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Hindenbnrgas orga
nizuoja militarinę 

organizaciją
Norįs atitraukti jaunimą nuo 

kitu partijų ir padaryti juos 
“gerais tautiečiais”

Berlinas, rūgs. 15. — Prezi
dentas von Hindenbnrgas pa
skelbė organizavimą naujos pu
siau militaritstinės jaunimo 
organizacijos “fiziniam jauni
mo lavinimui”, ši organizacija 
bus žinioje gen. Edwin von 
Steulpnagel ir vidaus reikalų 
ministerio barono Wilhelmvon 
Gayl. Militarinių prievolių jau
nimą lavins buvusieji karinin
kai.

Tai yra pamėgdžiojimas kitų 
partijų, kurios turi savo mili- 
tarines organizacijas. Hitleri
ninkai turi “rudmarškinius”, 
monarehistai plienošalmius, res
publikonai Reichsbanner ir ko
munistai sporto kliubus. Tad 
ir junkerių valdžia sumanė tu
rėti sdvo karinę organizaciją. 
J ją busiąs priimamas jauni
mas iš visų organizacijų, iš
ėmus komunistus. Jos tikslas, 
busiąs, kaip skelbiama, švelnin
ti santikius tarp Įvairių parti- 
jų jaunimo ir auklėti susival
dymą, draugingumą, pasiauko- 

, jimą ir “sustiprinti tėvynės 
.meilę.”

Diplomatai Berlyne prisibijo, 
kad Franci ja skersomis pažiū
rės į naująją organizaciją, kai* 
po j maskuotą lavfttfmą (Adelės 
kariuomenės, nes j organizuoja
mo jaunimo pratimus, be abe
jonės, ieis ir granatų mėtymas, 
ir dujų vartojimas, ir visokis 
kitas karinis muštras.

Vokietijos klerikalai 
taikinsis su valdžia?
Juos verčia tą padaryti Ruhro 

industrialistai ir kitatiky or
ganizacijos

Prapuolė trys Trans 
Atlantiko lakūnai

Skrido | Italiją. Prapuolė besi
artinant prie Ispanijos

Rymas, rūgs. 15 — Ameri
can Nurse aeroplanas, kuris 
prieš porą dienų išskrido iš 
New Yorko, kad be sustojimo 
pasiekti Rymą, prapuolė Atlan 
tiko vandenyne, beskrendant į 
Ispaniją. Juo skrido Dr. Leou 
M. Pisculli, slaugė-parašiutų šo
kėja Edna Newcommer ir avia
torius William Ulbrich. Pas
kiausia juos matyta skrendant 
vandenynu tarp Azores ir Ai
rijos. Buvo žinių, kad juos 
matyta virš Sardinia salos, 
Italijos pakraščiuose, bet tos‘ 
žinios pasirodė netikros. Da
bar jų ieškoma ir Italijos pa-' 
kraščiuose, ir Viduržemio j u 
roję ir Atlantiko vandenyne. 
Kadangi jie neturėjo su savim 
radio, tai pasišaukti pagelbot, 
jie negali, jei bent kuris laivas 
juos užtėmytų, jei jie nusilei
do juroje, arba kas užtiks juos 
susidaužiusius, jei jie nusileido 
sausumoje.

Nebusią alkanų ir 
benamių, sako

Hooveris
Jei patys žmonės juos šelps. 

Valdžia negelbės

Washington, rūgs. 15. —“Nė 
vieno vyro, moteries ar vaiko 
nebus alkano it bė pastogės per 
ateinačią žiemą”, pareiškė pre
zidentas Hooveris kalbėdamas 
labdarių konferencijai.

Bet kas visus alkanuosius pa* 
valgydins ir priglaus? Tam ti 
kslui patys žmonės turi sudėti 
pinigus ir šelpti neturtinguo
sius per labdarybės organizaci 
jas. Be- to ir laikai esą gėrėją. 
Tik tiek prezidentas teįstengė 
pasakyti.
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Counc’l Bluffs, Iowa. — Fermeriai paskelbė tam miestui blokadą, — neįleidžia įvežti farmų 

* produktų.

Trys šalys atideda 
skolų mokėjimą

945,000 bėdarbių Itali
joje

Naujas Čili maištas 
numalšintas

Latvija, Estija ir Lenkija ne
mokės Amerikai skolų per 2 

. metus ’ i

VVashington, rūgs. 15. —Len
kijos, Estijos ir Latvijos at
stovai pranešė iždynęi,. kad šios 
trys šalys per ateinančius dvie- 
jus metus nemokės skolos ii 
nuošimčių Jungt. Valstijoms. Iš 
Lenkijos šiemt priklauso gauti 
$1,125,000, iš Estijos $90,000, 
ir iš Latvijos $37,0000.

Teisę nemokėti skolas per 
du melus teikia sutartis apie 
skolų mokėjimą. Iždynė mano, 
kad ir daugiau šalių bandys šia 
teise pasinaudoti^
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1,000 Illinois farme
rių skelbia streikų

- No. 219

Lietuvos Naujienos
Diplomatas išlupinėjo 

elektros įtaisymus
' -

Kaunas.—Neseniai vienas už
sienio atstovybės sekretorius iš 
Kauno buvo perkeltas į Atė
nus. Išvažiuodamas jis išsilu- 
pinėjo ir išsivežė visus buto 
elektros įtaisymus ir štepse- 
lius. Buto šeimininkas apsi
žiūrėjo tik diplomatui išvykus 
iš Lietuvos. Jis padavė pareiš
kimą per užsienio reikalų mi
nisteriją. Prasidėjo diplomati
nis susirašinėjimas. Atstovybė, 
kurioj buvo anas i Atėnus iš
važiavęs diplomatas, pradėjo su 
nuskriaustu šeimininku derėtis 
dėl nuostolių atlyginimo: šeimi
ninkas reikalauja 156 litų, o 
atstovybė duoda tik 120 lt. 
Konfliktas dar nelikviduotas.

Rymas, rūgs. 15. — Valdžios 
raportas parodo, kad rugp. 31 
d. Italijoje buvo viso 945,000 be
darbių, arba 15,000 bedarbių 
daugiau, hegi| jų buvo liępos

Sukilusieji lakūnai suimti. Gen. 
Blanche sugryžo valdžion

hlėll.

Kanados darbiniu 
kai už nedarbo 

apdraudą
Hamilton, ant., rūgs. 15. — 

Organizuotų Kanados darbinin
kų kongresas įįputarė reikalauti 
įvesti visoje Šalyj e,Nedarbo ap* 
drauda. • “ f-

Kongresu ątmętė i’ęzoliuciją, 
raginančią 'uŽmęgsti " prekybos 
ryšius su Rusija tomis prekė
mis, iš kurių butų nauda Rusi
jai ir Kanadai.

Bėrimas, rūgs. 15. — Ruhro 
indii^trialistai ir katalikų orga
nizacijos verčia klerikalų Cent
ro partijos vadovus susitaikin
ti su von Papeno valdžia'. Ka
dangi jie yra stambiausi par
tijos finansuotojai, tai gal jų 
balso :r bus paklalisyta ir bus 
su valdžia susitaikinta. Ypač 
kad pastaruoju laiku susidariu
si lig kokia' koalicija tarp fa
šistų ir komunistų yra tiek 
stipri, kad ji gali nušluoti bi- 
le kokią parlamentinę valdžią.

Gal 120 kareivių žuvo 
traukinio katastrofoje

Morris, III., rūgs. 15. —Apie 
1,000 farmerių iš Grundy, La 
Šalie ir Kendall pavietų laikė čia 
vakar r.usirinkimą ir nutarė pri
sidėti prie įvairiose vietose pa
skelbto farmerių streiko.

Jie visi prisižadėjo susilaiky
ti nuo gabenimo marketan savo 
produktu pradedant nuo rugsė* 
jo 21 d.

Japonija i pripažino 
Manžuriją

Gal reikės divorso, kad 
palaikyti darbą

1 Washington, rūgs. 15. —Prieš 
kiek laiko buvo pravestas pa
tvarkymas, kad abu kartu, vy
ras ir moteris, negali dirbti 
federalinio darbo. Kad palai
kyti darbus^ daugelis šeimynų 
išsiskyrė ir ėmė gyventi atski
rai . Tečiaus valdžia dabar iš
aiškino, kad ir to neužtenka, 
nes vistiek tokie skaitosi vedę 
ir kad vien tik divorsas gali 
duoti galimybės vyrui ir mo- 
terei išlaikyti federalinj darbą.

* Oron, Alžire, rūgs. 15. —Ma
noma, kad 120 kareivių iš gar
saus Francijos svetimtaučių le
giono žuvo Tlemencen, 70 my
lių nuo čia', prie Atlas kalnų, 
traukiniui iš 32 vagonų nušokus 
nuo bėgių ir nusiritus j 250 
pėdų gilumo slėnį. 40 lavonų 
jau išimta. Apie 100 kareivių 
sužeista. Traukiniu važiavo 
508 kareiviai ir karininkai. Jie 
buvo vežami iš Alžiro į Moro- 
ko.

55 žuvo, sako francuzai

Paryžius, rūgs. 15. — Karo 
ministerijos gautomis žiniomis, 
traukinio katastrofoje Alžire 
žuvo 55 legionieriai ir 223 liko 
sužeisti.

Gabena į Ameriką alaus statines

Von Papen traukiamas 
teisman

Socialdemokratai smerkia von 
Papeno militaristinę politiką

e Tokio, rūgs. 15. -r- Japonija 
oficialiai pripažino naują vals-, 
tybę Manchukuo (Manžuriją), 
kuri tapo atplėšta iš Chinijo,3 
ir pačių japonų paskelbta neva 
nepriklausoma.

Iš priežasties Manžurijos pri
pažinimo ir pasirašymo su ja 
sutarties, šiandie Tokio buvo 
didelės iškilmes su visokiais pa
radais.

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

Giedra ir vėsiau, švelnus va- 
. karų vėjas.

SauW 
^7:00*.

Berlynas, rūgs. 15. — Beveik 
kiekvienas plaukiantis į Ame
riką vokiečių laivas gabenasi 
daugybę Vokietijoj dirbtų tuš
čių alaus statinių. Laikraščiai iš 
to spėja, kad Amerikoje yra 
numatomas greitas galas prohi- 
bicijai.

teka 6*30, leidžiasi

Trento, Italijoj, rūgs. 15. — 
Vilią Rendena miestely gaisras 
sunaikino 50 namų. 400 žmo
nių liko be pastogės.

Sprague, Ont., Kanadoj rūgs. 
15—300 žmonių liko be pasto
gės gaisrui sunaikinus didžiu
mą šio miestelio. Nuostoliai sie
kia 1500,000.

Berlinas, rūgs. 15. —Reichs
tago socialdemokratų frakcija 
priėmė rezoliuciją, kurioj griež
tai pasmerkiama yra von Papen 
valdžios militaristinė politika. 
Tokia politika (pav. ginklų ly
gybes reikalavimas) didina pa
vojų ginklavimosi lenktynių. 
Tokios lenktynės butų Vokieti
jai katastrofingos.

Uždarinėja laikraščius
Von Papeno valdžia pasida

rė jautri kritikai, ypač kada 
kalbama apie valdžios laužimą 
konsititucijos. štai Berlinei 
VolkSzeitung perspausdino iš 
vieno Miunicho laikraščio vieno 
profesoriaus straipsnį, kuriame 
išreiškiama numonė, kad von 
Papen valdžia sulaužė konstitu 
ei ją. Ir už tą Berlino laikraš
tis tapo uždarytas 7 dienoms. 
Betgi Miunicho laikraštį val
džia prisibijojo Uosti.

Kadangi von Papen taip jaut
rus dėl kaltinimo konstitucijos 
laužimo, tai ir reichstago pir
mininkas Goering (hitleriniu 
kas) irgi pasijuto tokiu pat 
jautriu ir kada von Papen laiš
ke primetė jam laužymą konsti
tucijos, tai Goering patraukė 
von Papeną teisman už šmeiži
mą.

Legionieriai už ka
reivių bonus

Portalnd, Ore., rūgs. 15. — 
Amerikos Legiono konvencija 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja; kad tuoj aus butų karei
vių bonai išmokėti.

Nepagelbėjo HooVerio pasiprie
šinimas

Washington, rūgs. 15.—Pre
zidentas Hooveris, kad paveikti 
į Amerikos Legiono konvenciją 
ir prispirti jų nereikaaluti iš
mokėjimo kareivių bonų, pa
skelbė ilgą pareiškimą, kuria
me jis nurodo, kad bonų išmo
kėjimas suardytų šalies finan
sus ir kad todėl jis kaip buvo, 
taip ir tebėra griežtai priešin
gas tuojautiniam kareivių bonų 
išmokėjimui.

Satniago, čili, Pietų Ameri 
koj, rūgs. 15. — Puįk. Merino 
Benitęz vadovaujami lakūnai, 
kurie privertė rezignuoti laiki
ną prezidentą Davilą, vėl buvo 
pakėlę maištą ir privertė re
zignuoti gen. Bartholome Blan • 
che, vyriausį armijos komen- 
duotoj į, kuris užėmė preziden 
to vielą Davilai rezignavus.

Tečiaus armijos vadų susirin
kime paaiškėjus, kad armija ?r 
laivynas remia valdžią, geri. 
Blancb.c sugryžo valdžion ir 
pradėti o kovą su , pakėlusiais
maištą lakųnais. Jie tapo išvyti* 
iš EI Bosąue aerodromo ir šu 
simetė į Ovalle bazę: ■

Valdžios kariuomene greitai 
užėmė kitus aerodromus ir at
kirto maištininkams gasolino 
išteklių, nes ir šiaip čili buvo 
jaučiamas gasolino trukuipas. 
Paskui ėmė supti Ovalle bazę. 
Nors aviatoriai ir darė žvalgy
binius skraidymus, bet supimo 
nepastebėjo. Ir kada jie vaka
re susirinko puoton, juos grei 
tai apsupo kariuomenė, taip 
kad iš netyčių užklupti lakū
nai gintis nebegalėjo. Pulk. Be- 
nitez oandė nepasiduoti, bot ta- 
pa nugalėtas. Taip tapo likvi
duotas be jokio kraujo pralie
jimo lakūnų maištas. Tapo su
imta apie 100 lakūnų jr mecha
nikų ir virš 50 aeroplanų.

Gen. Blanche pasilikus prezi
dentu, tapo sudarytas naujas 
kabinetas, kuriame prertiieru 
yra Ernesto Jarpa. Kabinetas 
susideda ši civilių asmenų, iš
ėmus karo ir laivyno ministe- 
rius.

Premieras Jarpa paskelbė, 
kad naujo prezidento rinkimai 
įvyks spalio 30 d. Iki to laiko 
valdžios išlaidos bus sumažin
tos iki žemiausio galimo laips
nio.

Ko neprasitnanoma
■ ( J---------- .

Chariešton, W. riigs. 15. 
—-Louis Garden, 47 m. Ruse* 
mont maineris, nusitarė badu 
išmarinti dusųlĮ, Jis išbadaVo 
57 dienas, bet dusulys nė kiek 
nesumažėjo. Tegaus jis i pats 
tiek nusilpnėjo, kad beveik pa 
mišo ir tapo įvežtas ligoninėn;

Legionieriai nori dides
nės kariuomenės

Priešingi skolų panaikinimui ir 
tautų sąjungai

Portland, Ore., rūgs. 15. — 
Amerikos legiono metinė kon
vencija vakar priėmė visą eilę 
rezoliucijų, kuriose pareiškia
mas didelis priešingumas panai
kinimui karo skolų,' bent tos 
dalies skolų, kur kitos šalys yra 
skolingos Amerikai. Taipgi le
gionieriai griežtai priešingi 
Jungt. Valstijų stojimui j tarp- 
itatitinį teismą ir tautų sąjun- 
gą. Bet užtai jie reikalauja pa
didinti Jungt. Valstijų kariuo
menę ir. laivyną.

