ku
nigas, gimęs Torune (Thoru). 
Jis ėjo mokslus Krokuvoj, vė
liau Italijoj — Bolonoj ir Ro
moj. 35 metus jis laikė para
šęs lotynų kalba veikalų “Apie 
dangaus judesius”, ir tik drau
gų paklausydamas jis sutiko 
jį spausdinti. Jo kuklumas te
būnie paveikslu tiems dabar
ties savimyloms, kurie skubi
nasi skelbti įsavo darbus ne
laukdami jų -subręstant. Ko
pernikas nesisavino atradimo 
gąrbęs: jis11 nurodo senovės 
žmones,' kurie mokė žemę su
kantis aplink' saulę. Taip pat 
tikras mintiš jis reiškė apie 
gravitaciją (pasaulinę trauką). 
Koperniko kityga buvo supras
ta tuomet tik mažos dalies 
mokslininkų ir laisvai galvoj an
čių jų. Tarp jų buvo Džordamo 
Bruno, kuris inkvizicijos lai
kais žuvo ugnies lauže ir Ga- 
lileo Galilei, kuris kalėjime 
kankinosi, o vėliau klupsčias 
prašėsi, neigė savo įsitikinimų 
grumoj amas nužudymu. Koper
nikas mokė, kad saulė 
musų planetų sistemos 
ras. •

Kepleris . (1571—1630) 
vainikis, liguistas, pirma stu
dijavo teologiją, vėliau mate
matiką ir astronomijų. Jis bu
vo gimnazijos mokytojas Grą
že, iš kur jį išvijo drausmės 
dėliai. Tuomet jis nuvyko Pra- 
hon dirbti prie garsaus astro
nomo Tiho-Brahe. Iškart Kep
lerio mintis buvo .'nustinga' ir 
okultistiška: jis manėsi astro
logija, pitagorizmu. Jis ieško
jo pasaulio geometriško darnu
mo: kiekviena planeta priklau
so savo sferai, susijusiai tai
syklingu kunu: rutuliu, kubu,

yra 
cent-

pa-

tetraedru, oktaedru ir t. t. Iš 
tų jaunuoliškų nesubrendusių 
svajų gimė rimta teoriją, ku
rios išrodymas buvo paremtas 
realiais Tiho-Brahe stebėjimais 
— matavimais. Mirė Tiho- 
Brahe ir Kepleriui paliko savo 
mokslo turtą. 47-..48 savo gy
venimo metais Kepleris paskel
bė tris garsius dangaus me
chanikos įstatymus.

1. Kiekviena 
elipsinė orbita

2. Vektorių 
porcingi laikui.

3. Orbitų laiko kvadratai 
yra proporcingi nuotolio ku
bams. Tie trys įstatyčiai kartu 
su Koperniko teorija iki šiol 
pasilieka mokslinės astronomi
jos pagrindu. Neturtingas ir 
nelaimingas iš mažumės Kep
leris gyveno vargingai ir skur
džiai visų savo gyvenimą. Su
prantama, jam buvo didelis 
nusiraminimas jo mokslo dar
bas. Kai jis mirė, jo visas pa
likimas, likęs našlei, susidarė 
iš keleto florinų, drapanų ir 
knygų. Tas vargšas buvo ofi
cialus astronomas imperato
riaus Rudulfo II ir dviejų kitų.

Pirmutinės mokslo kosmogo
nijos. Mokslo astronomijai gi
mus, pasirodė pirmutinės mok
slo kosmogonijos. Rene Des- 
cartes (1596—1650) genialus 
filosofas ir matematikas išgal
vojo turbinų sistemą, kuri tu
rėjo išaiškinti dangaus kūnų 
judėjimo priežastį. Kitas geni
jus, okultistas ir slaptybių re
gėtojas Swedenborg (1688— 
1772) tarp kitko siūlė pasaulio 
susidarymo teoriją. Visovė yra 
pilna kosminių judėjimų. Vie
nas iš tokių judėjimų sukurė 
musų saulės sistemą. Sukda
masi kosminė materija darė 
spirales, žiedus, kurie paskui 
išsisklaidė į burbulus, rutulius, 
bustas planetas su palydo
vais, busimais satelitais. Kad 
ir be pakankamo matematikos 
pagrindo ši teorija pranašiš
kai sučiupo tikras idėjas.

(Bus daugiau)

A T E N L> A

r tiesus susisie-

kių Egzaminacija
DYKAI

Jei manote, kad jūsų akims ir 
nieko nostokuoja, vienok bu
kite atsargoje, atsilankykite į 
musų ofisą, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir ne
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažiausį akių ne- 
dateklių.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
756 West 35th St., Tel. Yards 1829

Kampas Halsted Street

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei rtietų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Statendam ♦ Rotterdam
Volendam * Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas i 
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa* 
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj kle^dj) ir moderni
nė] Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Dearborn St.» Chicago

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 Notth Wabash Avė., 
Suite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

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

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

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

Nedaliomis pagal sutarimą.
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ISTORIJOS IRONIJA

r jfkJ 'v

reichstagui, 
reichstago

komunistų 
prezidentui,

Hindenburgo

tur

fa- 
de-

Istorijos eigoje aplinkybės karįąis susideda taip, 
kad žmonės būna priversti kovoti už tą, ką jie per ilgą 
laiką niekino, ir niekinti tą, už ką jie pirmiaus kovojo,

Tokia padėtis šiandie yra Vokietijoje. Nacional-so-, 
cialistai (hitlerininkai) ir komunistai tenai dabar ko
voja už Weimaro konstituciją ir parlamento autoritetą 
prieš Von Papeno vyriausybę.

Pirmadienį, susirinkus 
frakcija pasiskubino įteikti
Goering’ui, rezoliuciją, kuria išreiškiama nepasitikėji
mas vyriausybe ir reikalaujama atšaukti 
dekretą, išleistą 4io mėn, 4 d. Kancleris (ministeris pir
mininkas) Frąnz von Papen jau turėjo iš anksto gavęs 
respublikos prezidento įsakymą paleisti reichstagą, bet 
jisai nesuspėjo paprašyti balso tą dekretą perskaityti, 
kai pirmininkas pastatė komunistų rezoliuciją balsavi
mui, ir ji tapo priimta milžiniška balsų dauguma.

Tik suskaičius balsus ir paskelbus, kad reichsta
gas išreiškė nepasitikėjimą vyriausybei, buvo perskai
tytas respublikos prezidento dekretas apie reichstago 
paleidimą. Bet reichstago prezidiumas dabar tvirtina, 
kad dekretas neturi galios, kadangi ji įteikė reichsta
gui ministerių kabinetąs, kunąm buvo išreikštas nepa
sitikėjimas ir kuris todėl privalo atsistatydinti. Tuo gi 
tarpu Von Papenas sako, kad reichstago prezidiumas 
pasielgęs neteisėtai, leisdamas atstovams' balsuoti ne
pasitikėjimo rezoliuciją, kuomet kancleris reikalavo 
balgp & norėjo perskaityti Hindenburgo dekretą.

Ginčą tarp reichstago ir ministerių kabineto, 
būt, spręs vyriausias Vokietijos tribunolas.

Šitoje kovoje tarp vyriausybės ir parlamento 
šistai (hitlerininkai) ir komunistai stovi kartu su
mokatinėmis partijomis. Fašistas Goering • protestuoja 
žmonių išrinktos atstovybės vardu prieš valdžią, kam 
ji nesiskąito su parląmentu ir laužo respublikos kon
stituciją. Komunistai didžiuojasi, kad reichstagas pri
ėmė jų rezoliuciją, išreiškiančią nepasitikėjimą val
džiai, ir jie neriasi iš kailio, stengdamiesi pasirodyti 
kaipo uoliausi už visus parlamentarizmo ir respublikos 
gynėjai/. -

Tai ve kaip istorija pasijuokė iš tų, kurie per me
tų metus purvais drapstė parlamentarizmą ir dernokrą- 
tybės idėją. Jie dabar patys geria iš to šulinio, į kur) 
pirma spjaudė!

Ši padėtis duos be galo naudingą pamoką Vokieti
jos žmonėms. Jie dabar mato, kad hitlerininkų ir' ko
munistų plepalai apie demokratinės respublikos ‘‘pra
gaištingumą” buvo be vertės. Tas faktas, kad patys 
demokratybės niekintojai, yra priversti remtis demo
kratijos įstaigomis kovoje priėš baronų bei junkerių 
valdžią, įtikins žmones, kad ne iš demokratijos pusės 
jiems~grasina pavojus.

Gal būt, kad Von Papenas su prezidento Hįnden” 
burgo pritarimu ir kontroliuodamas ginkluotąsias val
stybės jėgas, stengs kurį laiką išsilaikyti valdžioje ir 
nepaisys parlamento. Bet jisai turės prieš save niilžjr 
nišką daugumą žmonių, ir ginklu paremta diktatūrą 
tokiose apystovoge ilgąi negalės gyvuoti.

