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Tyrinėja Universal State Banko Nereguliarumus
Kaltina, kad prieš uždarysiant banką vir
šininkai išėmę ir išskolinę daug pinigų
Depozitoriai reikalauja traukti atsakomy

bėn Elijošių ir kitus banko vedėjus
Bendras užsidariusio Univer

sal State banko depozitorių ko
mitetas pereitą penktadienį pa
tiekė raportų visuotinam depo
zitorių susirinkimui. Raporto 
ir diskusijose buvo iškelta'svar
bių dalykų, kurie suįdomins ne 
tik banko depozitortas, bet ir 
platesniąją visuomenę.

Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėje, akivaizdoje ke
leto šimtų vyrų ir moterų, ku
rių sutampęs yra uždarytos 

Universal Štate banke, buvo pa
reikšta, kad banko prezidentas, 
p. Juozas Elijošius (Elias) jau 
praeitų metų rudenį jautė, kad 
bankas neatsilaikysiąs, ir pra
dėjo savo nuosavybes slėpti, 
perves damas kitiems arba už- 
morgičiuodamas.

Buvo pareikšta taip pat, jogei 
truputį daugiaus, kaip už mė
nesio laiko prieš uždarysiant 
banką p. Elias pasiėmė iš ban
ke $14,500 paskolą ii iŠskolinO 
per paskutines savaites po $10,- 
000 ir $15,000 savo sėbrams ir 
kai kuriems kltfems*-dlrekto- 
riams; ir kad p. Eliasištrau
kęs apie $1.000 iš taupymo są
skaitos (Savings Account), 
kuomet depozitoriams jau nebu
vo išmokama pinigai be 60 die
nų pranešimo raštu.

Depozitorių komitetas vedi 
tyrinėjimą ir žada pateikti fak
tus valstybės gynėjui, kad už
sidariusio banko viršininkai bu
tų patraukti atsakomybėn.
UNIVERSAL STATE BANKO 

DEPOZITORIŲ MITINGAS
Rugsėjo 16 d. 1932 m. įvy

ko antras iš eilės šio banko de
pozitorių susirinkimas. Į šj su
sirinkimą atsilankė mažiaus de
pozitorių, negu į pereitą, nes 
buvo imama 10 įžangos apmo
kėjimui svetainė, tai gal .dau
gelį tatai ir sulaikė nuo atsi
lankymo.

Susirinkimą atidarė Komite
to pirmininkas St. Strazdas, ku
ris išdavė gana platų raportą 
kas buvo nuveikta nuo jo su- 
siorganizavimo. Iš raporto pa
aiškėjo, kad pradžia darbo bu
vo sunki. Komitetas susiorgani
zavęs, pirmiausia rūpinosi pasi
samdyti advokatą ir po kelių 
susirinkimų ir svarstymų apsi
rinko adv. Waitches. Tolraus, 
teko reikalauti iš receiverio 
banko atskaitos ir jam atsi
sakius ją duoti, reikėjo kreip
tis į teismą, ir galų gale rece- 
iveris buvo priverstas priduoti 
teismui smulkesnę bankos at
skaitą.

Bet teismui buvo priduota tik 
vieną' kopija rir, norint ją tu
rėti, reikėjo siųsti ten steno- 
grafę, kad viską nukopijuotų.

Dabar, kada jau atskaita yra,

ChicbTai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Nepastovus, galbūt lietus su 
perkūnija; vėsiau į vakarą; stip
rus petvakarių < vėjas. 

ji studijuojama, iv atrodo, kad 
| banko vedėjai davinėję pasko
las netvarkingai ir dagi patys 
ėmė iš banko pinigus’^rieš pat 
jo uždarymą. Manoma todėl, 
kad gal teks banko vedėjus pa 
traukti atsakomybėn.

Be to, pirmininkas prašė, 
visus be atidėliojimo rašytis po 
peticija reikalaujančia, kad bu
tų prašalintas dabartinis recei- 
veris, o jo vieton paskirtas 
komiteto . išrinktas.