Sekamą konvenciją legionie
riai laikys Chicagoje 1933 m. 
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5,000 rubsiuvių strei
kuoja Baltimorėj

$ 

Reikalauja pakėlimo algos. Nu
matoma ilga kova

Baltimore, Md., rūgs. 15. — 
Iš 7,000 Baltimorėj dirbančių 
rubsiuvių, j streike paskelbimą 
atsiliepė 5,000 rūbų siuvėjų. 
Streikui vadovauja Amalgamat- 
ed Clothing Workers unija. 
Streikieriai reikalauja' pakėlimo 
algos. Tečiaus nenumatoma', 
kad samdytojai greitai išpildys 
šį streikierių reikalavimą.

šimnkas, i sako, kad reikalavi
mas pakėlimo algos priklauso 
nuo sąlygų atskirose dirbtuvėse. 
Niekuriose dirbtuvėse butų pa
sitenkinta 10 nuoš. pakėlimu 
algos, kuomet kitose bus reika
laujama 20 ir daugiau nuošim
čių.

“Gėda yra, kad daugelis sam
dytojų moka savo darbininkams 
tiktai $4 ar $5 į savaitę”, sako 
Blumberg. “Vidutiniška alga 
pasieks tiktai $9 už 44 valan
das. Darbininkai negali pra
gyventi iš tokių algų ir nebe
mano ilgiau , kęsti tą didelį 
skurdą”.

Rengiasi badauti, bet susideda 
naujus dantis

•------------------------------------- |

■ V,

Poona; Indijoj, rūgs. 15. — 
Mahatma Gandhi, Indijos nacio
nalistų vadas, už kelių dienų 
rengiasi pradėti badauti, tiks
lu nusimarinti badu protestui 
prieš Anglijos rinkimų įstaty
mus Indijai, tečiaus jis dabar 
užsisakė naujus dirbtinius dan
tis.

Lietuvoj galima šil
ko gamyba

Kaunas.—Užsienio laikraščių 
atstovas Kaune p. Simonas pa
darė pas save įdomų eksperi
mentą—šilko gamybos bandy
mą. P. Simonas prieš kelerius 
metus išsirašė iš Vokietijos ke
lius šilkmedžio krumus, kurio 
jo sodely gerai prigijo ir šiuo 
metu jau yra pusėtinai išaugę. 
To medžio lapais maitinami šil
ką gaminą kirminai, išvesdami 
iš kiaušinėlių, taip pat gauna
mų iš užsienio. Karminai savo 
šilkinį darbą dirba specialiai 
įrengtam kambary, kuris jau 
pilnas gatavų šilko. t kokonų. 
Gaunamas tyriausias ir stip
riausia? šilkas. P. Simonas, pa
siremdamas Rytprūsių šilko ga
mintojų < ūkininkų patyrimais, 
apskaičiavo, kad U ha gali duo
ti šilko t gamintojui apie 4000 li
tų gryno pelno, nes šilkame- 
džio krūmai nėra palyginti 
brangus, o kiaušinėliai kaštuo
ja centus. Reikalinga tik atidi 
priežiūra. P. Simono nuopel
nas tas, kad jis pirmas išban
dė, ar Lietuvos klimato sąlyga 
mis šilko gamyba galima. Ir 
bandymas, puikiausiai pavyko.

Šiomis dienomis p. Simono 
bandymus apžiurėjo žemės ūkio 
minist’eris p. Aleksa ir eilė ag 
ronomų, o vakar p. Simonas 
buvę pasikvietęs spaudos at
stojus. * . .

« ________
Lietuvoj ir Latvijoj, linų 

derlius sumažėjo
Kitose šalyse mažiau linų

Ryga.—-Latvijos linų mono
polio valdyba padarė statisti
ką, iŠ kurios matyti, kad nau
jas Latvijos linų derlius šiais 
metais yra tiktai 7,000 tonų, 
prieš 14,000 ton. pereitais me
tais. Visoj Europoj linų der
lius žymiai sumažėjęs; Pav.. 
Estijoj nuo 5,000 ton. iki 2,000: 
Lietuvoj nuo 10,000—8,000; 
Lenkijoj nuo 15,000—9,000, o 
Franciioj net nuo 25,000—5,000 
tonų. Todėl laukiama, kad li
nų kainos pagerėsiančios.

Klaipėdos muitininkai 
Liepojoj

Ryga; rugp. 22.—“Preussen” 
garlaviu iš Klaipėdos į Liepoją 
atvyko Klaipėdos muitinės tar
nautojų grupė. Jų atvykimo ti
kslas— susipažinti su Liepojos 
muitinės veikimu.

Amerikos Lietuviai
. - 4 >

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 siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8
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(korespondencijos
Brooklyn, N. Y

SLA. 38 kuopos susirinkimas
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turiu daryti. Pagalios, sakau, 
tai butų neteisinga.

Priedeliai tik nusijuokė if 
atsakė, kad šiandien su teisy
be toli negalima nuvažhibti.

ItettlVių vlsubmenei. Rūpinasi Girdi, žiūrėkite, kas atsitiko 
gerų norų Dt. Karalius dar 9» Stisivienijinį seimu. Niiri

mes darysime sti buvusiu Karmeš darysime su buvusiu iva- AmeriKOh gii 
Žemėko tautišku feartku, ktirį laiką palaiko

i • s . « .i • _ si v♦ > i • <<

Amerikoj gimusi, tačiau Visą 
’ " i ryšius su lietu-

;daug mums žadėjo ir mes ti- senoji Pildoma Taryba buvo

Rugsėjjr-T* d. SLA. 38 kuo
pa laike Savo mėnesinį susirin
kimą. Smulkmeniškai anie mi
tingo eigą aš nerašysiu, o tik 
truinpai pabrėšiu apie tai, kaip 
fašistai darbuojasi Susivieniji
mo “labui ir gerovei”.

Susirinkime organizatorius 
V. Kalvelis priduoda aplikaci
ją Vinco Paškevičiaus. Fašistų 
tūzas ir kuopoj pirmifiinkas 
Strumskis pasikelia iš savo 
vietos ir kažką pakužda savo 
sekėjams į ausį. Sugrįžęs į sa
vo vietą, jis klausia susirinki
mo, ai- Vinco ^Paškevičiaus ap
likacija yra priimtina.

: Pasikelia keturios rankos 
prieš aplikacijos priėmimą. Ky
la mažytis triukšmas. Organi
zatorius ir dauguma narių rei
kalauja paaiškinimo,
remiantis V. Paškevičiaus apli
kacija atmetama? Trumpas 
f-tsak’ynias: priėSai mano, kdd 
Paškevičius yra nepageidauja
mas, nes jis kuopoj lamumą 
r.rdyšiąs. Kitais žodžiais Ga
liant, jis nėra pageidaujamas, 
nes nepriklauso fašistams.

Turiu pasakyti, kad V. Paš
kevičius yra jiažangus žmogus, 
bet jokiai politiniai partijai ne
priklauso. Kadangi jis nesiduo
da, kad fašistai pakinkytų į 
savo vežimėlį, tai jie nutarė 
neĮsileisti jį Į kuopą.

Tegul organizacijos
gerai pasvarsto, — ar galima 

auklėti

kuo

nariai

kėjoiuės iš jo, bet gyvenimo kalta dėl pražudymo $25,()()(), 
apviltas buvo perdaug jaut-1 bet suvažiavusieji advokdtė- 
rus, kad nereaguoti, o būda- ti«» pasirūpino padaryti Uip, 
nias kilnus negalėjo keršyti k«d Gegužis ir kiti buvo nu- 
nedėkingiems. Veltui vartysi- baltinti ir jie sugrįžo iš ąeimo 
me nlusų brangaus dienraščio nekalti, kaip avhiėliai.^ lai, 
“Ndnjienų” lapus, ieškodami esQi kur tu čia teisybės ieŠ- 
idealisto I)r. Karaliaus straip- kai!
shių, kurie buvo tiek populia- Viobbk po ilgų argtimentų 
rus, jogei juos skaitydami padarėme kompromisą: nųta- 
gaiidavome išpudį, tarsi pats rėme grybus atiduoti šėlmi- 
Dr. Karalius į mus kalbėtų, ninkei,' kad ji mintis pagaitiin- 
Kas jį mums pavaduos?!... 1U Srybų vakarienę. Kaię tarė- 
Kas?!... |,ne» Itiip ir padarėme

Dr. Karalius paliko lietuvių 
tautai daug nemittingos ver
tės raštų. Aš tikiu, jogei lietu
vių tauta įvertins Dr. Kara
liaus darbus ir savo aukomis 
pastatys reikšmingą pamink
lą ant jo kapo. Visa lietuvių 
pažangioji vistiomenė turime 
Skaityti sau už pareigą pa
gerbti Dr. Karalių, savo auko
mis pastatant paminklą ant 
jo kapo. —G. J. Yurk.

me, taip ir padarėme. rarva- 
žiatę hamo, grybus fitoj ati
davėme šeimininkei. .Ii apžiu
rėjo juos, ir itiiino didžiditsį 
“čampijoną” išbrokino. Ėsą, 
jis tinka tik šunims tručyti.

Na, kaip ten buvo, kaip ne
buvo, bet mes turėjome ska
nią grybų vakarienę ir links
mai laiką praleidome begry
baudami, o paskui tuos gry-

jo
— Netampi jonas.

Dėtroit, Mieli VVaterbury, Conn

Grybavimas Rytų žinios

tokiomis priemonėmis
Susivienijimą? —A. Z.

Amherstburg,
viską. — Dr. 
. prisiminus.

Ont

dienos atgal mane 
draugai Taurinskai,

prie toliai
vai. ryto

•u jais
;rybais

Kelios 
atlankė

jų dvi dukterys, Taurinskie- 
nės motina ir drg. P. Martin 
iš East Windsor, Ontario. 
Viena Taurinskų duktė dar 
te be lanko mokyklą, o antra 
jau tarnauja East \Vindsoro 
pašto įstaigoje. Taurinskienės 
motina dar tik atvykus iš 
Monlrealio, čia mano nuola
tos apsigyventi. Nors ji ir la
bai nepatenkinta East \Vind- 
soro miestu, bet į Montrealį 
nemano grįžti, kur sako turė
ję gana jaukų gyvenimą. 
Draugės Taurinskienės tėvas 
mirė Montrealyje šių metų 
vasario mėn. staigia mirtim, 
todėl Taurinskienė, nuvyku
si į Montrealį, palaidoti savo 
4ėvą ir, matydama, jog 
levo mirties jos senutei
linai našliai vienai bus suli

pąs 
gy-

po 
mo-

pro-

ku gyventi, pasikvietė 
save į East Windsor’ą 
venti drauge.

Kalbant apie Kanados 
vincijos Quebec’o (Naujosios
Francijos) gyvenimą, tenka 
pastebėti, jog tenai žmonių 
(arpe yra užsilikę visi 'seni 
papročiai. Apie Quebec’o mie
stą dar žmonės patys sau na
mie rubus pasigamina; visos 
moterys moka verpti, austi ir 
mezginius nerti. Keleiviui la
bai domisi namų darbo med
žiaga ir, pravažiuodami, per
ka kelis jardus vilnonės, namų 
darbo me<lžiagos. -Francuzai 
ten gyvena visai paprastai, 
ekonomiškai, myli nitižiką ir 
liaudies dainas. Kadangi 
Quebec*o provincijoje šalti
nai atdari, tai daug ameriko
nų ten atvažiuoja išsigerti.

Taurinskas, draugė 
rinskienė. ir josios 
pažangus žmones ir savo lai
ku buvę artimi asnieniški 
draugai tragingai mirusio gar
bingo kultūros darbitiinko. ir 
didelio žmonijos mylėtojo 
daktaro Karaliaus. Gaila ir 
liūdna netekus vieno Iš popu
liariausių musų mokslo vyrų, 
kuris yra padaręs daug gero

mes vis diir tikimės atg’aiMti- 
ti? Pagalios, Utis atsitiks sū 
tąja atitieka, kuri pardftvinėjd 
tautišką trąjąnką ir įkvėpia 
mtutis drąsos fc stiprunib?

Turėkite širdj., — nebaugįn- 
kite mus tokiais baisiiiiš daly
kais, kaip tai sociales santvar
kos pasikeitimu. ’ Pakankamai 
mums prirašo * Visokių “stroš- 
hų” dalykų apie internaciona
listus tikrų tMtięėlą organas 
/‘Vienybė”. To lūikrašČ'o mo
kytos galvos šitko, jog btititidi 
reikės paskelbti “Vaih4” socia
listams, nes kitaip tduta žus 
ir saulė ant visados užtėmis.

“Naujienų” No. 210 editoria- 
le kalbama apie tai, kad, kaž
koks Anglijos profesoriuį Milės 
tValker’is pareiškęs tą^rtdmno- 
nę, kad pasaulį turi valdyti 
mokslininkai ir inžinieriai. Tik, 
esą, tada busią galima atsikra
tyti nuo visokią bėdų. Jis taip 
pat siūląs visiems žmonėms 
priimti vieną kalbą, kokią ton 
esparantų. Daugiau to, pasau
lis turįs įvesti vienokius pini
gus. Pasakyta taip pat, kad 
pasaulio uždavinys yra ne 
pirkti ir parduoti, bet visiems 
kai’tu gyvenimo reikmenys ga
minti ir jais naudotis.

Tas raštas mus 
tarp tikrų tautiečii
džiausį jomarką. Atrodė, kad 
jau artinasi kitas saulės užte
mimas. Jeigu jau mokslininkai 
ir inžinieriai tūri valdyti pa

jau primena I šaulį, tai ką gi veiks musų

v i ate.
Savo kehbtie Bai’tUsh’ui buvo 

patenkiriti, tik, esą, vaŽHioti 
nebuvę galima taip greit, kaip 
norėjo. Niat, pasitaikė šilta 
diena, tai keliai buvo pilni au
tomobilių. —Abrusdas.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar IčirMdnui. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia (ims atiilcti savo reikalus kaip papras
tai—iinoinn. jei nesate tiek paiiegf, kad 
esate priversti gulOti lovoje. Toitfdme atsiti
kime, Ėmcrnld Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti Just} kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir natalinti visus skausmus, kad jus 
1 trumpa laikų galOultc atsikelti, Tiktai lig- 
kykttfis lengvų nurodymų ir jums tikrai p|p 
trolbOe. Jūsų aptiekininkas noposiloikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorO«lt«

PROBAK-

CHICAGO | SCHOOL

suteikia 
barzdaskutyklos ■hmm komfortą 
— skutunos

HgB namie

>

.. 1 ‘ 1
I

(B
(PROBAK BLADE)

OUTSTANDltfG

ČACULTY AW
(ACCREDITED)

DOUB1.E1
ACTING

Rugsėjo i8 d. Wūterbui’yj 
įvyks SLA. 4-to apskričio kuo
pų atstovų suvažiavlmaš. kol 
jie čia su važiuos, num neteko 
patirti. S[)ėjama, kad čia tu
rės būt suskaityti visi tautiški I 
centai, kuriuos apslktityš už
dirbo savo piknike iiepbs 3 d. Į 
Jeigu bus tų cįntų kiek už
dirbta, tai juos bds galima ati
duoti tiems “kytriemsiems”, 
kurie žino, kas reikia su jais 
daryti.