NELINKSMA ŽINIA REPUBLIKONAMS

Gubernatoriaus ir kongresmanų rinkimuose Maine 
valstijoje, vakar, laimėjo demokratai. Ta valstija iki 
šiol b,uvo republikonų kontroliuojama. Taigi repuhliko- 
nams pralaimėti reišk|a didejį morąlį smūgį.

Apie ftfalne valstiją, be to, yra susidariusi tradici
ja, kad ji yra visos šajies politikos barometras; kaip 
žmonės balsuoja Maine valstijoje, taip jie balsuoja vi
soje šalyje. Todėl vakarykščių balsavimų rezultatai yrą 
nemaloni pranašystė ‘ Hooveriui.

Bet, rimčiau žiurįnt, koks skirtukas, ar ąteįpąptį 
lapkričio m^pesį bus Išrinktas republįkonas Hooyeris, 
ar demokratas Rooseveltas? ’

ŽĄIDIHM GYVYBĖMIS
* ii if p "‘i'M

Per keletu dienų nebuvo jofcių žinių ąpie 8 asine- 
njs, kurie hydropiąnn skrido per Atlaųtike okeanų Bu- 
ropop. Tpje grupėje buvo ir viena ištisa šeima: vyras, 
žmona ir dvi mariukės jų dukters, 8 ir 6 metų amžiaus.

/ r '

Dabar tą Hutchinsonų “skraidančią šeimį” ir ke
turis jų palydovus vienas anąlų laivas užtiko gyvus 
Greenlando krante. Jų masina bųvų sudužus, bet jie 
šiąip-Ujp išliko gyvi. Jų laipiė, kad pagelbą atvyko pir
miau, negu mirtis iš bado. ' •
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nytus nebūtus dalykus,
Tačiau yrą fąktąs, kad so

vietą Rusija šiandie gyvena la- 
bui Mjnfcu ękPbomlnr ir 
sm| krity. Jos penktų metų 
industrializacijos planas ne
vyksta taip, kaip bolševikui ti
kėjosi, Pačiose sovietą agen
tūrą žiniose jau retai tyslgh 
riama '‘piatilietkos” pasiseki
mais,

Aršiau, negu pramonei, klo
jas) sovietų žemės ūkini. Javų 
valymas ir rudens sėją šiemet 
yrą febai atsilikę, Kai kuriuo
se distriktuose ųkininkains jąu 
trūksta maisto ir jie dideliais 
bariais traukia į miestus, ieš
kodami duonos. O miestuose 
gyventojai, išimant valdininkus, 
raudonarmiečius ir policinin
kus, irgi 
stoka.

Tokiose 
nuostąbii, 
taškąs krfeis sovietuose. Stali
no oponentai gali pasinaudoti 
tlidčjąnčiu žmonių nepasitenki
nimu ir jį nuversti, — taip, 
kaip aną metą pats Stalinų^ 
nuvertė Trpękį, Zinovjevą, Ka- 
mepevą ir kitus bolševikiškus 
dievukus.

Kadangi Rusijos žmonės šian
die yra visai pavergti ir netu
ri jokių savistovių organizaci* 
jų, tai tenai perversmus daro 
klikos, stovinčios arti prie val
džios viršūnių. Jeigu Stalinas 
nemokės laiku pasukti savo po
litikos vairą į kitą pusę, tai jį 
nuversti greičiausia gali armi
jos arba žvalgybos vadai, su
sidėję su kokiu nors pdpulcriš- 
ku partijos agitatorium.

Apžvalga
lyrt11 i1 ’ y myHF’Įf’iy

KREUGERJS IR
KOMUNISTUS

Švedų degtukų trusto įkūrė
jus Kreuger, po kurio mirties 
iš.pjo aikštėn, kad jisai puvo 
ir vienąs didžiausiųjų pasau
lyje apgavikų, papirkinčdavp 
laikraščius ir politikierius. 
jPeržiurįnėjant jo turtą, repei- 
veriai surado, kad iš jo gauda
vo pinigų ir komunistai, šve
dų komunistu vadas K. Rill- 
hom, pav, buvo pasiskolinęs 
įš'Kreugerio $8.055, ir vienas 
švedų komunistų organas pasi
liko kaltas Kreugeriui $17,900,

DAR NEIŠMOKO SKAITYT

J. Sagys (Segevičius) ‘‘Vie
nybėje” rašo, kad Klaipėdos 
gubernatoriui paleidus seimelį 
vokiečiai pradėjo varyti smar
kią propagandą, norėdami dis
kredituoti Lietuvą pasaulio 
akyse. Girdi:

“Ta propaganda pasireiškė 
ne tik Amerikoj/e New Yor- 
ko laikraščiuose, bet ji pa
sirodė net ir kai kuriuose 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose (“Naujienose”) ir iš
ėjo prieš Lietuvos vyriau
sybę, simpatijoje net Vokie
tijos hitlerininkams!”

• , 0 , . • : ■ j:;

Matyt, tas fašistėlis dar ne
išmoko skaityt, jeigu jisai “ra
do” tokios propagandos “Nau
jienose”. Yra per daug kvaila 
pasaka apie “N.” sipipatizavi- 
mą Vokietijos hitlerininkams, 
idant į ją vertėtų atsakinėti,

Be| kftd gubamtorlus Mer
kys padprė stąmbią klaidą, Pft- 
leisdamus Klaipėdos krąsto 
seimelį ir paskelbdamas naujus 
rinkimus, tai mes tatai ęnkė-r 
me ir tos nuomonės laikomės 
ir šiandie. Faktai parodę/ kad 
musų nuomonė buvo visai tei
singa. Viena, naujuose rinki’ 
muose laimėjo vokietininkai, ir 
Lietuvos prestyžui tuo būdų 
tie, rinkimai sudavė skaudų 
pmugį. Antra, Pasaulio Teis
mas, spręsdamas Klaipėdos by
lų, pripažino, kad gubernato
rius turėjo teisę pašalinti dL 
rektorijos pirmininką Ępett- 
eherį ir paskirti naują direk
torijos pirmininką, bet teis- 
mas nutarė, kad seimelio pa^ 
leidimas prieštpravo Klaipėdos 
statuto prasmei,

O gal Sagiui rodosi, kad ir 
tą Pasaulio Teismo sprendimą 
padiktavo hitlerininkai ?

Chicagos “Tribūne’’ kores
pondentas Donald Day telegra
fuoja iš Rygos savo laikraš
čiui, kad dėl “piatilietkos” ne- 
pąsisekimo diktatorius Stylįtyis
netrukus busiąs pašalintas ir 
ją vietą užimtą Kągąnovič, 
kurį remia karo komisarai 
Klemeųtti Vorošilov. Tokias 
žinias iŠ" sovietų sostinė? pra* 
nešą Ęąltiko valstybių diplomą’’ 
tai ir aiperikoniški inžiąie^fe), 
kurie iš Rusijos atvyksta nu
sipirkti Rygoje šiltų rubjų žie
mai-

Reikia bąfgi pasakyt), kad 
Donalį pay /yęa nelaba^ pasi- 
tįkėtlnaą kp^spondtfntaį. Ji
sai dąžnai savp , telegraipoąe 
paduoda tui'.čiųn gandus, su- 
rankiotus restoranuose, arba 
net ir viliai jo paties prasima-

ąk^ndžiasi maisto

apystovose butų ne- 
jėigu kiltų ir poli-

UŽSIENIO SPAUDOS ĮTAKA 
LIETUVOJE

“L. Žinios” / r^įo, kad užsie
nio spaudoje ' jfesirode žinių 
apie vięno Lietuvos aukšto 
valdininko neteisėtus veiksmus. 
To pasęka:

”lš vyriausiojo tribunolo 
prokurąturos koresponden
tams pavyko sužinoti, kad 
vyr, tribunolo prokuratūra 
tuo reikalu susidomėjo.”
Kai užsienio laikraščiai pra

dėjo rašyti apie valdininko 
darbelius, tai ir Lietuvos tri
bunolas atkreipė j tai dėmesį. 
O jeigu į Lietuvą visai negalė
tų patekti užsienio laikraščiai, 
tai to valdininko niekas nelies
tų, nes Lietuvos spauda ne
drįsta kritikuoti valdžios šulų 
dąrbųs.

Ęur nėra spaudos laisvės, 
tenai žmones norą apsaugoti 
PUO valdininkų šunybių.