I

Adv. A. šliakio kalba

Po pirmininko raporto buvo 
pakviestas adv. A. šliakis. Jis 
nors ir nebuvo komiteto oficia
lia advokatas, bet yra užinte- 
resuotas ir jau surinko faktų 
inkriminuojančių bankos vedė 
jus. Tais faktais remiantis, ga 
Įima reikalauti Grond Jury ty 
rinėjimo. P. Slinkis nurodė, 
kad banko prezidentas p. Elijo 
šius jau nuo praeito rudens 
rengęsis prie banko uždarymo, 
nes jau tuomet jisai pradėjo 
savo nuosaybes vienas likviduo
ti, ant kitų traukti nužiūrėti-* 
nūs moi'tgičius. O apie mene 
sis laiko prieš uždarymą banko 
prezidentas Elias pasiėmė pats 
$14.500 paskolos ir gana dide
les sumas išskolino savo drau 
gams. Taip pat, anot adv. šlia- 
kio, kelioms dienoms prieš ban
ko uždarymą p. Elijošius iš
traukė $1,000 savo dukters pats 
už ją pasirašydamas ant iš
traukimo blankos.

(Tąsą 6-tam pusi.)

Rusija mainys aliejų 
ant Kanados aliu

mini
Nustato naują tarptautinės pre

kybos būdą: mainymasi pre
kėmis

New York, rūgs. 18. — Mel
iono, buvusio iždo sekretoriaus, 
dabar gi Amerikos pasiuntinio 
Anglijoje, kontroliuojama Alu- 
minum Co. of Canada, padarė 
sutartį su sovietų Rusija, su
lig kurios Rusija išmainys su 
minėta kompanija nevalytą 
aliejų ant $1,000,000 vertės aliu- 
mino vielų.

Aliejus bus atgabentas neva
lytas, kadangi tada nereikės 
mokėti muito. Jis bus rafinuo
jamas Montreal ir paskui bus 
Kanadoje pardavinėjimas.

Taigi ir Kanadai, nežiūrint 
kaip ji priešinasi prekybai su 
Rusija, teks prekybos ryšius at
naujinti. Be to ši Aluminum Co. 
sutartis su Rusija nustato nau
ją prekybos būdą—apsimainys 
mą prekėmis, vieton mokėti pi
nigais. Rusija vedanti ir dau
giau derybų dėl panašių sutar
čių.

2 užmušti, 3 sužeisti gaso eks- 
. plozijoj

Miami, Ariz., rūgs. 18. — 
Du žmonės liko užmušti ir trys 
sunkiai sužeisti eksplozijoj 
Texas Oil Co. gazolino taukų. 
Tarp užmuštųjų yra ir Frai- 

’zer, buvęs valstijos sekretorius.

[Acme-P. A, Photo]

Vidus vagono naujo miesto valdomo subvejaus New Yorke. Jame gali susėsti 60 žmonių ir 
dar tilpti 150 žmonių stovinčių. Abejose pusėse vagono yra po- 4 duris. Subvejus — požeminis 

kelias tapo atidarytas pereitą šeštadienį.

Vokietija statys naują 
karo laivą

Berlynas, rūgs. 18. Pasitrau
kusi ;š nusiginklavimo konfe
rencijos, Vokietija rūpinasi su 
stiprinti sdvo karo jėgas ju
roje. Admiraltija jau paskelbė, 
nuo spalio 1 d. Vokietija pra
dės statytis trečią nedidelį 10,- 
000 tonų įtalpos kruizerj.

Vokietijos kruizeriai atitinka 
Versalles sutarčiai, bet delei 
Vokietijos laivyno ekspertų iš
vystytų įvairių pagerinimų, jie 
yra daug galingesni, negu nu
mato sutartis ir esą tolygus di
deliam karo laivui.

Vengrija irgi reika
laus ginklų lygybes
Galbūt, pasekdami Vokietiją, 

pasitrauks ir iš nusiginkla
vimo konferencijos

Budapeštas, rūgs. 18. — Val
džios rateliuose kalbama, kad 
Vengrija, pasekdama Vokietiją, 
irgi pasitrauks iš nusiginklavi 
mo konferencijos, jei ir Vengri
jai nebus pripažinta ginklų ly
gybė su jos kaimynėmis valsty
bėmis.