Unioue Single Text System. One subject at a 

timė—covered rapidly and thoroughly.
Codvenient locaiiion. Spacious ąuarters. Gym- 

nasium fpr students.

iW our 
NEW 

HOME

Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

WKT»baking^ n IWpowder m
S Pastebėkite paikiį tet-S lą , . kaip pieagai y |S laikosi švieži.

y s^jsct 1 
I 40mRS ' 
' 25 oų.ttęes fot 234

5?

Rugsėjo 7 d. mano 
prikėlė mv.e apie 7 
ir pakvietė važiuoti 
grybauti. Nors aš su 
beveik visiškai nesu susipaži-I
nęs, tačiau sutikau su priete- 
liais į mišką nuvažiuoti.

Susėdome į automobilių iri 
-ištraukėme. Neilgai trukus at
sidūrėme ir miškely j. Oras 
gražus, medžiai šlama, paukš
čiai čiulba, — tikrai smagu 
grybauti. Užėjau ant aukštoko 
kalnelio, nuo kurio matėsi gra
žus apylinkes vaizdai. Vienoj 
vietoj pamačiau audros nu
verstą. medj, — atsisėdau ant 
jo ir pradėjau galvoti apie 
gamtos gražybes.

■Prisiartino ir mano sanke- 
leiviai. Pradėjome kalbėtis. Jie 
sutiko su mano nuomone, kad 
tos vietos labai jau primena Į šaulį, tai ką gi veiks 
Lietuvos vaizdus. Musų būryj tautos vadai? Kur jie dings ir 
buvo žmonių iš įvairių Lietu- kuo galės užsiimti? O juk mu- 
vos kampų. Kai kurie jų Lie- sų tarpe, garbingų žmonių lie
tuves nebėra matę per keletą trūksta, — jie jau pražilo prie 
desėtkų metų. Daug ką jie baro bešinkuodami, tai kokio 
jau yra pamiršę apie tėviškę, likimo jie begalės susilaukti? 
Tačiau prisiminus Lietuvos Jeigu bus priimta vieną kal- 
miškelius ir kalnelius, mums ba, tai kaip mes Waterburio 
visiems pasidarė smagiau. ir Brooklyno tautininkai gale-.

Geroką valandą pasikalbėję, sime užmiršti lietuvių kalbą? 
mes ir vėl išsiskirstėme po Kaip mes varysime biznį kad 
miškeli grybų ieškoti. Einu ir “šalta arbatėlę”, jeigu ne- 
apie ką tai dūmodamas, tik bus galima nei pirkti nei par- 
žiuriu, — guli dvi baltos kepu- duoti?
rėš. Priėjau arčiau, — pasiro- Kitas svarbus ir gal tvar
dė, kad tai grybai. Kadangi aš blausias dalykas yra tas, kad 
nieko apie juos nesuprantu, tai JUS sakote, jog pasaulis laips- 
pasišaukiau šeimininką. Tas niškai vis eina prie socializmo, 
vos akį užmetė ir tuoj susu- kui’į mes esame pratę vadinti 
ko: “čampijonai!” Jis pradėjo internacionalizmu. Jeigu jus 
grybus rauti, o aš jam pagcl- manote, kad ir bankai turės 
bėjau. Kiek toliau paėjęs, pa- būti internacionališki, tai ką 
mačiau trečią grybą, — dar di- - 
dėsnį “čampijoną”. Ir vėl pasi- / 
šaukiau savo šeimininką. Kada 
tasai pasakė, jog “orait”, tai 
aš nieko nelaukdamas šokau 
grybą rauti. ‘

Kai susirinkome ptiė auto
mobilio, tai pasirodė, jog aš 
tik vienas ir suradau grybų. 
Važiuojant namo, prieteliai 
pradėjo statyti nian klausi- 
iiiuš. Girdi, ar tu pripažįsti 
komunizmą? Sakau, jog ko
munizmas komunizmui nely
giu Prieteliai atsako, jog jie 
tuH galvoj tą komunizmą, ku
ris skelbia “kas tavo, tai ma
no, o kas mario, tai ne tavo.” 
Tokiam komunizmui aš griež
tai pasipriešinau.

Well, sako prieteliai, jeigu 
tu komunizmo nepripažįsti, 
tai busime demokratai: staty-Į 
sime klausimą balsavimui, — 
kaip datigunia išspręs, taip ii 
turės būti.

pasipriešinau ir tam pasiu 
lynnd, sakydamas, jog 
yra mano, tad niekas negali 
man padiktuoti, ką aš su jais

Gal taip pat bus bandoma 
pagaminti ir pasiųsti Lietuvos 
tautiškai valdžiai pasveikinimo 
telegramą. Žinoma, jeigu tik 
tie internacionalistai nesuga
dins visą reikalą, kaip kad jie 
sugadino Pittsburgho seime.

Gal bus svarstomas ir iždo 
tyrinėjimo komisijos raportas, 
kurio p. Tareila^ neleido “Tė
vynės” redaktoriui paskelbti 
organe, grasindamas net teis
mu. i. žodžiu, kuopų delegatai 
tUrįs išspręsti- daug visokių 
tautiškų probleųių;, —Rytietis

Great Lakęs, III

‘ kolonijoj

Jūreiviu stovykla

Čia rdndaši jūreivių stovyk
la, kur lavinami.' jauni vyru
kai. Kuomet jie susipažįsta su 
laivais, tai yra**jį’i^ČiamL, plau
kioti karo lMVa^jūrW;’ JiT 
ieivių patalpos wa labai gerai 
įrengtos. Nėra -abej6nės, kad 
jos kainavo daug pinigų. Ran
dasi aplink ir daug nereikalin
gų namų. Tokiems dalykams 
valdžia, matomai, nesigaili pi
nigų. Jeigu jų pritrūksta, tai 
tuoj/ ant žmonių užkrauna nau
jus mokesčius. Galima pilnai 
tikėtis, jog trumpoj ateityj rei
kės mokėti ketdris centus už 
laiško pasiuntimą.

Yra čia ir didelė jūreivių li
gonine, į kurią suVa^itioJa 
daug buvusių karo veteranų 
gydytis. IPereitą sekmadienį' 
buvo atvažiavusi p-ia Rartush 
ir jos sūnūs Juozas su žmona 
Helen. Atvažiavo jie aplankyti 
savo sergantį draugą. Ėarta- 
shai yra “Naujienų” skaityto
jai ir gyvena Chicdgoj adresu 
66()9 S. Campbell avė.

Helen Bartitsli diieagiečiams 
yra gerai žinoma dainininkė, 
kuri nuolat dalyvauja radio
Ūrogrditiubse. Nbrs jinai yra

i.

Garsinkite Naujienose
• t: t ' *' >: . - *"* ' V ' į' i*.. IH'''..į,* ‘ - ■ / T. -
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NATIONVVIDE SERVICE GROCĘRS
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IŠPARDAVIMAS, PfiTNYCIOJ, SUBATOJ IR PANEDeLY. RUGSĖJO 16, 17 ir 19
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NATION-lVlDE

KOPŪSTAI 2 UŽ 19c
COMPĖTltlON ,LAUNDRY

MU||.AS rv ~

AUS’

fic

MAGIC WASHER
DBL imABVŽlU IR INDŲ. UN 
PADARO PUIKU DAUBĄ

NATI0NAV1DE

GOCOA
Visokiam vartojimui 

................................ ............................................ ...... . ........

TURKEY RED OBUOLĮ^

2 UŽ fe ACTAS

2-Sv. ■* Kcnas
1-Sv. Kenas
•/j -Sv. Kenas

J^UtKI’S 
KVORTIKR 

BONKA

BANANOS
TIKTAI SUBATOJ

SVARAI

14c
«

nation-wide 28 Unc. Biėkine

OVEN-KEPTI i E«
BEANS' ■ »G

ENGLAND STYLE

PAK. 19c
NAI’ION WID« -

SARDINĖS 2-1
iftii’brt'iiuda’Os nIIRvėgiskos dtivĖ aliejuje

I brew Nsa'j,!" Puprustus 
Rimkau 

■ DenoMlfHH

KAVA —
RAUB. MAIS.

BUY-RITE, 

NAT1ON-WIDĖ. 
'‘The Perfect Blcnd”

CELI.DI’HANE 
ĮVYNIOTI

BUY-RITE Š-Unc. Fąk.
MlLbnfcY, SI'd AK ClUKb ųJG

NATION-WlDEs-tun«. h.k 1 5 a
1’l lKVS RINKTINIAI E Km Vr DEGTUKAI

■ ' \ ? I.

Dideįės Skrynutės

' GEIMAI NAt'ny.tvlj)

-

NA'rio^yriįijĮ? rliKi t

BUY-RITE

LAŠINIAI

4 už 25c

‘•d,Unc. JK COC
ą<K’.Į$a‘” ” uz

Visti

uz

!:i Sv-■ I Te-

23c
14c
9c

14c
A

PINEAPPLE
No. 2'/z Kenas

15c

DžIARŲ RlNGfiS TOz. Kari 
RAUDONI AR BALTI . 
MAŠON DžUliV KEPURĖS 
porceliaNV apvilgti •

Kartonu* w M

tiz. 23c
IDE

S VANILLA ./4I Nr i K 4AKTAS ■ ^oJka0- I IC

19csv.
SV.

»V.

YĮęn«Mi dįdcUn .kaiutN NoUpn-VUile 
nillko b u h ,<RlądHiiiHK DYJKAI inote- 
r?k, iPttolJĮĄk *1 kuponą hyle 

. ylęiioj N utlon-U JScrvJcr (irocrn
•: ębienKok tiktaf hh- 

ta<Ųcny,. rųritfejo . U7 d................
r 1 v t,v\,

. ........ . i.!■>I.irt Iii? i*......

ŽELATINO 
DEZORTAS

VISŲ SKONIŲ
REG. PAK.

5c
nation.wh»k

MILKAS
’ 1. « ’**•. * r

f
NATIOX-WIDB;

EXTRA
SIJOTI ŽIRNIAI

.......

No. — 15c
&*

^IEKVĮęN/^ DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGU GRĄŽINIMO GARANTIJA

asmeniški

grybai

Tau-
tėvai yra

Dėl. irifpr&maĮijų apie ,4NAT10N~WIDE SERVlCĘ'. GkOC£R*’ Plcpg- praiorpe pa- 
šaukti BOŪLĖVARD '8300. Be jokios atsakomybės.

ggamEOiaiiggag'.iriir'i 'i

f SERVICE GROCERS
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VERTĖS

MAUDYNE

EEffiZI

rusies

dauginus

Rankomis Siūti Grynų
Vilnų Worsted Siutai

Atskiros kelnes $3.50

Atsilankyk i Musų Rui
Ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais partmentą

DIDŽIAUSIA CHICAGOJ PRIEMIEČIO RŪBŲ KRAUTUVĖ

ribas
tain. Viešas ačiū ir pakvi

tavimas Laisvų kapi
nių reikalu Kupiškyj

A p r o n 
Colonial 
modelis 
Colonial

Rašykites 
duokite 
dėjams!

NAUJA., 
COLONIAL

Rašytis no 
Ar depo- 
resyveris,

Universal State Ban 
ko Depozitoriams

arba Peak atraitais, didelis

Nuimamu SMyne, 
89c

pasa- 
?idžia 

kurie yra ffa- 
Uni versal State

po peticija; nepasi 
piktų gandų sklei

VVbrld’y Finest
PLUMBING flXTUI

Tvirtesnio užbaigimo wors 
bus sudėvėti

mingų Moterims De

Tarp Chicagos 
Lietuvių

3-Šmotų Maudynės 
tas Augštos Rųšies. 
Toiletas ir Stiklinis

Specialė Atyda Suteikiame Telefonu Duotiems Užsakymams. 
Pristatymas DYKAI.

Atdara Antr., Ketv. ir šešt. vakarais. Sekmadienį iki 1 vai. po piet,

Štai yra jūsų RETA PRO- > f V JagM
(1A SUTAUPYTI ant nacio- SBMg gggį įtfp B T A 
raliai žinomų porcclianuo- ggffiSEl 4.
tų indų išdirbtų AMERIKOSW^3MH«W2r^W'^V'*’W 
PIRMAEILINIŲ IšDIRBĖJŲ.ĮBM hl jįį MT
Mums nepavelyla paduoti jų | 1 I j| s jk
vardus dėl priežasties labai įįį a B
nupigintų kainų. Kiekvienas 
šmotas yra PIRMOS RŲŠIES. Vi- 
sai naujas, ne antraeilis. Pilnai 
GARANTUOTAS, ATSAKOMINGŲ 
PARDAVĖJŲ, būtent SOL .ELLIS* &
SONS. Sutaupyk dabar. Pasinaudok šiais pastebėtinais barmenais ir 
kokybės Phimbingo Fixturiais.

Jeigu kiti ne- 
i gali padaryti.

& ,, Y H- Patarimai
Kasate nuo 10 valandos ryto iki 1

. ............. . J _ J.
Tel, Crawford 5573

rių, kurie atstovaus du 
lių depozitu—įstatymai 
užtikrina s::vo resyverį 
jos auditorius, ne kad lošk a, d s 
bartiių banko resyverį turės at 
šaukti.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodiji tną krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas ..................
galėjo jus iSgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius * lij 
dykai. OFISO VALANDOS: T" " ___________ _
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. kampas Kecler Avė,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 4——

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 M

Vanos, lietaus b druskos vanos, 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

jRyšy su tuo kai kurie asme
nys ėmė skleisti piktus gandus

Universal State Banko Depo- 
zitorių Komitetas yra paruo
šęs peticiją, reikalaujančią, kad 
valstijos auditorius Nelson re- 
syverioV vietai skintų depozito- 
rių pasirinku tą resyverį. p. Jus
tiną Mackievičių (Mackiewich). 
Taipgi nuskirta visa eilė stočių, 
kuriose galima pasirašyti po pe
ticija. Komitetas mano, kad tuo 
reikalu jis padarė viską, kas ga
lėta* daryti. Dabar pačių depo
zitorių kaleina. Jei depozito- 
riai rašysis po peticija, jei su
darysime du trečdaliu depozito 

trečda- 
rtiunįs 
Vaisi. •

vaicių mums
Nutarėme, 

ta atskaita 
nusikopijuoti, 
“public” stenografęę už pada 
rymą kopijos būtume sumokė 
ję nemažiau 30 dolerių. Paprašė

30 Galionų -K - ZV | 
RANGE M.9! 
BOILER
r“ '"‘'“n,!,...,, m

ELLIS l||f II GAZO ||| J| VANDENS 
M III ŠHLDYTOJAS 

T 3.35

“Naujienų” No. 213 š. m. 
buvo pakvituota ....... $116.50

L. Binkus, Troškūnų v. $2.00 
Viso $118.50

Vardu Etinės-Kulturos Drau
gijos Kupiškio skyriaus tariu 
širdingą ačiū.

—Dr. A. L. GraiČunas, 
.3310 S. llalsted, St. Chicago, III.

Ši A-No. 1 Rųšies

SINKA
Vertės $20.00 1; . . $|
Sinka tik 4 2 col. Saizo .

