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Illinois Angliakasiai Pradeda 
Naują Žygį Uždaryti Kasyklas
Franklin pavieto šerifus rengiasi vėl gink
lais streikuojančius angliakasius atremti
Benton, III., rūgs, 14.—Frank- 

Ii n pavietas vėl stvėrėsi už 
ginklų, kad neįleisti streikuo
jančių angliakasių, kurie žy
giuoja j šį pavietų uždaryti dir
bančias už nukapotą algą ka
syklas.

šerifas Browning Robinson 
su visa armija savo ginkluotų 
pagclbiriinkų saugo visus į pa
vietą einančius kelius, kad ne
leisti įsigauti angliakasiams iš
kitų pavietų ir uždaryti šio pa
vieto kasyklas.

Gautomis žiniomis, streikuo
jantieji angliakasiai, kurie ne
senai susiorganizavo į Vųaują 
uniją—Progressive Mainers af 
America, jau esą žygiuoja iš 
Gillesnio j tris pavietus—Frank
lin, Perry ir St. Clair.

Perry pavieto viršininkai pa
skelbė, kad jie nekliudys ra
miam pikietavimui kasyklų, bet
Franklin pavieto šerifas, kuris 
sukJj(M) ginkluotų pagelbininkų, 
jau kartą išvaikė, ginklų pa- 
gelba. streikuojančius angliaka
sius, ir šį kartą skelbia’, kad 
“jie (t. y. streikuojantieji ang 
liakasiai) neįeis j Franklin pa
vietą”.

Naujosios m>ij(J$ viršininką’ 
neslepia4 to fakto, kad Jau yra 
prasidėjęs angliakasių marša- 
vimas ir kad jiems yra įsakyta 
bandyti taikiu budu įeiti į tuos 
tris pavietus, tečiaus jų skai
čius, kokiais keliais vyksta ir 
visos kitos žinios apie juos 
laikoma paslaptyje. Tiktai pri
pažįstama, kad šį kartą* mar- 
šavimus bus atliktas kitokiu 
budu, mažais būreliais, o ne 
masiniai, kaip buvo pirmiau, ka
da" vienu buriu maršavo 15,000 
angliakasių.

Netrukdys pikietavimo
Pinckenvylle, III., rūgs. 14.—
Perry pavieto šerifas Albert 

Davis paskelbė, kad jo pagel- 
bininkai netrukdys naujosios 
unijos nariams atvykti į jo pa
vietą ir ramiu budu pikietuoti 
dirbančias kasyklas. Tačiaus jis 
nekalbąs už biznierius, kukio 
yra labai priešingi pikietuoto- 
jams, nes jie sulaiko darbą ka
syklose, nuo ko kenčia ir biz
nieriai.

Uždarė kasyklą
Gatesburg, Ilk, rūgs. 14. — 

800 angliakasių iš apielinkės 
miestelių pradėjo pikietuoti 
Earl Bowman kooperatyvę ka>- 
syklą ties Knoxvi!le ir privertė 
ją užsidaryti.
Kalėjime užmušė streikuojanti 

angliakasį
Chicago. — Dr. William D. 

McNally, kuris buvo išvykęs į 
Pekin, III., ištirti priežastį mir
ties East Peoria angliakasio 
Martin Virant, karį rasta pa
kartą Tazwell kalėjime, sako,

Chicjrjai ir apylinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir biskj šilčiau; švel
nus pietų vėjas. '

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:*
-t. u . .

kad Virant mirė nuo sumušimo 
ir taip jis liudysiąs koronerio 
tyrimuose.

Dr. McNally sako, kad jis 
neradr jokių nusinuodijimo žy
mių, bet rado, kad Virant prieš 
mirtį buvo baisiai sumuštas ir 
jo nuomone, Virant buvo pa
kartas kalėjime tada, kada jis 
buvo jau nebegyvas.

Pekino šerifo pagelbininkas 
C. O. Skinner tapo areštuotas 

I ir yra kaltinamas kaipo Virant 
! užmušėjas.

Springfield, III., nigs. 14. -r- 
Kasyklų biuras paskelbė, kad 
Illinois valstijoje bėgyje sa
vaitės, užsibaigusios rugp. 27 
d., anglių iškasta 456,000 tonų. 
Savaitę prieš tai iškasta 379,- 
000 tonų.
Nuginčija angliakasių marša* 

vimą
Belleville, III., rūgs. 14. —F. 

L. Jonės iš Belleville, vienas iš 
vadų naujosios angliakasių uni
jos, sakosi, kad jis nieko neži
nąs apie jo organizacijos na
rių maršavimą į Franklin pa
vietą; jis. esą žinotų, jei butų 
planuojamas’ tokis maršavimas, 
apie kurį skelbia Franklin pa
vieto viršininkai.

Jonės sako, kad progresyviai 
angliakasiai yra pakvietę kasyk
lų savininkus pradėti su jais 
derybas dėl algų.

Argentina susitaikė su
Uruguajum ,

Gal tas paveiks ir į susitaikintą 
Bolivijos su Paraguajum

Buenos Aires, rūgs. 14. — 
Argentina ir L’ruguajaus susi
taikė ir susitarė atnaujinti di
plomatinius ryšius, kurie buvo 
nutraukti du mėnesiai atgal. Iš 
tos priežasties galbūt rezignuos 
Uruguajaus užsienio reikalų mi- 
nisteris Blanco.

Nors ryšiai ir buvo nutrauk
ti, bet didesnių nesusipratimų 
tarp šių dviejų šalių nebuvo 
ir tas nepaveikė nė į prekybą, 
nė į susisiekimą.

Manoma, kad šis susitaikimas 
paveiks ir į pastangas susitai
kinti Boliviją su Paraguajum, 
tarp kurių eina neoficia'lis ka
ras. Mūšiai tarp šie abiejų ša
lių tęsiasi ginčijamo] teritori
joj, tečiaus kas laimi tikrai ne
žinoma, nes abi pusės skelbia 
laimėjimus.

Streikuoja Holandijos 
laivų darbininkai

Haaga, rūgs. 14. — Nė vie
nas laivas negalėjo išplaukti iš 
Holandijos nuo pat prasidėji
mo jurininkų streiko, išėmus 
vieną liniją, kuri nėra streiko 
paliesta. Nemanoma, kad strei
kas bus greitai užbaigtas.

Toronto, Ont., Kanadoj, rūgs. 
14.— Prieš 45 metus Thomas 
W. Musson buvo užgautas laz
da j galvą ir nuo to laiko jis 
nustojo regėjimo dešiniąja aki
mi. Pereitą šeštadienį jis par
puolė parke ir užsigavo galvą. 
Kada' atgavo sąmonę pasirodė, 
kad jis vėl atgavo regėjimą 
abejomis akimis.

Vokietijoj t e b e i na 
kova dėl reichstago

Hindenburgas liepia pripažinti 
reichstago paleidimą, Goering 
iitsisako tą padaryti. Ruošia- 
šiasi prie naujų rinkimų į

Berlynas, rūgs. 14.— Prezi
dentas von Hindenburgas va
kar parašė laišką reichstago 
pirmininkui Hermanu Goering 
reikalaudamas, kad Goering pri
pažintų reichstago paleidimą. 
Jis taipgi bandė pateisinti von 
Papeną ir vidaus reikalų minis- 
terį von Gayl, kaltinamus nu
sidėjusius konstitucijai delei jų 
atsisakymo stoti prieš reichsta
go atstovų komitetą, kuris Vei
kia ir reichstagą paliedus.

Goering į tai atsakė irgi laiš
ku Hindenburgui, kad reichsta
gas paleistas neteisėtai, kada 
jau buvo išreikštas kabinetui 
nepasitikėjimas. Be to einant 
konstitucija, prezidentas negali 
du sykiu paleisti reichstagą de! 
lygiai tos pačios priežasties, šis 
gi reichstagas buvo paleistas dėl 
lygiai tos pačios priežasties, de! 
kurios buvo paleistas ir perei
tas reichstagas.

Susidarė kebli padėtis. Parti
jos nepripažysta reiestago pa
leidimo ir reikalauja, kad pasi
trauktų von Papen, kaipo ne
tekęs pasitikėjimo. Van Papen 
gi pasilieka valdžioje ir ketina 
visus tokius reikalavimus igno
ruoti.

Tuo tarpu visos partijos pra
deda rengtis prie naujos reichs
tago linkimų kampanijos. Bet 
•ar nauji rin’kimai Įvyks? '

Valdininkai sako, kad nauji 
rinkimai įvyks už 60 dienų, kaip 
to reikalauja konstitucija. Bet 
kanclerio valdžios oficiozas 
Deutsche Zeitung atvirai pasa
ko: “Naujų rinkimų nebus — 
jokio nuosprendžio ąpic rinki
mų dieną negalima tikėtis ar
timoj ateity”.

Nori nukapoti algas uo
stu darbininkams

Siūlo darbininkams prisiimti 20 
nuoš. algų nukapojimą

New York, rūgs. 14. — Lai
vų savininkų komitetas pasiūlė 
30,000 uostų darbininkų Atlan 
tiko pakraščiuose atstovams 
naują algų kontraktą, sulig ku
rio darbininkų algos nukapoja- 
mos 20 nuoš. Darbininkai pado, 
vė savo pasiūlymą, kuris prisi
ima mažesnį algų nukapojimą ii 
derybos liko nutrauktos savi 
tarpiam apsvarstymui tų pa
siūlymų.

Skaičius žuvusių ant keltuvo 
Observiation pasiekė jau 

68 žmones

New York, rūgs. 14. —Skai
čius darbininkų žuvusių ant 
paskendusio East upėj keltuvo 
Observation pašoko iki 68, upei 
išmetus iš vandens dar 23 la
vonus.

Australija ruošiasi prie 
generalio streiko

. i
Syduey, N. S. W„ rūgs. 14, 

—Konferencija delegatų atsto
vaujančių inžinierius, Sydney 
Darbo Tapybą, pečkurių ir an
gliakasių unijas, priėmė reko
mendaciją paskelbti visoj Aus
tralijoj generalinį. darbininkų 
streiką. Unijų viršininkai 
svarstys šią rekomendaciją.

Streikas bus skelbiamas prieš 
nukapojimą algų, kuris gali pa* 
bloginti Australijos darbininkų 
būklę.

Vokietijos i reicnstago pirmi
ninkas Herm-an Goering, hitle
rininkas.

Transatlaįitiko lakū
nai Italijos pakraš

čiuose
Pastebėti skrendant per Sardi

niją, 150 įpylių nuo Rymo .

Rymas, rūgs. 14. — Trys 
Trans-Atlantiko lakūnai—avia- 
torius^m. Ulbrich su 2 pasažie 
riais, kurie skrenda' iš New 
York o Į Ryma, tapo pastebėti 
skrendant per Sardinia salą, 
Viduržemio juroje, tiktai už 
150 mylių nuo Rymo^/Tečiaus 
jie pirmiau mano skristi į Flo- 
rence. Tuo jie padarys dar 400 
mylių kelio.

Abi pusės skelbia lai- 
i^ėjimus *

Kas yra laimėtojai Brazilijos 
sukilime? !

Rio de Janeiro, rūgs. 14.
Valdžia paskelbė, kad federali
nė kariuomenė paėmė Cruzeiro, 
kuris valdo komunikacijos lini
jas į sukilusią Sao Paulo vals
tiją iš šiaurės ir rytų ir dabar 
jau atsidaro kelias žygiuoti į 
patį Sao Paulo miestą.

(Sao Paulo yra vienas iš 
stambesnių Brazilijos industri
nių miestų, kuriame gyvena ir 
apie 30,000 lietuvių, čia yra ir 
visas Brazilijos lietuvių kultū
rinis centras ir laikraščiai).

Sao Paulo, rūgs. 14. — Su
kilėlių vadai nugina valdžios 
skelbimą, kad federalinė ka
riuomenė paėmė Cruzeiro. Ji ne 
tik nepaėmė Cruzeiro, bet dar 
prarado Mač0ca ir Sao Joao 
miestus.

Didelis arkliu trukumas 
Rusijoj

Įvestas valstiečių arklių draf- 
tavimas

(Maskva, rūgs. 14. — Valdžia 
įsakė pavieniems valstiečiams 
pavesti savo arklius naudoji
mui kolektyvių ūkių. Tai pada
ryta delei didelio trukumo dar
binių arklių.

Valstiečiai turės verstinai 
renduoti savo arklius kolekty
vais, kurie ne tik mokės už 
jų; vartojimą, bet taipgi turės 
juos 'ir šerti. Arklius turės 
grąžinti tokiam pat Stovyje, ko
kiam pąSniė. J

Arkliai bus vartojami rudens 
sėjai ir gabenimui grudų ir 
daržovių.

Rezignavo ir naujas 
Čili prezidentas

Prezidentu išbuvo tiktai vieną 
dieną

Santiago, čili, rūgs. 14i — 
Vakar pakėlus aviatoriams 
maištą ir prigrūmojus bombar
duoti prezidento rumus, rezig
navo socialistas prezidentas Car- 
los Davilla, kuris savo vietą 
pervędč vyriausiam armijos ko- 
manduetojui gen. Bartolme 
Blanche.

Pastarasis tuoj aus paskelbė, 
kadrjis ir toliau vykins pradėtą 
socialistinę programą, kurios, 
armijos kaltinimu, Davilla buk 
atsižadėjęs. 4

Tečiaus vos išbuvęs preziden
tu vieną dieną, gen. Blanche 
šiandie rezignavo ir valdžią pa
liko žemeSnijųjų valdininkų 
rankose, nes nėra ir kabineto, 
kuris rezignavo trejetą dienų 
atgal.

Pulk. Artūro Merino Benilez. 
kuris suorganizavo < aviatorių 
maištą prieš Davillą, irgi pabė- 
bo iš miesto ir užsibarikadavo 
EI Bosque< aerodrome.

Skubiai susirinko armijos ko
mitetas, kad sutvarkyti padėti. 
Miešte betgi yra ramu ir šioj 
suirutėj neįvyko jokio kraujo 
praliejimo.

Manoma, kad Davilla galbūt 
vėl sugryš valdžion.

Lietuva atidarys tarp
tautinių reikalų in

stitutą
■ ‘ * ■ -< ■ 1 ■ ' < .

Pe’ėkškill, N.. Y.z Vtlfs., 14 
Lietuvos atstovas Wa'shingtone, 
Bronius K. Balutis, pranešė 
Chester D. Pugsley, kad Tarp-
tautinių Reikalų Institutas, ku
rį įkūrė ir finansuoja p. Pugs- 
ley, bus atidarytas šį rudenį 
Kaune, Lietuvos valdžios prie
žiūroje. Lietuvos valdžia tam 
tikslui suorganizavo draugiją 
studijuoti tarptautinius reika
lus ir įstatymus.

Rusija stato fortifika
cijas Lenkijos pasienyje

Varšuva, rūgs. 14. — Atvy
kstantys į Rovvno pabėgėliai 
iš Rusijos sako, kad palei Sluč 
upę, netoli Lenkijos sienos, į 
rytus nuo Rowno, yra statomos 
stiprios sovietų fortifikacijos. 
Statomos yra pasislėpimo vie
tos, apsaugotos tranšėjomis ir 
spigliuotomis vielomis.

—---------------—--r—

Franci jos prezidento
užmušėjas nužudytas

Paryžius, rūgs. 14. — Vakar 
ryte giljotina nukirto galvą ru 
sui Povilui Gorgulov, kuris ge 
gūžės mčn. pradžioj nušovė 
Franci jos prezidentą Paul Dou 
mer, buk už tai, kad Franci jos 
valdžia palaikė artimus ryšius 
su bolševikų valdžia. Mirtį Gor- 
guldv pasitiko labai šaltai.

Gorgulov ikiS>at mirties pa
siliko, misteriškas. Vieni jį va
dinai monarchistu, baltgvardie- 
čių ir’ žaliųjų valstiečių bandų 
organizatorium, kiti gi jį skai
to ex-k6munistu Ir čekos agen
tu. • <

Farmeriai tęs pikieta- 
virtią
------------ -.

• Siouxt€ity, la., rūgs. 14. — 
Didelę balsų didžiuma Iowa, Ne- 
brašką^ir South bakota1 .farme
riai masiniame susirinkime, ku
riame dalyvavo 3,000 farmerių 
iš tų trijų valstijų, nutarė ir 
toliau pikietuoti einančius į Šį 
miestą kelius.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos prekybos 
balansas aktyvus
Lietuvos išvežimas per š. m. 

liepos mėn. pasiekė 14,4 mil. lt., 
o įvežimas 13,9 mil. lt. Tuo bu
du, išvežimas buvo didesnis 
už įvežimą 0,6 mil. lt.

Palyginti su praėjusiu mėn., 
liepos mėn. išvežimas sumažėjo 
4,0 mil. lt. Tame skaičiuje su
mažėjo: arkliai 742 št. prieš 
1348 št. veršiai 488 št. prieš 
12.01 št., šviežia ir šaldyta mė% 
sa 254 to prieš 318 to, bekonas 
1.240 to prieš 1.975 to, sviestas 
1.446 to prieš 1.980 to, popier 
medžiai 1.144 to prieš 22.720 
to ir egliniai rąstai 7 prieš 473 
to.

Sustreikavo 6,000 
šilkų audinyčių 

. darbininkų
Paterson, N. J., rūgs. 14. — 

Unijos žiniomis, 6,000 šilkų au
dėjų sustreikavo šiandie reika
laudami pakėlimo algos, trum
pesnių darbo valandų ir pripa
žinimo unijos.

Delei streiko neteko darbo ir 
kiti 2,000 darbininkų šilko ati
di nyčiose.