Buvęs Kunlpg apie Kunigų Psichologiją
(Tąsa)

—pž(|wiąty vąįsiąus istori
ją, Adotyo ir Jęvds puMkųlti- 
mu*’ .
y —Kuo reinia?) visų kenčįan- 
Čios žtyunijįos evoliucija. 0 taip

-- pbimlių-
Jei Ad<W8 K nebūtų 

suvalgę ubuulio, neimtų buvu
sios kenčiamQsio» žmonijos, 
nei kr(kSėioHyM»i nri itykry- 
žiuoto Kristaus Visos krtkičio- 
nybęs religijos pagrindas 
di “misteringoi ly^Ygroj

poZ (Zp pomzno qoec 
Pašsassipąį d’yų p/au/.„”

“Ci-git un Diėu ąui fųt hpm- 
me

Et gili maurui pour mm 
poni/ne!”

Ar nebuvo teisus Ptyerot, 
kodu sakė: “Krikščionių Die- 
vas yra tėvas, kurs aukštai 
vertina savo obuolius ir labai 
maža savo vaikus** “Gerasis 
Dievus ver^ mirti nekaltąjį 
Dievą, kad nuramintų teisin
gąjį Dievą” — kaip jums tai 
atrodo? Ir, tt, ir tt.

Visi aukščiau suminėti daly
kai yra kunigų priimami bona 
fide dėl jų proto letargijos, 
dėl jų bet kurio santykiavimo 
stokos su laisvąmaniais. Jei 
kunigas kartais paabejoja, jis 
stengiasi atmesti abejones, kai
po niekintiną pagundą. Religi
ja, katalikybė kliudo žmogui 
abejoti, kadangi ji uždraudžia 
atidžiau pažvelgti į vad. pą-

GANDAI APIE ĘJSSIARTI- 
NANTl STALINO 

'‘NUVERTIMĄ

Jei neišleisti iš akių semina
rijos auklėjimo ypatumų, daug 
kas aiškėja kunigų psichologi
joj. Štai seminąrijos mokslo 
pagrindai, kurie įskiepijami 
auklėtiniams, kurių sugestijoj 
jie paskiau pasiliks iki mir
ties:

I. Tik katalikybė išaiškina 
Dievą, žmogų, pasaulį.

Z Ateizmas, panteizmas, 
skepticizmas yra gadinančios 
žmogų doKtrinos, Velnio pra- 
nnanytos.

3. Reikią atmesti, kąipo pa
vojingą pagundą (Velnio), vi
sokius abejojimus, liečiančius 
katalikų tikėjimą.

4. Nėra morales be religijos. 
Šalia tikėjimo (katalikiško) — 
viskas tėra melas, ydos ir ne
moralumas.

5. Žmogus yra sukurtas tam, 
kad turėtų absoliutų įsitikini
mą.

0. Reikia aklai tikėti bažny
čia, kuri yra Dieviško Apreiš
kimo sandėlis, kuri dėl* to iš
dėsto mums absoliučiai tikrą? 
tiesas.

7. Paslaptys ir dogmos yra 
antgamtiškos tiesos, kurioms 
reikią tikėti, kad Jnes ir ųega* 
lim jų suprasti, kadangi jos 

‘Dievo apreikštos,
8. popiežius, Dievo vietiniu* 

kas žemoje, yrą neklaidmgas 
aiškintojas Dievo Rodžio.

9. Kiekvienas katalikas yra 
neklaidinga? z ; tikėjįmo srity, 
kadangi JIS j^lVO neklaidingą 
mokslą iš savo klebono, kurs 
jį gavo, savp ruožtu, iš savo 
vyskupo, kurs ji gavo savo 
r|ipž(u, iš popiežiaus, kurs jį 
gavo savo ruožtu, iš paties 
Dievo.

10. Tikro kataliko švenčiam 
šia pareigą įsitikinti, kad jis 
pegųli klysti, ir dėl (o žiūrėti 
iš aukšto į kiekvieną jam, ne 
tik darumą, bef ir busimą prie- 
kaištą, (tikėjimą srity), kaip 
be jokios perles-

II. Viską reikia paaukoti tb
kėjiipui, net proto reikalus.

12, Nustoti tikėjimo yra di
džiausia nelaimė, kuri, gąl atsi
tikti žmogui. įąi —dipyi^kąs 
prakeikimas. Tai—ąmžinąs pa
smerkimas. Nustoti Dievo ma
lonės, t. y. pateikti į mataruos 
nuodėmės hUkĮę, yra blogybė, 
kurią galima pataisyti—išpažin
tis, ąbsplįupija vėl sutaikiną ąg 
Dievų. Ret nustoti tjkėjluo
tai Nelaimė be vaistų, tyį yį- 
siškas nųtyąukįtyas bet kurio 
santykiąvįinp $ų Pievų. ’ . i.. w - - . * . • 1 % ..

Sir. Gilbijrtį Parker,... pyto
ji «?>• E0!,'^ as> keliautftjps i r lėk- 
torilis; -pašiltoji rųss, 6. d, 
Londone. Jis' buvo 69 tn. am- 
žiaus. •r*....v*

šiaušių nusikaltimų per visą sa
vo ilgą gyvenimą—jus galit vis 
dėlto turėti vilties išsigelbėti, 
jeį išjaikysit tikėjimą. Svar
biausia yra gerai mirti. Pas
kutinė minutė, paskutinis at
dūsį? gali viską pataisyti—jus 
busit amžinai išgelbėti.

Bet jei jus busit doriausias 
įš žmpnių, jei jus padarysit per 
savo gyvenimą aibę geru dar
bų, o neturėsite tikėjimo —at- 
sisakykit nuo bet kurios vilties: 
jus busit nuteisti amžinybei), 

įg. Nors mažiausią abejonė 
tikėjimo dogmose gresia am
žinomis kančiomis. (Tpo budu 
tikėjimas, visur, aukščiau viso 
tikėjimasj Firmiausįa iš dory
bių, išganymo pagrindas—tikė
jimas!)

H Netikėliai, eretikai, apos
tatai yra didžiausi pasauly n u* 
sikajtėliai, kadangi gadindami 
tikėjimą, jię užmuša sielas, 
(Del tos priežasties bažnyčia tu
ri teisę ir raciją juoą bausti 
mirtimi),

15, šalin bažnyčios (katalikų) 
nėra įšgąnymo^Jarp kitko, 
pasaulietiškų mokykla “mokyk
la be Dievo”, be bažnyčios, yra: 
Velnio mokykla).

štai katąilkiškbjo auklėjimo 
principai (absolįučiąi ąųtiracio- 
nališki), kuriais turi vadovau
tis per visą savo gyyenįmą ku
nigas (ną,.. ir gerąs katalikas).

Vi.
Kaįp galimą žmogui, su gi

liai įsibrovusiais į jo aįeją 
aukščiau minėtais įsitikinimais, 
drįsti “pasaulietiškai” apsišvies
ti, ątsivaduoti dogmomis? Vie
na mintis nustoti tikėjimo ver
čia jį drebėt). Juk be tikėjimo 
jis tampa Velnio auka. Jis tu-
ri ncsugriąunamą tiMjima, ka- 
dangi jame yra nesugriaunama 
valia tikėti, o tą valią tinka
mai išauklėjo seminarijoj. Jis 
niekuomet neskaitys tų “piktų 
knygų”, kur kritiškai nušvie
čiami religijos, bažnyčios, ša
kaliniai dalykai. Jis neskaitys 
jų jau vien dėl to, kad bažny
čia draudžia jas skaityti mirš
tamų nuodėme grąsindamų. Jis 
neskaitys jų, kadangi jos tėra 
Velnio padariniai. Jei netikėtai 
kokia progą tos knygos pateks 
į jp rmjkAs, jis jas tuoj sude- 
giūsrNiekuomet jam neateis į 
galyą, kad bažnyčia gal klysti, 
kadangi juk yra dogma, kad ji 
(popiežiaus asmeny) neklaidin
ga, Niekuomet jam neateis į 
galvą, kad bibliją ir evangeli
jos nėra šventos knygos, kad 
jos ne daugiau “šventos” už ko- 
rųną.

Jis keiks visus bažnyčios 
“persekiotojus”, visus genijus, 
kurie apšvietė žmoniją, kurie 
parodė tinkamoj šviesoj krikš
čionišką stabmeldiškumą, bibli
jos nesąmones, ęvangeliškas pa
sakas, begėdišką, ir dažnai nu
sikalstamą, tikėjimo ’ išnaudoji
mą (eksploatavinm). Jis keiks 
imperatorių Julijoną (aposta* 
tą), Liuterį, Kalviną, Voltaire’ą, 
Renąn’ą ir t. t.

Tuo budu bažnyčia iškreipia 
kunigo sveiko galvojimo būdą 
tariamai Dievo garbei, Ji de
formuoja jo protą, tiksliau sa
kant, verčia atsisakyti nuo sa
vo profo, paniekinti jį, išvaryti 
jį kur į dvasios užkampius. Ir 
kartu ji, ilgos dresūros pagal
ba, verčia tą savo auką tikėti 
tų įmonių galvojijnais (bažny
čios viršūne, popierium), kurie, 
savp ruožtu, yra l“laisvi” nuo 
savp proto. Ar gaj būti dides
nių nesąmonių ir nemoralumų, 
kaip kad katalikų tikėjime!