Baltai Iik Miieiraa
Sprayed Z*-
Celluloi.lo

Toilelo^s
Sėdynės
Su tvirtai h kabliais, 
žema kaina. Ga* f d 
rantuotas.
Specialiai ...... ........

Nepriimame Telefono 
’ 1'žaakyinų.

me “Naujienų”, kad jų stono- 
grafe darbą atliktų. Tatai lai
vo padaryta.

Vadimai, ne mos “Naujie
noms”, be! “Naujienos” mums 
davė kopija. Ąš manau, ir vi-, 
si sutiks, kad šitaip darant 
mums rūpėjo ne kokie nors šuo 
kalbiai, o pačių depozitorių la
bas. Mes sutaupėme išlaidas, 
kurių padengimo butų reikėję 
prašyt pas depozitorius.

Dar vienas žodis. Kiek laiko 
atgal “Vilny” buvo skelbiama, 
jogei Depozitorių Komiteto sek
retorius p. Stulpinas vienam 
žmogui buk pasakę tok j daly
ką: viskas- bus gerai ir galėsi
me bankų reorganizuoti, tik rei
kia išmest (iš komiteto) tris ar 
keturis bolševikus. Tas p. Stul
pino pasakymas, anot “Vilnies”, 
rodąs, kad yra padarytas suo
kalbis: Depozitorių Komitetas 
norįs parduot depozitorius.

Kiekvienam, tur būt aišku, 
kad už vieno žmogaus pasaky
mą. negalima kaltint visas ko
mitetas. Bet mes norėjome tą 
dalyką patikrinti. Kreipėmės ] 
“vilniečius”, kad jie pristatytų 
faktus. Jų žmonės, komiteto 
nariai, Jonikas, Matukaitis ir 
Kelbinas, netik nepristato tų 
faktų, bet ir patys neatvyko į 
Depozitorių Komiteto posėdį! 
Ką turėjome daryti: vaduotis 
pasakojimu žmogaus, kuris da

Pasinaudokite šia nepaprasta pinigų taupimo proga.
* • , t ’

Ištektinai groseriu dėl visos šeimos. Absoliučiai DYKAI; 

Būtinai užeikte — Chicagos didžiausia priemiesčio Rūbų 
Krautuvė su,malonumu paaiškins jums daugiau apie tai.

Sakoma, kad jau pervėlu rašy
tis po peticija; kad depozitorių 
pasirinktas resyveris nebusiąs 
geresnis ir kad nereikia rašyti 
po peticija, nes paskui busią 
nebegalima Įteikti resyveriui sa
vus “ejaims”, ieškinius. Be to, 
yra pasakojama, kad pasirašiu
sieji (po peticija) busią “ap- 
-taksuoti ekstra mokesčiais”, ku
riuos vėliau at vokuosiąs resv- 
veris.

Tie gandai neturi pagrindo, 
jie iš piršto laužti, 
peticija dar nevėlu, 
zitorių pasirinktas 
veikiąs artimam kontakte su 
komitetu, bus geresnis ar blo
gesnis—dėl to visai neapsimo
ka ginčytis. Pasirašymas po 
peticija depozitoriui neatims 
teisės įteikti “claim’ą”, lygiai 
kaip Įteikimas to “claim’o” jam 
neatima teisės rašytis po peti
cija. O kad pasirašęs butų 
“aptaksuotas” kokiais ten mo
kesniais—gryna nesąmonė.

Depozitorių žin 
kyti, kad tuos ga 
dalis tų asmenų, 
vę paskolos 
banko, kol jis buvo neatiduo 
tas resyveriui. Matyt, ne beis 
rėkavimo tie gandai skleidžiami 
Bet koks butų išrokavimas de
pozitoriams klausyti tų, kurie 
nori išsisukt nuo atsakomybe: 
už savo skolas?

, BALL 
I COCK

Pakol t au B a 11 
Coek. tvirto nil- 
Kingo. Tiks vi- 
hi e m s žemiems 
toileto tankams. 
Pastebėtinas pir
kinys EDa

20 Svarų—
Dvidešimts svarų augštos rūšies gro- 
serių, sutaisytų vienos stambios ir Pa
skubusios wholesale Grosernės. Sudėti 
į tvirtą shoping maišą. — Priklausys 
jums - DYKAI.

Dar viena grupe žmonių (iš 
“Vilnies”) bando kabinėtis prie 
Depozitorių Komiteto. Komite
tui prikišama ir partyviškumas 
ir stačiai kriminali s bendradar
biavimas su bankininkais. Toji 
grupė nori drumstame vandeny 
pasižve.ioti. Kai sudribo josios 
operetinis depozitorių “komite
tas”, ji šmugelio keliu įsuko 
savo agentus j teisėtąjį depozi 
torių komitetą. Šie nors ir ži
no tiesą, bet sistematiškai sklei 
džia melus. Paskiausias tos gru
pės melas, tai kad Depozitorių 
Komitetas bandąs i.šsukt nuo 
atsakomybes Universal Stato 
banko vedėjus. Komitetas, gir
di, nei su “Naujienomis” pasi
taręs slėpti faktus nuo depozi
torių. “Naujienos” gavusios ko
piją tos atskaitos, kurią 
kalavome iš resyveriol

Tai visas padorumo 
pereinąs išmislas. Buvo 
Musų advokato reikalaujamas 
resyveris įteikė teismui atskai 
tą. Bet ekstra kopijos (Komi
tetui) <ten neradome. Kas rei
kėjo daryti: vėl kreiptis į tei
sėją ir sugaišint apie porą sžv 

brangaus laiko? 
kad bus greičiau 
(teismui įteiktą)

Bet samdant

Maudynė pilno 5 pėdų didžio 
recess ar kampas, 
Maudynė, naujas - 
stylius, paskiausis 

Pedestal Toiletas, 
styliaus.

Toiletas, stiklinis 
tankas ir indas, 
kartu su sėdyne. 

Išskiriant 
Trimingus.

, .^4^^............... ...... ...................... ......

gi savo vardą (laikrašty) ne
pasakė ir baust p Stulpiną?

Taip niekas nedaro, ir mes 
negalėjome daryti.

Depozitorių Komitetas neban 
do ką nors proteguoti ir nepro 
teguos. Turinčiam rimtų įro
dymų visuomet atdaros durys 
į Komiteto posėdžius. Gavęs to
kių įrodymų Komitetas savo 
darbais parodys, ar jis eina su 
bankininkais, ar ,su depozito- 
riais. Mes nedarysime išimčių 
nei sekretoriui, nei pirmininkui 
ir nei vienam Komiteto nariui. 
Bet kas daro kaltinimus, tas 
parivalo juos įrodyti. Kitaip 
toks asmuo (ar grupė) sėja 
demoralizaciją ir ažuot padėjus 
depozitoriams, padeda jųjų prie
šams.—St. Strazdas,
US.B. Depozitorių Komiteto pir.

Šis pastebėtinas parinkimas augštos 
groseriu su kiekvienu pirkiniu Siuto, Ap 
siausto arba Overkočio kainuojančio $15 ai

WISSIG
Specialiita* U 

Rusijos

Jus galite pasirinkti paskiausių modelių vienu ar dvie 
jais guzikais, styliaus Notch 
pasirinkimas visokių spalvų, 
teado matėrijolas sunku 
Kiekvienas siutas turi celanese pamušalą 
Kiekvienas gali būt gerai apsivilkęs dėl nau

jų žemų Continental Krautuvės kainų.

Pilnas Maudynės Įrengimas
MAŽOS 
dalies

Specialė grupė 
Negirdėta kaina 
Puikiausi worstead audimai buvo su
vartoti ir iš jo padarytas šis SUPER 
SPECIALAS. Jūsų pasirinkimui kiek
vienas galimas inode- |||^|| 
lis ir spalva. Ranko- ■
mis siutas, Celanese ▼ ■ 
pamušalas. Vertas $35. ■

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

/ 42 col. Poręelianuota 1-šmoto

Apron Sinka
su iš dešinės arba u kaides van
deniui nubėgti vieta, (tik Sinka)

Skalbimui
LovisDvi‘*JU . ?
Arnotu
LovIh. . r-ąjB.
pilnai \ 
jrenirtaH y-tr 
su <hu ta f k 
geležim • a •
aptaisu. ' "
liuosu kranu QQ
už .............   cQ>vv

IM E R S SAVE

ense

flARGCl
5TOREI

2118-32 S STATE ST.
\ H I < i K > > ■ 1

4606 08 WEST 2?0 ST.
/ ,\ h s i> 11 / j i < i

3945 41 LINCOLN AVĖ.
I AK t

>912-28 H GRANO AVĖ.

Įrengimas. ELLIS garantuo- 
Balto Porceliano Maudynė 
Klozetas.

1.
. KLOSETO 
KOMBINACIJA 

PILNA 
$10-50

5 PĖDŲ 
MAUDYNĖ 

tiktai
$11.95

i TOILETAS 
17-col.xl9-col.

tiktai
$4.50

- f' •.. •J.' .. .7 - V' ■ .- J /V .■

<*•■*?;■ ’ ;1, •' . • ..•”■4 y-7-<
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NAUIJENPC
The UUummM* IMr ^ey, 
ųifihed Raihr Excent Sunday byLithuw9Hn I&w9 Pub Co , Ine.

JĮT39 feątįi Baiįted Street

Uisisakymo kainai
Chįcagoje — "paltu:

Metams _____ — 18.00
Pusei metq  4.00
Trim# menesiams -------------- 2.00
XMem mėnesiam___ __ 1.50
Vienąąi mtoįį? ----------- .75

Chicagoj per Mnaiiotoįuai
Vitoj kopiia

neša pajamas, o sveikatos atžvilgiu tas sumanymas su 
teiktų neįkainuojamos naudos kraštui.

Tačiau tai yra galima tik su pagelba valdžios - 
federalinės, valstijų ir miestų.

Trumputė Filosofijos Istorija

jt JCąicato S7.00

«—»«■*>,r'in ru m niĮiiciniĮ—■■■——■ 
t .O tj >•

Apžvalga

Df

AlUiMiMhi       ■ I —  ..............■linui  —I,

jm Second Class Matter Trims menesiams---------------- 1.75
Dviem mėnesiams ___ 1.25
Vienam mėnesiui ...._________ .75

Lietuvon ir kitur uiMeniuosa 
(Atpiginta)

Metams-------- ------------- $8.00
Fusei metų _________________4.00
1?rims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

BABRAVIČIUS ATVYKO i 
AMERIKĄ

ŽEMES ŪKIO PROBLEMOS

Demokratų kandidatas į prezidentus^ Franklin D. 
Roosevelt, Kansas valstijoje laike kalbą apie farmerių 
padėtį ir kaip jisai ketinąs jiems pagelbėti. Amerikos 
farmeriai šiandie vargsta. Ūkio padūktai yra tąip at
pigę, kad farmerys, juos parduodamas negauna atly
ginimo nė už sąvo darbą. Produktų perviršiui, kuris 
pirmiaus būdavo išgabenamus į užsienius, šiandie vi
sai nebėra rinkos. Be to, farmos yra paskendusios sko
lose. v;

Rooąev.eltas padavė keletą skaitlinių, kurios rodo, 
kaip ženaės ųkis yra skriaudžiamas, palyginti su pra
mone. Amerikoje, jisai sako, yra pussep.tinto miliono 
farmerių šeimų; jie sudaro 22 nuošimčiu visų krašto 
gyventojų. Bet kokią dalį krašto pajamų jie g^una? 
Štai kokią: 1922 metais farmeriams tekdavo 15 nuo
šimčiu visų krašto pajamų; 1925 metais — 11 nuošim
čių; 1928 metais— apie 9 nuošimčius; o dabar jie gau
na jau tik apie 7 nuošimčius.

22 nuošimčiai gyventojų gauną tik 7 nuošimčius 
krašto pajamų!

Aišku, kad žemės ūkis yra skriaudžiamas. Bet kaip 
pagerinti farmerių būklę? Demokratų kandidatas siū
lo 3 pamatinius dalykus; perorganizuoti federalinį ag
rikultūros departamentą tąja kryptim, kad butų gali
ma eiti prie planingo ijkio; planingai vartoti žemę, 
idant nebūtų dirbami tie plotai, kurie yra nederlingi ir 
neneša pelno; sumažinti farmeriams mokesnius, pa
skirstant juos teisingesniu, negu iki šiol budu.

Smulkiaus dėstydamas savo programą, Roosevel- 
tas pasisakė už visą eilę praktiškų priemonių farmerių 
bėdoms pašalinti. Tarpe jų yra reikalavimas, kad butų 
pakeista Amerikos muitų sistema, kuri šiandie apsau
goja tiktai pramonininkų pelnus, bet žemės ūki ui ati
ma rinkas užsieniuose. Rooseveltas reikalauja, kad že
mės ūkio produktams butų teikiama tiek pat apsaugos 
muitais, kiek pramonei. Jisai, toliaus, stoja už tai, kad 
butų stiprinamos farmerių kooperacijos.

Šituose Roosevelto pasiūlymuose yra sveikų min
čių. Pirmiausia, jisai tiesą sako, kad turi būt pašalinti 
aukšti protekciniai muitai, kurie paraližiuoja tarptau
tinę prekybą. Taip pat reikia su juo sutikti, kad kraš
to ūkis turi būt planuojamas, nes tik tokiu budu gali
ma išvengti eikvojimo ir viršprodukcijos, kuri muša 
produktų kainąs. Bet svarbiausio dalyko dejnokratų 
kaųdtyiątas farmeriams nepasakė. Kaip įvykinti tuos 
arba kitus naudingus farmeriams sumanymus?

Ameriką valdo pramoninis ir finansinis kapitalas. 
Jisai pasiima milžinišką dalį krašto pajamų. Jisąi plė
šia iš farmerių aukštas palūkanas už pąskoląs. Jisai 
diktuoja kongresui ir valdžiai muitų politikoje^ Kaip 
gi galima tikėtis, kad pramoninis ir finansinis kapita
las dabar to visko išsižadės ir leis farmeriams geriaus 
gyventi, negu iki šiol? Ąr jį privers taip elgtis Roose
velto partiją? Ęet demokratų partiją kontroliuoją 
stambieji kapitalistai milioninių korporacijų vadąi 
ir Wall gatvės bankininkai — taip pat, kaip ir repub
likonų partiją.

Farmerių reikalus apginti gali tiktai patys farme
riai, jeigu jie turės jėgą politikoje. Pirmas žinksnis į 
guresnę ateitį jiems yra pasiliuosuoti nuo kapitalistų 
partijų globos ir dėtis į daiktą su darbo žmonėmis, ku
riuos kapitalistai išnaudoja.

Dainininkas Juozas Babravi
čius su žmona ir kūdikiu atvy
ko iš Lietuvos į New Yorką. 
Iš New Yorko jisai ketinąs va
žiuoti j Bostoną, o paskui į 
Chicagą.