Prie tokio nusistatymo Veng 
riją kurstančios Vokietijos ir 
Italijos valdžios.

Atsisako siųsti prieš 
ūkininkus miliciją

Sioux City, Iowa, rūgs. 18.— 
Guberautorius Dan Turner jau 
antru sykiu atsisakė siųsti prieš 
streikuojančius Iowa ūkininkus 
valstijos miliciją. Esą veda
mos derybos, kurios galbūt su 
taikins ūkininkų streiką, nuo 
kurio kenčia didieji miestai.
Prasidėjo pikietavimas Minne 

sotoj
St. Paul, Minn, rūgs. 18. — 

Bedarbiai ir ūkininkai pradėjo 
pikietuoti nekurtas Minnesota 
kelius, kad ūkininkai nevežtų j 
miestus ūkio produktus, tikslu 
pakelti tų produktų kainas.

Rymas, r. 18. — Italų kolo
nijoj Afrikoj, Er’.trea, tapo su
rasti gana turtingi aukso lau
kai.

Vokietija skelbia 
naujus reichstago 

rinkimus
< ■ -""' ■‘T''' UI) l"1

Naujo reichstago rinkimai įvyks 
lapkričio 6 d.

Berlynas, rūgs. 19. •— Vokie
tijos valdžia paskelbė naujus 
reichstago rinkimus sekmadie
ny, lapkričio 6 d. Tai einant 
konstitucija, kuri nustato, kad 
reichstagą paleidus nauji rinki
mai turi įvykti bėgyje 60 die
nų.

Naujas reichstagas susirinks 
vėliausia gruodžio 6 d.

Taigi kancleris von Papeu 
bus diktatorium dar per 13 sa
vaičių pirm negu žmonių atsto
vai galės pasisakyti dėl valdžios.

Pirmą priešrinkiminį atsišau
kimą dideliais posteriais išleido 
nauja “prezidentinė partija”. 
Atsišaukime skelbiama, kad 
šios partijos tikslas yra subur
ti žmones apie prezidento von 
Hindenburgo vėliavą ir pagel
bėti valdžia, “liuosai nuo parti
nių prižadų, dirbti šalies atstei- 
gimo darbą”. Esą “von Papeno 
valdžia neturi būti palikta vie
na šioje kovoje.”

Kas yra partijos organizato
riai, pasilieka paslaptim. Val
džia užsigina, kad jie nieko 
bendra su ta partija neturinti 
ir įtaria, kad hitlerininkai ty
čia išleido tą atsišaukimą tiks
lu daryti valdžiai nesmagumo. 
Hitlerininkai irgi to užsiginą. 
Tai ir pasilieka neišrišta, kap 
yra ta “prezidentine partija” 
•kas yra jos kūrėjai.

Du žmonės užmušti
I

Chicago.—-Vakar ryte greitai 
važiavęs Canalport Avė. auto
mobilius, besisukdamas į 18 gat 
vę, prarado kontrolę, užšoko 
ant šalygatvio ir įvažiavo į na
mą 1816 Canalport Avė.

Du žmonės, Ot>to Kvakil, 35 
m., 1617 W. 21 St. ir Joseph 
White, 35 m, 161$ W. 21 PI., 
liko užmušti. Kiti du liko su n-' 
kiai sužeisti.
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j Londonas, r. 18. — Kapt. Cy- 
ril Uwins aeroplanu išsikėlė! 45,- 
000 pėdas, sumušdamas ameri
kiečių rekordų 43,168 pėdų.

Prapuolė begelbėdamas 
kitus lakūnus

Berlynas, rūgs. 18. —Ernai 
Udet, vienas iš drąsiausių Vo
kietijos karo aviatorių, kuris 
išskrido gelbėti “skrendančią 
Hutchison šeimyną”, pats pra
puolė 4r manoma; kad yra. žuvęs.