Portretas parduotas už $15, 
vertas $200,ODŲ

.Ęaga, rųg&?+14. — bjarten 
Lootęn portretas, pieštąę jo 
draugo, garsaus piešėjo Remb- 
ra'ndto, keli metai atgal Looten 
šeimynos buvo parduotas už 
$15, kaipo kopija. Dabar dai
lės ekspertas Dr. Kai surado, 
kad tai yra tikrai Rembrandto 
originalas ir kad todėl portre
tas yra vertas $200,000.

V ■1111 ■ I -II" ||»J. »■!! ir .«n i imi .1... n i 'ii irmr-HM - ii " T-

New Cdmertown, Q., r. 14.— 
P-lė Alberta Bond, kad duoti 
suprasti pas ją atsilankiusiam 
nepageidaujamam vaikinui, jog 
jau laikas eiti namo ,taip nu
sižiovavo, kad išsinarino žandi
kaulius

Mexico City, rūgs. 14.— Ge
ležinkelių admiinstracija skel
bia, kad potviniai labai sutruk
dė, o kai kuri ir sustabdė trau
kinių vaikščiojimą šiaurinėj 
Meksikoj.

Lonodnas. —• Prekybos tary
ba paskelbė, kad rugpiučio mėn., 
delei uždėjimo liauju muitų, 
Anglijos importas iš Airijos su- 
možėjo £1,500,000.

Amerikos Lietuviai
’ ♦ ’ ' A *

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

Pinigų siuntinio blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
SVENTAblBNIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Lietuvių prekybinin
kų ir amatninkų su- 

važiavimos Klai
pėdoje

Rugp 20.— Klaipėdoj įvyko 
lietuvių prekybininkų, pramoni
ninkų ir amatninkų suvažiavi
mas, kurį organizavo Klaipėdos 
lietusių prekybininkų, pramo- 
rmmiku ir amatninkų draugija, 
švenčianti savo pirmąjį gyva
vimo dešimtmetį. Į suvažiavi
mą atsilankė gubernatorius p. 
Gylys, uosto direkcijos narys 
Borchertas ir kiti. Pažymėtina, 
kad j suvažiavimą atvyko be
veik iš visų didesnių Lietuvos 
miestų žymesni prekybininkai 
ir pramonininkai. Bendrai, su- 
važiavime dalyvavo apie 200 
verslovininkų, kurių tarpe iš 
Kauno apie 40 ir visi kiti iš Lie
tuvos centrų.

Kaune atidaroma 
konservatorija

Kaunas.—Ministerių kabine
tas muzikos mokyklos įstaty- 
mąą panaikino ir priėmė kon
servatorijos statutą, pagal ku
rį nuo šių metų rugsėjo 1 d. 
Kaune atidaroma konservatori
ja su kompozicijos, fortepijono, 
vargonų, styginių instrumentų, 
dainavimo ir pučiamųjų instru- 
męutų skyriais. .

Mokslas bus einamas kompo- 
zicijbs. fortepijono, styginių in 
strumontų, vargonų ir arfos 7 
metus, kontrabaso, dainavimo 
ir pučiamųjų instrumentų 6 
metus. Konservatorijos direk 
torių skirs prezidentas švieti
mo ministeriui pasiūlius.

Vienas kunigas vekseli 
suklastojo, o kitas 

žirave
Kaunas.—Prieš kur| laiką ku

nigas Kunigėlis padirbo vekse
lyje savo į brolio Mykolo Kuni
gėlio ir. Damo Kunigėlio para
šus ir dar davė pažiruoti kun. 
VI. M. Vekselio suma—6,000 lt.

Tą vekselį kun. Kunigėlis dis
kontavo valstybės taupomoje 
kasoje. Atėjus terminui kun. 
Kunigėlis to Vekselio neišpirko 
ir vekselis buvo protestuofas. 
Suprotestavus vekselį išėjo ai
kštėn ir vekselio suklastojimas.

M. Kunigėlis padavė skundą 
valst. gynėjui, o kriminalinė 
policija pravedė kvotą, tačiau 
kunigėlis yra miręs ir byla tur 
būt bus numarinta.
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Dr. A. J. Karalius
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Pirmą karią sii Dr. kara
lium man teko susitikti, rodo
si, it)^ m. Buvo tik praėję 
apie vieni metai po mano at
kelia vimo į šią šalj. Tačtau į 
arliftteshę jiažliilį šu jhd Su
ėjau dar dviem metam pras
linkus, kada apsigyvenau toj 
riiie'std ctalĮ’j, kur HdkUrhš 
laikė saVo ofisą.

Šioj Šrilyj jau išgyvenau 
daugiau nei penkerius metus. 
Per tą laikotaiTį turėjau pro
gos susipažinti su daugelid 
ihtėligėrtitj ir šiaipl višttdine- 
riės Itatbtiri trijų. Tačiau tUHii 
pasakyti, joįį titei vienas jų ne- 
phi-Odė t«k| dtatigiškthną ir 
atvirumą; kaip Dr. Karalius. 
Kadaiti gyvenimo sąlygos vi
są laiką buvo gana slinkius, 
tai aš Stengiaus! kiek galirtta 
labiau pasitraukti į šalį. Ta
čiau nttd Dr. Karaliaus nebit- 
vo galitha pkšlšlūpti. Kaš kdh- 
tą su jhb susipažino ir susi
draugavo, tas nuolat dhuigiš- 
kiiiftu ryšius palaikė.

Daug kartų teko su Dr. Ka
ralium kalbėtis ir diskusuoti 
įvairiais kiaušiniais. Bet ypač 
vienas susitikimas su jlio pa
siliks mano atmintyje ant vi
sados. Tai buvo maždaug 
prieš melus laiko. Pirriliau- 
siai prkdėjbva kalbėti apie 
Amerikos pažangiuosius ra
šytojus, menininkus ir įvai
rius veikėjus. Greitai kalba 
h ilk ry po i feiirripą ,— jos kul
tūrinį, darbą ir žmonių gyve
nimą. Žiiioma, negalima
buVo apsilenkti su Ru
sija, kuri yra pilna vi
sokių misterijų. Pasirodė,
kad tiek Dr. Karalius, tiek aš 
su to krašto, literatūra, jo ra

itei jusle nepajuto va,. kaip 
atėjo trečia valanda ryto. Tik
rumoj tai nebuvo diskusijos, 
o tik plati apžvalga to, ką ži- 
nojpva ir kas dar reikia žino
ti; Tada tiš pdtyriaii, jdg iš 
rusų rašytojų daktaras la
biausiai mėgsta Korolenko. 
Jiš prlsipažitio, jog fcdtoien- 
ko padaręš jam daug įtakos.

Savo tą ilgą pasikalbėjimą 
užbaigėva įvertinimu Kupri- 
ttb kiiygoš “tartia* (Diiobė). 
ŠaVo toj knygoj ktiprihtiš tip- 
bHšO ,kaip g^vbtib pfeirtipilid 
škiihlžiai, — gaftidji Pontfih- 
ka su savo tlte'niHČriiiš ir nitk- 
tibėiniš kb’ttifc'dijdhiiš fr tbdgc- 
(iijohtiš. i lą “dtibbp”, kdfr ki-i- 
lb gyvedidio tiiikanitioli varg
šai, patbkb ir yiehdš labai is- 
Šilftviriįs ihteligčiiids. Visa thi 
dftrėši šertojoj tttišijdj rtetoii 
rittri bdro palocių.

kalbafit apte. ta kriygą; 
(iaktiirdš pastebėjo: “Žiitai 
ką, draiigė, tii dar iiesciiai gy- 
veni šioj šalyj ir lodei mažai 
su ja esi susipažinęs. Tokių 
dalykų, kaip Kūprinąs apra
šo sdvb knygoj, dedasi ir 
iriušų Čhicagdj. Tik lič Viši ta
tai pastebi. Chičhga yra 
daug didfesriis irtiestas, negu 
Petrapilis. Aš iharidti, kad pa
našių į Fontanką vietų, čia 
butų gailina surasti bent ke
lias. Rytoj,” tęsė- toliau dak
taras, “aš važiuoju vieną to
kių vietų aplarikyti. Tiiriii 
tėti kelis pdcičhttiš. Jei britu 
ir turi laiko, liti važiuokivd 
kartu. Aš tau pdtbdysiti Chi- 
eagos ‘duobių’ gyvą vaizdą. 
Jei suprasi ir turėsi jėgų bėi 
noro, tai galėsi kada nors 
tuos vaiždus aprašyti. Jeigu 
negalėsi jų aprašyti, tai bent

^Uob^ būiždai.
Atiteą valartdą po trintų dį 

j riti buvau dliklttrd rtfišfe. 
doVri į kfitonibbilių ir liiiteau- 
kėvą j tą miesto dalį, kur 
nutik ntivb prižadėta įrttodyll 
gyvenimo “duobes” ^ne1 Pet- 
rapilyj, bet viename turtin
giausių Amerikos miestų.

Kai pavažiavova keletą my
lių, daktarai suštdjo, kad ap
lankyti savo pacientus. Iš na
trių bitV6 gtiliiba sprąsti, ktfd 
ten įy veriama pašituTinčių 
žmonių. Iš tos vietbs daktaras 
pasuko į visai priešingą pusę. 
Neužilgo privažiavova labai 
nejaukią apylinkę. Namai ap
leisti ir susmukę. Atrodė, kad 
jie buvo pastatyti prieš šimtą 
metų, — sukrypę ir sulindę į 
žemę. Tiesiog nesinorėjo tikė
ti, kad tuose griuvėsiuose ga
lėtų žmonės gyventi.

Dr. Karalius tarė man: “čia 
pamatysi tik mažą dalelę. Vė
liau, jei bus laiko, aš tau pa
rodysiu daugiau tokių ir įdo
mesnių vietų.” Daktaras išli
po iš automobiliaus ir nutrau
kė į vieną tų landynių. Aš se
kiau paskui jį. Nereikėjo il= 
gai eiti, kad įsitikinus, jog 
čia gyvena aukščiausi gyvu-“ 
riąi, kurie yra vadinami žmo- 
riėiiiis. biblija sako, jog Je
hova vieną savo tvarinių su
tvėrė panašų į save ir pava
dino jį žinogumi. Bet jeigu jis 
dabar ateitų į žemę ir pama
tytų, kaili atrodo jo tie lobuli 
sutvėrimai ‘^duobėse,” tai tik-

gą. l&jlėi’įš pd&ii^iš joAii 
dikį ir Viši ši/sčdbirie pči< 
stalo

bČš. Jis pitlš padfltČ sMt iluo- 
spfętidį ir pdts įvykdė.

ąlo. y Dt. Kitealiiiš AiribflkdŠ lie-
AirihyfiiteL turidii vyfti pta- ititlaipš btlVO pef dritig^į’Jne- 
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šytojais bei menininkais bu- įgysi gerą patyrimą, kuris gy- 
vova neblogai susipažinę. .venimui būtinai yra “ reikalin- 

Mudviejų pasikalbėjimas gas. Galų gale, juk gyvenimas
pasidarė tiek idotnuš, kad esti geriausia mokykla.”

ŽMOGAUS GYVENIMAS
(Dr. A. J. karaliaus atminčiai).

Sėdėjo su draugais, valgė, gėrė, 
Staiga nuo stalo pasikėlė;
Paspaudė fdiiką: “Ačiū, draugai!...”
Varioenš stiklinė... nuodai...

Kova gyvybės ir mirties;
Mintyse vaizdas praeities...
Vėidhs išbąlą taip Staigiai,—
“Daktare! Kas tau?!...—klaus’ draugai.

Bet jau atsakymo hera,—
Nuodų Užtektiiia riiicra;
Ir ten, kur buvo gyvastis, —
Jau pergalę ima riiittis.

It* Štai tiž ValdhdOš... kitos...
Lrivdhdš guli ilht lentos.
() įritavęs trokštanti dvasia, 
Driiigiau nebskraido eHtvėšė.

ttef triš dr keturias diėitaš
Jb kritalaš Sutraukia minias.
Po to jo fiikŠtaričiai draugų
Lavoną lydi dtit kapų.

Ir ten už poros valandų, —
Pd ašarų; giešmių, kalbu, — 
fcririjriš pylinihs daugiti’ kdpdš, — 
Tdi ilsisi — buvęs žmbgits...

trž tai, kad šviesą rttib dievų 
Jiš drįso skleisti tarp Hfrgti; 
Nepatiko dūkso dieValif, — 
Jie gyvastį rilėmė jdrti,,

Jis geide visuomet padėt
Silpniesiems priešus nugalėt, 
Ir kaip kareivis arit šarkos 
Jis vienas krint* lauke kovosi

Bet prakilni tavo dvasia 
Amžinai liks niiis’ mintyse.
Ir visuoniėt pHė'Š riluš Stuk šos 
Kaip Promoteus ant uolos.

Ir j,ei fgįikąnas plėšrus •
Išdrįstu gert kraujo lašus 
Tavo širdies, brangus brolau , 
Keršysim jam, prisiekiam tau!...

—j. A—4a.

Prasivėrė pirmos durys ir 
mudu įėjbva į apytamsį kailio 
barį, kiiriš buvo labiau pana
šus į rūšį Bulvėms pilti, ne
gu į žriioriių gyveiiariią vietą. 
Viduj b’iivb taįiišii. Dvoke pe
lėsiai. Kambaryj stovėjo į vi- 
šaš pušeš iškrypęs stalas, ap
link kurį bUVo Sustatyti tokie 
jau krėslai. Ant stalo matėsi 
dvi tryš bdrikos hedrigUMb 
alatiš. Vyrai buvo labai pana
šus vienas į antrą, — sunku 
buvo pasakyti, kuris jų yra 
jaunesnis, o kuris senesnis. 
Atrodė, jog tiek vienas, tiek 
kitas yra apie 50 metų aih- 
žiaus. Iš rankų buvo galima 
spręsti, jog jos jau kelias die
nas nieko bendro neturėjo Su 
vandeniu.

Kai mudu įėjova, vyrai kaip 
tai nejaukiai nutilo. Pasidarė 
nesmagu. Tačiau daktarą jdo- 
du? matomai, pažino. Kai jis 
paklausė, kaip jaučiasi ligonė, 
tai vienas vyrų ištiesė ranką* 
ir parodė į kitas duris: “Ji 
ten, daktare.”

Dalitdras pravėrė duris ir 
įėjo į kitą kambarį. Ąš pasili
kęs yiėriaš sti dviem vyrais, 
iiiėgihati užvesti kalbą. Bet 
bežinau kodėl jiibdu nelabai 
tenorėjo šii manimi kalbėtis. 
Gal jų dviejų protas ir liėžti- 
i’irii btiVo jau užiriiršę aiišti 
kalbos jiOšiiius? O gal nariii- 
hės rūgšties buYb pėrdaiig ra
gavę? Galėjo biiti ir tai, kad 
juodu manimi nepasitikėjo įr 
riiahe, kad riš atėjau pasižiū
rėti ir pašijtiokti iš jų nelai
mingo gyvenimo.

Pirmiausiai užklausiau, ar 
senai juodu gyvena Ariiėrikdj. 
Vienas atšakė, jog jaii briš 
apie 30 iriėtų. Tuoj pb to jiš 
atsikėlė ir išėjo pro dtiriš. 
Likušis vyraš išbėrė nedabaig- 
tą alaus stiklą ir išmovė pro 
diteis. Palikęs vienas, jati ir 
aš rėngiauši bėgti, lattk, iria- 
nydarrias/ kad daktaras^ ritau 
iškirto šposą, kad paskiir tiirė- 
jiiš progos pasijuokti. Bet 
kaip tik tūb moįriehhi atsidū
rė dričyš ii- pasirodė dakta
ras.

Daktaras išėjo rankose lair 
kydamas vos prješ porą dienų 
giriiušį kūdikį ir litidnai pra
tarė: ‘*Kaįp matai, ir šito
kiose vietose Dievo prisaky- 
masT-rdauglntis ir veistis — 
yrą’ stropiai ‘ pildpinas;^ Dar 
driktal’aš biitiį ir diiugiau -kai- 
b'ėte’š ,jėl nebuitį lito inbmen- 
lįi j kriiiib’drį įšlirikitši hiote- 
riš, ktiri atro'dė triip, kaip 
ptagdro kdiičitį khyįbj plėšia
mi * pAVėikšldi. DaktriMs pri
statė mane kgipd Šavb draii-

f

» , < , ' ' t j’ ■*vi *• f***’’ i ,neše ir savo kaimynams apie 
dtiktero ątsilaukyim^ nes 
kfelih miriu&itj Įėjo į -Vidė 
liriš moterys sti IntMir-tįiikų. 
Viena mriteris pridjri prte dak
taro ir pradėjo aimanuoti, 
kad jos kokitį šešiį itibtiį Dy- 
tčris nukritęs iitm tvptriš ir 
itotetižęš rofeį. Vriita; fta- 
riirtięs driklrifji; kriip IV Visi 
taikrii, pfridėjri prte ittbtiHoS 
glridšlk Dribtam įtežterejd į 
taikį te tarilbhtai tarė: ?ĮAr 
širdį, Dyteri; kybą tatt/dkid 
duoti nikelį, tir kį.” Jiš i^si- 
teatike iš kiščiteš ptaigų ir p 
drivė Vitikiii; Priškrii ripžitir 
jb Siižėišta Vriiitb. rriiifcį te rtu- 
r'riiiiirib itiriiiiiį; jdg riiekb čia 
patdjittgb iiėrri; — ti^gfiiitd 
lik rritiiitetiyš; .. b kriiitaš iie- 
klitidytaš;

ftita iridteriš Iteddėjb šktis- 
liš, jrig šii jdš diikrėle kas tai 
iiegerai. Driktaras parašė te
liepta it paaiškihb- jiii, kiiip 
haridriii Vriišltiš. M.dtefįš pa
sakė daktarui ričiti ir šti savo 
butiii vitikų apleido kriihbrirį;

Vėl prišilikriiiiė lf$i; — drik- 
triraš, ŠėiriiiriirikŽ it UŠ. Ant 
stalo tuoj pasirodė alaiis Bun
ka. Bet ririidvieni atsisakius 
gerti, ta bonka kaip bema
tant pratiyko. Pakalbėję dar 
keletą minučių su šeiminin
ke, mudu išėjova lauk.