Lietuvoje p. Babravičius dai
navo valstybės operoje, bet 
šiemet, kai opera ekonomijos 
sumetimais sumažino savo ar- į • A : .
tistų skaičių, tai jisai neteko 
vietos. ;

AMERIKOS IR RUSIJOS SAN
TYKIŲ ARTIMUMAS

NAMŲ STATYMO PROGRAMAS

“L. žiniose” jdėta ilgas straip
snis apie ‘‘glaudų bendradar
biavimą” dviejų pasaulio kraš- 
tutįnybių: Amerikos Jungtiniu 
Valstijų, kur yra išsivystęs 
nevaržomas kapitalizmas, ir 
Sovietų Sąjungos, kurioj e vieš
patauja partijos diktatūra pa
remtą komunizmo .stet^ųią., 
Laikraštis sako, kad bolševi
kai uoliai kopijuoja Amerikos 
pramonės techniką ir organi
zaciją. Ir patį sovietų “piątt- 
iietka” tai Amerikos inžinierių 
padaras:

“Kai Stalinas pradėjo sa
vo ‘penkių metų planą’, tąi; 
pirmiausia iš Amerikos pra-. 
dėjo import.up.tis vyriausius, 
technikus, instruktorius iri 
p*atarėjus. Pulk. Cooper. vy
riausias ‘Dnieprostroj’ inži
nierius, yya žymiausias ka
pitalistinio pąsauįio atstovas,: 
turįs laisvą ^riejimą prie 
Stalino. Kasyklos, geležies 
liejyklos Mągnitos.trojuj, 
Kuzniecke, milžiniškos trak
torių ir automobiįįų ir kito-<: 
kių mašinų dirbtuvės Čeįįa- 
binske, Nižniąm Novgoro.de, 
Stalingrade, Rostove prįe 
Dono ir kitur, visa be išim
ties yra planuota, statyta ir 
prižiūrėta Amerikos inžinie
rių.

“Nežiųrįnt visokių Rąpollo 
ir kitokių sutarčių tarp So
vietų ir Vokietijos, įtačiau 
vokiečių technikų vaidmuo* 
Rusijoj yra nepalyginamai 
mažesnis, kaip amerikiečių. 
Iš 2,000 svetimtaučių tech
nikų Rusijoj, yokieoių yra 
1,200, amerikiečių tįk 5į00, 
bet amerikiečiai turi visas 
vyriausias pozicijas ir aukš
čiausius atlyginimus bei pri
vilegijas. Čooperis gauųa 
kasdien po 1,000 dolerių, 
Dnieprostrojuj jturi puikiau
sius rumus ir turi Sovietų 
valdžios laivą Dniepru i Juo
dąsias jūres išvažiųotį.”

Amerikos bankai duodą stai
bių kreditų sovietams. Per 
jpaskutinius trejus metus jįfe 
paskolinę rusams 300,000,000 
dolerių.

Bet Washingtonas visgi ųe- 
pripažįsta Maskvos. Tujr hiit, 
įįsai laukia, kad bolševikai li^u-j 
tusi varę savo neva ‘‘rsyoliųci; 
nę” (kuri tikrumoje yrą visai 
reakcine!) propagandą.

New Yorko socialistai iškėlė gyvenamųjų namų 
statymo programą, kaipo priemonę kovai su depresija. 
Statistikos žiniomis, vienoje tik New Yorkę vąlątįjoje 
4 milionai žmonių gyveną trobose, kurios yra pavojin
gos žmogaus sveikatai ir gyvybei. Pastatyti jiems sveiki 
kus ir švarius namus reikėtų mįlžiniškos sumos pini
gų — 40 bilionų dolerių, ir šis statybos programas tie-’ 
sioginiu ir netiesioginiu būdų suteiktų uždarbį septy
niems milionams darbininkų per dešimtį metų.

Jeigu Amerika imtųsi aprūpinti padoriais gyvena
mais butais visus šios šalies žmones, kuriems tokių bu
tų stinga, tai darbo butų milionams darbininkų per ke
letą dešimčių metų. Toks statybos programas, tįesa, 
reikalautų be galo didelių sųmų- pinigų. Bet šitp;ką i^r 
vestavimas galėtų apsimokėti, nes gyvenamos trobos

STUDENTŲ SOCIAJJįSTŲ 
KONFERENCIJA

viferffliy
tų studentai, kurie remia Nor- 
įųan Thomaso kąųdidatųrą į 
Jungtiniu ^Valstijų prezidentus, 
įįąjikS Ctyicagoįe kęnfe^enciją 
jr šyarstė budus įtraukti di
desnį aukštųjų mokyklų Rū
kytojų skaičiusį socialistinį ju- 
dėjimą. Konferencijoje dalyva
vę stddėntai iš Illinois, Iowa/ 
Syisęonsin ir Minnesotos vals
tijų. Iki lapkričio menesio tiki- 
masi suorganizuoti 300 kliubų 
su: kokiais9,000 narių

SALIUNAS IR PRO- 
HIBICUA

falšo D r. 4. Monlvidas. !

Ir republikonų ir demokra
tų partijos ir jų kandidatai! 
aiškiai pasisakė prieš galiūnų 
grąžinimą. Keisčiausia, kaip 
žmonės sako, kad odą par
duodama da meškos ųeųžmu- 
šus. Visai nenumatoma, kad 
prohibicija galės būti atšauk
ta arba, bent įstatymas apie 
ją pakeistas, o jau kalbama 
apie saįiunų draudimą.

Nors ąš nesu pranašas, vie
nok numanau, kad prohibici
ja da pasiliks kelis melus, 
nepaisant ar Hooveris ar Roo- 
sevcltas taps prezidentu se
kančiam terminui. Atšauki
mui 18-to amčndmento rei
kalinga, kad du trečdaliai 
kongreso ir senato balsuotų 
už tai ir kad trys ketvirtda- 
liai valstijų sutiktų. 13 vals
tijų gali sustabdyti atšauki
mą. Net slapiojoj demokratų 
konvencijoj, kuomet tūkstan
čiai chįcagiečių galerijose rė
kė už alų ir degtinę, delegaci
jos nuo 11 valstijų didžiumoj 
balsavo prieš ‘klupiąją” pjtąt- 
formą. Daugelis delegatų bal
savę už .ją tjk lodei, jkącį artyn, 
bųyu glyti apim pasidavę kon-’ 
vencįjos ir gaujos intakai. 
PrieŠšaliuninei Lygai, kuri 
yra turtinga ir skaitlingą, už
tektų sukoncentruoti savo 
durbųotę keliose svyruojan
čiose valstijose, kad sudarius 
į3 pyiešin^ų ątšaųkįmui. Re; 
to, tulo.se valstijose įegislatuj 
ros renkasi tik kas antri me-į 
tai. Taigi kad ir visos ję.s sto
tų už atšaukimą, ko negalima 
tikėtis, visgi išeitų pustrečių 
metų, kol prohibicija taptų1 
panaikinta. I ' J

Kad valstijoms butų duota 
teisę šitą kląuslmą spręsti, įr-; 
gi negalima tikėtis, žinant iš* 
kokių žmonių susideda kon
gresas ir senatas. Senatas su
sideda iš 96 narių. Jų iaype 
ųėra ne 30, kurie stotų ūži 
prohibįcijos atšaukimą. Sena
toriai ręukamįi.šešeriems me
lams. Kuomet įvieni renkami, 
kiti da turi tarnauti po kelis 
metus. Taigi ir šiemet bus 
renkamas tik tūlas senatorių! 
skaitlius. Did,elČ didžiuma pa
siliks senoji. Rinkimuose kan-( 
.didątais bus netoli visi, kurių 
terminas baigiasi. Nėra abejo
nės, retas jų netaps išrinktas. 
Reišjkią, kad senatąs pasilies 
netdji tokis pat, kokis jis yra 
dabar—sausas. Jeigu kongre-i 
sas jir balsuotų pavesti vąlstį- 
joms spręsti proliibicijos 
kląusimą, senųtąs sustabdytų. 
Bet ir apie kongresą reikia a- 
bejoti. Dabartiniame kongre
se ,kuris didžiumoj susideda 
iš demokratų, neatsirado nė 
200, kurie butų leidę prohibi- 
cijįos įstatymą •; nors kiek pa
keisti. Geriausiame atsitikime 
kęngęese gaji atsirasti didžiu
ma Slapiųjų, bet negalima ti
kėtis dvįejų trečdalių. Pręzi- 
jčįentas galės kalbėti apie pa
keitimą ir skųstis, kad seną- 
tąs ię įkon&resas juekoę^eręo- 
Ja- /■ ■

Iš (KąJĮno n,WAXąląąi» jkokis 
•bus kongresas ir ^e»aląs, vel
tui butų me^Oįtį, skąd at- 
siras bent''df 
kalbant apie 
kuri balsuotų nors už alaus ir 
yyAio grąžinimą. Dabartinis 
kongresas, ktvįs 
dįc^itainos deinok ratų jjr■ jįijiri 
pirniiiiinku demokri^fų 
jos kandidate j yjcę^ead,^-

ląu ne
dalius,,

• C'v..;.i
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vęąo^ uzgirimų
Vehcijoj balsavę prįęš kjeįk- 
vieną sumanymą grąžinti alų 
ir vyną.

<^qkrątų ir reRutyįį^ų 
šukavimai apie prohibiciįos 
JWaikinimą, bile tik saliu- 

mudo hur-

Žmogus visuomet ieškojo 
vącjinainps amžinosios išmin- 
jtięs, tięsos, pirmųjų principų; 
.visuomet žingeidavo, kodėl 
^aįktai alsiratjo, kas jie toki, 
cąijie jų ėsmč, pats tyrąnduo- 
lys. Tuksįapčius metų žmogus 
galvojo ,svajojo, mąstė, spė
tojo — tąs visjkas dabąr įy 

pavądintą vįeųu žodžiu “fįįę- 
sofįja” kuri piusų laiku neįs
tengė atsįskty’ti nuo religijos: 
gąl būt ųetyrįso. Čionais pa
duodu žyjąiįausių filosofų spė- 
Tojiiųus, kųrįe nušvies fiJo&o- 
,‘ijos evoliuciją. ?

loniečig igokykla. Seniau
sia filosofų mokykla. Piįrn^ųti- 
nis atstovas bene bus Thąįes 
(700 metų prieš Kristų), ku-‘ 
rio filosofija šitokia: dievu- 
<ai nuolatos keičia medžiagą, 
iš kurios susibarė visi .daiktai.

Antras — <Aiiaksimandf,ris: 
iš žuvų išsirutuliojo visi gyvi 
daiktai. Jisai niusų prasme 
ris evoliucijonistas.

Trecias — Heraklitas', visi 
daiktai kcįčiąsi, bet yra vie
nas amžinas mistrąs, bala žį- 
no kas tojks, kuris nesikeiči8- 
Fįerąklitas r.ągipo žmones sįe- 
ktį panašuipoi' į tąjį aąižiną 
nistrą, bet nepasakė, kaip lai 
atlikti. į

AnaksagorOs pasižymėjo 
bedieviškumu ir ką tik nebu
vo nužudytas, buvo priverslai 
savo gimtinę apįeįslį. Jįsąį są-l 
kydavo, kad visįąs iėsįyyąiįė 
iš kokios ten mąįčątyes, tyftt 
tame išsivystyme- dalyvavus 
koįkia ten išmiutįs, kaipo dį-; 
rektorius, vadas.

Empedoklis tyuyp savotiš
kas mistikąs. Jįsąi daug kal
bėjo apie keturis elemeirtus 
(vanduo, oras, ugnis, žemė), 
iš kurių išsivystę visi daiktai. 
Esą pasaulį valdo dvi jėgos— 
meilė ir neapykantą: —meįlė 
siekia susijungimo, neapykaą- 
ta iširti; šitokiose aplinkybė
se verda kova, kurios davi
niai sudaro’' viską, ką turime, 
neišskiriant: žmonių.
Pitagoras—dar didesnis mis

tikas. Jisai sakydavo, kąd nu
meriai sudaro ,tikrąsias realy
bes ,nes jię nesikeičia. Aukš
čiai tįsioji realybe — tai nu
meris vienas, kuris esąs Die
vas. Iš jo išsivystę visi kiti 
numeriai, net visi daiktai ty’ 
mes patys. Pasaulis tuo budu 
skaičių valdomas, visuomet 
buvo ir bus. Viskas susidarę 

i serijomis. Mes, esą, prisikel
sime ir vėl gyvensime, gyvu
lių arba žmonių pavidale.

Ksenofanas aiškiai kalba 
apie vieną Dievą ir atmeta 
graikų dievukus.

Zenonas iš Elėjos meduoda
vę ramybės atėniečiams sąvo 
mikliu liežuviu. Jisai sakyda
vo: visi daiktai, gyvi ar ne
gyvi, tai tiktai šešėlis Amžino
sios Esybės, ąpie kurįos buvi
mą jisai tiktąį tuščiaįs žod
žiais tegalėdavo argumentuo- 
u.

Deniokriigs pą^k^lbe atę-s 
mus. Atomai susijungia ir su-1 
daro medžiagą. Pati siela ar
ba dūšia ir-gi sudaryta iš savo 
rųšięs ątomų. Tąi jįąai įr įąi- 
komas materialistu.

Aplamai imant, ioniečių 
imdcyklŲS filęsęfai daugumoje 
mąterialistai; apie dvasias ir 
velnius jie beveik nekalbė
davo.

Sofiįdąi. Kitaip sakant, tuš
čių žodžių spbcialistai. Jie 
sakydavo: viskas tiktai šešė
lis, mes , nieko negalime žino
ti, nėra reikalo į nieką tikę-

lįmlęs. r ai uu£kej.e kaisti 
ilyjBiŲi.

naujų uusjpjfiĮtitįi.
Saliunas buvo vienintelė 

taiga ir jo dingimą visi nbr- 
maliŠki gyventojai apgailės-

automobiliai padaroma ne tik 
greiląi, tyet įr gerai.

Automobilių pramones dar
bininkai negali naudotis savo 
gaminiais todėl, kad jų darbo 
valandos yra nuolat kapoja
mos. O juo mažiau jie dirba, 
tuo mažiau ir tegali uždirbti.

Kitose pramonės šakose to
kio didelio pasikeitimo neįvy
ko. Tačiau ir ten visą laiką 
daroma pastangų su mini- 
įpum darbininkų padaryti 
kiek galima daugiau darbo. 
Sakysime, įvairiose pramonė
se 1919 m. Jungtinėse Valsti
jose dirbo 9,800,000 darbinin
kų. Gerovės gi laikais, t. y. 
1929 m., darbininkų skaičius 
niįkrito ligi 9,300,000. Vadi
nasi, per dešimtį metų darbi
ninkų skaičius sumažėjo ant 
pusės miliono.

Pąrbo biuro statistinės ži
nios rodo, jog 1932 m. birže
lio mėnesyj turėjo darbą lik 
57.5% visų darbininkų, kuo
met 1929 m. net 97.5%. Prieg- 
tąm reikia dar neužmiršti ir 
to fakto, jog šiandien daugelis 
darbininkų tedirba tik dvi ar 
tris dienas per savaitę. Jau 
ir šiaip darbininkų uždarbis 

Jįsai sąkydavo: “aš y™ pusėtinai mažas, o ką jau

iį. Reiškią, tylėk, ir atliktas 
kriukis. Sofistai vis-gi # patar
davo lavinti protą, kad galė
tum pakilti savųjų tarpe.

Sofistai mokydavo retori
kos ir filosofijos. Reikia mo
kinti filosofijos, sakydavo jie, 
kad parodyti, jogci visa filo
sofija kvailas dalykas. Jie sa
vo skepticizmu graikams pu
sėtinai pasitarnavo. Svarbiau
si sofistai buvo Protagoras, 
Gorgias ir Prodįkas. Prota
goras atmetė visą metafiziką 
ir už tai tapo išguitas. Gor
gias pasižymėjo iškalbingu
mu, o Prodikas užsiiminėda
vo dorovės reikalais. Vistiek 
sofistai stengėsi filosofiją nu
traukti nuo aukštybių ant 
žemės, pirmiausia pasiūlyda
mi tirti musų pačių išmintį 
ir jus mechanizmą. Tuo jie, 
be abejo, atliko gerą darbų.