Hutchisonai buvo priversti 
nusileisti jūron Grenlandijos 
pakraščiuose. Gavus jų šauks
mą pagelbos, išskrido ir Udet, 
kuris ten dirbo dėl vienos kru
tamu jų paveikslų kompanijos. 
Hutchisonai vėliau tapo suras
ti ir išgelbėti, bet Udet nebe- 
gryžo.

Lenkai persekioja 
ukrainiečius

. I ■ ! ■ ■ ■ “ . t

Penki žurnalistai nuteisti 4 me
tam kalėjiman

Varšuva, rūgs. 18. — Penki 
Rytų Galicijos ukrainiečiai ra
šytojai ir žurnalistai tapo nu 
teisti kiekvienas keturiems me
tams kalėjiman už dalyvavimą 
trys metai atgal ukrainiečių na
cionalistų organizacijos kon
grese Vįennoje.

Visi jie buvo 'teisiami už ša
lies išdavystę. Teisme jie atsi
sakė liudyti, nes kaltinamasis 
aktas buvo perskaitytas lenkų 
kalboj, kurios jie nepripažysta.

Minėtą kongresą buvo sušau
kęs pik. Konovalec, kuris vado
vaująs ukraniečiams partiza
nams Lenkijoje. Jame buvo 
nutarta kovoti už pilną Ukrai
nos išliuosavimą iš po Lenkijos. 
Rusijos, Rumunijos ir čecho- 
slovakijos jungo.

Reikalaus algų pakė
limo *

New York, rūgs. 18. — Ką 
tik užsibaigusi audinyčių dar
bininku United Textįle Workers 
of America unijos metinė kon
vencija nutarė kovoti už pakė
limo algų bent iki pusės to, kiek 
jos buvo nukapotos. Tai reiš
kia reikalavimą pakelti algas 
apie 20 nuoš.

Unijos prezidentu pasiliko 
Thomas F. iMcMahon iš Provi- 
dence, R. I.

Rusiją laukia sunki 
žema

Maisto produkcija yna žymiai 
sumažėjusi ir gręsia didelis 
maisto trukumas

Maskva, rūgs. 18. — Vieton 
skelbto 1932 metais pagerėjimo, 
Rusijos maisto produkcija šie
met yra sumažėjusi, palyginus 
su pereitais metais. Tą parodo 
pačios valdžios statistikos,

Jau per kelis mėnesius buvo 
jaučiamas didelis trukumas cuk
raus, mėsos ir druskos. Daba? 
gi ateina žinios, kad ir derlius 
buvo prastas. Taip kad Rusi
ja laukia labai sunkios žiemos.

Bolivija prašo musių 
paliaubos

Buenos Aires, rūgs. 18. —Iš 
Asuncion, Paraguajuj, praneša
ma, kad Bolivijos kareiviai iš
kėlė baltą vėliavą Fort Boque- 
ron, ginčijamoj Gran Chaco te
ritorijoj, kur smarkus mušis 
siautė per 9 dienas.

Tečiaus iš Bolivijos sostinės 
La Paz pranešama, kad tai nė
ra pasidavimas, o tiktai prašy
mas musių paliaubos, kad pa
laidoti žuvusius mūšiuose.

7 ■ f,.

Vakar Paraguajus buvo pra
nešęs, kad 1,500 boliviečių yra 
apsupti raistuose, kad jie netu
ri maisto ir vandens ir kad lau
kiama jų pasidavimo.

La Paz pranešimas pripažys- 
ta, kad padėtis yra rusti, kas 
reiškia, kad Bolivija karą pra
laimi. Esą 2,000 boliviečių yra 
forte apsupti 9,000 paraguaie- 
čių, kurių 1,000 jau žuvo mū
šiuose. Boliviečiams trūksta 
maisto ir vandens, be to juos 
kankina smarvė pūvančių prie 
forto para'guaiečių lavonų. Ka
dangi prisibijoma epidemijos, 
tai -ir prašoma mūšių paliaubos 
palaidoti tuos lavonus.

Bolivija be to pasiuntė pro
testą Tautų Sąjungai skųsda- 
mosi ant paraguaiečių, kad jie 
šaudą Bolivijos sanitarus.