7 'VII. \
. Dvasinės seminarijos moky
tojams rupi ne tiek dėstyti sa
vo auklėtiniams įmoksią, \ kiek 
įskiepytį gilų religįngumą, mal
dingumą. Įr rytą ir vakarą 
jiems sakpąįii ištjsi pamokslai 
apie sįę)o? ‘ išgelbėjimo reikalą, 
apie tykius dalykus, kaip mir
tis, paskutinis teįsmas, 

ir -t- t.
nuo pamokų- diena yra

ma- maldingumo visokioms 
praktikoms, Jaunučiai semina
ristai yra tiesiog terorizuojami 
baisiausiomis mintimis.

Vienintelis tėra dalykas žmo-' 
gui reikalingas — išgelbėti sa
vo sielą nuo amžinos liepsnos. 
Nieks nežino ąr jis bu$ išgel
bėtas, ar nuteistas. Nieks ne-“ 
Žino savo mirties valandos. Ar, 
mirdamas, žmogus turės laiko 
Šuaitftikyti su Dievu ir išvengti 
pragaro? staiga mirtis yra 
^Velnio pasmaugimas”. Viena 
tik mirštamoji nuodėmė veda 
į pragarą! Pavojingiausia iš tų 
nuodėmių yra gašlumas. Iš 100 
nusidėjėlių 99 nusideda kaip 
tik ta nuodėme. Tėra tik viena 
priemonė pikiq nuveikti — 
melstis, melstis ir melstis. Su
prantamas dalykas, kad tokia 
nUplatinė seminarišką sugesti
ją verčia auklėtinius gyventi 
nuolat nepaprastoj Dievo , bai
mėj, bet Dįevo baimė kaip tik, 
pasak šv. rašto, yra išminties 
pradžią.

Kiekvieną dieną vakare semi
narijos vedėjas sako pamokslą 
— visuomet vienodomis temo
mis; apie tikėjimo dvasią, apie 
maldingumą, apie šventumą, 
apie Jėzų, apie Mariją, apie 
šventuosius etc.

Mokytojai nuolat kartoja mo
kiniams apie paklusnumo reika
lą, apie visiška pasidavimą šven
tai bažnyčiai, apie reikalą ko
voti su piktos dvasios pagundo
mis, Kritiški palinkimai, nepak
lusnumas yrą pirmi tų pagundų 
pareiškimai. Vienas iš klausimų, 
daugiausia keliamų seminarijoj, 
yra toks: ‘‘Kodėl atsiranda be
dieviški kunigai, eretikai, apos
tatai? Kuri yra jų bedievišku
mo, jų erezijos, jų ąpostązijos 
priežastis?” Ir visuomet toks 
atsakymas orakuliško tono: “iš
didumas, o daugiausia.... mote
ris! Pas visus eretikus ieškoki
te... moters!..”

CTik mokytojai užmiršta ar 
ignoruoja, kad iki XI ąmž. ku
nigai vesdavo, kad kunigų vedy
bos buvo nepareinamos nuo ti
kėjimo. Nelemtas celibatas, 
įvestas popiežiaus Grigaliaus 
buvo vyriausia vėlybesnio 
dvasiški jos ištvirkimo prie
žastis. Rytų bažnyčioj tokios 
vedybos yra sakramentas, Va
karu— didžiausia nuodėmė!)

Užsiminti apie meilę semina
rijoj yrą jau skandalas! Sykį, 
graikų kalbos pamokos metu— 
pasakoją Clara?— buvo skaito
mą Euripido tragedija “Ifigeni
ja Aulida,”. Buvo verčiama kaip 
tik toji mitologiškoji sęeną, kur 
pasakojama apie Af rodi tą, išei
nančią iš juros putu, Seminaris-' 
tas, versdamas Ui, pradėjo šyp
sotis, Mokytojas pašoko aut ka
tedros, paraudonavęs nuo pyk
čio ir ėmė šaukti: “Jeigu jus 
Uip elgiatės, uždarykite tuoj 
visas knygas!” Išsigandę moki
niai, nedrįsdami pakelti akių, 
sustingo vietoj,

Bloga seminaristui, jei jį su
gaus beskaitant romaną! Visi 
klasikai yra uždrausti, kur mi
nima meilė, meilės aistra. Taigi 
ir Dieviškas Rusinąs su savo 
“Fedrą” ir kitomis tragedijo
mis, yrą nelemtas skaityti. 
Auklėtinis visokiais budais yra 
apsaugoj amas nuo tikėjime nūs- 
tojimo. (Bus daugiau)

NAUJAS
ANGLIhKAL 

LIEiLV^KAS

ŽODYNAS

skais- 
Likusi 
skiria-

Apie 400 puslapių

$3.50 Su Persiuntimu
tabai patogus h nualin
us ki«Hvi«W *»mcpiųi‘ Tai nę 
^odynas, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir gįUtiai 
djdtlėmfc nėdėmįs ątspąutdintas. 
Jame pe tik pažymėti Žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas. Vžsi$a-

■ fcykite sau vjen^ Uandįp.

NAUJIENOS
1739 So* Ralsted St.

. CRICĄGO, ILL. '



Trečiadienis, rūgs. 14, 1982?

ašarines

“dujinio 
yry EI-

A, MONTVID, M. D, 
W«( T«wa State Bank Bld».

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 i^i 8 vak.

Tel. Secky 7330
Namų telefonas Bruo»wick 0597

Įvairus Gydytojai

DU HERZMAN
— IŠ RUSIJOS n—e

Gerai lietuviams žinomai per 25 
cųi kaipo patyria gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai vy
rų, mo^ru ir Taikų pagal ftujauta 
metodui X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18ri> Si., netoli Morgui S* 

Valandos: nuo 10—12 pietų lį

Lietuviai Gydytojai 
ijTinnr-T ** T * **

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utąrniūkau, Ketvergais ir Subarama

Pancdėliali' Serėdomis. ir PžtnyHo Iš
1811 So. Slrfrt

.............. -.. . .. ."*'!*...... .......................... ... .

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Ro onęracljos ar |člrfiklmu. Bo priverstino 
pdllsio. Sis paprastas gydymasis natrtle leid
žia i inw atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulflti lovoje. Tokiame ateiti- 
kimo. Emorald 011 veikia taip greitai, kad 
Užgydyti Jvisų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jut 
t trumpą laika galOnite atsikelti. Tiktai lai- 

ykitCs lengvų nurodymų ir Jums tikrai pa- 
gelbčs. Jūsų aptlcklnlnkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, Jeigu nonorfisite.

tus. Tačiau kompanija ne 
nori priimti unijos išlygų.

Lietuviąi Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Ayenue

...     ■ » i I MI minui    įiimb 

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gt4<?
Valandos nuo 1 iki 4 ir tiuo 7 iii 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3341 Svnih Halsted Street

Tfk Boulevard 1401

CHICAGOS
ŽINIOS

Nusižudė, kad išgelbėti 
savo kompaniją

Prie progos palinkėsiu p. Bud- 
pikui, kad jis per ilgus, ilgus 
mėtys gerSi bizniavotų ir duotų 
mums progos klausytis lietuvių 
dąinų ir rhuzikos, keliaujančių 
per oro bangas.—Vyturis.

Buvusis policmonas iš- 
rado “dujų sevolveri”
Northwestęrn ųniyeęsitetę 

liuvo (leinopstrųojaibąs nau
jas “dujų šąuluvas’\ kurį gą- 
lįmą nešioti aut rąnk<>S, kaip 
rankinį laikrodėlį. Kada ban
ditai užkamanduoja pakelti 
rankas, tai iš to prietaišo la
bai lengvu paleisti 
dujas.

To prietaiso arba 
revolvęrio” išradėjas
mes Carlstroin, 665 W. 63 st. 
Carlstrom savo laiku buvo po
licmonas.

Grabeliai

apajtis savo

Graboriai

nei u
ri pinigų.

Lafayęttę 4146

DR. A. J. GUSSEN

v ra 
kas

5203

8413

nebegalės 
tiesiog ne- 

Maza lo.
Tai 

žmo-

Petraus- 
pa- 

kviečia- 
su-

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

SisMedia, 'Pa. — George E. Darlington, kuriam šiomis dienomis 
sukako 100 metų amžiaus. Jis per 76 metus praktikąvo 

advokatūrų.

Sf., Roqm 1642 
indoĮph 6727 
22nd St. nuo 6-9

suomei yra perpildyta, 
vis depresijos pasėkos, 
nes eina j nemokamas

Vakarais: Utąrn. ir Ketv 
4145 Archer Atiu.