Kokralgs. Iš solistų iškilo 
Sokratas, kuris nepaliko jokių 
rąšlų; tiktai jo skaitlingi mo
kiniai apie jį visa ko prįpa- 
sąkoję. ..
Žinau,' kud aš ęicko neži- bekalbėti apie tuos, kurie dir- 
ftUU..?’ tyejuėgo filoąofijos, ba nepilną laiką, — jiems tie- 
kuri patyąęgentys skrajoja: ji-Įsiog tenka pusbadžiu gyventi, 
sai bandė patį žiųogų tįrty. Ji- Apie bedarbius, žinoma, nėra 
sai siūlė žmonėms tirti save, reikalo nei kalbėti.
kad žmonės tūptų dorais, tei- kalbėjau vien tik
singais ir korektingais visame aP*e pramonės darbininkus, 
kame, nežiūrint, ar tai duotų Bet Amerikoj yra didelis
laimę ay $ę|ąimę. Jisąi mėg- skaičius ir kitos rųšies darbi- 
davo kitų sįąęrunius pajuokti, mukų, — taip vadinamų balt- 
kitus jkyąsti ir jų ^ilpnytyęs kąbverių, kurių padėtis nei 
aikšte# įkelti. Jįsai dievino įę-jki^k k^rą geresne. Iš jų irgi 

bandoma išspausti paskutinirovę, kąri šimtmečius 
fiRs^fiję valdė ir dalinai dar 
(etycvaklo. Jisai sįule h uty ge- 
rįejų ne dėl smagumo, bet dėl 
pątįes gerumo. Gerumas jo 
supratimu tai— ląinjė.

—l)r. A. J. Karalius.

TECHNIKOS G.V

NIŲ^EUIMBS
Pirmiąųsiai paiip.kuųe auįo- 

mobtyius, kuriais lųes patys 
važinėjame ir kuriais yjra vi
sos gatves ir kefięi užkimšta. 
Automobilius mums yra ga
biausiai suprantama niąįšįiia, 
todėl apie jį daugiausiai ir 
kalbėsime. >

Automobilius padaro darbi
ninkai, bet ne visi jų turį 
laimės jais naudotis. į* štai 
kodėl: Columbtą universiteto 
technikos skyriaus ekspertai 
sudaro, jog automobilių pra
monėj vienas darbininkas 
1929 m. padarė tiek darbo, 
kiek prieš 25 metus padary
davo 14 darbininkų. Tai nėra 
plikas tvirtinimas, bet fak
tais paremta tiesa.

. Vieno žmogaus valanda rei
škia vieno darbinįųko darbo 
valanda. 1904 m. automobiliui 
padaryti reikėjo 1,291'darbo I 
valanda; 1919 m. ėine jau tik 
313 valandų. Ne tik darbo na- 
AupRs neįmanomai padidėjo, 
bet ir automobilių kokybė 
pasidarė daug geresnė. Bet 
štai 1929 i». automobilių jau 
buvo galima padaryti per 92 
valandas!

1919 m- Jungtinėse Valstijoj 
sę automobityų išdirbystė su
naudojo 606,410,QQQ žmvguus 
darbo valandų padirbimui .1^1 
600,000 . automobiRų 
čiai metų praėjus,

pagerinimų ir ofisuose. Sa
kysime, įvedimas tam tikrų 
piašinų atstatė nuo darbo 
pūkštančius knygvedžių.
j šiandien niekas negali abe
joti, kad tai techniško išsivys-* 
tymo pasėkos. To technologiš
ko nedarbo jokiu budu nebus 
galima panaikinti ,kol nebus 
sutrumpnitos darbo valandos. 
Turės būti įvesta šešių ar pen
kių valandų darbo diena, — 
kitokio budo nėra nedarbui 
pašalinti. — 4. /. V.

NAUJAS Kultūros No. G 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Nmiemse. Kaina 45c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
A n dėl man, 284 fremont St., 
Boston, Mass.

šhHrik attio KOVA 
No. T. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.

“NAUJOJI BANGA”
A£Šja pirmas lumicrįs 

Ųrųgųay pąžąpgjujų lietu
vių Į^džiąmąs laikraštis. 
Galimą gauti “Naujienose”, 
Kąinatik 5 centai.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kainą 5e kiekvieno.
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tyėfcįhėjo tifc 521,469,000 Į 
darbo valandų, kąd pągąmi- 
jius 5,600,000 automobilių. 
Reiškia, automobilių tyuvo pa
daryta pušketvirtą kartą dau- 
giąu, o darbo valandos suma
žėjo ąnt |4 nuošimčių.

Į tąs skaįtjiues pravartu at- 
kęeįpiti savp dėmesį autoųio- 
bRiiį pęąijKmė* darbinin- 
įkę<ms, — jįe tąda suprąs, ko- 
$ėį ^ęi pęąmoiiėj vis ųiažiauj 
ir mažiau tereikia darbinin
kų. Priegtam reikia žinoti,

HoiiM Maryte ,#w- 
jAomas progresas. >' ■*•’*šiandien

........ ..... «■—F w

NAUJAS
ANGLIšKAI- 

UETIJ VISKAS

ŽODYNAS

Apie 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai rcikjilin- 
gas Riekvienajn asmeniui. Tai ne 
žodynis, bet enciklopedija. Jisai 
gerai surengtas, pilnas ir aiškiai 
didelėmis 1 raidėmis |tspa,usdiptas. 
Jame ne tik pažymėti Žodžiai, bet 
paduota ir jų ištarimas. Užsisa
kykite «au vieną šiandie.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Novgoro.de
tulo.se
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CHICAGOS
ŽINIOS

Tikras karas vidurmie 
styj

Keturi žmonės tapo sužeisti, 
kai įvyko susišaudymas tarp 
policijos ir gengsterių.

Vakar vidurmiestyj įvyko 
tikras karas tarp policijos ir 
gengsterių. Tatai atsitiko kaip 
tik tuo laiku, kai žmones ėjo 
iš darbo. Karas prasidėjo to
kiu budu: policmonai Mueller 
ir Douglas važiavo automobiliu 
Michigan avė. Prie Monroe jie 
norėjo pasukti į kitą kelią. 
Trafiko policmonas davė ženk
lą, R kad**jie važiuotų tiesiai.

Kiti! automobiliu važiavo še
ši ar septyni vyrai. Pamatę po- 
licmono ženklą, jie pamanė, 
jog jis juos nužiūri. Tuoj po 
to jie paspaudė ant geso ir 
pradėjo važiuoti 50 mylių grei
tumu. Pasigirdo policmonų 
švilpukai. Tai dar labiau išgąs
dino gengsterius, kmie jau 
nebesiskaito su raudonomis 
šviesomis, — jie leido, kiek tik 
jų automobilius galėjo bėgti. 
Pradėjo sukinėti Į įvairias gat
ves, kad nusikratyti policijos, 
kuri juos vijosi automobiliais. 
Kelis kartus gcngsteriai vos tik 
išvengė nelaimės, — nesusi
daužė su kitais automobiliais.

Atsirado daugiau policijos, 
kuri stengėsi pagauti genste- 
rius. Prasidėjo Šaudymas, ne
žiūrint į tai, kad visur buvo 
pilna žmonių. Padariny j tapo 
sužeista keturi žmonės: Ed- 
ward Sliwa, 20 metų amžiaus, 
siuvėjas; Chester Long, 40 
metų pašto darbininkas; \Val- 
ter Parker, 17 metų laikraščių 
pardavinėtojas; ir William Ma- 
ginni, 48 metų, buvusis Itali
jos armijos kapitonas. Sun
kiausiai iš visų liko sužeistas 
Sliwa, kurio padėtis esanti kri
ti nga.

Tuo tarpu gcngsteriai įva
žiavo į troką ir jų automobi
lius vos neapsivertė. Prie Tay- 
lor ir Newberry nusmuko au
tomobilio ratas. Tada gengste- 
riai iššoko iš aiitomobiliaus. 
Vienas jų, sakoma, buvęs su
žeistas. Kai atvyko policija, 
tai pasirodė, jog gengsteriai 
važiavę vogtu automobiliu.

Sunkiai susirgo William 
Z. Fostet

Sunkiai susirgo William Z. 
Foster, komunistų kandidatas 
j prezidentus, kuris dabar ran
dasi Chicagoj. Daktaras už
draudė jam važinėtis su pra
kalbomis, todėl prakalbų marš
rutas tapo atšauktas. Fosterio 
liga esanti rimta, — ‘ angina 
pictoris** — širdies ligi.

JUOZAPAS RUDAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 dieną. 2:30 va’.andą 
po pietų 1932 m., sulaukęs 38 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. Ra
seinių apskr., Gerdžių parap., Gu
delių kairiie.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko, dideliame riuliudime 

moterį Julijonu, podukrę Julijo
ną. posuriį Antaną, 2 seseriš Oną 
ir švogerj Juozapą Šležus, Pet
ronėlę ir švdgerj Konstantą Čiur- 
lionius (La wrence. Mass.) brolį 
Joną Rudaitį, pusbrolį Kazimie
rą Petraitį (Kenosha. Wis.) i: 
gimines Amerikoj, Lietuvoje tėvą 
Vincentą, pamotę Elzbietą. 2 se
seris Marijorią ir Marcelę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 3542 
So. Praneli Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugsėjo i 9 dieną. 8 vai. iš ryto 
iš nžmų į Š.v. Jurgio parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, O 
8 tėti btis iidlyd^tas į šv. Kazi
miero kabinės.

Ylai 4 j. Juozapo Rudaičio 
|imirils, dtiugai ir pažystami esat 
ntftititaiiai Kviečaimi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti 
tiį pafaruivlmd it atsisveikinimą.

NūiUčk BeicamL
AfoteėM, PorfttM, Posūnis, Seserį, 
Šuogertei, Brolis ir Oiminėš.

Laidottivlse paurtiauja grab. 
ft. Maniškų. , tel. Boulevard 413 9

Banditai nužudė groser- 
ninką

Užvakar banditai įėjo į 
John Luptako grOsernę, 3733 
N. New Ėngland avė., ir su- 
kamandayo Iškelti rahkas. Ka
dangi pastarasis bandė pasi
priešinti, tai banditai paleido 
porų šūvių. Luptak tapo mir
tinai sužeistas ir neužilgo mi
rė ant savo žmonos rankų. 
Banditai, kurių buvo trys, pa
bėgo.

Pildg vyro paliepimą
Prie Van Biiteh ir Harrišon 

moteris nušoko nuo tilto j 
vandenį, kad nusiskandinti. 
Trys tilto prižiūrėtojai turėjo 
nemažai vargo, kol ištraukė 
ją. Mat, moteris buvo pusėti
nai nutukusi, — svėrė apie 200 
svarų.

Iš pradžių ji nenorėjo pasi
sakyti, kas ji tokia. Vėliau ji 
pasisakė esanti Adra Jaegel, 
415 S. Ashland avė. Į upę ji 
šokusi todėl, kad susipykusi 
su vyru, kuris jai liepęs “šok
ti į ežerų“.

Nukritęs keltuvas su
žeidė dvi moteris

Wedgewood viešbuty j. 6400 
Wbodlawn avė., nuo penkiolik
to aukšto nukrito į skiepą kel
tuvas. Dėl tos nelaimės nu
kentėjo dvi moterys — po
nios Larson ir Helediman, — 
jos tapo pusėtinai sukrėstos ir 
sužeistos.

Gatvekaris užmušė 
žmogų

Prie Lincoln ir 59-tos gat- 
vekaris užmušė Sam.Lisitą, 45 
metų amžiaus, 5958 S. Win- 
chester avė.

Išdaužė langus
Checkers Cleaners, Ine., ke

turioms drabužių valykloms ta
po išdaužyti langai. Tos valyk
los randasi 934 W. 79 st., 5859 
ir 6547 S. Halsted st. ir 5202 
S. Ashland avė. Raketieriai 
važiavo automobiliu ir metė 
plytės i langus.

Sudarkė namą
Prieš kiek laiko savininkas 

numaliavojo savo namą, kuris 
randasi adresu 3600 Lowe avė. 
Jis dirbo pats ir dar pasikvie
tė savo kaimyną. Užvakar tas 
gražiai numaiiavotas namas 
jau visai nekaip atrodė. Nak
ties laiku raketieriai su kažko
kiais chemikalais bjauriai su
teršė namų sienas.

iPanašus atsitikimas nelabai 
senai įvyko ir prie Union avė. 
ir 29. Matomai, raketieriai Čhi- 
cagoj. niekam neduoda ramy
bės.

PETRAS KAIRIS

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 13 dieną, 5:30 valaridą 
vakare 1 932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Biržų apskr., Ku- 
preliškių parap.. Einorių kaimo, 
Amerikoj išgyveno 23 metus.

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

Kūnas pašarvotas tandasi 1524 
So. 49th Av., Cicero.

Laidotuvės įvyks šubatoj rug
sėjo 17 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibiiš gedulingos 
pidmaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Petro Kairio gimi
nės. draugai ir pažystami esat, nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I Nuiiudę liekame,
Mottrit, S tinai, Brolis, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Baditai privertė atiduo
ti $100

Keturi apsiginklavę banditai 
įėjo į Albert Dominato namus, 
2168 N. Meade avė., ir parei
kalavo pasakyti, kur yra pa
slėpti pinigai. Kadangi Domi
nato nenorėjo pasakyti, tai 
banditai j j pradėjo mušti, kol 
Sužinojo, jog pinigai randasi 
Skrynioj. Tada banditai surišo 
Dominato, jo žmoną ir draugą 
ir, pasiėmę iš skrynios $100, 
pasišalino.

i Tarp Ghicagos 
Lietuvių

West Piillman
SLA. 55 kuopos susirinkimas

Pereitą sekmadienį West 
Ptillrtiah Pairk svetainėje įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 55 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniškai. 
Pirmininkas, atidaręs susirin
kimą, pranešė, kad yra miręs 
A. J. Karalius, kuris vedė “'tė
vynėje’’ sveikatos skyrių. Nors 
jis ne musų kuopos narys, bet 
jo pagerbimui turime atsisto
ti. Visi nariai atsistojo, liūdė
jo, kad neteko žyihaus ben
dradarbio “Tėvynėje“ ir, svei
katos skyriaus vedėjo.

Nutarta prisidėti , prie 6-to 
apskričio. Pranešta, kad neuž
ilgo įvyks 6-to apskričio kon
ferencija. Išrinkta metiniai de
legatai, — J. Tamašauskas, K. 
Pocius, K. Luga, A. Statkus, 
K. Alvinskas, J. Andri tiška. ir 
J. Girčius. Alternatai K. Ven
ckus ir J. Adomaitis. Delegatų 
pirmininku išrinktas K. Po
cius. Jo pareiga bus sužinoti 
apie tai, kuris delegatų nega
li nuvažiuoti. Tokiame įtvejyj 
jis turės paraginti alternatuš 
važiuoti į konferenciją.

Kuopa neturtinga, reikėjo 
daug išmokėti delegatams, ku
rie važiavo į seimą. Nenorima 
mažinti iždas, nes už poros me
tų vėl turėsime sitjsti delega
tus į seimą. Apmokėjimui mo
kesčių į apskritį atikavo K. 
Pocius $2, A. Statkus $1, o 
likusį trukumą nutarta paim
ti iš iždo. Delegatai instruk
tuoti pakelti konferencijoje 
klausimą dėl “Vienybes” pa
skolos atnatijiriimb.