Chicoutimi,' Que., Kanadoje, 
rūgs. 18.— Būrys amerikiečių 
moterų, ieškančių gamtinių tur
tų, La Roųche ir Herbertville 
apielinkėse surado turtingus 
vario sluogsnius. Jos mano iš
leisti $100,000 išvystymui savo 
radinio.

t

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON ęrODfiL, KAD SIUNČIANT JIE 
TŪRI 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
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Lietuvis kun. Stasys 
Sleinis apnuodytas

Kaltina, kad j j apnuodijęs jau- 
. nuolis, jo parapijonas

Fall River, Mass., rūgs. 18. 
—Kun. Stasys Sleinis, buvęs kle
bonas lietuvių nepriklausomos 
(“nezaležninkų”) parapijos 
Lawrence, Mass., guli Union 
ligoninėje apnuodytas ir dakta
rai nesitiki išgelbėti jo gyvas
tį.

Policija yra suėmusi jo bu
vusį parapijoną, 19 metų jau
nuoli Juozą Turėk kurį kun. 
šleinis kaltina jį apnuodijus. 
Policijos akyvaizdoje kun. šlei
nis pasakęs Turekui:

“Tu esi netikęs vaikas, Joe. 
Tu paėmei mano $200 ir davei 
man nuody. Aš mirsiu. Tu tu
rėtum bu$ nubaustas”.

Pasak policijos, Turėk mal- 
lavo kunigą “pasakyti tiesą”, 
bet kun. šleinis neatmainė sa
vo kaltinimo.

7 nuteisti mirti Al-
< banijoj

Tirana, Albanijoj, rūgs. 18. 
-^S^ptyni žnionės, kurie buvo 
kaltinami darę suokalbį prieš 
karalių Zog, tapo nuteisti pa
korimui. Kiti 14 liko nuteisti 
visam amžių i f kalėjimam, 13 nu
teista 15 mėtų kalėjimai!, 1 
trims metams; 14- liko išteisiu 
ti. i

Didžiuma nuteistųjų yra in
teligentai, baigę augštus moks
lus. Juos kaltina, kad jie šuo 
kalbiavę nuversti karalių ir at- 
steigti šalyje respubliką.

Anglija atmetė Vo
kietijos lygybę

Londonas, rūgs. 18. — Angli
jos užsienio reikalų ministerija 
paskelbė savo atsakymą Vokie
tijai, kuriame griežtai atmeta
mas Vokietijos reikalavimas 
pripažinti jai ginklų lygybę.

Cleveland, O., r. 18. —George 
Kuhar susikivirčijęs už duoną, 
beveik pusvalandį kovėsi su 40 
policistų, pašaudamas 4 žmo
nes, iki pat, pagalios, tapo nu
šautas.
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Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
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REMIA

turimas obligacijas su visais ku
ponais b-vė atiduoda musų v y 
riausybei ir už tai gauna tai 
pačiai sumai naujas 4.75 pro
centines obligacijas. Procentus, 
kurittos musų vyriausybė turėtų 
mokėti 1982 m. gruodžio 1 d., 
19<13 m. birželio 1 d. ir gruodžio 
1 d., išmokama 93% obligacijo
mis. Be to, bendrove 1932 m. 
gruodžio 1 d. turi pirkti obliga
cijų už 46,883.32 dolerius, mo
kėdama grynais pinigais 43, 
229.49 dolerių, gaudama už tai 
93% obligacijų. Tuo budu iki 
1933 m. gruodžio 1 d. švedų deg
tukų b-vė turės nupirkti obliga
cijų už 4,500,000 dolerių. Tuo 
ir pasibaigs paskolos mokėji
mas. Po 1933 m. gruodžio J. 
d. Lietuvos valstybė jau turės 
mokėti procentus grynais pini
gais ir 
uždėtas prievoles, kaip paskolo 
amortizavipią ir kita, numatę 
tas 1930 m. sutarty.