Kai pašilikova vienudu, 
daktaras prabilo: “čia matei 
tik krantą toš duobės, į ku
rią krintą tuksiančiai žmo
nių. Tokių duobių randasi 
visur^ kur tik darbininkai gy- 
vėria. Labai rbifcia biiti atsar
giam, kad nepatekus i jas. 
Kas kartą į duobę įsirita, tani 
iiibai slinku bėra iš jos išsi- 
kraįištyti.”

Daktaras buvo Žadėjęs ki-

uz

ja- 
dpžiiifė-

tų žinomas kaipo socialistas 
if vfšuoiiienės daftrtttetbjas. 
Tbkiu jiš ir mirė. žHai kodėl 
ir į jo laidottiVės susirinko 
tūkstančiai žmonių. Susirinko 
pagerbti žmogų, kuris laisvę 
ihyičjo labiau, negif viską. 
Kada prišidafė pavojus, iog 
jis įali tos laisvės netekti, 
tai jiš nutarė atsiskirti 
“šjri ri^ariį pakrilhe.”

ilsėkis, Aiitaiiai, ramybės 
vielb’j, b tdvb kapas bus tvit- 
trivė tierdš, kitMė eiiia vergų 
priliUosaviiriri trikriis... .7. A-la.

|)K. .ANTANO Ka
raliaus jaunos 
DIENOS LIETUVOJ

(Iš mano atsiminimų)
Dr. Abtanaš Karalius giniė 

Briėdžjij viehsėdijoj (dalrtir 
jati išddiirite), Lukšių vtilši 
čitijė, Nątimie'SČid (dabar Šd- 
kitj) apskrity. Dradirtę moky
klą bdigė Liikšitidše.

Velionio tėvai I 
pasiturintys ūkininkai.

lio”: “’feh gbge kukuoja, vo
lunge lytučio prašo...”

Antano tėvas nepavydėjo 
savo vaikams mokslo. Leido 
visus į riiokyklą. D ridlriiė Vri- 
karals, susisodiri^š už didelio 
stalo pats juos mokydavo.

Antanas; užbaigęs pradinę 
mokyklą, dar kurį laiką ne
stojo gimnazijom o mokėsi 
pas tėvą. Kiek vėliriti tėvai pa
sitarę pdšitrtitė Antaną į Su
valkus pas dėdę. Ten jis stojo 
gihiridžijori. Tai būtri 
riiėtriiš. TėVai biivb liiikšriil; 
kad susilauks sunaus .kunigė
lio. Del Antanui buto lemta 
biiti ne kunigėliu; o driktarti.

DrirvhžiaVęš iŠ ghrtiiriži jbŠ 
atostogoms į tėviškę, Antanas J,u 
nepaleisdavo knygos iš rankų. 
Kiir tik eldaVri, Viš rtešdriVOsi 
kriygą po pažasčių. Atsiitiemt, 
kai vieną kartą jis atėjo į 
lanką su knyga po pažastim, 
kur buvo ii* daugiau jauniinri. 
Jauriihias pradėjo žaisti. Gž 
kelių minutų laiko is Ariiaho 
knygos liko tik lapai Vėjo ne- 
Šioiairii po lanką.

An(arias vis tik neilgai bu- 
Vo giriiriažijoj. Dodoš, išbri-'

vęs apie dvejus . melus, jis 
grįžo į tėviškę ir čia gyverto 
iki 19(19 mėtų. Dėl kurių pri£- 
žašČiiį jis apleido gimnaziją, 
man hira žinOma. Bet grei
čiausiai dėl tb„ krid jis negei
dė būti kiiiiigu: z

Atigrįžęs fčtiŠkčn dirba pa
prastą ukib drirbą. Draugauja 
su kaimo jaunuomene ir dali
nasi savo mokslu ir patyri
mais gimnazijoj.
minėtai Antano _ __
liušėtirtrii driiig khygtį iiė tik 
iiėtufiMčij, bet ir kitoriiiš kal- 
F * ‘ * 5:
itiėgitnii jriš škaitfdątd, iria- 
tyl, tndh jr'U din riš vėl prdgrii

Kaip jau 
tėvas turėjo ‘

bomiš. Antanas su dideliu pa- ’ 

tyl, hidhyddindš vėl prftghi 
pasitaikiiiŠ šavo hiokslą tęsti.

1905 metais užėjo garsioji 
fltišlioŠ tfeiediticiją. Aritunas 
Įud laiku dar būto jaunas ir, 
kiek atsiibenu, nedaug daty- 
vumo ėmė revoliucijoj. Dar 
prabėga keičias hietų ir An
tanas suauga į didelį vyrą. Iš- 
važiiibja Vokietijofi. Kiek tėti 
pabuvęs važiuoja Amėrikoti 
kaip if tlikšiartČiai kitų lietu
vių SMi laiiilėš iėškbti...

‘ — Pranas Mataitis.

kių landynių, kur gyvena 
“buvusieji žmones.’’ Bet vis 
kažkaip nebebuvo progos. Aš 
išsikrausčiau į kitą miesto da
lį, tad stiiiku bebuvo paširirik- 
ti tinkamą laiką. Tačiau ir po 
to su Dr. Karalium teko daug 
kartų susitikti ir pasikalbėti 
apie visokius dalykus. Pasku
tinį kartą aš jį Sutikau pen
kias dienas prieš mirtį. Suti
kau gatvėj. Jis buvo užimtas 
ir aš kažkur skubėjau. Susiti- 
kova, pasišveikihova ir išsi- 
skyrėva. Spausdamas man 
ranką, Jiš dar prašė užeiti 
pas jį ir pasikalbėti. Ttfčiatt 
daugiau kalbėtis mudviem ne
beteko. Gyvą aš daugiau jį 
nebemačiau;..

Miniai pirma vieta... <
Vienas poetas šilko: “Pit- 

ma vieta šeimynai, antra tė
vynei, o jau trečia miniai.” 
Dr. Karalius buvo kaip tik 
priėSrigds pųoriidnės. Jiš gril 
liet ir pėrriiažai rūpinosi Šato 
šeimyna. D kai dėl tėvynės, 
tat jis rtfebifekiho riėi Vieno 
pagarboš Veido lietuvio. Jis 
niėkubmėt. iiešiikė; tad iietii- 
Virii stovi žėihiriii už kiltį tau
tų žmones, kaip trii UrifO iriusų 
kai kitriė ufri-patriotai. P’iririą 
Vietą jiš dtidavė miriiiii, jė 
taip galima išsireikšti. Pa
prastų žmonelių pasisekimai 
ir vargai jam buvo artimiau
si. Ir turis žniori^s jis tikVdi 
pažino. ž J

Kai užėjo sunkus laikai, tie! 
vargo Žfdorielidi įViš giliriti ii* 
giliau pradėjo gimsti į be
dugnę. Depresija- ir pasfturin- 
Čiliš jiadarė betttečiais. Nd; o 
bėtiiečitiš badas tiesiog be lai
ko pradėjo varyti į kapttš. Jis 
itiatė, kriip beturčiai kMrita į 
“duobę”, iš ktiririš Jati jokiu 
būdu nebegali išsikdsti.

Tokių, pącientų, kokius man 
teko riiatytv“duobėj0, Dr. ka
ralius tupėjo vgaha ddug. Jiš 
juos ne lik veltui gydė, bet 
dar api’Upiriri vaišiais, o krii’- 
tais ir pinigais. Tokiose rip^ 
stOvošO jiš Užbaigė ir ŠRVŪ 
gyvenimo dienas. Prieš jo Ūė- 
laikinę iiiirtį butiį' galinta su
rasti višokių ‘TiidšbTijtJ.’’ Dėt 
tai

buvo gari 
________, Dar

T i i Y*.ir dabar jie gyvena savo ūky, 
nors jau gan senyvi. Velionis 
turėjo tris brolius ir dvi se
seris. Velionio Antano Tėvas; 
Juozas Karalius, tuo metu bu
vo plačiai žinoriiaš lietuvių 
višuomenės darbuotojas ir 
apsišvietęs žmogus. Kaimie
čiai iš Tolinių apylinkių atei
davo pas jį klausti “rodos” 
ne tik paprastais reikalais, 
bet reikalais šii rušų Valdžia. 
Jis buvo prisižyiriėjęš riidtiriiH- 
kas ir paVyždihgaš tikiiiiiikdš. 
Pas jį liettiViškų knygų biiVri 
prikavdtbŠ pilhriš palėpės, 
UVilirii ir pUniritai. TttečjO di
delį khygyrią ir kitdiiiis kal
bomis knygų. Daug kartų ru
sų žandarai darė jįas jį kratas 
ir buvo areštitotas. Bet visuo
met laimingai išsisukdavo nuo 
kalėjiir

Dr. 
labai gražioj apylinkėj, 
tik kai Briedžių kaimo buVb 
didėli 
saros^j 
davo Į 
Ii kair
jančioš lankos, ir netoli dide
lis gražus miškas. Visa trii dą- 
rė labai malonų įspūdį. Čia 
Antanas ir leido savo jaunys
tę. Ne be reikalri velionis, gy- 
vendariias Ariiėrikoj, tiir būt, 
prisiminęs savo tėviškės gra
žias apylihkes, imdavo dekla
muoti eilės iš “Aiiyk^Čių šile-

10.
Antahas Karalius augo 

Ne

gražųs šūdai, kuč VU- 
LąetU paukščiai Čiulbė
ję perštojimo; bet netū
no btiVb didelės žalitih-

FALKNteVlNiMAŠ 
NUO ASTMOS.

K^d gauti Ubo d«-
siilio Še] kųržb sųtjku kvapą atgauti, ir 
dd^rfrgtd, kurį iSSaiikid ASTMA.

Pa'migifiic sj fririocla. butčiit
ntfgatkadHo U jJia-
Š^ihs^^prtežastį, riiio kurios pacirtai

DUOS HAUG GREITESNES pasek
mes, negu Gyte koks kitas metodas (gy- 
dyftiiiš). Ji^ai lcngĮri flttiniti ir jtp jak
site momentali 'palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tliojads—Šiahdic.

CHIROPRAKTAS
TU. PkbSpfeCT 0773 
Lankaus tik Į Namus..

................... ■*■*»■■■■ ———...........................  "— ■

Mbdefiiiška
Męs nupirkome ofisus Dr. ZlppcrĮnan 

10t n<trs Ju>PH rriSklu,-bliJjlU

dabar juk nieko

d®fi!Jierltl“rodfžf. 1 jiarbaš ” «ibafW 

nias įjit lAnto. SeSiS mSnedluB H-

:vl*“ afc,
< TMa..WAN.. DBNtjSTŠ

S. E. Cor. 14 and UaJetęd Stė. 
Telephone CA!NAL 0823* '

CHICAGO I SCHOOL
OUTSTANDING
FACULTY AW

(AčCR^DlTED)

UnIOUĖ Šinglė text System. Ofiė šiibje'd at a 

time—covered rapidly and thoroughiy.
Convėriient locatiort. Spaciouš cįUdrtefs. Gyth- 

nasium fdr,študents.

IN OUR 

NEW 
HOME

Visit ahd .IhVeitigtfi

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

Jaunystes Jiegos
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Dr. MagtfUs Hkščh'fėtd, plačiai paskilbęs pasauly autoritetas Lyties Mo
kslo tyrinėjime ir Direktorius Lyties Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berlint. 
Vokietijoj, išrado

T1TUS-PEARLS
idant pagelbėti tūkstančiams vyriį,lr moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras t? svarbiausi.} fizišku jėfeį- Savb 35 metų praktikoj ir tirinejime, 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gi1it| (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo arterijų, abelno fiziško 
silpnumo, po darbui arba pbVafgiui, svaigulio, depresijos, ntuthttemjos 
ir t. t.

V išimtie hesveikūmai gali būt {^gydomi su TITUŠ-PEARLŠ. Daugelis 
žmonių sėkmingai buvo išgydyti Dr. Hirschfeldo jo Institute. Berline.

L. S. (Valstijos Tarnautojas^ 60 kietų a m žįstas, vėdęs) sirgęs fiziškų 
silįlnubiii, svaiguliu ir nervingumu, Greitai pavargdavęs/ Sungiai galvo
davus it palengva tik galėjęs yaiKščiotl. 3b fiziškos špekčš buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus... Turėjo ' ' “ _ “ i
dlibdama po 2 tITŪŠ.-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaites v< 
dytojaus raportas 30it š| žnibgų buvo šėkamas: — Ąbeltia sveik, 
ne. gyvesnis, švai^ulis susimažino ir energija grįžta. Pd 2 ša vai či 
vel raįjortavo, Šiuo, sykiu sakoma, jog nuovargio visai .nebejaučiąs, yra 
fcyVaiš it tvlftas. Krattijo špatidiinaš šOšimažinb, it nors 60 mėtų amžiaus, 
jisai atgavo fizišką sgėką ir jattčiašl taip Šyvu ir tfirtti, kaip kad b&vb 
savo jaunystėj.

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE., Pe,r 2 savaites 
jus jausitės tviflėsriiii ir jaunesniu. Prisįųskite $5.00 (cash, registruotame 
laiške arba money-orderį) už 2 savaičių tritmerffy

> . • J .»  k«.» ' .-M, ,Z..L... - . t

Išvertgfrtirti klaįdh prašorfie 
TEUTONIA IMPORT EXPO

2 J1 Fourth A
" * “t • V ' | . •

Gerbiamieji: Prašau išsiųsti sekamu adresu

Už kuriuos siufičiū $

Mano vard^š

Mario adrcSds

Torėjo aukštį krždjb sp«tfdlttiį, Jlin buvo 
ėliaus gy- 
:ata geds- 

šavaičit; ligonis 
i 

mėtų amžiaus.

lyti šj kuponą:
-POfcT SERVICE CO., 10,224.

vtnue, Ncw York City, N. Y.
baksetių Titus-bcarls,

Miestas

Rusiška ir Tdtrkiš
>511-16 W. R005EVELT ROAC 
rtl št. Lou^ Ave. Tet Kedzti 8902 
Vanoi. lietadi ?t draiW iaiidl.

swimming pool t tttrklSkl pi±

Kii>itb'6as W
Pąsaulihi^nąekah 

<9^68 VKAsjitAš VYR

WISW, 

f skeciiMs a.
/ Rusijos”. , .

r^Moterų teari i7 metus
- r- — __________ ,.-JIOS;it NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkštų ir pūsles, užnuodijitųą krau
jo,* bdoš, Ilgai, žaizdas, fedmatizmą, . galyos skausmus, skausmui nuga
roje, kdšėjltnįįf s gėrklėl, škaiidėjiml Ir dąšlšpcingai figas; Jeigii kiti ne- 
galejo^jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 

čjus ligonių. . Patarimas 
to valandos, ryto Iki’ 1 
nuo 10 ryto iki t vai.

TeL Cr«wford 5573
valandai it nuo^-8 valandai fakte. Nedėliotais 
4200 West 26* St. ’ Įtampas Keeler Avė.
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; Dr. A. J. Karaliaus Raštai I
(Šie Dr. A. J. Karaliaus 
straipsneliai ir pastabos dar 
niekur nebuvo išspausdinti, 
—jie buvo priduoti “Naujie
noms” jam jau mirus.—Red).

1. Čikagos mieste aukšta 
kultūra ir puikiausios mokslo 
įstaigos: universitetai, knygy
nai, meno mokyklos ir galeri
jos, literatų rateliai laborato
rijos ir tt. Technikos čionais 
tai tikri centrai: mašinos, dir
btuvės, parodos, milžiniškos 
spaustuvės, redakcijos.

Ne be reikalo musų miestas 
didžiuojasi savo didybe ir 
kilnybe. Ne be reikalo svetim
šaliai apie Annisų miestų tiek 
skambių straipsnių parašė į- 
vairiais reikalais.

O musu miesto skerdyklos... 
Didžiausios. Daugiausia kiau
lių ir buliukų jose žūsta. Bet 
musų mieste žmonių skerdy- 

- klose žmonių irgi žųsta. Žmo
nių be aukštos kilmes, gera
širdžiu žmonių, tų, kurie ne
turi nei cento, nė darbo. Bet 
apie * tai garsus rašytojai ir 
svetimu valstybių atstovai ne
berašo. Kų tu čia rašysi apie 
tūkstančius skarmalių! Apie 
tuos, ką polo lošia, kų nau
jas madas įveda, tai apsimo
ka parašyti... ne dykai, žino- 
nia.

2. Būrys lietuvių bedarbių 
musų garsiojo miesto gatves 
trina ir darbo ieško: ieško to, 
ką nepametę... rasti sunku, 
negalima. Nes visur juodomis 
raidėmis parašyta: nereikia 
darbininkų. Velnias žino ko 
reikia! Gal būt pinigų darbda
viui reikia?...

3. Skaito bedarbiai laikraš
čius, juose darbo ieško, pra
šo dievo, kad sniegų užleistų, 
gal bus progų pietus užsidir-

- bti... Kultūra jiems svetimas 
daiktas: tuščias pilvas pa
kąstai svarbesnis* daiktu už 
kultūrų ir mokslų. Svetainėje 
kalbėtojai rėkia apie laisvę ir 
brolybę ,bet kas iš to: tegul 
jie sau rėkia pavalgę ir apsi
rėdę.

4. švieskitės, bedarbiai, kul- 
turinkitės. Jums dabar gera 
proga. Taip proga gera, bet 
tušti pilvai ramybės neduoda.