Namą TeLHyde Park 3395

DR. A. L. YUSĘA
' 2422 V. Marųuette Rd.

kampaa 67th ir Artesian Avė.
Telefonas GroyehįU 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimu

A. K. Rutkąuskas, M. D.
4442 South Westeto AVenue

T4
VALANDOS:

nuo 
nuo

Pęter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
SQ23 S. Halsted St.

(Jaųsen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Co(. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniau pagal sutartį

Ofiso ir Re?. Tel. Bpul<vard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted Sti) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Ncdėldięniais pagal sųtartj

Mary Olson, 3 metų mer
gaitė, 7608 Forest Preserve 
av., bežeisdama su degtukais

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Artą Leavitt St.
TsMomiis Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyėioj nuo 9 iki 6

DR.M.T.STRJK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0.FISĄ8:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo O Iki
S vai. vak. Nedaliomis parai iutertl 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 193Q

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 1881.
Tel. Roosevsk 7532

DR. MARKERIS
Valaųdoa: nuo 10 ryto ibi 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8i30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbons Boulevard 8483

6600 South Arteuan Aoetnut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZADATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CJ4ICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aoenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 0 iki 8 vak. NedĮdiom nuo 10 

iki 12 dieną,
Telephonal dieną ir nąkt| Virginia 0036

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTĘ 7337 

Ofiso, vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare, Utarninkais ir 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

A. A. SLAKIS
A.dvokdt'HS

Miesto Ofisą 77 W. Wąshiq^on St*
Room 905 Tel. Dearborn 7969

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

6 iki 9 vai.
TeL Lafayette 7337;

kuris savo laiku dirbęs krau
tuvėj už pardavėją. Policija 

kuris 
vyru-

Lachavich ir Simus
UETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauria.
Reikale meldžiame atsišaukti, o k«asu 

darbo bosite užganėdioti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 .

2314 W, 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

OUft 9 iki 11- valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ioentadienio ir ketvirtadienio

Mkity MVQ skis iiegza^innod 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

■ Praktikuoja viri 20 m, 
4649 S. Aslilarid Avė.

15 < Tri. Boulevard 6487

tel, Yįrdi 1829

JUJK- ti. dJ&KJNjdK 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

..r,, . ■ ,t į- . , ,, .

Patyrimai 
Komplikuotuose

• ■ . e . e a « ‘ *' *♦

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveouą 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iM 12 dienų. 2 iki 3 oc 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 
Rez. Telephonc Plaza 3200

nedėliomis pagal sutarti.

CICbK^* ILl.
X-Ray....Phone Cicero 1260

"■rrj r"?."3 

Hemlock 8151

DR. Y. S. NARES 
gydytojas^ir'chirurgas 

2420 Magueito Road 
• • »

Icero 1260
». » ,!.R" U. -J ' Į" 'M'!.

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro 
----------- v„..

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Oaųrboro St., Room (UI 

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

Gyvenuųo vieta
3323 South Halsted StreeĘ 

Tek Boulevard 1310 
Valandos: nuo S iki 8 vak kiekyieui 

vakaru, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki' 12 ryto

!

Willium II. Kleppinger, 
Catnmet Foundry & Machine 
kompanijos prezidentas, užva
kar nusišovė, kad žmona ga
lėtų iŠ^olektuoti $50,(100, o jo 
kompanija $100,000 iš apdrau- 
dos konipanijų. Jis sušaukė 
kompanijos direktorių susirin
kimą į savo namus, bet pats 
nepasirodė. Kuomet direkto
riai aėdėjo, nežinodami nei 
ką (|aryti, Kleppinger prie 
Boydston laidojimo įstaigos 
(1227 Cottage Grove) paleido 
sau į galvą kulką.

Savo kompanija Kleppinger 
įsteigė prieš 18 metų. Ligi de
presijos kompanijos reikalai 
ėjo gana neblogai. Tačiau 
paskutiniais menesiais atsira
do daug keblumų ,kuriuos ne
bebuvo galima nugalėti. Kom
panijai buvo reikalinga skubi 
paskola . Kleppinger kreipėsi 
į Finansų Rekonstrukcijos 
Korporaciją, bet nieko nelai
mėjo. Tada jis ir nutarė pa
aukoti savo gyvastį kompani
jos išgelbėjimui.

Direktorių susirinkime da
lyvavo ir advokatas Rlocki. 
Kada buvo pranešta apie pre
zidento nusižudymą, tai ad
vokatas paaiškino, jog Klep
pinger buvo ausidraudęs ant 
$150,060, iš kurių jo žiponai 
teks -$50,900, o kompanijai 
$100,000-

Kleppinger buvo 19 metų 
amžiaus jr gyveno 7321 So. 
Shore drive.

Banditas nušovė krau
tuvininką

Užvakar savo daržovių ir 
vaisių krautuvėj tapo nušau
tas George Flabouras, 3707 
Southport av. Banditas įėjo 
į krautuvę ir pareikalavo pi
nigų. Kada savininkas pasi
priešino, tai banditas paleido 
šūvį, mirtinai sužeisdamas sa
vo auką.

Prieš mirsiant Flabouras 
savo broliui pareiškęs, kad

Padėjo bombą groser- 
ninkui

Iš praeito sekma 
y dienio

Dėl Insull’o kracho žmo 
nės pražudys $148,- 

000,000

Ligoninėms reikalinga 
dviejų bilionų dolerių

Piesyveriai baigia tvarkyti 
Insull Ulilities hiveslmeuls, 
Ine., reikalus. Iš resyverių 
raporto pasirodo, jog žmonės 
kurie pirko Insullo Šerus, da
bar beveik nieko 
atgauti. Tie Šerai 
beturi jokios vertės,
pražudys savb pinigus ir tie, 
kyrię pirko iš Insullo ir taip 
vadinamas notas. Apskai
čiuojama, kad dėl Insullo 
kracho žmonės pražudys apie

< $148,000,000.

Sudegė ;trijy metų 
mergaitė

uždegė savo drabužius. Kai
mynai išgirdo kūdikio klyks- 

ir nubėgo ją gelbėti. Ta
čiau ^u buvo pervėlu. Oląon 
tapo nugabenta į ligoninę, 
kur neuilgo ir pasimirė.

■ Suimtą keturi vyrai ui 
merginos išgėdinimą
Užvakar keturi bedarbiui 

tapo policijos suimti ir prisi
pažino, kad jie išgėdino 17 
metų merginų, kuri prapuolė 
prieš keturias dienas. Vyrai 
tapo areštuoti, kuomet polici
ja surado merginų prie Madi- 
son ir Ąberdeen gatvių.

Toji mergina prieš savaitę 
laiko apleido ligoninę, kur jai 
buvo padaryta operacija. Pra
eitą penktadienį, beeidama 
Washingtun bulvaru, ji pra
dėjo alpti. Prie jos priėjo 
Frank Miller ,1050 W. Monroe 
st, ir pasiaiulė ją nuvesti į 
tokią vietą ,kur ji galės atsi- 
peikėti. Jis nusivedė mergi- 
nų j kambarį ir ten ją išžagi
na Vėliau dar atėjo trys vy
rai ir panašiai su ja pasielgė. 
Policija pirmiausiai suėmė 
Jtfillerį, O paskui ir kitus tris 
vyrus. Visi jie prisipažino 
prie kaltėm

Amerikos ligoninėms grū
moja pavojus. Kad jas išgel
bėti, būtinai reikalinga sukel
ti du balionus dolerių. Tokį 
pareiškimą Detroite padarė 
vienas Chicagos daktarų. Jis 
nurodė i tą faktą, kad Chica
gos ligoninės tik apie 50 nuo
šimčių lovų tėra užimta, kuo-

Vilo Natale turi grosernę 
adresu 1101 W .Grand ąv, Už
vakar prie jo biznio įstaigos 
plyšo bomba, padarydama už 
$200 nuostolių . Dėliai to. įvy
kio Natale kaltinu Borden pie
no kompanijos du darbinin
kus. Esą,'prieš kiek laiko pas 
jį užėjęs tos kompanijos pie
no išvežiotojas ir prigrąsinęs, 
kad jis neimtų pieną iš Mea- 
dovvmoor kompanijos.. Vėliau 
jam grąsinęs ir kitas Borden 
kompanijos darbininkas.

Natale tąd ir mano, kad ry- 
šyj su tais grasinimais ir bu
vo padėta bomba. Policija 
dabar ieško tų dviejų darbi
ninkų.

Tenka pastebėti, jog Mea- 
dowmoor kompanija pardavi
nėja pieną pigiau, negu kitos 
pieninės. Jai jau porą kartų 
buvo padėta bombos.