Mes tada 
stebimės, lyg maži 
kų tai visa reiškia, 
labai mažai tesu- 
Kaip motinos jau
ku d i kini supranta-

aražus, kurie paliko 
netekome nei savo 

automobilių.
Ką šį metų Hooveris žadės 

Amerikos piliečiams? Beje, jis 
.ako, kad jeigu ne jis ir jo 

G. O. P., tai pasaulis butų dar 
blogesnių laikų susilaukęs. Mes 
Amerikos piliečiai turime pa
sakyti ačiū porui Hooveriui už 
jo teki nuoširdumų, kad jis ir 

visus pa:iuo- 
dolerių ir tos 

kurią po- 
mu.su pra- 
io' suprati- 

visi, kaip 
Hooveri ir

GERB. Naujienų skaityto
jo^ ir skaitytojai prašomi 
pirkinių ręikal&ią eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

The study of law develops and eguips 
LEADERS. Moti of our L®®dlng Man, Irtcfuding 
our Prosidonts, hav® been Lawy®rs. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. Tjioro lt always a Great 
Demand for Man and Womoft with Logal Tralning. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSflM. 
One subjėct at a tlm®. No Time Lošt N®w Classos 
formed nlno times a Yoar. Stori Studying and Earn- 
ing Credlts at any Time. ENTER NOW. LL.8. Dogree 
in Throo Yaars. Day and Evonlng Cląuos.

kalba.
Balta- 

daugiau 
gal ir už- 
gėmis. Gi 
netekome

Ilgų metų patyrimas duoda ntttffts galimybės pigiai ęa'ūgitii įiasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegtanUlUrpiiijnkaujant vienai saugiausių

švarios, Grynos, gve&os 
Gražios Akys

Yra Pufld žthO; 
Murina Vaito; Gy 

na Ir Nekenkia 
Jame patiks Jo* 

Rrtytfrti Čtrc* arba Ef* 
TUaotjT Dykai

...m. ...hi r&ur**

Rugpiučio 31 d. musų 
linkėj įvyko žinomas gamtos 
reiškinys, kuris paprastai yra 
vadinamas saulės užtemimu. 
Užtemo 97 nuošimčiai saulės. 
Matomas buvo tik visai mažu
tis saulės kraštelis. Tai buvo 
tikrai keistas reginys. Persi
mainė medžių ir žolės spmva. 
Visur viskas aptilo mirtina ty
la. Tiek žmonės, tiek žvėrys 
bei paukščiai jautė tų nepa
prastumą.

Saulutė, kurie prieš tai skai
sčiai švietė, staiga pradėjo 
slėptis. Pradėjo darytis tam
siau ir tamsiau. Saulutė beveik 
visiškai pasislėpė. Atrodė, kad 
kažkoks baisūnas stengėsi sau
lę praryti, štai kodėl visiems 
gyvūnams ir pasidarė liūdna. 
Mat, jie pajuto, kad su gyvy
bės teikėja, saule, kas nors 
negerai darosi.

Sausio 21 d. 1925 m. šioj 
Naujosios Anglijos apylinkėj 
buvo visuotinas saulės užte
mimas. Saulės užtemimai, 
ypač visuotini arba pilni, pa
sitaiko tik retkarčiais. Tad 
kuomet mums pasitaiko tas 
reiškinys matyti, tpi mes juo 
labai įdomaujame. Gamta 
kartas nuo karto praveria sa
vo duris ir parodo mažų dale
lę savo misterijų 
žiūrime ir 
vaikai. Bet 
— mes dar 
prantame. 
smai nėra 
m i ,taip žmonėms mažai tėra 
suprantami gamtos reiškiniai.

Mes matome kometas, ma
tome krintančias žvaigždes, 
matomo šiaurių šviesas, ta
čiau retas kuris musų tesu
pranta, retas kuris legali pa
aiškinti, kas yra tos kometos, 
krintančios žvaigždės 
rili šviesos, ir šiaurių

Saules užtemimas 
prastesnis dalykas ir 
Viau galima išaiškinti. Mes vi
si žinome, kad saulė randasi 
pusėtinai toji nuo musų že
mės, — 93,000,000 mylių ats-

NELAIMINGVOSE ATSITIKIMUOSE 
CACCniEKTH)

SpeciitliBliii. kurio Hutvarkvr. ir huh A tiltui 
rOikaliiH HuriSttiB nu nrlainiiiiH’uiR atHiii- 
IdinaiH, . ypatus sužeidimu jr patarimus 
(iarbiuinkij kompensacijos bylose. Patari
mus duodamo DVKAl.