5. Ir musų garsiojo miesto 
bedarbiai gatves brūžuoja, o 
kultūros nemato.

Skamba neblogai, ar ne? Ra
šytojas gali rašyti apie raga
nų karalystės gražybes ir apie 
bedarbių moterų likimų. 

.    X.....

QUO VADIS?
Leiskite padaryti trumpų 

apžvalgėlę, taip sakant, “nu
veiktų darbų.” Kalbu apie 
straipsnius sveikatos klausi
mais. Pereito šeštadienio va
kare mudu su Dr. Mon tvidu 
šitų klausimų diskusavome ir 
mudviejų išvada šitokia: ra
šai žmogus dėl to, kad, ot, no
ri rašyti ir gana. Kaž koks 
biesas tau į ausį vis sako: ra
šyk, rašyk, ko snaudi... Ir ra
šai žmogus iš dalies, gal būt, 
dėl to, kad neturi kur kitur 
savo energijų išlieti. Nežinau 
kiek kam iš to gero... Bet ra
šau ir gana. Neužtenka savo 
vardo, pasirašai dar ir kito
kiais vardais arba “slapyvar
džiais.” *,

O laikai vis-gi keičiasi. At
simenu A. a. “Kataliko” gady
nę. Aš tuomet studentavau. Iš 
rusų kalbos išverčiau gan 
rimta veikaliukų “lĄties 
klausimas” ir pridaviau “Ka
taliko” redakcijai. Tais lai
kais vienas mano kolegų buvo 
kaip ir dvasios vadas minėto 
savaitraščio. Red aktorius 
jam... (Čia raštas nutrauktas. 
“AT.” Red.)

[Acme-P. 3 A. Photo]

Ištremtoji Alžiro princessa 
Esma, gyvenanti Turkijoje, šio
mis dienomis atvyko į Jungt. 
Valstijas studijuoti Rodkford 
kolegijoj, Rockford, III.

“MENAS MENUI”
Na, tai ir aš apie menų pa

kalbėti užsimaniau, nors tik
rai nežinau, kas yra tas me
nas arba dailė. Čionais, žino
ma, susitarimo ir būti negali, 
nes kas vienam gražu, žavin
ga, malonu, tas kitam gali bū
ti šlykštu, įkyru, biaurif. Ap
lamai imant, mes pripratome 
menu vadinti priešėjų kuri
nius, muzikų, dainas, eiles, 
apysakas, noveles ir kL, o 
lups žmones, kų šitais dar
bais užsiima vadiname (jie 
save taip vadina) “meninin
kais,” “artistais”, “dailinin- 

-kais.” Mačiau Lietuvos laik
raščiuose, kai kurie šitų žmo
nių save vadina “laisvojo me
no artistais” — tas man visai 
nesuprantama.

Kalbėkime apie dalykų. Aš 
labai nemėgstu ilgų išvadžio
jimų — pasakysiu trumpais 
žodžias. Mes labai daug girdė
jome apie tuos menininkus, 
kurie giriasi savo, pasakysiu, 
nepartyviškumu, sakosi, dirbą 
“tiktai menui” (o kaip su pil
vu?). Išeina taip: daininin
kas gali dainuoti ir “Avė Ma
ria gracias pieną” ir “Bože 
caria chrani” ir “Aš išėjau. į 
girelę” ir “Internacionalų” ir 
kL Piešėjas gali piešti ir baž
nyčių, ir džiovos suėsto dar
bininko biustų ir Anglijos ka
raliaus arba Mussolini portre
tų. Vadinasi, sakoma, kad me
nininkas stovi aukščiau^ visų 
partijų, srovių ir religijų.

“NATUROPATIJA”
* Naturopatija, ką tai reiš
kia? Na-gi tiek: stovėk, nesi
judink ir lauk kol gamta pati 
savo vaistais tavo “išgydys.” 
Lauk, broli, jei nori. Jau jei
gu apie tokį Stankevičių kal
bėti ir jį į padanges kelti, tai 
kodėl nepakalbėti apie kilus 
musų gydytojus, kurie savo 
likimų pavedę yra Žmonių, 
lietuvių, gerovei? šitas Stan
kevičius niekam Amerikoje 
nėra žinomas ir jisai fnič nie
ko nenuveikė. Jo knyga, išlei
sta sensacinės bendrovės, štai 
guli ant mano stalo, ir man 
reiškia tiek: bliofas, bliofas ir 
dar didesnis bliofas. O kad 
Lietuvoje apie jį korespon
dentas gražiai kalba, tai čia 
tiktai amerikoniški doleriai 
šneka, ir šneka garsiai. Dole
ris, doleris suka pasaulį ir 
suka jį labai greitai į visas 
puses. Gaila, kad Lietuvos 
korespondentai prieš dolerį 
galvas į maišus susikišo, bet 
už dolerį juk galima mirti 
arba kitų numarinti...

Naturopatų ir visokių kito
kių prigavikų “patų” mes, 
ačiū dievukams, turime čio- 
nais visokių ir įvairaus plau
ko. Jie visi musų lietuviškų 
liaudį ėste ėda iš viršaus ir iš 
vidaus. Užtenka mums tokių

genijų, užtenka. Apsaugok, 
Viešpatie, nuo skorupskinin- 
kų politikoje ir nuo naturopa
tų medicinoje.

LIETUVIŲ KALBOS 
DARKYTOJAI

r ■ • ■-

“Autoritetas ant šlapligės ir 
kitų vidurinių ligų.”

“Kad linksmai gyventi, mes 
turime noroms, nenoroms sa
vo kūnų užlaikyti.”

“Aš esu durims į ateitį ir 
keliu į svajones.”

DR. A. J. KARA
LIAUS GIMIMO 

DIENA .
j ■, ~~~~~—r~ \ \ , -Ai. ■,

Dr. A. J. Karalius gimė rug
sėjo 15 d. Pažymėjimui p jo 
gimimo klienos jnes čia deda
me kai kuriuos jo raštus ku
rie buvo mums priduoti jam 
jau mirus, o taip pat ir drau
gų atsiminimus apie jį. Rytoj 
tilps dar vienas nabašninko 
Karaliaus parašytas straipsnis 
vardu “Trumpute filosofijos 
istorija”.

tovr'BES 
Nlght and Moming to kecp 
them. Clean, Clear and Ilealthy 

Write for Free “Eye Care**
ar “Eye Beauty” Book 

Murinę Co., Dcpt. n. S., 9 E. Ohio SuChicafo

Garsinkitės Naujienose

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai ..........  75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ...........     50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .............  75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...............   50c
• 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.......... ...... 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

Pasaulio Pradžia
(Galas)

Izaokas Newtonas (1642— 
1727) buvo tas, kuris turėjo 
sutraukti ir pastūmėti tolyn 
visus matematikos ir teoreti
nės astronomijos atradimus. 
Kartu su Leibnicu jis sukuria 
aukštąjį matematikos analizj 
ir sudaro dangaus mechanikų, 
nustatydamas pasaulio kūnų 
gravitacijos (traukos) dėsnį. 
Obuoly# krintąs iš medžio, 
mesta^ akmuo menulis, skrie- 
jąs aplink žemę, žemė einanti 
aplink saulę, aplamai visi pa
saulyje kūnai klauso gravita
cijos dėsnio.

Buffonas—Kantas—Laplasas. 
Šie trys galvotojai —* gamti
ninkas, filosofas ir astronomas 
— vis griežčiau ėmė reikšti
mintis apie musų saules siste
mos susidarymų. Buffonas 
(1707—1788) manė, kad kita
dos žemės rutulys buvo skys
ta dcgantį_medžiaga, kartu- su 
planetomis kilusi, per kosminį 
susidūrimų su didele kometa, 
iš saulės. Kantas (1724—1804) 
mokė, kad chaoso materija 
ėmė koncentruotis dėl moleku
lių truakos. Prasideda sukima
sis, masė platinasi; pasidaro 
tankumynai, busimųjų planetų 
šaknys, kurios taipjau yra 
centrai satelitams. Saturno žie
das esųs tokio pasaulio forma
vimosi vaizdas. Laplasas (1749 
—1827), įkūrėjas matematikos 
dangaus; mechanikos, remda
masis Koperniko, Keplerio ir 
Newtono, siūlė teoriją,, pana
šių- į Kanto, tik smulkmingiaų 
išdirbtą.; Iš pirmųjų ukanųį

karšto kosminio garo, susifor
mavo centrai: vienas didelis — 
šaknis busimos saulės, kiti ma
žesni — busimų planetų ir sa
telitų pradmens. Prancūzo IPla- 
teau bandymas ilgai buvo re
gimuoju patvirtinimu Laplaso 
teorijos: Vandens ir alkoholio 
mišinyje pusiausviroj laikosi 
aliejaus burbulas. Išjudintas 
jis ima suktis. Išcentrinė jėga 
išplečia aliejaus burbulų, su
plaka aliejaus žiedus, kurie 
paskui išsisklaido į mažus bur- 
bulėlius. Tas gražus bandymas 
iliustruoja Laplaso teoriją, bet 
neįrodo jos tikrumo.

Herve Faye (1814—1902), 
garsus prancūzų XIX šimt. as
tronomas vėl ėmėsi turbinų, 
kad įrodytų griežtesnę astro
nominę kosmogonijų. “Pradžio
je visovė buvo bendras chao
sas, labai retas, sudarytas iš 
visų elementų mišinio. Toji 
medžiaga, klusni savitarpio 
traukai, iškar įvairiai judėjo 
visaip susiskaldžiusi. Gabalai, 
įelektrinti kilnojimosi ir suki
mosi, progresinio tankėjimo 
dėka, pagimdė įvairius kosmo
so pasaulius.” Autorius išna
grinėja dangaus kimų atsira
dimo sąlygas,,, jų palygintinį 
judėjimą, greitį, palinkimo 
plokštumų, spiralinį sukimąsi, 
masę.

Ligondes 1897 m. ir Lafouge 
1898 m. paskelbė studijas, ku
rios toliau išplėtojo Faye kos
mogoniją. Pirmasis kiek grįš- 
ta,' į Kantą, antrasis remiasi 
.Paukščių Keliu j kaip aukštes
nio laipsnio .pasauliu.

Dvailinta kosmogonija. Pa
saulio formavimosi supratimui 
išplėsti abi naujosios teorijos 
turi tikslų suderinti Descartcs 
sukimąsi (turbinas) su New- 
tono gravitacija (trauka). E. 
Belot, per aštuoniolika metų 
(1905—1923) sukųrė naują 
kosmogonijos rūšį, kur rolę 
vaidina dvi fazes: st^ymo — 
pagal spiralių suktumą ir pu
siausviros — pagal gravitaci
nį judėjimą. Saulė ukoninga, 
didžiulė, lėkdama link Apex 
sutinka1 amorfinę, šaltų ūkanų
masę ir susimuša su ja. Susi- <kos sumetimus
mušimo smarkumas siekia ąpie 
1060 km. per sekundę ir gims- 
ta nauja žibanti “žvaigždė”. 
Iš smūgio aplinkinėj masėj 
kyla spiraliniai drebėjimai, 
tankėjimai, L didėjimai, kurie 
išsiplėtoja kometomis (prie 
poliaus) ir planetomis (prie 
ekvatoriaus). Profilis tokio tu- 
netiško pavidalo sluogsnio yra 
logaritmiškas išlenkimas. Be
loto apskaičiuotos planetų dis
tancijos skiriasi nuo tikrųjų 
tik 5%—7%.

žinomas astronomas See 1910 
m. taip patx išreiškė .nuomonę, 
jog dviejų kosminių masių 
susitikimai buvo, pirminė pa
saulio susidarymo priežastis.

Vienuolis Moreux, Bourges, 
observatorijos direktorius, 1922 
m. paskelbė kitą dvailinta kos-? 
mogoniją. Gausus žvaigždžių 
tekėjimas, tikra saulės proce
sija, rodo, kad yra artimas 
santykis tarp žvaigždžių būk
lės ir Ūkanų tėkmės struktūros, 
kadaise buvusios...

Ūkanų masė, tartum pus- 
saulė, sviesta į kąŽkokį kos
minį debesį, padaro milžinišką 
smūgį. Staigus visų elementų 
garavimas. Tarpatominė ener- 

* v

gija tuoj paleista. Gilus klajo
jančio kimo sluoksniai išardyti. 
Ugnies okeanąi vemia degan
čio garo gabalus. Aklįąi skaid 
rus chaosas viskas susimai
šė. Begalinis milijardų tonų 
sprogslamosios medžiagos ir 
išmėtyti J visas puses su pašė
lusiu gre^u protuberancų gais
ras... Staiga tas dangaus ugny- 
nas atrodo begęstąs. Iliuzija! 
Kadangi išmatos krinta ant 
centrinės kūno dalies ir jį den
gia tamsia šviesa...” Praleisiu 
matematikos schemas ir fizi- 

tuo klausimu.
Moreux taip baigią savo hipo
tezę: “Klystu dėl hipotezės 
bendros reikšmės, jei joje ieš
kotų ką kitą, neg būdą tiesai 
pasiekti, žingsnis po žingsnio, 
su pagalba teisingų išvadų. 
Taigi yra naudingas darbas, 
kuriuo kuriamos hipotezes pa
stoviu pagrindu. Kiekvienas at
neša dalelę tiesos ir tokiu budu 
mus tolyn slaptybesna pastū
mėja.”

Gausiai iliustruotas, parem
tais dokumentais prof. Mailard 
veikalas yra vertas susidomė
jimo. Jame sutraukti gražus, 
didingi 3000 metų periodo as
tronomijos atradimai. Daigaus 
mokslas buvo pirmutinis tarp 
žmogaus mokslų, bet kartu ir 
paskutinis, kai reikia Jštarti 
“paskutinį* žodį” apie gimimą, 
išsiplėtojimų ir likimą , mūšų 
pasaulio. [“K-ra”] 

■ , .............................. .. i,................. H į' .l ' ■> I.IĮ

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves/ kurios skelbiasi 
Naujienose.

Garsinkitės Naujienose

Copn. 1088, 
The American

Tobacco Co.

■JO

Į- LAUKINIŲ KAUKIMAS 
“Gamta savo Žalumoj** — kaip 
atvaizduota Amerikos įžymiausio gy
vulių tapytojo PaulBransom • • • 
įkvėpto žiaurios kovos tarpedraskū- 
no laukinio šunies ir pikto vilko • • • 
kaip aprašyto garsioje Jpck London 
novelėje apie kovą su žalia gamta 
šaltoje šiaurėje.

neturi vietos cigaretuose
Jo nėra Luckies

... lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted'*. štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai. •

It’s toasted
Tqs palelis lengv|| luckies

^Jei žmogus parašytą geresnį knygų, pasakytų geresnį pamokslų, ar padarytų tobulesniu* siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, b pasistatytų namus miško tankmije, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų,** 

' ' RALPH VALDO EMERSON
Ar Ils pareilkimu neganėtinai paaiikina kodėl pasaulis užgina ir priima Lucky Strike?

..
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VIEŠOJI OPINIJA IR PARTIJOS

Amerikoje veikia vadinama dviejų partijų sistema. 
Dvi milžiniškos partijos čia varžosi dėl valdžios, fede
ralinės, valstijų ir miestų bei pavietų. Tos dvi partijos 
tai — republikonai ir demokratai. Vienų kartų laimi 
daugiaus republikonai, kitų kartų demokratai, bet visa 
valdžia niekuomet nepatenka j vienos partijos rankas. 
Kuomet republikonai kontroliuoja federalinę valdžių, 
tai daugelį šteitų valdo demokratai. Dažnai būna net 
ir taip, kad administracijų užkariauja republikonai, o 
legislaturų (įstatymų leidimo įstaigų) — demokratai, 
arba atbulai.

ši dviejų partijų sistema turi tam tikrų ypatybių, ku
rios skiria Amerikos politikų nuo Europos šalių politi
kos. Kadangi amerikoniškos partijos apima labai didelį 
skaičių žmonių, kurių ekonominė padėtis yra įvairi, tai 
kiekviena tų didžiųjų partijų vengia aiškumo ir griež
tumo savo programe. Republikonų ir demokratų par
tijų platformos būna paprastai neaiškios, miglotos. Par
tijų lyderiai, kurie jas rašo, stengiasi įvairiais politi
kos klausimais išsireikšti taip, kad jų žodžius galėtų 
suprasti kiekvienas taip, kaip jisai nori. Mat, reikia 
įtikti fabrikantams ir kartu neužgauti darbininkų; rei
kia pažadėti kų nors farmeriams, kurie neišbrenda iš 
skolų, ir kartu nesupykinti bankierių, kurie turi formų 
“morgičius”; reikia gauti pritarimų taikos šalininkų ir 
neerzinti militaristv.s, ir t. t.

Štai dėlko yra beveik negalima tikrai pasakyti, ko
kio nusistatymo republikonai arba demokratai laikosi 
tuo arba kitu klausimu. Jeigu koks nors klausimas pa
sidaro labai opus, tai partijų vadai, ažuot davį į jį aiš
kų atsakymų, laukia ir žiuri, kokios nuomonės pasi
reikš visuomenėje. Tiktai kuomet vadai pastebi, kad 
tai arba kitai nuomonei pritaria dauguma, tai ir jie 
pasisako kų “manų”. Partijos vadų tikslas yra būti su 
dauguma, o ne ginti kokį nors principų.

Taip buvo su prohibicijos klausimu. Iki visuomenės 
nuomonė apie prohibicijų nebuvo paaiškėjus, tai repub
likonai ir demokratai stengėsi įtikti ir “sausiemsiems” 
ir “šlapiemsiems”. Bet šių metų pradžioje pasirodė, kad 
prohibicijos priešai beveik visur ima viršų, ir štai par
tijų lyderiai,, rengdamiesi prie nacionalių konvehcijų, 
atsuko nugarų “sausiemsiems” ir įrašė į partijų plat
formas reikalavimų, kad prohibicija butų atšaukta, 
šiandie republikonai su demokratais varžosi dėl garbės, 
kurie jų esu “nuoširdesni” atšaukimo šalininkai ii* ku
rie galį duoti kraštui geresnį užtikrinimų, kad 18-as 
amendmentas bus iš konstitucijos išbrauktas.