Medžio darbo įmonės 
nori atsikratyti nuo 

unijos

Mokyklų zonose tegali 
ma važiuoti 8 mylias 

per valandą
Teisėjas William E. Helan- 

der patvarkė, kad mokyklos 
zonose automobilistai tegali 
važiuoti aštuonių mylių grei
tumu per valandą. Jeigu kas 
lo patvarkymo* neprisilaikys, 
tai turės užsimokėti $2(X) pa
baudos.

MARIJONA PETRAUSKAITE

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

Paliko dideliame nubudimo 
motin.) Benicia po tėvais Kri* 
Yickąite, 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. 10 vai. ryte iš na
mų bus nulydėta j Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. . Marijonos 
kaitės giminės, draugai ir 
žjstami esat nuoširdžiai 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
teikti jai paskutinį patarnavimą jr 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Motiną, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rįus Lachavičius, Tel, Roosevelt 
2515.

Chicagos medžio darbo įmo
nės, kurjus samdo apie 3,0.00 
karpenterių, paeiškė, jog jos 
su unija nutraukiančios visus 
ryšius. Savo darbininkams jos 
mokėsiančios tik 65 centus 
per valandą. Girdi, jos ki
taip negalinčios išsiversti, ka
dangi turinčios atlaikyti dide
lę kompeticiją.

Karpenterių unija prieš 
kiek laiko sutiko priimti algų 
sumažinimą, — vietoj $1.00 
per valandą, dirbti už 85 cen-

Būdamas namie, atsisukau 
savo radio pasiklausyti, kas vy
ksta oro bangose, žinojau, kad 
apie pirmą valandą iŠ WLFC. 
stotjes duodavo savo muzikos 
programų® Jos. F. Budi'iko mu
zikos krautuvė. Kaip ^sykis aš 
ir pataikiau išgirsti įdomų pra
nešimą. Būtent, kad kaip va
kar sukanka lygiai trys metai, 
kaip p. Budrikes duoda radio 
progrUmus. Manding neklysiu 
pareiškęs sveikinimo ir padėkos 
žodį nuo tų visų radio klausy
tojų, kurie turėjo malonumo 
klausytis pęr tris* metus J. F. 
Budriko duodamus programas.

Praeitą sekmadienį be prane
šimų ir kitų dalykėlių, labai ge
rai sudainavo keletą dainų dai
nininke Marė Shųlcienę, kuri 
turi gerai išlavintą, gražų su- 
prano balsą. P-nia Vaitkus vy
kusiai sugrojo ant armonikos 
keliolika lietuviškų gražių me
lodijų. P-nas J
gražiu tenoru tikrai pąpuošč 
programą.

Phone Canal 6122

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

Vahndos: 1—3 ir 7—8 
Serędomu ir nedaliomis pagal sutarti. 
Reaidenciju 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7861

Hįįde Park 6755 «r Cąn^rdl 740^

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 Isdsoe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFIS9 VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Jiena. 

Phone Midway 2880

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

, GRABORIUS CHJCAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 

Boulevard

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A, A. ROTH
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerSkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 lit Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 i 
Nedėliomis ir šventadieniais 1B—12,

r

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojąs 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Tųtių aiį|t<WQįUiuą Yniems reik

iama. Kaina prieinama

331,9 Auhurn Avenue 
CHICAGO. IIL. 

......  ■■■;-, ■• U' . . "■ "■■T—Į- . ' .J

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Mųsų Patarnavimai ląl- 
dotu.vėM Ir kokiatne rei
kale visuomet esti s<ži- 
ningas ir nebrangu^ to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ĮtL.

Lietuves Akušeres

Mrs. A. K. 
JARUSH

« MIDWIFE

6109 South
Albąny Ąv,

Phone 
Hemlodf ?252

Ofisas ir Akinių Dir^tuvi 
756 West 35th St 

ited Sti'

JOHN R. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunas Borden). 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. A 
Tęlepho 

Vakarais 21^1 
T<lepbQr»< Roosevelt 9090 

Nąyie 8-9 yyte Tek Rcpųblk |6QQ

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Aus. 
Tel. BouĮe^d ^8(^0 

Rez. 65(5 ^o. RąckspeU St.
TeL Republic 9723

----- ------------- ------T" ■" ” ....... .

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Tek PuUmąn 5950—6377 

4600 S. Wood St. — Ketvergo vąk.
Tel. Lafayette 6393 , 

160 N.* LaSalle St. —- pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205

Dentistas J 
,o. Ashland Avė.
arti 47th Stra'

W. 47th Sę. W 
Patai lųtariuH

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street
TeltpbOM Hemloek

Valandos: 9 mo iU 9 yal^ro l 
NedėUo»ii p2K*r sutirti \ J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ar kreiptis i lietuvius
Man. kaip ir daugeliui kitų, 

tenka susidurti su lietuviais tė
vais, kurių vaikai lanko kole- 
gjas, universitetus ir kitas au- 
gštojo mokslo įstaigas, kad pa
siekus kokios nors profesijos. 
Tėvai ir motinos žino, kad jų 
vaikai mokinasi neprasčiau už 
kitų tautų vaikus, dažnai da ge
riau. Jie žino, kad jų vaikai 
savo profesijoje bus tiek pat 
sumanus ir gabus, kaip ir kitų 
tautų vaikai. Ir jie labai įsi
žeistų, jei kas pasakytų, kad 
jų duktė arba sūnūs negali pa- 
silyginti nė mokslumu su kita
taučiais, nė siekiamoj profesi
joj negalės kompeticijos išlai
kyti. Jų duktė esanti nepa
prastai gabi muzikoj, dramoj 
arba dainavime. Jų sūnūs pra
lenkiąs netoli visus savo moks- 
himu.

Ir tie patys tėvai ir motinos 
ima pasakoti, kad jų daktaris 
esąs anglas arba vokietis; jų 
advokatas žydas; namui planą 
daręs architektas švedas; re
ceptą vaistams visada nešą pas 
seną aptiekorių lenką ir 1.1. 
Su lietuviais jie jokio reikalo 
neturėsią, nes lietuviai nesą tiek 
gabus, mažiau žiną ir t.t. Tai 
yra aiškus melas, savęs apgau
dinėjimas.

Kaipgi jus galite tikėtis, kad 
i jūsų vaikus turėtų nors vie
nas lietuvis kreiptis, kada jie 
ims praktikuoti savo profesiją, 
jeigu ir kiti lietuviai irgi taip 
galvos ir elgsis? Jus viską 
darote, kad lietuvį paniekinti, 
kad jam jokio uždarbio neduo
ti—lai jis dvesia badu. Ir nere 
tai, kada jūsų vaikas mokyk
lą baigia ir pradeda dirbti, len
date ir net plakatės prie lietu
vių, kad jie jūsų dukterį arba 
sūnų užgirtų ir turėtų reikalą 
su jais. Rengiate dukters ar
ba žmonos koncertą. Pas ką 
bėgiojate su biletais? Pas lie
tuvius. Pradėjo sūnūs arba 
duktė praktikuoti mediciną, ar
ba dentisteriją, arba advokatū
rą, arba architektūrą, arba ap 
tiekorystę, arba muzikos moki
na. Vartojate visas priemones, 
kad lietuvius pas juos sutrau
kus. Ir nemanote, kad jūsų sū
nūs arba duktė yra blogi pro
fesijoj tik todėl, kad jie yra 
lietuviai.

Butų praktiška skelbti viešai 
vardus tų profesionalų, kurie 
tyko biznio iš lietuvių, o kiek
viename atsitikime kreipiasi į 
kitų tautų profesionalus. Taip 
pat reikėtų šauti tiesiai į akis 
tiems tėvams ,kurie ieško pa
ramos savo vaikams iš lietuvių, 
o patys visuomet kreipiasi i 
kitų tautų profesionalus.

Kuomi gi tauta gali pasidi
džiuoti, jei ne dideliu skaitliu- 
mi mokytų žmonių. Gydytojai, 
advokatai, inžinieriai, muzikai, 
dainninkai, mokytojai, rašyto
jai, laikraštininkai, aktoriai su
daro musų kultūros požymį. Jie 
musų tautos kultūrinime ir ei 
vilizavime buvo ir yra mažne 
vieninteliai darbuotojai. Ir ste
bėtis reikia, kaip didžiumai mu
sų tautos žmonių vengė duoti 
jiems bent kokį uždarbį. At
siminus Kudirką, Vaičaitį, šliu
pą, Šerną, Karalių ir visą eilę 
įnirusių ir da gyvų darbuotojų 
taip ir girdisi pasakymas 
“Dvėskite badu, nes jus lietu
viai“.