Nutaria išnešti užuojautos 
rezoliuciją mirusio A. J. Kara
liaus šeimai ir patalpinti ją 
“Naujienose” ir “l’ČVynej“. 
Darbas pavesta atlikti sekre
toriui

Seniausia ir Didžiausia 
■LiĖ^uViŲ
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jutom
Musų kuopa rinko delegatus 

tik nuo gerai stovinčių narių. 
Yra nemažai suspenduotų. Da
bar kiekvienas mato, kiek mes 
turime narių, Mes nesislepiame, 
lai žino visųoihene. Bet kaip 
yta su komunistais, — jie vie
šai nesako. Ir jų nariai, daly
vaudami 2 kuopoj, nežino kiek 
ta kuopa turi tiarių. Komisa
rai simpatizatorids pasikviečia 
į 2 kuopos susirinkimą, kad 
išrodytų daugiau narių, Kad 
tie, kiitie, moka mokesčius, ne
išbėgiotų iš jų kuopos. Tie 
šimpatižatoriai, žinoma, nemo
ka mokesčių. Tai taip komisa
rai mulkina aklus pasekėjus.

Korespondentas.

Keliavimo sezonas
Su Šia savaite prasius kenavimo Seza

nais (Cainnmg Seoson). Daržovės ir 
vaisiai pristatomi Ras<|ie į šį miestą 
tūkstančiais truku ir geležinkelių vago
nų. šie metai žada būti tokie, kuriuose 
galima bus nusipirkti geriausiai parink
tas daržoves ir vairius, negu pirmesniais 
dietalš.

Viena didžiausių organizacijų Chica- 
goje, būtent ‘'Midwcst Stores” yra pil
dai prisirengus aprupiriti visus savo ko- 
štumerius daržovėmis it vaisiais dėl. ke- 
ųavimo, taipgi kitais tam reikalui rei
kalingais dalykais.

Kiti dalykai, kuriuos priseina vartoti 
prie kcii^vimo yta: čhkėtfs, kvepiainti pi
pirai; džarai (stiklai) džat kapsai, 
(jar caps) ir roberiai. Čadangi ”MID- 
WEST STORES” perka daugybė žmo
nių, tai visi šie dalykai superkami va
gonais. Toks supirkimas duoda ne tik 
pelno krautuvių salininkams, bet ir per- 
kan tiems kostumeriams kainos bus la
bai žemos.

Del pavyzdžio, pažiūrėkite į “MID- 
WEŠT STORES” skelbimą telpanti 
šiam LikraJty, šios Hienos laidoje. Vie
nas pastebėtinų bargenų yra ęigumasl 
stiklų (Mason jars). Niekad istorijoj 
jų kaina bebuvo taip žema, ir abejoti
na, ar kur nors kitur teks nusipirkti to
kio gerurii'o tavorą, tokia žema kaina.

Šios nepriklausomų grOserninkų or
ganizacijos tikslu yra pardavinėti savo 
krautuvėse geriausį tavorą, žemiabsia 
kaina. Idant persitikrinti teisingumui 
šio tvirtinimo prašome nueiti į vieną 
savo apielinkėje besirandančių “Midwcst 
Stores” ir apžiūrėti didelį pasirinkimą 
naujo ir Šviežiaus tavoro, kuris taip pa
rankiai ir gražiai išstatytas.

________ Graboriai________

Lachavidi ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaueia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i.utų 

darbu busitė Užganėdinti.
Tel. Robaevelt 3515 arba 2516

2314 23rdPL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Cottrtį Cicero, UI.
Tek Cicero 5^27

1 F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ (

Laidotuvėse patarnaut 
• ju geriau ir pigiau

n®SU kiti todėl, kad
V h priklausau prie gra- 

t>ų išdirbyster .
Mį# OFISAS:

668 18tb Street 
TeL Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Viėtdtf 4088
~ ' A“1 ’ T'1’, r -■

NŲ
Į' m ■ 11 f! A— - imi >■ ‘7*

[N A U J
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vhk. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.

^J'i'Mili.Mil.iJ.ii.iiiS.mi'.L * ■' ' iMaĮTĮĮĮr jĮi n m .g

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Petęr Conrad 
Fotografuoju jurų ai- 

muosie arba studijoj 
()023 Š. Halsted St. 

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62rid St. 
Tel. Englewood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 
Didelė Ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St, 
T.l. Roomt.I. 7531

~ JGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«th St.

'Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
1 ' "įi ' *• ,,, ‘ '

Graborilis ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet Wi sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
laidų užUikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.
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JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlbck 9252

ly tojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvoj skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akįų karštį, nuima kataraktą* atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystp. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrą, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama | mokyklos vaikui. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdėliomis pagal, sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
binto i>irntiku.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

bttokke ląyo akis išegzaminuoti

Pr. A. Ę, BLUMENTHAL 
optometrist

Rk Praktikuoją Virš 20 m.

4049 S. Ashland Ava.
/ Tel. Boulevard 6487

Tel. Yardr 18251

|T||
Patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuos* ‘

^Ofhas ir Akiniu Dirbtuvė

756 W«št 35tK St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10-M, nuo 6 iki 8 
Nhfflio&ii nuo 10 iki J

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Westam Av 

Pbonc Hemlock 7828 
Pantdėliais, Seredomis ir Petnyčie 4a 

1821 So. HdUted Street

A. MONTVID, M. D.
Wtst Town State Bank Bldg. 

2400 V. Madison St, 
Vai.: 1 iki 3 po pietų* 6 iki 8 vale, 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597,

DR. MARGERIS
Valandos: nflo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

A. L Davidonis, MJ).
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apurt loeotedienio ir lutoiettdisnio

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3* ir 7-~—8
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
R/eaidencija 6628 So. Richmand Street 

Telefonas Rtpublic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5911

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiste

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rež. Tel. HYDE PARK 3 395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenųe 
Telefonas Virginia Ot)36

Rex. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso Valandos nuo 2 iki, 4 Ik nuo 0 Ik!
8 vai, vak. Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: BbukVard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wšstsrn Aveniu 

Tel. Lafayetta 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 Valandai vakaro

DR. Ą. L. YUSKA 
2422 W. Marduette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avt. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotas pagal susitirimą

M. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos i nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

X-Ray.?£?’ckera 1260 

......... .. ............................. ..............
Hemlock 8151

ifcalandotf 9—12, 7—9, Antttdk&l h 
Ketvirtadieni vakarais pigai nniuth4
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« Boulevard. 7042

Dentista^
4645 So. Ashland Avei

arti 47th Stm'

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, iisipntuHas 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Bonletard 1401

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 sus*, 
tos kaipo parytys gydytojas, chirurgai 
jr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausią 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. ,

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. ISth St., netoli Morgan St, 

Valandos:. nuo 10—12 pietų tą 
nuo 6 iki 7:30 va!, vakaro

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Puk 6755 u Centrai 7464

[DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luhof 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSt.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Vakaro, Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. Jieaą.

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 :ki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki H 
Rez. Tdephone Plaza 3200

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Daubom St„ Roorn 1113 

Telefonas Cenhul 4411 
Valandos: nuo 9 rytovki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted StrM 

TeL Boulevard \ 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 

Vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandoj 9 lyto iki 8 vakaro. 
' Seredoj it Pirayčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W, Washington St,
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Abe, Tel. Lafagette 7331

Namų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Tclephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 
Tclephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9608

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. AthUtnd Aoe.
Tel. Boulevard 2800 ‘

Rea. 6519 So. RocIunaU St.
Tel. Republic 9723

X E WAITCHES
ADVOKATAS

B. 107th St. — prie Michigan Avi; 
Tel. Pullman 5950—6377

52

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak.
TeL Lafayette 6393

160 N. LaSalle Su — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 120Š 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 311^ S. Union Avė.
Te!. Victory 2213

Arbat 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
...... r , Pagal sutarimą

WiUiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Streel 
Tdephone Hemlock 1323 

Valandoj 9 lyto iki 9 vakaro
Nedaliomis pagil futml . J



Atvažiuoja iš Lietu
vos y

Gavome pranešimą, kad Pet
ronėlė Labrikienė, kuri važiuo
ja pas savo dukterį Sofiją Jo- 
nekas, išvažiavo iš Gothenburgo 
rugsėjo 10 d. ir pribus į New 
Yorką, rugsėjo 19 d. Apie die
ną, kada ji atvyks j Chicagą, 
pranešime vėliau.
“Nauj»enu’” Laivakor. Skyrius.

Chicagos Lietuvių
Baleto Mokyklas 

atidarymas
Rytoj, lygiai 2 vai. po pįetų, 

Mark White Square Parko (di
džiojoj svetainėj) 29th ir S. 
Halsted gatvių atsidaro Chica
gos Lietuvių Baleto Mokykla. 
Tai pirmutinė tokia mokykla' 
tarpe Chicagos lietuvių. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikai 
išmoktų gražių grupinių šokių, 
būtinai atsiveskite juos rytoj 
ir užregistruokite. Mat, yra la
bai svarbu, kad visi tą pačią 
dieną pradėtų mokintis; vėliau 
įstojusiems bus sunku pasivy
ti, o mokytojui daug sunkiau 
mokinti.

Kaip žinia, mokytojas bus 
Herald Chunick. Tai profesio- 
nalis šokėjas ir mokytojas.

Butų gerai, kad rytoj susi
rinktų kuo didžiausis skaičius 
tėvų su vaikais ir pamatytų, 
kaip viskas bus tvarkoma ir 
mokinama.—Antanas žymontas.

............. ... ........................... ................................

Lietuvių Moterų 
Draugijos ‘Apšvieta’ 

darbuotė
Susirinkimas.—Rengiama Oak 
Forest pavargėliams piknikas

Rugsėjo 6 d. “Sandaros” sve
tainėj įvyko Lietuvių Moterų 
Draugijos “Apšvieta” susirin
kimas. Narių susirinko neskai
tlingas būrelis,— sunku net 
buvo išrinkti žiemos sezonui į- 
vairias komisijas. šerno Pa
minklo Pastatymo Komitetai 
prašė 20 asmenų aukoms rinkti 
laike apvaikščiojimo. Tačiau 
vos-ne-vos susirado penkios na 
rėš, kurios apsiėmė tą darbą 
atlikti. Ačiū joms. Turiu pa
sakyti, kad tai narių apsileidi
mas, jeigu jos nenori nei kiek 
pasidarbuoti visuomenės labui. 
O gal ir čia aplinkybės neda- 
leidžia, depresijos laikai...

Nutarta surengti “hard time 
party”— blogų laikų vakarėli, 
kur bus progos dėvėti pras
čiausius drabužius. Moterims 
nereikės siūdinti naujų dresių, 
o vyrams prosyti siutų. Tas 
vakarėlis įvyks lapkriičo 26 d. 
Lietuvių Auditorijoj.

Kaip visus, tai ir apšvictic- 
tes, užsidariusieji bankai nu
skriaudė. Kad palaikyti pašal
pos skyrių, tai visos narės pri
valo pasidarbuoti .Tad dėkime 
visas pastangas, kad musų va
karėlis butų finansiškai pasek
mingas. Vien tik ant komisijos 
negalima atsidėti.

Apšvietietės nusitarė atlikti 
prakilnų darbą,—g?’eitoj ateityj 
surengti Oak Forest prieglaudos 
seneliams pietus, ir kiek bus ga
lima, pinigiškai sušelpti. Pietus 
bus bengiama dėl šimto asme
nų. Tam, žinoma, reikalinga

Bus gera 
visokie už-

to pikniko

pinigų. -Kad šiek tiek sukelti 
kapitalo, komisija nutarė su
rengti pikniką, kuris įvyks rug
sėjo 18 d. Kučinsko darže (prie 
Tautiškų Kapinių), 
muzika šokiams ir 
kandžiai.

Atminkite, kad
pelnas eis surengimui pavargė
liams pietų. Dalyvaudami pik
nike, jus tuo pačiu paremsite 
Oak Foresit senelius. Butų ge 
ra'i, jei kas galėtų prie tų pie
tų surengimo prisidėti maistu 
arba pinigais. Jei atsirastų to
kių geraširdžių, kurios norėtų 
seneliams maisto arba pinigų 
paaukoti, tai susižinokite su A. 
Zabukiene, 2605 W. 43 st., tel. 
Lafayette 8157.

Kai kuriems tas sumanymas 
gali pasirodyti nesvarbiu. Ta
čiau kai nuvažiuoji į Oak Forest 
ir pamatai pavargėlius, tai į- 
gauni visai kitokį supratimą. 
Del depresijos ir tiems sene
liams duonos kąsnelis labai su 
sitraukė. Pietų surengimas 
jiems yra tikra šventė, kurios 
jie laukia, kaip kokių atlaidų 
Priegtam atsilankymas juos su
stiprina ir dvasiniai
pasidaro smagiau, kada jie pa
mato Jog jie dar nėra visiška 
užmiršti.

Dar pakartoju’:
musų pikniką, nes tuo pačiu 
jus prisidėsite prie surengimo 
Oak Forest pavargėliams pietų. 
Jeigu negalėsite į pikniką at
vykti , tai prisidėkite nors ir su 
maža auka.—Viena iš rengėjų.

jiems

paremkite

Fordo dirbtuvės at
leidžia darbininkus

Hėnry 
randa 
paliuo- 
Dabar

——— --------- -----..-t1;1

patys kunigai hupirko ir ten 
padėjo. Asmeniškai aš neturiu 
jokios teorijos, kaip tie kriu
kiai prie altoriaus galėjo atsi
rasti. Galiu tik tiek pasakyti, 
jog ir visokių mocįernybių dvi
dešimtame amžiuj mes vis dar 
turime stebuklų.

Jeigu jau kalbeli apie kriu
kius ir stebuklus, .tai negalima 
nepraleisti nepaminėjus ir kito 
labai Įdomaus., įvykio. Adresu 
4157 Š. California avė. ponai 
W,a‘rniai laiko krautuvėlę, kur 
pardavinėjama mokyklos vai
kam reikalingi ęlalykai, šalta 
košė, cigarai ir cigaretei, minkš
ti gėrimai bei kitos smulkme
nos. ( j

Na, tai pas tuos, ponus War- 
nius prieš kiek laiko buvo ap
sigyvenęs p. SVelainis, kuris 
sirgo ir kitaip negalėjo paeiti, 
kaip tik su kriukiais, štai ne
senai pasitaikė užeiti pas ponus 
Warnius. žiūriu, p. Svelainio 
kriukiai stovi kampe pastaty
ti. žingeidumo apimtas, aš ir 
klausiu St. Warnio, kas atsiti
ko su tuo žmogumi, gal jisai 
jau yra’ miręs, jeigu čia kriu
kiai pasiliko. Atsakė, jog nieko 
panašaus neįvyko. Esą, SveL 
nis pasveiko ir išėjo. O svei
kam kriukiai juk nėra reika
lingi.

Matai, sakau, ir čia stebuk
linga' vieta. Pradėjau plačiau 
teirautis ir sužinojau, kad p. 
Svelainiui nereikėjo nei ščyrai 
melstis, nei aukų niekam duo
ti, o tik primokėti už valgį ii 
kambarį.
. Vadinasi, musų kolonijoj da
bar yra dvi stebuklingos vie
tos,s—viena franeuziška', o kita 
lietuviška. Aš, kaip patriotas,

i ; -i ■

patarčiau savo tautiečiams lai
kytis obalsio “savas pas savą”. 
Juo labiau, kad čia nereikia nei 
aukų duoti, nei ščyrai melstis...