Politikos kovoje Amerikoje ne partijos rodo kelįų 
visuomenei priekyn (arba atgal), bet viešoji opinija. 
Partijos seka paskui, ir ta pralaimi, kuri nepaseka.

LEGIONIERIAI PRIEŠ SKOLŲ PANAIKINIMĄ

Amerikos legionierių konvencijos vadai, Portlande, 
Ore., pagamino rezoliucijų, kurioje protestuojama prieš 
Europos karo skolų panaikihiihų ir prieš Jungtinių 
Valstijų r dėjimus! prie Pasaulio Teismo.

Tai — siauro nacionalizmo pozicija.
Karo skolos buvo padarytos tais laikais, kada do

lerio vertė buvo i išpusta, šiandie doleriu galimai daug 
daugiaus nupirkti, hegta karo ihėtu arba tuoj po karo, 
kitaip sakaht, yrį žemesnes prekių kainos. Todėl- koks 
nors pakeitimas paskolų sutartyse yra reikalingas.,

O kai dėl pasatilįo teismo, tai Amerikos atsisaky
mas prif jo dėtis susilpnintų galimumų spęsti tarptau
tinius ginčus taikiu budu ir padidintų progas kilti nau? 
jam karitf. Bet Amerika darftubjasi Už pąšatdib taikų 
ir tuo tikslu Paginą įįtas . Valstybes,- pr|e ..nus^inkfcvį- 
mo. Kaip gi galėtų pasaulis eiti prie nusiginklavimo, 
jeigū nebūtų įstaigos, kuri gali tautų nesusipratimus 
sprukti bį)

Portlandė šuširihkę būVūsiėji kareiviai yra mi-
J, ,"L.. . i ’ • ......

litaristų jlafca.
*

Apžvalgai
NEPAMATUOTAS PRIE

KAIŠTAS

“Draugas” daro mums prie
kaištą, jogei mes džiaugiąs! 
tuo, kad Lietuvos ‘valdžia nelei
do atidaryti katalikų universi
tetą. Jisai sako, kad mums tik 
socialistų kromelis rupi: “kuo’ 
labiau katalikai yra persekioja
mi, tuo didesnį iš to džiaugs
mą turi socialistai.”

Brolių Marijonų organas vis 
kalba apie “katalikų persekio
jimą”. Bet kame čia persekio
jimas? Lietuva turi tam tikrą 
įstatymą apie aukštųjų mokyk
lų atidarymą. Ar jisai geras, 
ar ne, mes nežinome, bet jį 
išleido, tur būt, ne social’štai* 
Jisai buvo išleistas bene krikš
čionių demokratų viešpatavimo 
laikais. Dabar klausimas: ar 
katalikų universiteto steigėjai 
to įstatymo reikalavihuis išpil
dė? Atrodo, kad ne. Jie nepa
gamino savo projektuojamos 
mokyklos statuto, neįteikė šv. 
ministerijai jos programo ir. 
mokytojų sĄrašo, nenurodė aiš
kaus universiteto išlaikymo 
šaltinio ir nesurado jAm tin
kamos patalpos.

Jeigu valdžia butų kr.-de
mokratų rankose ir kas norš 
bandytų tokiu pat budu atida
ryti aukštąją mokyklą, ar val
džia duotų leidimą? Mes ne
abejojame, kad neduotų.

Taigi kalbos apie “persekio
jimą” yra be pagrindo. Prie 
to dar reikia štai kas pasakyti. 
Anais laimingais krikščionių 
valdymo laikais valdžia sugrio
vė Marijampolės Realinę Gim
naziją, kuri buvo išpildžiusi 
visus įstatymų reikalavimus ir 
jau buvo išgyvavusi keletą 
metų. Ji sugriovė tą gimnazi
ją tik dėlto, kad jai nepatiko 

“dvasia”.

laikydavo “paskaitas” apie 
“marksizmą”, tai jisai turėti) 
žinoti, kad Internacionalas., ku
riame Marksas vadovavo, buvo 
įsteigtas ne tu° tikslu, kai 
tautos butų paneigtos, bet 
— kad visų tautų darbo žmo
nės Vįenytųsi ir kovotų bendro
mis jėgomis už laisvę. To In- 
ternAcionalo^ įsteigimas įvyko 
kAip tik tuomet, kai įvairių 
Europos šalių dArbininkai bu
vo suvažiavę į Londoną pro
testuoti prieš Rusijos carizmą, jos caro jiūigo.

kuris panaikino Lenkijos ne-: 
priklausomybę.

Ignorantas Klinga tauškia 
apie internacionalistų “teigi
mą tautinės idėjos”, o tuo 
tarpu ir Lietuvėje PepTikląu- 
šomybės obalsi iškėlė pirmiau
sia ne tautininkai, bet šccial- 
demokratąi. Į jų programą tas 
obalsi s buvo įrašyt Aš dar tuo
met, kai dabartiniai tautininkų 
Vadai dar nedrįso nė kalbėti 
apie pasiliuosavimį nuo Riisi-

apeigomis, dievota
incognita 
sppratimo, 
(juk seminarija

jos

IGNORANTAS

Klinga “Vienybėje” aiškina 
mums, koks esąs tas “raudo
nas internacionalizmas”, kiitio 
auka (!) buvęs nabašninkas 
Dr. A. j. Karalius. Jisai esąs: 

“marksinis internacionaliz
mas, kuris neigia prigimtą 
tautybės idėjų ir pasaulį pie
šia daug juddešniu ir bloges
niu, negu jis tikrihybėj 

yrA.”
čia pasAkyta keletas stam

bių nesanrinių. Viena, kad tau
tybės idėja esanti “prigimta”. 
Tai yri įsivaizdavimas žmo
gaus, kuriš hėtpri jokios nuo
vokos apie istprijį. Vantos 
yi*A tik kėli'iį pAškiltihių šimt
mečių padarinys. Senovėje tau- 
tų nebiĮVo. Buvo valstybės, k u- j 
rių dydis priklausydavo nuo to, 
kiek žemės plotų pfąj^dav'p Už
kariauti jų armijos. Didesnid- 
siOš tų Valstybių susidėdavo iš 
įvairaus rašinio ii* tat|tihid mi
šinio.

Viduramžiuose po viena val
džia jungdavo teritdri j Aš it jų 
gyventojus karalių ir kuni
gaikščių galia. Tie karaliai ir 
kunigaikščiai kariaudavo tarp 
savęs, vieni kitiems ątiminėda? 
vo žemes kartu, su žiUdnėmiš, 
ir valdovų bei gyventojų tAU- 
tybė Čia hėVAidindavO * jokios 
rolės. Tik 19-ame ŠimWAtyje 
ėmė formuotis ta$WS 
bes ir pavergtos tądtbS emc 
kovoti už savo pėpriWtlš{>nV" 
bę., Tas judėjimas d A ir šian
die nė visose šalyse yra išši- 
vy$tįs,., *

Jeigd tautos idėja butų ■ w 
vĄši. “įrigimri”; KlinjjįA

apie r$tprijį. Tautus

.lis ne-

Brs Kunigas apie Kunigų Psletologije

rašte, jisai yra tokį dalyką už- 
tikės ? Kitąsyk - Ktom yažtofc 

t irIdayo po lietuvių kolonijas

(Tąsa)
Perėjęs į aukštesnes klases 

(j vad. “didžiąją seminariją”— 
“la grand sėmfnaire”) 20-ties 
metų auklėtinis, išvalytas nud 
pasaulietiškų pagundų, persiė
męs Dievo baime, o taip pat ir 
moters, yra formuojamas (tiks
liau : deformudjamas), kaip vaš
kas, įgudusių mokytojų. Jis su
sipažįsta nuodugniai su mistiš
komis paslaptimis. Jis prisisun
kia misticizmu. Jis nuolat turi 
skaityti visokias dievotas kny
gas bei knygeles, daugiausia 
jcztiitų parašytas. Bet jo (mo
kinio) filosofiškas ir teologiškas 
bagažas lieka be galo menkas. 
Jo teologija Apsiriboja susipa
žinimu su eile juokingų, be 
prasmės kompiliacijų, pagrįstų 
vien A Ar kita šv. rašto teksto 
vieta. Ji susipažįsta su teologi
jos vadovėliu, t. y., viduramžiš
ku veikalu, kame kalbama, tarp 
kitko, apie raganystę. Jis su
virškiną tą vadovėlį su tdkiu 
pAt naiviu lengvatikiškumu, ne
sąmoningai, mechaniškai, kAip 
kad tai darė vaikystes mėtų 
susipažindamas su katekizmu. 
Kaip gal jis nori valandėlei pa
abejoti dėl teologiško vadovėlio, 
jei jo gerbiami mokytojai, to
kie dievoti, tokie, rodos, '‘mo
kyti”, tokie prityrę, rimtai dės
to jam visokius absurdus?

Reikia pasakyti, kad tie 
kytojai, nors 
mokslininkai, 
žmonės. < 
huoširdžiai. Nebuduiūi nuošir- 
dus, jie nieku budu negalėtų j 
dėstyti teologijos. Žmogus, ne- 
turėdaiUas aklo tikejikno, jokiu 
bųįą nesugebės— tai tiesicg 
rejmanohias dalykas— dėstyti 
bom fide absurdų krūvą, žino- 
mą, teologijos vardu. (Juk te
ologija yrą pi'rmiaUsia ir dau- 
ųiausla ‘cildžiausiąs proto, svei
kų proto pAšiepimas). Dvasines 
senfinarijos mokytojai; kunigai 

’ L- ‘ •
pėrą komedijantai— psichologiš
kai imAnt, jie negali būt kome- 
dljahtąi*). Mokytojų Aklu tikė- 
jimu, lengvatikiškumo psicholo
gija tUri ilgainiui tvirtai persi
imti jų mokiniai.

Ir auklėtiniai rhntąi suvirš
kina neįtikimiausias traktatus 
ąpię Dfevą, apįę Vcįnią, apie 
irėjybę, apie tikėjimą, apie 
[kunijiibą', apie Malonę, apie 
^įkpąmęntą ir L t. Visa tai jie 
studijbbja su tokiu rifmtumu it 
pasitikėjimu, lyg tai butų vei- 
kaiAi iš gamtos mokslų. Be ma
žiausios šypsenos jie susipažįs
ta su raštais apię DieVo sunaus 
įkūnijimą Marijos ysčiuje— ne
baltos mergelės, žmonos, drau
ge Dievo Motinos!-— apie Ne
kalta Ti'Asidėjimą, apie Marijos 
nekaltybę (prieš Kristaus gim
dymą, w ir po gimdymo!) ir 
ta fe ■ *

Bėt ųjįbahdykit ’ pasakyti 
tiems pųnamš sutanose, kad te- 
olpgijos dąktąrAtas yra lygus 
ky^iystĮBA daktąrituil Jie tvir- 
ėtAųsiai yrą įsitikinę, , kad kaip 
tik jie yra- s'Vęjkos (ip šventos) 
dvasias nešiotojai, o į jus pažiu
rs, kAip į bųjprbtį. Reikėtų

'■* visuomet turėti 
$ Richet žodžius (jo 
) įmpuisšantf): 
is negali įįšsivaduot|

|&Wdimo, jei tąsai pakly-
5) Vis deltį. pasitaikė

nežiūU'At tos Cla'ra*’^ huortonės —sak., 
neseniai paaiškėks bedieviškas abad. 
tfel fele W1 bWb rašyta "Vagos’* 

No. 1.

dimas yra jam skiepytias nuo 
vaikystės metų. Ir Čionai, be 
abejo, gludi vienas iš musų blo
giausių bejėgiškUMų: negalėj i- 
mas atsivadiio'ti begaline kvai
lybe, kuria, nuo pajį pirmų mu
sų ihetų mums apsakė šme- 
gėiiiš...”

«

mo-
Visiškai nėra 

yra, abejo, dori 
Jie daro savo darbą

abatai
i’*

VIII..
Kad seminaristai nedrįstų gi

lintis į religijos paslaptis, mis
terijas, jiems paprastai pasako
jama tokia legenda (bet toji le
genda, aiškus dalykas, pasako
jama kaip tikrų 'tikriausias at
sitik imės): 6

Sykį šv. Augusfihas vaikščio
jo juros krAnte, galvodAMAs 
apie šv. Trejybės paslaptį, ku
rią jis norėjo žūt būt suprasti. 
Staiga jis pamatė, kad netoli 
nuo jo žaidė vaikas, darydamas 
smėlyj duobeles ir kiautu pri
pildydamas jas juros Vandeniu, 
šv. Augustinas susidomėjo vai
ko atkaklumu ir paklausė jį:

—Lodei, vaikeli, pih tu be pa-. 
li'Ovos VA-Mlenį į šitą dliobelę? 
Ar nematai, kad dArbas tavd 
bergždžias? Be reikalo vargsti 
tu— niekuomet nepripildysi toš 
duobelės!

—Augustine,— atsakė vaikas, 
—man veikiau pasiseks perpilti 
visą okeano vandenį į šitą duo
belę, negu tau suprasti šv. Tre
jybės paslaptį!

Tasai vaikas, pasirodė, bu
vęs angelas, Dievo nusiųstas nu
rodyti šv. Augustinui, kąd die
viškos paslaptys yra žmogui ne
prieinamos, kad tas, kuį^ drįs
ta jas pagilinti, gali būti, smar
kiai Dievo nubaustas1: “Qui 
serutatur gloriam Dei, bprimi- 
tur abe ea”.

Kaip galima, be to, drįsti įsi
gilinti į dieviškas misterijas, 
jei tos misterijos yra Dievo Ap
reiškime! Tomis paslaptimis yra 
nesunku patikėti, jei žmogus 
nuo vaikystės metų priprato ti
kėti, kad Dievas kalbėjo žmo
nėms, Adomui ir Jevai, Mozei, 
patriarchams, Kristui ir t. t. 
Kas aklai tiki tokiais dalykais, 
be jokios , sunkėnybes patikės 
bet kuria dogma, kad ir kokia 
absurdiška ji butų. Jilk visa 
krikščionybė remiasi Apreiški
mu! ;

Apreiškimas yra išreikštas 
biblijoj. Seminarijoj nežino, ne
nori žinoti, kad yra didelė 
mokslinė, krikščioniška literatu- 
ri apie bibliją, kad yra bibliška 
kritika. Renan, Loisy, Rėinach ir 
kiti bibliškos ir krikščioniškos 
kritikos šlovingi atstovai kuni
gams neegzistuoja, Jie fiiekdb- 
met tų autorių nėt skaitę, jie. 
niekuomet tų autorių neskaitys, 
kadąngi kalbamųjų istorikų vei
kalai yra bažnyčios pasmerkti. 
Kokia gal būt tikinčiajam nAu- 
da iš jų! Bažnyčia nepripažiį&- 
ta mokslo, kurs nors kiek yra 
priešingas jai. Taigi seminari
ja, dėl savo antiraciohalistiško 
auklėjimo, paruošia , kunigus, 
kupinus aklų tikėjimų ir... prie
tarų.

Pakartosim: • semiharija yrA 
savotišlms šakralinis fabrikas, 
kūr gamyba eina dvašihfej Sri
ty. ČIA gamiharni kunigai, i>il- 
ni uolumo, paklusnumo savo 
Vyresnybei, dievotumo, maldin
gumo./j seminariją ątpj a jau
nuoliai gyvenimo kapini. Semi
narija daro $ jų ąųįpmątus, 
mašinas. SeMiharija Atlipa iš 
jų natūralius jausmus ir pa
keičia juos (tuos jAusmūs) tai-

syklemis, 
praktiką įr t. t. Seminarija de 
formuoja gyvą, sveiką žmogų 
ir išleidžia deformuotą padarą 
kunigo vardu.

IX.
Kas yra kunigas, išėjęs iš še- 

tninarijėš h- įžengęs j “nuodė- 
mihgąjį pasauli”? Vienas juok
darys Atsako j tai šitaip: “ku
nigas nėra nei vyras, nei mo
teris, nei natūralūs (iš prigim
ties) eunuchas, nei gyvulys, nei 
angelAs, nei demonas — 
priklauso jokiai rųšiai.

Kunigas yra būtybė visais 
atvejais “anapus gamtos”, tik
sliau: priešgamtinė būtybė. Tai 
savotiška baidykle, primenanti 
senovės sfinksą. Sfinksas duo
davo praeiviams mįsles, ir kAs 
nėatspėdavo būdavo suryjamas. 
Kunigas taip pat duoda mums 
Mįslės (misterijas), ir jei mes 
atsisakom jomis tikėti — jis, 
negalėdamas mus praryti, siun
čia į pragarą.

Pagal šventą bažnyčios moks
lą, kunigas yra visagalė būty
be. Faktiškai jis aukščiau sto
vi už Nekaltąją Mergelę ir vi
sus Dangaus angelus. Šventam 
rašte pasakojama, kad Nekal
tąjį Mergelė pagimdė Jėzų tik 
sykį, o kunigas pagimdo jį 
kiekvieną dieną prie švento al
toriaus. šv. rašte randame, kad 
Dievo siunčiami angelai atsi
klaupdavo prieš kunigus,v o ne 
kunigai prieš angelus.

Galima net pasakyti, kad ku
nigas stovi kai kuriais atvejais 
aukščiau pž patį Dievą ir Vel
nią. Atidžiau pažvelgus į jo 
(kunigo) funkcijas, aiškėja, 
kad jis nėra nei Dievo, nei Vel
nio tarnas; atvirkščiai, ir Die
vas, ir Velnias tarnauja kuni
gui. Juk kunigas gal žmogų pa
laiminti ar prakeikti, t. y. pa
siųsti jį pas Dievą ar pas Vel
nią. pievas klausosi visagalio 
kunigo. Kunigo įsakytas Die
vas nusileidžia į altorių. Vel
nias klausosi kunigo. Egzorciz
mų pagalba kunigas lengvai iš
varo Velnią.