Da keisčiau, kada paegza
minuoji taipvadinamus mu
sų patriotus. Yra išimčių, 
bet paklauskite didžiumos, 
kas jų daktaras, dentistas, ad
vokatas, architektas, audito
rius, aptiekorius, netoli visada 
išgirsite, kad kitatautis, hes 
tinkamo lietuvio nesą. Ne
klystu pasakęs, kad musų 
komunistai, kurie visai nesi
dangsto tautiškumu ir neretai 
yra vadinami tautos išgamo
mis, dažniau kreipiasi j lietu-

vius profesionalus, negu musų 
patriotai. Pleperiai apie pa
triotizmą numeta kartais de
šimtį ar kelias kokiam nors 
reikalui, kad pasigarsinti, bet 
kasdieniame gyvenime nieki
na lietuvius . Peikia profesio
nalus, vengia turėti sųi jais 
reikalą, peikia musų laikraš
čius ir organizacijas, sėja ne
apykantą ir nepsitikėjimą.

Klaidų, nepasisekimų ir 
kartais sužinaus pasinaudoji
mo pasitaiko ir pas lietuvius. 
Nemažiau jų yra pas kitatau
čius. Pav., jei kas netingėtų 
patikrinti, mažiausios abejo
nės nėra, kad netoli visos lie
tuvių mirtys Chicagoj įvyksta 
kitataučiams ir net “profeso
riams** gydant. Neabejoju, 
kad prasčiausias lietuvis gy
dytojas šitaip galėtų pasitar
nauti ir dažnai už mažesnį at
lyginimą. Kiek kitataučiai 
advokatai pralošia bylų lietu
viams teismuose, tiek mielai 
apsiintų pralošti ir lietuviai 
advokatai. Nelaime tame, 
kad iš lietuvio reikalaujama, 
kad jis .išloštų bile kokią by
lą, o kitatautis pateisinamas 
už pralošimą. Kitatautį gali 
keikti ar niekinti lietuvių tar
pe — jam nė šilta, nė šalta. 
Gali saviškiems įrodinėti net, 
kad jis apsuko tave — jam 
nekenks. Lietuviui su lietu
viu prisieina susitikti, lietu
vis apie lietuvį gali pasakyti 
kitiems lietuviams, todėl lie
tuvis norėdamas pasisekimą 
turėti verčiamas yra dėti visas 
pastangas kaip galint geriau 
saviškiems patarnauti. Šita 
padėtis verčia lietuvius no
romis nenoromis ir sąžiningu
mo laikytis.

Vyrai ir moteris: jeigu jus 
jaučiate, kad esate prastesni 
kriaučiai, pratesni šiaučiai, 
prastesni darbininkai ir krau- 
tuvninkai už kitataučius, tuo* 
met ir mokytieji lietuviai ne
migos, kuomet manysite apie 
juos blogai. Kada gi jujftjjįp 
tik giriatės, o ir darbu paro
dote, kad lietuviai net pra
lenkia daugelį kitataučių, yra 
klaidinga niekinti ir žeminti 
savo tautos žmones.

— Rustus inteligentas.

Roseland
Šį vakarą, rugsėjo 14 dieną, 

Palmei- Park svetainėje, 7:30 
vai. SLA. 139 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti susi
rinkimo. Taipgi primenu, kad 
yra narių, kurių mokesčiai už
sivilkę po kelis mėnesius, tad 
malonėkite atvykti ir užsimo
kėti susirinkime arba pas fi
nansų raštininką M. Klusis, 
10617 Edbrook A v.

—A. Narbutas, Org.

Iš 18-tos apylinkės
Iš 20-to Wardo Lietuvių Poli 

tikos ir Pašalpos Kliubo 
darbuotės

Liepos 6 d. 20-to Wardo Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu-, 
bas laikė savo susirinkimą Bag
dono svetainėje. Laike susirin- 
kinjo susilaukė ir svečių, —iš 
Bridgeporto Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubo atvyko trys 
delegatai. Delegatai paaiškino, 
kad jų kliubas norįs prisidėti 
prie mūsiškio, priimdamas jo 
vardą.

Pasiūlymą susirinkimas pri
ėmė ir išrinko iš trijų narių ko
misiją, kad patirtų kliubo sto
vį. Rugpiučio 2 d., kada Broly 
bės Kliubas Mark White Square 
svetainėje laikė savo susirinki
mą, nuvyko ir musų delegatai. 
Pirmasis, paaiškino apie musų 
kliubo stovį. Antrasis delega
tas pareikalavo, kad butų pa
aiškintas ir Brolybės Kliubo sto
vis. Tatai buvo padaryta. Ta
čiau pasitarimas dėl kliubų su 
jungimo nuėjo niekais.

Bet štai “Naujienų“ Np. 184 
pasirodo korespondencija, kur 
sakoma, kad buk 20-to Wardo 
Kliubo delegatai prašę iš Bro
lybes Kliubo kažkokios malonės.

Tai yra grynas prasimanymas. 
Kprespondentui privalėtų laiky
kis teisybės.

Tiesa, šiame atvėjyj nieko 
baisaus nėra, bet ir tai nerei
kėtų be reikalo narių erzinti.

—Petras Lapenis.

Amerikos Lietuvių
Daktarų Draugija
Amer. Liet. Daktarų Drau

gija nutarė iškilmingai pami
nėti 20 metų gyvavimo sukak
tuves.

Spalių 5—6 ir 7 dienomis šių 
metų Lietuvių Auditorijoj į- 
vyks (exibit) Ligų Paroda. ,

Lietuviai gydytojai ir dentis- 
tai kas vakaras teiks pamokas 
ir aiškins apie ligas, kaip rei
kia gyventi, kad išvengus li
gų ,ar susirgus- greit pasigy
dyti. Kiek man žinoma, tos 
pamokoj bus įteikiamos visuo
menei dykai, be jokio įžan
ginio mokesčio.

Šiemet sukako Amer. Liet. 
Daktarų Draugijai lygiai 20 me
tų nuo jos gyvavimo. Ką toji 
Draugija nuveikė per tą laiko
tarpį visuomenės naudai, tai 
skaitančioji laikraščius visuo
menė gana gerai žino. Bet 
ne pro šalį bus kartas nuo kar
to pakartoti ir priminti jos 
nuopelnas visuomenės labui. Ir 
“Naujienos“ nuo šios dienos 
informuos visuomenę apie 
Amerikos Liet. Daktarų Drau
gijos darbuotę.

Todėl kviečiama visuomenė 
būtinai per šį mėnesį skaityti 
ir tėmyti “Naujienų“ skiltis, 
idant gerai susipažinus su nu
veiktais ir veikiamais darbais 
Amerikos Liet. Daktarų Drau 
gijos.

Dr. A. L. Garičunas, vienas 
iš Komiteto rengimo Ligų Pa
rodos narys.

Svarbus susirinki
mas

Demokratų orgfthiziacijonis 
žinotina

Suvienytų Valstijų preziden
to ir kitų valdininų rinkimai 
jau čia pat. Tad dabar yra gy
vas reikalas suorganizuoti lie
tuvių demokratų organizacijas 
i vieningą kūną ir išrinkti cent- 
ralinę kliubų valdybą, kuri, ru 
pinsis išreklamuoti lietuvių 
vardą politiškoj Amerikos are
noj.

Tiesa, Chicagos ir jos apy
linkėse randasi keliolika demo
kratiškų organįzacijų, kurios 
veikia lokaliuose valdininkų rin
kimuose. Tačiau to nepakanka. 
Lietuviai vis dar neturi tokių 
teisių politikoj, kaip kitų tautų 
žmonės. Ir tai dėl labai pa- 
prasteč~priežasties: lietuviai Ii 
gi šiol nebuvo organizuoti ii 
veikė palaidai.

Prieš kiek laiko įvyko The 
South Side Lithuanian Am. 
Democratic Club ir Lithunian 
Democratic Club of West Side 
susirinkimai, kur buvo prieita 
išvada jog būtinai reikia su 
šaukti visų demokratiškų or 
ganizacijų ir pavienių asmenų 
bendras susirinkimas. Tame su 
sirinkime turės būti išdirbti 
planai dėl įkūrimo centralinės 
organizacijos.

Kalbamas susirinkimas nu
tarta kaukti rugsėjo 15 d., 7:30 
vai. vakaro, 6812 Si Western 
av. Tad visos demokratiškos 
organizacijos yra kviečiamos 
prisiųsti po tris delegatus į su
sirinkimą. Jeigu delegatų ne
bus galima išrinkti, tai tegul 
atsilanko valdybos. Pavieniams 
veikėjams bus suteiktas pata
riamas balsas.

—Bendras komitetas.
•7 > '■

Town of Lake

šis tas iš musų apylinkės

A. Zakarauskas atidarė nau 
jai įrengtą groserhę adresu 
4537 S. Paulina st. Grosėrnė 
tikrai puikiai įrengta ir prekės 
parsiduoda labai prieinamomis

- ........
kainomis. Patarnavimas 
kuo geriausiąs.

irgi

žino-F. Stąnisląuskas. gerai 
mas šios apielinkės biznierius, 
perkėlė savo bučernę iš 4404 
S. Wood st. į savo namą, kuris 
randasi 4402 S. Wood st.