—A. J. S.

Laiškai Pašte
SI e laiškai yra aUję Iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausia paštų (ClaiK Ir Atlantu 
catviŲ) atsiimti. Reikia klausti prie 
augelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobėj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėtu. Laiškui 
jaštas laiko tam tikrą laiką, o paš
tui sunaikina.

1.8 Linkis Joseph
19 Lukošius Justin.

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.

Lietuvių Ex-kareivių Susirinkimas. 
Sekantis 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 rašt.

Draugystės Lietuvos Dukterų laikys 
savo mėnesinį susirinkimą, 
rugsėjo 17'. d. į 7 
sve. Visos narės 
būti, nes randasi 
taipgi kurios esate 
privalote ant šio 
keti.

šeštadieny 
vai. vakare, paprastoj 
malonėkite laiku pri- 

daug svarbių dalykų, 
pasilikę su mokesčiais, 

susirinkimo apsimo- 
A. Dudonienė, nut. rašt.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PėnktadjęjiU; rūgs. 1C, 193,2

Financial
Finansai-Paskolos

CLASSIF1ED AUS. ICIASSIHEDADS

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

atmokėjimais |rba

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti su 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

Automobiles
PAIEŠKAU kas turite parduoti 1’/a 

tono troką, ne senesnį kaip 3 metų. 
Šaukite Tel. Summit, Ui. 487.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimus na 

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narstės mokes
ti®* 
dykai. Atdara nedėliotu 
LANDLORDS BURBAU of 

Incorporated 
1642 West Division 

Tel. Armitage 2951 ir

Expertų patarimai visais reikalai* 
9 iki pietų 

CHICAGO

St. 
2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas, 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

— mes atliekame eks- 
Mes taipgi dirbame ble-

iburniture & Fixtures

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

6241 Woodlawn Avė.

TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA 
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

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

5258 Washington,- 
Austin 3838

pia- 
lem- 
per-

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA suaugusi, moteris prie 
namų darbo ir 2 vaikų prižiūrėjimo, 
reikia gyventi ant vietos. Atsišaukite 
asmeniškai diena. Lucille Beauty Shop, 
1 55714: Milvvaukee Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško i

IEŠKAU darbo už barberį, esu paty
ręs tame darbe. T. Susto, 4922 South 
Honore St.

NAUJAS 1932 Philco 10 tūbų il
gųjų ir trumpųjų bangų $3?. 50, G. E. 
9 tūbų Console $35.00, Migets $11.95.

2332 Madison St.

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

pa- 
vi-

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

CAPlTOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

$19.50 NUPIRKS Besu Standard 
Console, taipgi Climax Midget tiktai 
$14.95. 6136 So. Halsted St.

PAŽIŪRĖK
I ŠIAS ŽEMAS KAINAS!

PIRK ŠIUOS PIRMOS RŲŠIES PRODUKTUS
“MIDVVEST STORES”

YniiixxiTninxnnnniiixxmnmniimmx
Išpardavimas Penktadieny ir šeštadieny, RŪGS. 16 ir 17 
’TTt?TrnxxxxxxxxxxxxxmxinximmmTxixmn 

,20cKiaušiniai -

Rugsėjo . pradžioj iš 
Fordo dirbtuvių, kurios 
si Chicagoj, dar tapo 
suota 300 darbininkų,
tiniu laiku ten bedirba apie 500 
žmonių. Per dieną padaro 85 
automobilius. DirbaPia tik po 
vieną ar dvi dienas per savai
tę ir tai tik po kelias valandas.

Buvo laikas, kada pas Fordą 
Chicagoj dirbo 5,000 darbinin
kų penkias dienas per savaitę. 
Tada būdavo padaroma 600 au 
tomobilių per dieną.

—Senas Petras.

Universal State Banko 
Depositorių Visuoti

nas Susirinkimas

TAUKAI ™r2^13c
I ocinioi "mncolnshire” inp 
Ldullllul SUCED y.SV PAK |UU

“MIDWEST” ir ava
3 SV. MAIš. 55c HA V A
Puikiausi GOLDEN SANTOS

MII U A 0 PET BQRDEN’S lIllLnAd CARNATION

RAUD. MAIŠ.”

Į MAIA. Į 9C
Augštas ‘Į?
Kenas vv

MASON DŽIARAI 58c
TOMATĖS RINKTINĖS 2 KENAI 15c

Bankas spausdina 
pinigus

Nesenai išėjo naujų penkdo- 
lerinių banknotų su Halsted 
Exchange National banko var
du. : \ •. •< f\

šis bankas randasi prie So.
Halsted ir 19-os gatvių. Jisai 
gavo leidimą leisti pinigus, ku
rie, žinoma, yra1 garantuoti Fe- 
deralio Reservo auksu.

Pinigų spausdinimo teisę ga
li gauti tiktai nacionaliai ban
kai.

įvyks penktadieny, rugsėjo 16 
d., Lietuvių Auditorjoj, 3133 
So. Halsted St.J

šiame susiriiikiitie bus iš
duotas KomitetS Raportas.

Taipgi advokatas Waitches 
paaiškins apie Lankos stovį ir 
kas ii eįHtų; darytį, Lad (depojri- 
toriai kilo dalgiausia ' galėjų 
atgauti savo pinigų. P-s Wait- 
ches, taipgi atsŽtikines į depo
zitorių klausimlis.

Į susirinkimą galės įeiti tik
tai depozitoriai su knygelėms 
arba čekių sąskaitom.

Įžanga padengimui lėšų 10c.
Pradžia 7:30( vai. vak.

žalios gamtos pavo 
jingumas

Brighton Park
Stebuklingos vietos

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1 134-1 136 Tel. Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

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

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

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

Nedėliomis pagal sutarimą.

sekmingą meto- 
odos ir augini-

liaukų ligos gy-

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

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

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

Tel. Normai 4400

esą-

MARQUETTE 
Wet Wash Laundry 
Lietuviai darbininkai ir lietuviai sa

vininkai.
VIENINTELĖ LIETUVIŲ SKAL

BYKLA CHICAGOJE.
Prašome lietuvių paramos. Kai tu

rėsite drabužių dėl išplovimo siųskite 
mums arba šaukite

Phonc HEMLOCK 0254
(5551-53 So. Kedzie Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių Storas iš priežasties išvažiavi
mo. Kaina $300.00 ,

5343 S. Shields Avė.

For Rent
RENDON 4 kambariai naujai išdeko 

ruoti $ 11.00.
932 W. 19th St.

IŠSIRENDUOJA ' daktaro Karaliaus 
buvusieji 2 ofisai ir 5 kambarių pagy
venimas su apšildymu. Tinkama 
gydytojo arba ‘advokato 

3147 So. Halsted St.
Kreipkitės'

840 W. 33 St. 
Tel. Yards 2790

dei

RENDON 6 kambarių moderniškas 
fialas, šviesus ir apšildytas. Renda pigi- 

6028 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
cash biznis, 4 pagyvenimui kambariai 
užpakaly ,2 kambariai viršui, 2 karų 
garadžius .karštu vandeniu apšildomi vi
si kambariai, ledo mašina, fixtures ir 
stakas. Kaina $15,000 įmokėc 
$5000. 

2633 W. 43rd Str. h

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 37th St.

PARSIDUODA dvi grosernės, pasi
renkant, viena prie didelių dirbtuvių, 
daug metų išdirbtas biznis. Priimsiu 
automobilių arba pirmą morgiČių $1500 
kaipo įmokėjimą. Didelis stakas. cash 
biznis.

Kreipkitės į Naujienas 
Bok 1479 

1739 So. Halsted St.

MIKŠTŲ gėrimų krautuvės fixtures 
parsiduoda pigiai. 3622 So. Ashland 
Avė. Tel. Lafayetce 7321 ir 4564.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUSi

Nesupranta geriau niekas, kaip Ame
rikos pionieriai pareiškime tiesos, jog 
gamta savo žalumoj retai švelni ir leng
va. Ieškodami sau laisvės, plaukė tie 
drąsus pionieriai iš Europos į naują 
šalį, turtingą žaliomis medžiagomis, bet 
kurioje jų laukė pavojai iš visų pusių. 
Kaip šie užsigrūdinę asmens sutiko pa
vojus ir išaugino didžias galimybes šio
je šalyje, yra tai vienas iš įdomiausių 
istorijos lapų pasaulyje.

Čia, Amerikoje, šie pirmieji gyvento
jai rado daugybę jiems nepažystamų 
augalų, kurie visai buvo nepanašus į 
tuos, kuriuos jie buvo matę pirmiau. 
Vienas iš tų augalų ,buv<> tabakas. Jie 
veikiai patyrė, jog indijonai gaudavo 
daug pasitenkinimo rūkydami tabako la
pus. Kuomet šie sėsliai pabandė rūkyti 
tabako lapus, jie irgi gavo daug pasi
tenkinimo iš kvapsnių durnų. Žinoma, 
jie rūkė žalią tabaką, nes tik tokio tu
rėjo.

šiandiena, suprantama, nėra reikalo 
rūkyti žalias tabakas.;. Lucky Strike ci- 
garetų išdirbėjai pripažino, jog žalias 
tabakas neturi vietos cigaretusoe, ir todėl 
dėl Lucky Strike buvo, išrasta spraginimo 
procesas, kur yri vartojama ir ultra
violetiniai spinduliai.*1 IŠ priežasties to, 
žalio tabako nesiranda Luckies, lengviau- 
siame cigarete, kada kokį rūkėte.

Lucky Strike išdirbėjai perka tik pa
saulio puikiausi tabaką. Žinovai pirk
liai, daugiau kaip šimtę didžiausių pa
saulio prekyviečių, nuolatAi ieško jūsų 
Luckiams geriausio naminio ir turkiško 
tabako . Be to, dideli pagerinimai buvo 
padaryta tabake, tinkamai jį auginant, 
taip kad tabakas supirktas Luckiams yra 
daug aukštesnės rųšies, negu t.as kurį 
pirmieji sąsliai rado indijonus varto
jant . Bet tas dar neišaiškina. kodėl 
žmonės yįsur pripažįsta Lucky Strike 
kaipo lengviausį cigąretą.

Dideli, pagerinma buvo, padalyta ta
bako gamyboje, o Luckes išdirbėjai nie
kada nepamitšsta tiesos, jog gamta savo 
žalumoj retai švelni ir lengva. Ir to
dėl puikus tabakas, jį ’tinkamai pasen
dinus ir išmokinus, yra perleidžiamas 
per pagerinantį ir vienintelį Lucky 
Strike valymo procesą, kuris yra api
brėžtas žodžiais “Irs Toasted”. Spragi
nimo procesas priduoda malonų leng
vumą. kurio neturi joks kitas cigaretas. 
Šis valymo proceso vartojimai leidžia 
jums gauti pasitenkinimo iš; cigareto, 
kuriame nesiranda, žalio tabako.

(Atvttdkąiėtit). ;
.. ~ '
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LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, kq daryti, kada jūsų radio 

NEVEIKIA
ar jūsų Radio yra gerai 
t elektros autlotą. 
ar visos tūbos dega.
antena—išlaukinius Ra- 

nėra atsiliuosavę. Jeigu

Jums Nereikia Atvažiuoti1— PER2IUREK 
sukonektuotas

2— PERŽIŪRĖK
3— -PERŽIUREK
dio dratUB—ar ___ _
negalite surasti priežasties, tai pašaukite 
mus. Už Vieni* Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radlos 
visų išdirbysčių už žemiausias kainas 
Chicagoje.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORV

M. SHILLS, Vedėjas 
Electrontechnikas—Radio Inžinierius 

3856 Archer Avė., Chicago 
Tel. LAFAYETTE G100

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

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių ižrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- , 
dimui draugės ar draugo Į

PASISKELBKITE Į I
"NAUJIENAS” |

Skelbimų kainos yra nu- \ 
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su- 
žinojus kokius gerus re- ■ 
zultatus duoda Naujienos. 5

Manau, jog daugeliui yra ži
noma, kad musų kolonijoj prie 
California av. ir 38th PI. ran
dasi savo stebuklais pagarsė
jusi franeuzų katalikų šv. Onos 
bažnyčia. kaip būdavo Lie
tuvoj per atlaidus Alvite arba 
Kalvarijoj, susirenka nemažai 
žmonių. Kai kurie net iš ga
na toli atvyksta.

Kartą ir man teko aplankyti 
tą bažnyčią. Pastebėjau, kad 
prie vieno altoriaus pamesta 
keli ratnsčiai-kriukiai. Sakoma, 
kad ir amžinai daktarų nepagy
domas ligonis, jei atsilankęs i 
bažnyčią, duoda daug aukų, ščy- 
rai ir karštai pasimeldžia, tai 
gali, palikęs kriukius, eiti sau 
namo sveikas, kaip krienas... 
Tik, esą, toks ligonis turįs la
bai saugotis ,kad iš džiaugsmo 
nenumirus...

Nors aš nežinau nei vieno, ku
ris butų toj bažnyčioj stebuk
lingu budu pasveikęs, bet pri- 
leidžiu, kad taip galėjo atsitik
ti, nes iš kur gi tie kriukiu‘ 
prie altoriaus butų atsiradę? Iš 
tiesų, tik labai dideli bedieviai 
gali sakyti, kad tuos kriukius

Didelis < g 
No. 214 Kenas | vv

2 pakeliai 13c
’ 2 5 sv. pak. 13c

PINEAPPLE
CUKN FLAKES 
EGG NOODLES
DRUSKA “Midwest” Plyna ar lodizuota 2 2 sv pak. 15c

“Midvvest.
“Midwest

ARBATA YELL0W LABEL

OBUOLIAI U. S. 1 Valgymui—Virimui 

SALDŽIOS BULVĖS Puikios “Nancy Hali” 
pvv,T ->4TSJJVTC TricC0NA<; "Sunshine”
MELL0W SANDWICH COOKIES ........... .

2 S 15c
5„ 17c

4 sv. 10c

Sv. 24c

ŠPAGETAI ■'”EEC^“r«.„.,2..l17c
BONKŲ KEPURĖS Dubeltavai lakeruotos Grosas 15c

BUDWEISER SYRUP SETAS 47c
MUILAS AMERICAN FAMILY”

Didelis Šmotas VV
PASTABA — Dauguma "Midivest Stores" turi ir misai skyriui, kur jųi 

galite pirkti gerą mirtį, paukitieną ir ttf už žemiausiai kainai!,

FOK~LESSr*

MIDWES1W STORES
NmGunuaHOOD arųįtu

*BUY*AT TH6

300* INt>erSNDBNT

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

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

Lafayette 1329 
4357 So, Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw ŠAUKITE

ICLASSIFIED AOS. I ROOSEVELT

EducationaI
Mokyklos

MERGINOS ir ambitiškos moteris 
Mokinasi pasigražinimo (Beauty Culture). 
Trumpas ir lengvas kusas. Tik mažam 
skaičiui dar šį mėnesį duosime $40.00 
nuolaidos. Musų darbo suieškojimo biu
ras patarnauja dykai., Telefonuokite ar
ba rašykite gausite DYKAI 29 puslapių 
knygą. Be jokios atsakomybės. Dieninės 
ir, vakarinės mokyklas dabar organizuo
jama. MARINELLO SYSTEM, National 
School of Cosmeticians, 
State St., State 5057,

Ine. 108 North

8500

m