Ar kunigas nėra tikras dan
gaus ir pragaro valdovas! Ar 
ils nėra didžiausias burtinin
kas! Ar galima nors kiek pa
abejoti po to, kad filosofai, ku
rie apibrėžia žmogų, kaipo “gal
vojantį gyvulį”, kažkodėl išlei
do iš akių, visai užmiršo apie 
kunigus ir tikinčiuosius!

visi mokslai jiems tėra terra 
jie neturi jokio 

ir nenori turėti 
tinkamai de

formavo jų protų) nei apie kos
mologiją, nei apie antropologi
ją, nei apie paleontologiją, nei 
apie biologiją, nei apie politinę 
ekonomijų, nei apie religijų is
torijų, nei apie kitus mokslus. 
Jie, absoliučiai nežino nieko 
apie didžiausius prancūzų ra
šytojus XVIII ir XIX amžių. 
Jie niekuomet neskaitė ir ne
skaitys nei Voltai re’o, nei Rou- 
sseau, nei Diderot, nei Comte’o, 
nei Renan’o, nei Guyau, nei 
Littre, nei kitų. Kas yra jų 
knygų spintoj? Biblija, kelios 
senos apalogetikos, keli dideli 
katekizmai, kelios maldakny
gės, kelios senų pamokslų kny
gos, pamokslai Bossuet, Bour- 
daloue, Massillon’o, dar vieno 
kito. Bet ir šitų pamokslų jie 
neskaito. Taigi jie visiškai ne
žino ir ignoruoja visus didžiau
sius minty tojus ir mokslininkus 
dviejų paskutinių amžių. Jei 
jiems tenka polemizuoti, jie 
polemizuoja iš girdų, sak., apie 
Voltaire’ą, kurs mirdamas — 
kaip pasakoja jiems dar semi
narijos mokytojai — ryjo savo 
mėšlą (tokiomis dievobaimin
gomis pasakomis maitinamas 
yra, tarp kitko, klerikų dievo
tumas). Jie puola savo priešus, 
niekuomet jų veikalų neskaity
dami, imdami savo karštį iš ne
apykantos. Neapykanta visiems, 
kas ne sli bažnyčia, kas jos ne
pripažįsta, įskiepyta seminari- 

pasilieka amžinai jųjoj, 
spiritus movęns.

Būna atsitikimų, kada švie
sesni, protingesni, savarankiš
kesni kunigai imasi studijuoti 
hiokslus, norėdami tinkamiau 
pagrjsti savo paskaitas ar pa
mokslus. Toks, sak., Brettes, 
Paryžiaus Dievo Motinos ka
tedros kanauninkas, 60 metų 
senis, pamatęs savo žinių men
kumą, uoliai pradėjo mokytis. 
“Mes kunigai, — sakydavo jis 
ankštam kunigų rately, 
nepaž|stam musų

mes 
priešininkų, 

ypač mokslininkų. Musų didelė 
yda yri tfežinojimas mokslo vei
kalų.” Bet kiek yra tokių ku
nigų, tokių išminčių, kaip Bre- 
ttes ?

tai

Kunigas, klebonaudamas, ma
žiausiai yra susirūpinęs savo 
dvasiniu penu. Jo profesionališ
kas uolumas ilgainiui mažėja. 
Metai susaldina jo pirmų kuni
gavimo metų karštį. Jis tAmpa 
vis daugiau niachinališkas, at
likdamas savo sakralines pa
reigas. Jis nebestudijuoja net 
teologijos vadovėlio. Tai jis da
ro dAUgiau instinktyviškai, ne
gu sąmoningai. Jam nusibodo 
iki kaulų Smegenų, “kandžioti 
teologiją”. Jis, žinoma, tiki ak
lai Dievit iV višomis dogmomis. 
£iš kartoją Dievo vardą kiek
viena proga, bet jis nejaučia 
jofeio reikaid jo studijuoti.

Kaip jis leidžia laiką? Beveik 
nieko neveikdamas. Jis laiko 
mišias, skąito savo brevijorius, 
klAPso išpažinties, krikštija, ap
vesdina, pAlaidoja kelis kartės 
į metus savo parapijoms — 
štai ir visas dArbas. Pitonais 
kunigavimo metais jis ruošia 
dar savo pamokslus. Vėliau jis 
juos kartoja iki savo gyveni
mo gąto.

Paprastai kunigai kaimuose 
(Prancūzijoj) gyvena labai idi
liškai (dar idiliškiau jie gyve
na, rodos, šventoj Lietuvoj). 
Jie kviečia vieni kitus, pietau
ja, kortuoja, toikydami ir ger-

— jei mes neturim 
- kodėl tikintieji, neina

daihi Vyhą. “Ne musų kaltė, 
sako jie - 
darbo —
išpažinties! Jie turi mus versti 
dirbti”. Kad ir mėgdami gerai 
pavalgyti ir išsigerti, reikia 
priįažihlti, kad kunigai, bendrai 
imant, nėra nei apsirijėliai nei 
^irtUokliai.

iįę neturi jęikių bįbliotekų, 
kadAngi nė tik tėblogija, bėt ir

XI.

Kadangi kunigavimas remiasi 
žmonių tikėjimų išnaudojimu 
(eksploatacija), jis turėtų būti, 
kaip kiekvienas toks išnaudoji
mas, baudžiamas tam tikru 
baudžiamo kodekso «straipsniu. 
šiaip ar taip neleistinas yra 
dalykas gyventi iš altoriaus, be 
darbo, Jei kunigavimas nebūtų 
apmokamas, tikriausiai nebūtų 
kandidatų į kunigus. Daug kam 
iš seminaristų tasai klausimas 
net neateina galvon, tuo tarpu... 
Jei reikėtų dirbti kokį pašalinį 
darbą savo pragyvenimui, o at
likinėti 
vien dėl Dievo’'ir artimo mei- 

4ės, — ar atsirastų nors vienas 
iš tūkstančio šv. Povilo imita
torius? Vadinasi, kunigiškas 
“pašaukimas” tėra geriausiu 
atveju nesusipratimas, o kal
bant atvirai yra vien tik me
las.

Kunigai niekuomet apie tai 
negalvoja, bet jei jiems kada 
nors tektų pagalvoti, jie įsiti
kintų, 
pagrįstas bizniu. Bažnyčios ker
tinis akmuo yra pinigai. Jei 
“Dieviško Banko” (Vatikano) 
akcijos nusmuktų — nepasilik
tų nei kunigų, nei bažnyčios. 
“Be pinigų nėra Švecariečių” 
(popiežiams dvaro gvardijos). 
. Kūnigai apie tai negalvoja. 
Jei jie pagalvotų bešališkai, jie 
turėtų patys pripažinti, kad ne
galima gyventi iš altoriaus, kad 
yra neddra eksploatuoti žmonių 
tikėjimas. Bet, antra vertus, ar 
Renan nebuvo visai teisingai 
pasakęs: “Nėra nieko pasaulj’, 
kas galima butų geriau išnau
doti už žmonių lengvatikišku
mą”. [“Vaga”]

kunigiškas pareigas

kųd kunigavimas yra

JAUJAS Kultūros No. 6 
iir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Oehgsterių karas
Vakar prie 5609 S. Peoria 

st. įvyko tikras gengsterių ka
ras. Matomai, gengsteriai bu-

Šiandien sugrįžta ma
joras Cetitiak

šiartdiėii ajiie 1 vai. popie
ty sugrįš iš feuropos majoras 
Cermak. Politikieriai planuo
ja iškilmingas sutiktuves, — 
SU iriUžika, kalboihis ir t. t.

Majoras Cermak buvo išva
žiavęs Europon atostogoms. 
Ten jis praleido apie šešias sa
vaitei.

keikalauja $3,135 
gėles

už

įtotš savo konkurelltą.
Jaunas ,tamsios išvaizdos 

vyraš įbėgo į ruimus aukščiau 
paminėtu adresu it stengėsi 
jitšlšlčpti. Tito taikli vlMUVęj 
Mivo p-ia O'Čaroli ir jos duk
tė. Staiga tiasigirdo šiltini it 
dvi kulkos sulindo į virtuvės 
sieną. Neįmanomai išsigan
dęs vyras įbego į kambarį ir 
pradėjo maldauti ,kad jį kur 
nors pašlėįitų it pašauktų po
liciją. Vėliau tas vyras išbė
gu Iš naiiiŲ ir kttžkdf piišišle- 
pe.

Gatvėj biivtišieji žffloiiės ma
tė, kaip automobiliu privažia
vo dtt vyrai ir pradėjo šdit-

slinkiai sužeistas. Pasišlavę iš 
registerio $75, baiiditai pabė
go. automobiliu.

Tai įvyko 5:50 vai. vakard. 
jjet nėpraejo iifci valaiida lai
ko, kaip banditai jaii bitvo po
licijos rhhkosė. Jie buvo nu
vežti į ligoniilę, kitr Kiršlį juos 
tUOj pažilid. Vieiias tų ban
ditų vta Francis Grdtty, o ki
tas Pclfet Ihdčitilis (HialOinhi, 
lietuvis). Abtt dar jauni ve
rtikai.

Garaže surado dina
mito

Adrešii 2934 Fultbn št. poli
cija užtiko garaže 20 gabalų 
dinamito. Dabar yra ieško
mas žmogus, kuris tą garažą 
nuomavo.

Kaip žinia, rugpiučio 27 d. 
tapo palaidota Edith Rocke- 
felier MfcCdčmick. Žinoma, 
laidotuves buvo nepaprastai 
ptfdšhios it iškilmingos. Vien 
tik įvairių įvairiausių gėlių 
buvo sitvežta už keliolika tūk
stančių dolerių.

Dabar kvietkininkas Mangel 
iš Pdlhitr house pridavė teis
mui bilų ant $3,135. Už tokią 
sumą jrs pristatęs gėlių Mc- 
(’.orniikienės laidotuvinis.

Pagdf# bhriko banditiife
New Cit j’ policija pagavo 

banditus, kurie fugšejo 7 d.

County State banką. Suim
tieji keturi haiulitai prisipaži
no ir išdavė savo penktą drau
gą, kuris dalyvavo banko api
plėšime.

Nusižudė banko darbi
ninkas

vo ištrauktas llarry Vęrcamp'o 
kūnas. VeCcanip buvo 11 nic- 

. tų amžiaus žmogus ir gyveno 
? adresu 1(X)8 fycst fcOth st.

Prieš mettis laiko jis dirbo 
Foreman Trust and Savings 
banke. Kai tas bankas susi-

Ietį,. tai Vercanip atsidūrė be
darbių eilėse. Matomai, ne
darbas jį ir privedė prie sau-

BOittiilėMiM

STANIULIS 
šiuo 
4:40

pasauliu 
valandą

amžiaus.

randasi Eu-
4605 South

ketvirtadieny.

SIMONAS J.
Persiskyrė su 

rugsėjo 8 dieną, 
po piet 1912 m.. Los Angeles, 
Cik. sulaukęs 40 metų
Kūnas buvo parvežtas Chicagon 
rugsėjo 13 dienų. Paėjo iš Šakių 
apskr., Griškabūdžio kaimo ir 
patap.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Jonų, brolio dukteris Stel
ių. Bernice ir Aldonų, o Lietuvoj 
seserį Marcelę, brolienę Onų Sta
niulienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
deikio koplyčioj. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks
rugsėjo 15 dienų, 2:00 vai. pb 
piet iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Viši a. a. Simono J. Staniulio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikini
mų.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Brolio Dukterys 
ir Giminės.

Del platesnių informacijų teie- 
fonuokite p. Balandžiui RepUblic 
4370.

Laidotuvėse pųtarhddja grabo- 
rius Eudėikis, Tel. Ydtds 1741.

JONAS LukYŠ■ I
Persiskyrė sh šibp pasauliu 

rugsėjo 7 dierl^. 1932 fhetals. 
sulaukęs apie 49 metų amžiads. 
gimęs Lietuvoj. Mažeikių apskr., 
Leckavos parąp.. Reivičių kaime.

Amerik6j išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

ciocę Magdaleną Mockienę, gimi* 
nes .draugbs ir pažįstamus. Ame
rikoj, o Lietuvoje moterį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio kdplyčioj, 3 307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyjes penktadieny, 
rugsėjo 16 dieriį. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas j 
Taktiškas kijjihes.

Visi a .a. Jdrio Lukio gimi- 
Hė«. draugai ir pažystami esat 
ffltdžidi kviečiami dalyvauti 

bvėsė ir siiteikti jam pasku- 
tiiiį pdtdrftaviirt;} ir atsisveikinimu.

faditrdį Hėkame,

C/čfęė, Girhinės, Draugai 
ii PUŽį/itaMi.

Liiddtuyėrt fMB&atija araBtt- 
rius A. Masalskis. Tel. Buiilėtird 
4139.

I’asikotė dėt nesvei
katos

Fanny Udig, 2625 N. Hals
ted st., astuonių vaikų molina, 
pasikorė savo namuose. Ii 
paliko tokio turinio raštelį: 
“Ačiū mano brangiam vyrui 
ir mano vaikaitis už prižiūrė
jimą, bet aš nebegaliu visą

Udig’ienė sirgusi jau 
paskutinius dvėjtdį metu .

Carveth Wells Chieago j
J Chieago atvyko Carveth 

Wclis, žinomas anglų kelinti- 
įlinkas ir lektorius. Jis prieš 
keletą diehų sugrįžo iš Sovie
tų Rusijos .

Rusijoj, sako jis, geriausiai 
atvaizduojąs 

(out Of ordėr). 
‘‘kaput” viskas 
turį didžiausią 
ji esanti ‘‘ka- 
didžiausią pa
kutis irgi yra

žodis “kaput” 
Ten ,esą, prie 
eina. Rusai 
kaiiuolę, bet 
put”; jie turį

\Vells Chicagoj darys kelis 
pranešimus apie tai, ką jis 
matė ir patyrė Sovieitį Rusi
joj-

Banditai nušovė hiaistb 
kfautUVės šaviftiriką
Užvakar du banditai įėjo į 

Ernest Krampert bučernę, 
5956 S. Halsted st., ir suka- 
mandavo iškelti rankas. Md- 
tomai, jie buvo labai susiner
vavę, nes be jokio reikalo 
pradėjo šaudyti. Krampert 
tapo mirtinai pašautas, o jo 
darbininkas Edvvard Kiršlį

PETRAS KAIRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 13 dieną, 5; 30 valandą 
vakare 193 2 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Biržų apskr., Ku- 
preliškių parap.. Einorių kaimo, 
Amerikoj išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame niiliudime mo
terį Adelę, po tėvais Gervičaitę, 2 
sūnūs Leonardą ir Antaną, brolį 
Juozapą Brooklyn. N. Y., pusse
seres, pusbrolius, švogerius ir švo- 
gerkas ir gimines, o Lietuvoj mo
tinėlę Petronėlę, brolį Raymondą.

Kūnas pašarvotas randasi 1524 
So. 49th A v., Cicero.

Laidotuvės įvyks Subatoj rug
sėjo 17 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž- 
Hyčijį. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bhs nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Petro Kairio ginti* 
nes, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku-' 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterie Siindi, Brolis, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudėikis, Tel. Yards 1741.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pasiklatišiiiš gražaus 
lietuvių radio 

programo
Radio išradimas padare 

žinogauS gyvfcniliią daiig įdo-

jei noi’iįjgi išgirsti dainiį, mu
zikos ar kalinį, tai reikėdavo 
keliauti kdrtiiis kibai toli, ktir 
tai biitų galima girdėti. Sėt 
dabar, sėdėddhias savo šlu
belėje prie radio girdi viso
kius koiičfcrltis, lošiiiiUS; muži
ką, kalbas ir t. t. Taipgi it 
hiusų lietuviai nepasilieka. 
Ačiū Pėoples Furnitiite kraii- 
tuvėiilš, Cliicagos ir apylinkės 
gyventojai' kas dhtradiehio 
vakarą turi progos pasiklau
syti hiilijų, gtažių inusų dai
nelių iš Stoties W. G. E .S. Pro- f vgramo išįiildyiiie dalyvauja 
rinktiniai musų dainininkai, 
muzikai ir kalbėtojai. Praei
tu ahtradiėdį bitVp tikras ma
lonumas pasiklausyti dainuo
jant K. Sabonį, A. Aiičiutę, L. 
Sabonieil(', A. čiaįią, Peoples 
Parlor kvartetą ir duetą, Dr. 
J. P. Poškos kdlba ,graži(iš mu
zikos ir Visokių žiilgeidžių ir 
naudingų pranešimų ir miro- 
dvihit. Elzbieta.

■ t ,

rtorth Slik
Išvažiavimas^

Humboidt Park Lietuvių 
Politiškas Kliubas surengė 
smagų išvažiavimą į Wehlin- 
go miškus. Suvažiavo beveik 
visi kliiibiečiai ir jų draugai 
bei pažįštUiiii. Koiiiiteto pir- 
niltiinkas p. Behėškiš višliš

Chičago. — iŪtdolp'h blefe, 
Ši tti., kiii'j policija šttetfiė ilž 
rdŠirtėjirii# giiimdjAiičių laiškų 
ilirtlibiiartiš it tėikalflHjhhčių 
iŠ’jų pinigų. Suimta ir jo žtho- 
na.

maloniai pasitiko ir pavaiši
no. Muzikantai buvo pakvie
sti iš Rrigbton Parko. North- 
sidiečiams gerai pažįstamas p. 
Kisilius savo automobiliu at
sivežė muzikantus Rudukus, 
kurie labai gerai grojo. kai 
kliiibiečiai pradėjo šokti šluo
tų šokį ,lal iiel svetimtaučiai 
susirinko pasižiūrėti.