Naujoj vietoj, kaip ir pirma, 
jis dės visas pastangas, kad tin
kamai patarnauti savo kostume. 
riaim.

Rugsėjo 10 d. sugrįžo iš Lie
tuvos p. R. rCapas. Lietuvoj jis 
atstogavo apie trejetą mėnesiŲ. 
Ten jis aplankė savo gimines 
ir pažįstamus, su kuriais nesi-

MADOS MADOS

2746

2746 — Lengvai pasiuvama bet 
bai nepaprasta sukhfetė. Sukirptos mie
ros 14, 16, 18, 201,' taipgi 36, 38, 40, 
42, 44, 46 *ir 48 .colių per krutinę.

Nęrint gauti, yienų, ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome i|^ 
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai .parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 tentu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: b

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

la-

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S? Halsted St, Chicago.
čia įdedu 16 tentų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi Nfo. ----- ---
Mieros .......    per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

PATENTS

DYKAI

Lalkaa daug reiškia 
prie patentų. Nerišk 
kuoldt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rąžykite • dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės “How to Ob-
rabi a Patent" Ir "Reeord of lu- 
ventlon" formos. Nieko neimam 
už informacijas kų daryti. Susi- 
raSinfijlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimai. “< '.

CLĄRIEIĮięg A O’BRIEN 

's. Reglgtored. Fatent Attorney^
Seenrlty BAvinp & Commsroial 

Bank Buliding

(Dlreėtly aeross Street Irom patent Office)
WA8HINOTON. D. O.

Buy glovas wlth what 
it savus

Siti •»

rslduodų ui 
plauto d**-
e miisuplMt*litu aaslpkk

MSra reik*)'

W u1 
& ai Bkurtuo»^

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

mate per daugelį metų.
P-as Capas iš amatt) y: a bar

zdaskutys. Barzdaskutyklą jis' 
laiko, adresu 4602 S. Wood St, 
Dabar jis vėl grįžo prie savo 
senojo užsiėmimo.—Vietinis.

Lietuvių Baleto mo
kykla, atsidarys 

šeštadieni
Buvo jau rašyta “Naujieno

se“ kelis kartus, kad yra orga
nizuojama' Lietuvių Baleto Mo
kykla. Dabar galima pranešti, 
kad mokykla suorganizuota ir 
pamokos prasidės ateinantį šeš
tadienį, rugsėjo 17 d., nuo 2 
iki 6 vai. vakaro. Mokyklos 
vieta: Mark White Sųuare (di
džioji svetainė), 29 ir S. Hal- 
sted St.

Butu pageidaujama, kad kuo 
didžiausis skaičius jaunuolių

užsiregistruotų ir prisidėtų prie 
Lietuvių Baleto Mokyklos. Są
lygos labai prieinamos ir lietu
vių jaunuoliai (turės progos sma
giai praleisti laiką, besimokin
dami Įvairių grupių šokių.

Tai yra naujas darbas tarpe 
Chicagos lietuvių. Pirmiau to 
kios mokyklos, nebuvo. Pama
tysime. kaip šis darbas seksis. 
Suprantama, kiti jaunuoliai iš 
pradžių bus nedrąsus, bet jei 
tik reguliariai lankys mokyklą, 
be abejonės, pasidarys drąses
ni ir išmoks gražių grupių šo
kių. z Paskui turės progos daly
vauti įvairiuose lietuvių paren
gimuose, o kai kada ir teatruose.

Kviečiu visus lietuvius, kad 
tik gali, leisti savo vaikus į šią 
mokyklą. Sekamą šeštadienį 
malonėkite atsivežti savo vai
kus į Mark White Sųuare di
džiąją svetainę, 29th ir S. Hal
sted.—-Antanas žymontas.

CLASSIFIED ADS
Business Service

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Incorporated
1642 West Division St. 

TeL Armirage 2951 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Palaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbų - 
darbas garanutotas. 
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.

— mes atliekame eki- 
Mes taipgi dirbame ble- 
• stogų rynas, nuobfgas. 

Apskaičiavimas i

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

3106 So. Halsted St

PRANEŠIMAI
Universal State Bankot visuotinas 

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

Valdyba.

Humboldt Parko Liet. Politiško kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienio vakare, rugsėjo 15 d., 8:00 
v. v., Almira Simons svet., 1640 N. 
Hencock St. Raštininkas.

Bridgeport, Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 14 d.. 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj. Valdyba.

............. , / ■' ... 1
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For Rent
RENDON 4 kambariai naujai išdeko- 

ruoti $11.00.
9>2 W. 19th St.

■I ................ .... ... . | UIS I H    IMI■■■■— ■■■■■■■»

Furmshcd Rooms
PAS1RĖNDUOJA ruimingas kamba

rys. švariai užlaikomas prie mažos šei
mynos .žiema gerai apšildomas. Mau
dynė ir telefonas. Vienam ar dviem 
vyrams, su ar be valgio. Atsišaukite 
vakarais nuo 6 iki 8 vai., nedėlioj vi
są dieną.

M. DUNDULIENĖ, 
j 258 No. Wood St. .

Radios
NAUJAS 1932 Philco 10 tūbų il

gųjų ir trumpųjų bangų $39.50, G. E. 
9 tūbų Console $35.00, Migets $11.95.

2332 Madison St.

Rudeninis Sezonas 
Prasideda Dabar
Drošiu Dcztilnlnlmas ir 
Skrybėlių Padarymas

Mes telkiame ekspertų In
strukcijas Dienomis Ir Va
karais, žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti, sau pui
kių skrybėlaitę dar besi
mokinant.

MASTKR DRRRSMAKING 
COLLEGE

330 S. Wabash Aveinio

Rąžykite dėl knygutes 
Gausite jų DYKAI.

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. Pirm_a negu imsi bile kokį
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far-
mas. Mes priimam mainais morgi-
čius ir kitokias securities. Mes esą-čius ir kitokias securities. Mes 
me biznyje virš 20 metų.

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

Tel. Normai 4400

MOTERYS LE^/A 
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį ■ CK
metų. Dienines ir 9 /
vakarinės klesos. JmB
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb- J 
kitę daug pinigų.“ . > ■

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI'
Pataria, ktj daryti, kada jūsų radio 

NMVKIKIA
L—PERZIURfiK ar jūsų Radio yra gerai 

sukonektuotaa 1 elektros i aullott).
2— PERŽIŪRĖK ar vl^os tūbos ■ įdega.
3— PERŽIŪRĖK antenų—ISlauklnius Ra
dio dratus—-ar : nfira atsilluosavę. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pasaukite 
mus. Už Vienų Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysčių , už žJhiiausias kainas 
Chlcagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY 

M. SHILLS, Vcdfejas 
Electrontechnlkas—Radio Inžinierius

3856 Archer Avė., Chicago
Tel. LAFAYETTE 0105

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikai 
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. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —•

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw 
iMmr .. 11O

Financial
__________ Finansai-Paskolos _

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA 

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

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

CAPITČL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809
—. ................-...... ........... ........ . ......... ................■ .............................

CROSELY — 8 tūbų High Boy 
tiktai už $19.75, balancas neužmokėtas 
Finansų kompanijai. Visų išdirbysčių 
Radio nupiginta kaina.

6136 So. Halsted Str.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatcssen Storas 
parduosiu pigiai iš priežasties ligos.

5752 So. Racine Avė.
REIKALINGAS jaunas vaikinas mo

kintis kepėjo amato. Pragyvenimas ir 
mokestis. Atsišaukite 2 vai. po piet.

•? 3144 W. 43rd St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

RAKANDAI, 23 kambariai, 3 metų 
lysas, 3 augštai, 6 apartmentai. . Visi 
išrenduoti. Gera proga Pasaulinei Pa
rodai atėjus. $850, įmokėti $600. 
Pamatyk savininką.

„ 6241 Woodlawn Avė.

PARDAVIMUI pigiai ^ro^mė ir 
kendžių štoras iš priežasties išvažiavi
mo. Kaina $300.00

5343 S. Sbields Avė.

PARDAVIMUI grosėrnė ir bučernė. 
cash biznis. 4 pagyvAimui kambariai 
užpakaly ,2 kambariai viršui., 2 karų 
garadžius .karštu vandeniu apšildomi vi
si kambariai, ledo mašina, fiztures ir 
stakas. Kaina $15,000 įmokėt 
$5000.

2633 W. 43rd Str.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI—
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, šė-

. rus ar bonus, parduoti.

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

PASISKELBKITE J j 
“NAUJIENAS“ f

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su- J 
žinojus kokius gerus re- 
zultatus duoda Naujienos..

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500

—■- ■___________