ACC1DENT AlhlUBTMENT . SERVICE 
7»l W. Rbosevclt «<!..

Į Rytus nuo Halsted St., Kambarys 10. 
Atdant Kaselio iki (f v. v. Antradieniais ir 

Ketvirtadieniais iię 3 vai. vakaro.

laikrašti^ yra ■* a

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooėa, 424
Metinė prenumerata Ši Amerikoj ir Lietuvoj 

2 doleriai

TOlRtYtd
Murinę Co., Dpt. H.S., 0 B. Ohio St.iChialgo

me 
mažyčius 
tinęs 
dingo musų 
protas ir 
me mes 
Amerikos piliečiai? Ar b 
Šime

North Chicago yra mažutis 
miestelis, kuris rubežiuojasi su 
Waukeganu. Miestelyj randasi 
kelios dirbtuvės, tačiau dabar
tiniu laiku darbai ten labai 
silpnai eina. Gyvena čia įvai
rių tautų žmones. Yra klek ir 
lietuvių, tačiau jų skaičiaus 
negalėčiau pasakyti.

Turėdamas liuoso laiko, aš 
perėjau rubežių ir 
VVaukegane. čia tai 
lyg tikroj Lietuvoj, 
šimtus ir aštuntos

todėl piliečių pareiga juos pirk
ti ir pirkti, tik jis nepasakė, 
kur gauti pinigų.
Demokratų kandidatas Frank- 

lin D. Roosevelt anų dienų kal
bėdamas Connnecticut valsti
joje, tautos vadų surengtame 
bankiete Bridgeport, Conn.,
privalgęs Hooverio siūlomų viš
tų, garsiai reklamavo savo 
“honkey” ir vis .kirto į aki 
savo draugui stonini, kad at
rodytų, jog eina kova už prin
cipus. Bet’ tikrenybėje visai 
kas kita, -- piliečiams akių 
mulkinimas. WelT, Roo^eveltas 
supranta savo pasekėjų psicho
logijų, todėl jis taip i 
Rooseveltaa, atsitūpęs 
jame Name, pirks 
naujų automobilių 
Hopverį, — tai jų 
mes darbo vergai 
darbo, ir viskas musų gyveni
me aptemo. Musų vaikučiai 
basi, verkia, nori valgyti. Na
mų savininkai mėto mus lau- 

iš po pastogės, žiema su 
savo žiaurumu slenka ar- 
Kas bus? Ką mes darysi- 
kaip mes apginsime savo 

Gamta neturi kru
nėtu r i ir širdies. Kur

Amerikos piliečių 
jausmas? Ką veikia- 
Hartfordo lietuviai 

ąlsuo- 
1 už Mula arba Stonį? 

Rytietis.
Saules užtemimas papras

tiems žmonėms yra tik šiaip 
sau įdomus reiškinys. Visai 
kitaip į jį žiuri mokslininkai. 
Mokslininkams laike 
užtemimo pasilaiko 
daugiau patirti apie 
sudėtį, .— iš kokios 
gos, iš kokių elementų 
sudaryta saule. .Tie tyrinėja 
saulės vainiko (koronos) 
temperatūrų ir daugelį kitų 
dalykų.,

štai kodėl mokslininkai iš 
viso pasaulio suvažiuoja į tų 
vietų, kur įvyksta saulės užte
mimas. Paskutinis saules už
temimas buvo 52-ras iš eilės, 
kurį studijavo mokslininkų 
ekspedicijos. Jie daug ko nau
jo apie saulę patyrė, bet 
daug dar paslapčių tebėra ne
žinomu. — A. J. V.