Viena pora šokikų už per
žengimą taisyklių tapo laiki
nai suspenduota, Šaulutei be-> 
sileidžiant, susidarė ir mišrus

šimčių dainininkų; Dainavi
mu labiausiai pasižymėjo Kai
ria, Grakauskas ir Švabas. Ge
rai, kad kliiibiečiai nesnau
džia ,o stengiasi laikas niio 
laiko pasilinksminti ir paįvai
rinti gyvenimą. Tatai yra 
būtinai reikalinga. Tikiuosi, 
kad šį rhdenį dar susilauksi
me (Okios šinagios pramoge-

Pas norlhstdiečius 
madą kepti aviną, 
tai ddryti pradėjo

KM o 1 
Pirmieji 
vaidilos. 

Pas mus irgi buvo tatai daro-

ma. Vakarop į musų išvažia
vimą užsuko ir p. Jonas Gri-

. is buvo nuvažiavęs į Šerno de
šimties metų mirimo sukaktu
vių ap vaikščiojimą. P-s Gri
gaitis North Sidėj laiko valgy
klą.

Turėjome ir programą, ku
ris išėjo gana gerai. R

Jjffck PėteT Corirald

6023 S. Halsted St 
(JanSen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd Št. 
TU. Eng!ewood 5840

Graboriai

S. M. SKtlDAS
Lietuva

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

, 718W.18.St 
Tel. RooMvelr 7532

I(JN. 1 Ž0LP 
l’igiaiisias Lietuvis 
Graborius Chkag'ttj

1646 W. 46ih Št.

Telefonai
Robletird $Ž03

Bouievatd 841 j

1327 So. 49£1> Ct

TėlefbniS

Cicero 3724

Telefohas Yards i 138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balžaniuotojaš

. Moderniškai iCciplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3Š1& Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Gatsinkites Naujienose
Grabiniai

LaChavich ir Šilinis 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse „ kuoplgiausH
,-----------------—  "—— — j

darbu btisite , užganėdinti, 
I. Roosėvelt 2515 arta 2516

W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

’ątarnanja laidotuvėse . kuopigiauiB 
Reikale meldžiami atsišaukti, o uu«U

<
Tel

2314

1439

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU (STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino
iiiiš kainimiiš už Aukštos riįšiė* i>aiAidbjimą4 Ues tihko 
nerokuojkttie už atvežimą miriisio žrtiOigdiis ktafiė | 
Ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, ffiiišų AtfioSoblĖHii* itvAMudi I 
namtls ir atveš J musų įstaigą, kur galėsit® pamatyti di- 
džteiisį pasiribkiftą grabų Ir Htų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko Hėrėik&s ihokštl, rtežiurtat 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
telkia ąmbulance patarnavimu sh ėkspeHu libtilVitt pa
tarnautoju. Dykai Keturiom Modėrtiiškoš Koplyčios Dėl 
ąoišfiij. pmtim EUDEIKt tt&u kreipoitfei kur 

■ kitur;1’'7 ' ' ' ■

‘ f/; ',v " r<.ny.' '• > .J.į / ,i •,

JUŠŲ GRABORIUS J

4605-07 South Hermitage Amaė
VkH Tetefonnh YARDS 1741 ir 1741

' ■■ . ' '■ '

u,r?. „ 't.;,'.; i.

_ „ Lietaviaj, Gydytojai.

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

ŪtamlnkaU, Ketvėtgaii ii Subatūnri 
2420 W. Mirganti Rd. erti Wutitti Ao. 

Phone Hemlock 7828 .
Panędėliali, Sėtedoęhie it PltnyČio 

1821 So. HahtU 8tt"t

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
Lle visubiiiėt Wi sąži
ningai ir tikbranguS to
dėl, kad dėtitrime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubtirri Avė.
CHICAGO, itt.

Lietuvės Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

S J South 
anjr Av.
Phont

Hemlock 9252

lydytojai

A» MONTVID^ M. D.
Wcst Town State Bank BIdg. 

Ž400 W, Madittih Št.
Vai.: 1 iki 3 ^0 pietų, 6 iki 8 iak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruniivick 0597

DR. MARGERIS
Valandos: juo 10 ryto iki . I po pietų 

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

8421 So. Halsted St
Piionė Bofalivard 8483

A. L. Davidohis, M.D. 
4910 Š<L Michigan Avenue 
.... . .. Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vahh&l fftit 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

• dpart toentadienio ir ketuirtidlenh

DR. VAITtJSH, OPI.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ikių 4pterhimo, nervuottimo, skaudamą 
akių, karštį, nhima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę, ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. VišUoše atitikimuose 
egzaminavimas darbinas su elektča, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
aftKtėiy>iahia į mokykloj vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomiš paįjal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirniiaū.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos bė akinių. Kainos pi

giau kaip Rirmidu.
4712 South Ashland Avė.

Phbhfe Bottlevard 758^

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTflAL 
optometRIsT

Ptaktlkuoja viri ŽO m. 

wBĮįjy^ 4649 5- risfttond Aoi. 
t Tel, Boulevard 6487

... ' i.-. ... * .■

■ TeL Yąrdi 1829

LlBTUviŠ AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas .
'T*' KomplikuotuoseAttftlkbhudU

kittlįJM HaUhd St.
VJiHot bn» 10—4. _bm « JU » 

Ncdcliomis nuo 10 iki Įį

Lietuviai Gydytojai 

Dr. Vlncent c. Steete 
, Dentist&g 

4180 Atdiėf Avenue
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo bfisi padnttriat, ilti^ifmiis 

blauzdų gyslis. .
Valandoj nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

NedflfonHs tifa 10 Iki H;
3343 SoUtb HUeted Street 

Tel fcottrirrtd 1401

Phone Canal . 6122,, ..,

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

Valandos: 1—3 Ir 7—8 
Seredomis it nedėliotais pagal sutarti. 
Reiidencija 6628 So. Ričhmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. T«L Boulevard 5913

756 W. 35th Ši 
(fcor. 6f 35th « Halsted Štsj 

Ofiso valandos nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir kėz. Tėl. Boulevatd 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 85tli St.

, (Cor. of 35th 8 Halsted Stt) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldkniais pagal sutartį

. . Įvairus Gydytojai

DU HERZMAN
t—~ Iš RUSIJOS t—f .

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-i 
tus kaipo patyląs gydytojas, duratRšs 
ir akušeris.

Gydo įtaigiai it cĖtondkas ligas vy>- 
rtį, moterų it vaiką įfagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius slęktros 
prietaisus.

Ofiias Ir Laboratorija:
1025 IY. 18to St., netoli Morgan 91 

Valandos: nuo 10—12 pietą k;
nito 6 iki 7:30 vat va^to 

^Tel. Cinai 3110 
Rezidencijos telefonai

Bi/dt Park 6755 tu Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja^ 20 metai

4729 South Ashland Aoe.t 2 Issboi 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 

, ,r OFISO VALANDOS) . ..
Nub 10 iki 12 vai. ryte, nuoi 2 iki 4 
tai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai 

į vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jlėną.
Phone Midvay 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Arcftėr Avė.
Ofiso Tėl. LAFAYETTE 7337

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

Rcz. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas Ir chirurgas 

4142 Arihit Avtnat

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

, iki 12 dieną, ,
Telėphonai dieną ir naktį VirginU 0036

R«z. 6600 South Artesian .Auaotu 
Phone Prospect 6659 

Ofiib Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 So. Htlsted Stratt 
CHICAGO, ILL.

DR. M-T. STRIKOLIS 
GYDYTOJAS ir CHIRUtlGAŠ 

.0 F IJJ A 8:. t
4645 Š. Ašhlahd Avė., 

Otlfid valandos nuo 2 liti 4 Ir nuo 6 iki 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.:, Pfospect 1930

------------------- »_________________________ ;_______•

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westirh AobnUi

tel. Lafayėtte 4146

VALANbOŠ: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki valandai vakaro

DR. A. L. YUŠKA
24 Ž 2 tV\ Macguette Rd. 

kampaė 67tb ir Aftėsian Aid. 
Telefonas Gtovebill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTIŠTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rakate, 
nedėliomiš pagal sutarti. 
4847 iVsri 14t/> ŠtM s 

4 . CICERO* ILL.
X-Ray..,.Pnone Cicero 1260Cicero 1260

rfimtoek ii JI
DR# V. & NARES

(Ntftaucktt)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Mirgueite RoU
Valandos? ši—12, 7—9, Antradieni 
Ketvirtadieni vikarais pagal susitari

į n , ....   n ■ . n Į , ' ,

v, Phone Boulevird 7041

Denttataš
4645 šo. Ashland Ava

/ arti 47th Street

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 Soath Ashland Aoėnae 

Ofiso valandos.:.
Nhd 10 iii 12 (Rėdą, 2 iki 3 00 plei 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 .iki 12 
Rež, telephone Plaza 3200

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A, ROTH 
fttisas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistu odos ligą ir veneriikų ligą 
Ofisas - 

3102 So. Halsted St. 
kampas 31 it Street

Vai.: 10—11 i. tfto, 2—4, 7—9 ^.v. 
Nedėliomiš ir šventadieniais 10—12.

...........■■■..........     ■■■■■m

Advokatai

1113

K. GUGIS 
‘ ADVOKATAS V 
MIESTO OFISAS

127 N, Dwbotn St., Room 
Telefonas CėrttraI 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta , 

3323 South Hallttd Strift 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
Vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kiichihskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 Vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 1V. Washington t St,
Room 905 Tel. Dearbdrii 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Aichėi At*. Tel, Lafagett’e 7337

Nainą f it Hydė Pati 33SŠ5

JOHN B. BORDEN 
(Joh'h Bagdžiunaš Bordėn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St,, Room s 1642 
Telephone Randolpb 6727

VttkartM 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephode Rooievelt 9090 _

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH 1 GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Aehlatid Anė. 
Tel. Boulevard 2800 

Hex, 6515 So. Rockwell 8t. 
Tel. Republic 9723

——— ...........- i," ......... ’ i "................a

j. p. waitches
ADVOKATAS 

h Št. — prie Mkhigan Avė. 
Pallman 5950—6377

52 B. lOZtfc Št. 
Tėl. Poli:

160 N. LaSalle St. —- pagal sutartį

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS .

10 N. CLARK ST. Room 1205
Tel. Central 6166
AIS: 3117 S. Union Avė.
o^Zbth^St21 Ltf. S4Š6

Wil«am C. jiitchell
EiSTVvtš AdVokatAs

Atbal iŠU ....-------------
 įtartai

Nedžlio nis pagtl sutartį . J



I...........  kkil

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Universal State ban
ko depozitorių 

reikalai

■8^4 .h.

Kiekvienas musų kuopos narys 
sekė ir skaitė tuos jo straips
nius. Pasigesime jo raštų “Tė
vynėje”, o labiausiai jo paties, 
kuomet nebegalės jis daugiau 
pasakyti gyvu žodžiu prakalbą 
ir paskaityti paskaitą. Lai kiek
vienas narys žino, kad A. J. 
Karalius yra miręs, bet jo dar
bai pasiliko su mumis. Neuž
mirškime tuos raštus skaityti.

Lai būna A. J. Karaliui ra
mybe ramybės tėvynėje.

—J. Tamašauskas,
SLA. 55 kuopos sekretorius.

ne- 
tos 
ne- 

vis- 
mė-

naudingai, kadangi jiems teko 
patirti tikrų žinių apie Federal 
Home Loan bankus. Mat, ta
me suvažiavime dalyvavo tų! 
bankų direktoriai, kurie ir pa
aiškino plačiau apie tų įstaigų 
busimą veikimą.

—Korespondentas.

Peticijos išdalintos po vi

re-

ko
mi- 
yra

Rugsėjo 12 d. įvyko depozi
torių komiteto susirinkimas, 
kuriame buvo plačiai diskusuo- 
jama komiteto darbuote.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, jog ji pagamino peticiją, 
kad prašalinti dabartinį resy- 
verį, <> j° vieton padėti komi
teto išrinktą Justiną Mackevi
čių
sas Chicagos dalis, kad depozi- 
toriams butų lengvinus paduoti 
savo parašus. Depozitoriai tu
rėtų be jokio atidėliojimo rašy
tis, nes kaip tik susirašys rei- 

*kalaujainas jų skaičius, taip 
greit bus pastatytas kitas 
syveris.

Prie dabartinio resyverio 
mitetas nedaug ką tegali 
veikti, nes visas darbas
trukdomas. Pavyzdžiui, komi
tetas dar negalėjo išreikalauti 
depozitorių vardų ir adresų. 
Iki šiol pasisekė per teismą gau 
ti sąrašą banko skolininkų. Tą 
sąrašą komitetas dabar studi
juoja ir, jeigu suras, kad pa
skolos buvo duodamos nesilai
kant bankams numatytų taisyk
lių, tai tuojau banko vedėjai 
bus patraukti atsakomybėn.

Penktadieniui, rugsėjo 16 d., 
yra šaukiamas visu depozitorių 
susirinkimas, kuriame depozi
torių advokatas Waitches duos 
phutų paaiškinimą iš banko sto
vio ir kas reikia daryti, kad 
depozitoriai gautų kuo dau
giausia. jiems priklausomų įdė
lių.

Stotys, kur privalo tuojau 
visi depozitoriai užsiregistruoti:

Jos. F. Budrik, 3417 So. Hal
sted Str.

' J. P. Ewald, 840 W. 33 Str.
N. C, Krukonis, 8251 So. Hal

sted Str.
“Sandara”, 3227 So. Halsted 

Str.
V. M. Stulpinas, 3400 So. 

Emerald Avė.
“Draugas”, 2334 So. Oakley 

Avė.
Justin Mackiewich, 2334 So. 

Leavitt Str.
“Vilnis”, 3116 So. Halsted St
Paul N. Smith & Co., 4425 

So. Fuirfield Avė.
J. Yuąhkewitz, 3647 Archer 

Avė.
k “Naujienos”, 1739 So. Halsted 

Str.
K. T. Macke, 6812 

ern Avė.
B. A. Waitches, 

Wood Str.
J. P. Waitches, 52
Eikite į bile kurią šių vietų 

— kur kam parankiau — ir 
rašykitės po peticija. Duodami 

-savo parašą jus neimate ant 
savęs jokios atsakomybės, iš
skiriant tą, kad reikės sumo
kėti, po 25 centus padengimui 
įvairių lėšų (advokato, notaro 
ir t.t.). Daugiau jokios atsa
komybės nebus.

Registruotis gali ir tie, ku
rie jau yra pridavę savo pa
rašus dabartiniam resyveriui.

—R.

So. Wfest-

4600

E. 107

West Pullman
SLA. 55 kuopos užuojautos re

zoliucija dėl A. J. Karaliaus 
mirties

sekmadienj, rugsėjo 
West Pullman Park 
SLA. 55 kuopos su 
pirmininkas A. Al

Ketvirta dienia, rūgs. 15, ’32

Roseland
Iš praeities ir ateities

Komunistai vis dar pyksta 
ant S. ir B. už tai, kad tie 
rengė bedarbiams pikniką toj 
pačioj vietoj ir tuo pačiu laiku, 
kai ir Maskvos davatkos. Tik
rumoj jie turėtų džiaugtis, nes 
suvažiavo nemažai žmonių ir 
raudonieji biznieriai turėjo pro
gos prisiubagauti $8.50. Jeigu 
nebūtų buvę bedarbių piknikų, 
tai vilniečių publiką butų buvę 
galima ant pirštų suskaityti.

Tiesa, maskviniai neturėjo 
progos iššinkuoti sukolektuotas 
“Lenino ašaras” bet dėliai’to 
kalta jų pačių publika. Gali 
jie sau rūstauti ant S., bet jie 
neturi teises kabintis prie B., 
kuris visai prie to parengimo 
neprisidėjo.

Bimbiniai verkšlena, kad S. 
surinkęs šimtą dolerių už tikie 
tu s, bet komfašistams nei cen
to nedavęs. Tačiau jis užmirš
ta, kad prieš metus laiko bim
biniai už menkos vertės garsini
mą iš S. reikalavo $65, o kitą 
kartą net $126. Jie tiesiog 
prievarta stengėsi tuos pinigus 
atgauti Tais laikais S. dar su 
bimbiniais draugavo. Bet kuo
met narnate, jog tiems raudo
niems biznieriams tik doleris 
terūpi, tai jis visiškai su jais 
nutraukė ryšius ir dabar ne
nori jų nei į savo stubą įsileis
ti. Jis yra pasirengęs ir dau
giau bedarbiams tokių pramogų 
surengti, nepaisant, ką apie ji 
sakys tavorščiai iš “Vilnies”.

Jis taip 
mylėtoją 
puošnios 
Svetainę

Ateinantį Šeštadienį, rugsėjo 
17 d., Strumilo naujai išpuoš
toj svetainėj bus didelis ban
dėtas ir šokiai, šokiams gros 
geras lietuviškas orkestras. Tą 
balių rengia žinomas biznierius 
ir labdarys A. Balčiūnas, kuris 
tikrai užsitarnauja paramos.

Reikia žinoti, kad p. Balčiu 
nes visuomet rodo didelį prie
lankumą beturčiams, 
pat yra didelis dailės 
rėmėjas. Jis yra tos 
svetainės savininkas,
iš jo galima gauti visai priei 
narnomis kainomis. Dažnai pa
sitaiko, kad jis leidžia svetainę 
naudoti visai dykai, jeigu tik 
parengimo tikslas yra kilnus. 
Tokiame a'tvėjyj jis ne tik nie
ko negauna, bet dar turi iš sa
vo kišenės apmokėti už* šviesą 
ir už svetainės išvalymą.

Per vasarą p. Balčiūnas dė
jo daug pastangų, kad tinkamai 
išpuošti svetainę visokiems pa
rengimams. šeštadienį, tad ir 
įvyks naujai išdekoruotos ir iš
puoštos svetainės “grand open- 
ing”— svetainės atidarymas. 
Vietos lietuviai privalėtų tą pa
rengimą paremti. Įžanga labai 
prieinama.

Pereitą 
11 dieną, 
svetainėje 
sirinkime 
vinskas pranešė susirinkimui
liūdną žinią, kad A. J. Kara
lius mirė. Pagerbimui velionies 
musų SLA. 55 kuopa išneša 
užuojautos rezoliuciją; Musų 
kuopos nariai įvertina darbus 
A* J. Karaliaus, kuris darbavos

Kalbant apie Roselando biz
nierius, bus ne pro šalį pami 
nėti ir gerai
Snapstį, kuris laiko valgyklą 
ir minktšų gėrimų įstaigą bei 
patogius kambarius prie Front 
st. Pas Snapstį galima' gauti 
už labai prieinamą kainą gerus 
valgius ir švarius kambarius, 
kurie yra garu apšildomi. Kam 
reikalingi tokie kambariai, tai 
gali pasinaudoti proga.

P-as Snapstis yra laisvų pa
žiūrų Žmogus ir senas “Naujie
nų” skaitytojas. Jis yra mėgia
mas vietos gyventojų biznie
rius, kadangi su visais sten

žinomą Pertą

vesdamas“Tėvynėje’
tos skyrių per Aštuonis metus. tykius

. Dar viena naujiena: Lietu
vių Dailės Mylėtojų Ratelis nu
tarė atnaujinti savo .darbuotę. 
Per paskutinius dvejetą metų 
tas ratelis beveik nieko nevei
kė, nes sąlygos buvo labai 
palankios. Tiesa, ir dabar 
sąlygos beveik nei truputį 
pagerėjo, tačiau rateliečia'i 
vien nori šį tą veikti, šio
nėšio 9 d. įvyko susirinkimas, 
kur rateliečiai nutarė priruošti 
keli veikalus scenai. O ypač to
dėl, kad vietos gyventojai nori 
vėl matyti lietuviškų veikalų 
Ratelio nariai iš savo tautiečių 
norėtų išgirsti, kas yra labiau 
pageidaujama,—dramos ar ko
medijos. Apie tai galite rašyti 
į “Naujienas” arba pranešti 
ratelio raštininkui: A. Jocius, 
135 E. 114 PI., Chicago, III.

—Senas Antanas.

Marąuette Park
Adv. Joseph J. Grish su žmona 

sugrįžo iš Jungtinių Valstijų 
Budavojimo ir Skolinimo Ly
gos seimo

ir be programo butų ko pasi
žiūrėti ir pasigerėti dabartine 
išpuošta Strumilo svetaine. 
Įvesta garsiakalbiai ir. prie du
rų girdima programas taip 
jau gerai, kaip ir prie stei- 
čiaus. Galiu sakyti, kad pirmą 
kartą tenka matyti Strumilo 
svetainę taip išpuoštą. Balčiu- 

Chicagos LietuviųdaU8' pu',1’k.os ~ *• I n n tib iu f'hi/tncrnu nnvlinVaa
Choras Pirmyn sto 

jo prie darbo
Praeitą penktadienį choras iškilmėj, 

susirinko 
menesių 
Kaipo pirma praktika kuyo la-Lį bilas, pranešė, kad biznis 
bai skaitlinga, nes susirinko apmokėjo 'išlaidas ir dar liko 
apie šešios dešimtys choro na- dešimke. O nuo serijų dar ne
rių. Visi linksmi ir pilni ener- žinoma kiek liks pelno, -- ga- 
gijos stot prie sunkaus žie- Įima spėti, kad nemažiau kaip 
mos sezono darbo. Kadangi gimtinė. Kad ir blogi laikai, 
choras buvo Užkviestas rugsė- bet Susivienijimas mano šią. 
jo 11 dalyvauti programe Lie- žiemą surengti bent vieną pa- 
tuvių Tautiškose . Kapinėse pa- rengimą. Svetainę Balčiūnas 
minėjimui dešimties metų dė- dabar gerai išpuošė, tad gali- 
dės Šerno minties sukaktuvių, ma drąsiai šaunius parengi- 
tąd perdainavo dvi dainas, pri-1 mus rengti ir kviesti publiką, 
taikytas tam 
“Laidotuvių 
leistas”.

Mokytojas 
čius pristatė 
dybos narius, kad choristai ži-1 
notų kas yra valdyboj ir su 
kuo turėt reikalas. Visi valdy- ketvirtadienį ir penktadie- 
bos nariai, pratarė keletą žo- n| registravimas mokinių 
džių, pasižadėdami darbuotis penger mokykloj. Kurie ma- 
dėl choro labo kiek tik jų je- noįe lankyti šią žiemą mokyk
los leis. Taipgi kvietė visus ir ateikite užsiregistruoti. At- 
visas laikytis vienybes ir dar- Į einta’JitĮ pirmadienį atsidarys 
buotis dailės srityj, ypatingai mokykla. Kursai tęsis per vi- 
lankyti reguliariškai pamokas. są žiemą. Bus įvesta visokių 
.Iš, m°kyt°jo ir valdybos pa- skyrių,—nuo elementarinio pra- 

aiškinimų pasirodė, kad Chi- diinės mokyklos ligi vidurinės 
cagos Lietuvių Choras “Pir- m(>kykios kurso, o tai pat vi- 
myn” turi užsibrėžęs didelį sokie amatai. Kurie turite liuo- 
darbą dirbti per šį sezoną. so laiko, tai nepraleiskite pro-

■ Manoma turėtį >trys parengi- gos» xors dauguma sako, kad 
mai, — pirmas sezono atidary- blogi laikai, bet jeigu neisi į 
mui bus koncertas, antras tri- mokyklą, tai nuo to darbai ne- 
jų aktų labai graži operete pagerės. Kam bereikalingai 
“Laima”, trečias vėl operetė.— | daug kalbėti apie visokias teo- 
operetės ' vardas 
slaptyje.

Mokytojas p; Steponavičius IDEPOSITORIŲ VISUOTINAS 
taip pat pranešė nesmagią SUSIRINKIMAS 
naujieną, kad “Pirmyn” choro įvyks penktadieny, rugsėjo 16 
narys ir gabus, 2-rmyn “Sharps d., Lietuvių Auditorjoj, 3133 
and' flitš”.'yę'djejąs'.piihJp.G^ą So. Halsted St.. 
serga. J Bet yra vilties,kąd Šiame ..susirinkime bus ^iš- 
trumpoje ateityje jis vėl stos duotas Komiteto raportas, 
į darbą sykiu su visais. Visas Taipgi advokatas Waitches 
choras linki p. Gūrai kuo grei- paaiškins apie Lankos stovį ir 
čiausiai pasveikti. kas reiktų daryti, kad depozi
tas myli dailę ir dainą, esate toriai kuo daugiausia galėtij 

kviečiami stoti prie, Chicagos atgauti savo pinigų. P-s Wait- 
Lietuvių Choro , “Pirmyn” ir ches, taipgi atsakinės į depo- 
lavintis. Laukiame visų. Choro zitorių klausimus.
pamokos įvyksta kiekvieną I susirinkimą galės įeiti tik- 
penktadienį 8 vai. vakaro Pa- tai depozitoriai su knygelėms 
liūlio (Meldažio) svet., 2243 arba čekių sąskaitom.
W. 23rd PI. —A. V. Įžanga padengimui lėšų 10c.

 Pradžia 7:30 vai. vak.

į ne. tik iš Chicagos apylinkės, 
■ bet ir draugų bei pažįstamų iš 

kitų valstijų. Musų Susivieni
jimas irgi neatsisakė dalyvau-

pirmai po dviejų Išvažiavimas Susiviepijimui 
vakacijų praktikai, nusisekė. Komisija, peržiurėju-

Adv. Joseph J. Grish (Gri
sius) su savo žmona šiomis die
nomis sugrįžo iš French Liek, 
Ind., kur juodu dalyvavo United 
States Building and Loan 
League (Jungtinių Valstijų Bu
davojimo ir Skolinimo Lygos) 
suvažiavime arba seime. Tas 
suvažiavimas tęsėsi tris dienas, 
—nuo rugsėjo 1 ligi 3 d. Ponai 
Grišiai atstovavo Gedimino Bu
davojimo ir Skolinimo Bendro
vę- '

Iš suvažiavimo adv. Grisius 
štai ką turi pranešti: Šių metų 
liepos 22 d. prezidentas Hoove- 
ris pasirašė ir patvirtino The 
Federal Home Loan Bank Act. 
Prisilaikant to akto, tapo su
organizuota 12 bankų. Vienas 
jų bus atidarytas Evanstone, 
ilk, ir patarnaus dviejų vals
tijų gyventojams,— Illinois ir 
Wiscorisin. Skolinimo ir buda
vojimo bendrovėms (spulkoms) 
tas Federal Loan Home Bank 
bus geriausia vieta gavimui pa
skolų ilgesniam laikui, — nuo 
metų ligi dešimties metų ter
minui. To banko sukūrimui ta
po ~ užtraukta. paskola iš 125,- 
000,000 dolerių. Paskola per 
kelioliką metų bus atmokėta 
valdžiai.

Ligi šiol spulkos galėdavo gau
ti iš bankų paskolas tik labai 
trumpam laikui,—trims, šešiems 
arba devyniems mėnesiams. Iš 
Federal Home Loan bankų bus 
galima gauti paskolą net de
šimčiai metų. Ttokiu budu 
spulkų veikimas žymiai pege- 
rės ir joms bus daug lengviau 
verstis. Prie progos reikia pa
žymėti, jog tie federaliai ban
kai rūpinsis ne vien tik spul- 
komis, bet ir smulkiais namų 
savininkais: bus duodamos pa
skolos ant namų, kurių vertė 
nėra didesnė kaip $20,000. 
Priegtam paskolos bus teikia 
mos nedidbsniems namams, kaip 
trijų aukštų. Federalis .bankas 
Evanstone planuojama atidary
ti spalių 15 d.

šie bankai daugiausiai rū
pinsis spulkomis, taupymo ir 
skolinimo bendrovėmis 
džiu, tomis įstaigomis, kurio 
skolino pinigus ant morgičių 
nuo penkių ligi dešimties me
tų terminui, o kartais net ligi 
penkiolikos metų. Namų savi
ninkai. kurie niekur kitur ne
galės gauti paskolą, turės pro
gos kreiptis į federa'lius ban
kus. Paskola negalės viršyti 
40 nuošimčių namo vertė. Vadi
nasi, jeigu namas yra vertas 
$10,000, tai paskolos ant jo 
bus galima gauti apie $4,000.

Adv. Grišius jau per daugelį 
metų dirba lietuvių spulkoše. 
Dabartiniu laiku jis yra Gedi
mino Budavojimp ir Skolinimo 
Bendrovės -advokatas ir ant
ras vice-pirmihinka’s Lietuvių 
Budavojimo ir Skolinimo Ly
gos.

Savo kelione ponai Grišiai yra 
labai patenkint. Daug smagu- ,T,WT!
mo jiems suteikė grąžus French dalyvautų toj iškilmėje. Sako- 
Liek kurortas. Laiką jis su-

žo-

įvykiui. Būtent, Atsilankiusieji bus patenkinti 
maršą” ir “Ap- svetaine. —Korespondentas.

p. K. Steponavi- 
chorui visus val-

Roseland
Lankykime mokyklą

rijate, kurių negalima įvykdyti, 
—geriau liuosu laiku eiti pasi
mokinti. Mokyklon atėjęs pa
matysi, kad labai mažai žinai, 
—tada nereikės ir ginčytis su 
tokiais pat nežinėliais. —R.

CLASSIF1ED ADS
Automobiles

PAIEŠKAU kas turite parduoti 1 Mj 
tono trok?. ne senesnį kaip 3 metų, 
šaukite Tel. Summit, III. 487.

PRANEŠIMAI
Universal State Bankas visuotinas 

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

Valdyba.

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

♦ •

T ou)n of
Kliubas laikys 
sėjo 15 d., 8 
parapijos svetainėj, 46 ir South Wood 
St. Susirinkiman yra kviečiami visi, nes 
yra daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo. Valdyba.

Lietuvių Ex-kareivių Susirinkimas. 
Sekan'tis lietuvių ex-kareivių susirinki
mas įvyks penktadienyj, rugsėjo 16 d., 
7:30 vai. vak. McKinley Park svet., 
(Brighton Park’e) kurie dar neprisirašėt 
esate kviečiami atsilankyti ir prisidėti prie 
organizuojamo "American Legion” Po
sto. A. &. Prečinauskas, laikinas rast.

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI, 23 kambariai, 3 metų 
lysas, 3 augštai, 6 apartmentai. Visi 
išrenduoti.- Gerk proga Pasaulinei Pa
rodai Atėjus. $850, įmokėti $600. 
Pamatyk savininkę.

6241 Woodlawn Avė.

laikoma pa- ___________________________
UNIVEBSAL STATE BANKO

Roseland
Kliubų ir Draugijų Susivieniji

mo susirinkimas

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

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

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

Tel. Normai 4400

Pereitą penktadienį Strumi- 
Įo svetainėje įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo papras
tas susirinkimas. Narių atsi
lankė vidutiniškai.

Mirė J. Kaktys, sirgo L. ša
kys, serga Siaučiunas ir J. 
Šatkauskas. O su |P. Juktoniu 1
nežinoma, ar jis serga, ar ne. ■ 
Prisiuntė laišką iš Wiscpnsino f 
ir praneša, kad esąs kareivių 
namuose. Nariai liudija, kad 
nuo Susivienijimo buvo siųsta 
lankytojai, kurie ten. netoli gy
vena. Lankytojai ligonį nerado 
namie. Dabar musų Susivieni
jimui yra abejonė, ar P. Juk- 
tonis serga, ar ne. Nutarta 
laišku paklausti, kad P. Juk- 
tonis pasiaiškintų ir, jeigu jis 
serga ir norės gauti pašalpą iš 
Susivienijimo, 3' tai 'turės pri
siųsti daktaro išpildytą blan
ką. ||| '

Perskaitytas kiškas nuo A. 
Balčiūno, kuris valdo dabar 
K. Strumilo svetainę. Laiške 
pranešama, kad ateinantį 'šeš-1 
tadienį bus atidarymas naujai 
išpuoštos Strumilo svetainės. 
Kviečia, kad ir Susivienijimas

ma, kad bus gražus programas.
naudojo ne tik smagiai, bet ir Kaip ■ man teko matyti, tai

Raitininkas.

Lake Namų Savininkų 
susirinkimą ketverge, rug- 
val. vakare, Šv. Kryžiaus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

—r——rrrrfUMMi i Tmi—Miinim

ĮcLASSIHED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

TIKRAI SAUGUS ĮVEST-
MENTAS
$3000 paskolos ant lmo 
$15,000 vertes namo.

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
• T. RYPKEVIČIA 
1739 So. Halsted St.

Heip Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS drąivcris su troku 
prie duonkepio, gera mokestis atsakan
čiam žmogui. Atsišaukite 

725 W. 120 St.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

PATYRUSIU tarnaičių prie namų 
darbo, taipgi veiterkų. Ashland Employ- 
ment Service, 1510 W. 63 Sr. Tel. 
Heinlock 6300.

JAUNA MERGINA prie lengvaus 
naminio darbų. Turi turėti rekomen
dacijas. ir dirbti sunoru. J. Lrvin, 
2116 Cortez St. .

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

BRIDG^»ORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965
. I» .1-

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.

RENDON 4 kambariai naujai išdeko- 
ruoti $11.00.

93 2 W. 19th tet.

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

2332 Madison St.

RAD1O PATARNAVIMAS 
taisau visų išdirbysčių radios. 
nausiu greitai ir gerai. L— 
Grovehill 2092.

pa- 
Patar- 

Šaukite Tel.

8 TŪBŲ Standard High Boy. Con- 
sole, tiktai $16.50.

6136 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
Mendžių storas iš priežasties išvažiavi
mo. Kaina $300.00 > 

5343 S. Shields Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučerne, 
cash biznis. 4 pagyvenimui kambariai 
užpakaly ,2 kambariai viršui, 2 karų 
garadžius .karštu vandeniu apšildomi vi
si kambariai. ledo 
stakas. Kaina 
$5000. 

2633 W.

mašina. fixtures ir 
$15,000 įmokėt

43rd Str.

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 3 7th St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINTIS
Jums Nereikia Atvažiuoti

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, ką

1
1— PER2IUREK 

sukonektuotaa
2— PER2IURRK
3— PER2IURBK
dio dratua—ar ___________
negalite surasti priežasties, tai pasaukite 
mus. Už Vieną Dolerį mes sutaisysime Jū
sų Radlo.—Mes taipgi parduodam Radios 
visų išdirbysčių už žemiausias kainas 
Chicagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY 

M. SHILLS, Vedėjas 
Klectro4eehnikas—Radlo Inžinierius 

3856 Archer Avė., Chicago 
Tol, LAFAYETTE O1OS

daryti, kada Jusu radlo 
NEVEIKIA

ar jūsų Radlo yra gerai 
i elektros autieji, 
ar visos tūbos dega.
antenų—lAlaukinius Ra- 

n6:‘a atsiliuosavę. Jeigu

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

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

PASISKELBKITE Į 
••NAUJIENAS”

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

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
zultatus

kokius getus te
duoda Naujienos*

Petras Wolteraitis .
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS. 

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

Taisome ir jūsų na- 
Pašaukite mus — 

Lafayette 1329

rantuojame.
muose.

4357 So. Washtenaw Avė,
kampas 44 ir Washtenaw,

C. ......