10 lubų ra- 
dios pp ........ į
Philco, 9 lubų 
ir ilgųjų $ . 
bangų, už .... «

jo G. O. P. mus 
r.avo nuo darbo, 
baisios katastrofos 
na i Hooveris nuo 
šalino. Taigi sulig j 
mu, mes turėtumėm 
vienas, balsuoti už 
jo G. O. P.

Ha! Kalbant apie 
mobilius, kurių mes 
turime atminti, kad pon »s Hoo
veris įdėjo 12 naujų automo
bilių į savo garažą ir už juos 
apmokėjo iš valstybės iždo, į 
kurį mes visi turime mokesčius 
sumokėti.

Pažiūrėkime, kaip Hooveris 
taupina valstybės iždą: Balta- 

. sis namas, kuriame Hooveris 
puotas kelia, vidutiniškai Arne- 
rikĮos piliečiams kainuoja $97,- 
914 daugiau į vienus metui, 
negu kainavo Coolidge’o lai
kais ir $184,994 daugiau, negu 
Hardingo-Ccolidgc’o laikais. 
Hooveris turi keturis sekreto
rius ir moka po $10,060 kiek
vienam iš valstybės iždo. Coo- 
lidge turėjo tik vieną sekreto
rių ir mokėjo jam $7,500. Hoo
veris turi 12 automobilių, o 
Wilsonas tik 3. Ponas Hooveris 
savo laiku yra pataręs 
Amerikos piliečiams

* naujus automobilius, 
reikalauja industrijos

Pirmadienis, rūgs. 19, 1932 . .—■ -.. ~ ■— -...... ■. ' ■ " r, ■

Jus ten Chicagoje turėjote 
edvo laiku demokratų ir re- 
publikonų konvencijas, kur 
buvo nominuoti kandidatai J. 
V. preridentus. Republikonai 
nominavo Hooverį, kuris pra
eituose rinkimuese visiems ža« 
<iėjo po naujų automobili į 
kiekvienų garažą ir vištą į 
kiekvieną puodų. Taigi jau mes 
vi i esame patyrę kas atsitiko 
: u tais automobiliais ir tomis 
vištomis, kurios turėjo nutūp
ti į kiekvieną puodą, nekalbant 
jau apie 
tušti 
cnu

PRĖ-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAST MONROE STREET

A. A. Andarson, PreUdant Talaphona Raglitrar, Stata 4141
(frf. fab. f,

tumo. Žinome taip pat, kad 
žemė sukasi aplink saulę. Me
nulis yra skaitomas žemės pa
lydovu, - jis sukasi aplink 
žemę. Kartas nuo karto pa
silaiko taip, kad tarp saulės 
ir žemės atsiduria mėnulis. 
Tokiame atsitikime mėnulis 
užstoja saules spinduliams 
kelių. Padarinyj įvyksta sau
lės užtemimas. Kadangi saulė 
yra neįmanomai didelė, o mė
nulis palyginti mažas,* tai ir 
saulės užtemimas tegali įvyk
ti <:R tam tikrame ruože, ku
ris labai platus.

Kovą
Lietuvos Socialdemokratų' užsieny dvisavaitinj laikrašti 

Kaina melams daL, pusei melų 1 dol.
< s ‘ J' ' f■' >'• • ” ’’ - ' ■ M,*! •■4 ■’ . 1 ■' •"

atsidūriau 
atsidūriau 
Tarp de- 

gatvių be
veik išimtinai lietuviai gyvena. 
Tai labai graži miesto dalis. 
Prie progos aplankiau ir save 
seną pažįstamą Daikų. Jis man 
trumpai papasakojo apie darbi
ninkus ir jų išnaudojimą. Pa
sisakė, jog dratų dirbtuvėj jis 
jau dirbąs 20 metų. Esą, tik 
ačiū savo tvirtumui jis per 
dienų galįs uždirbti penkis do
lerius. Silpnesnieji darbininkai 
padaro tik pusę to. O tai vis 
todėl, kad darbininkai nėra 
organizuoti, — su jais kompa 
nija elgiasi kaip tinkamo.

Algos darbininkams jau bu
vo sumažintos, o dabar ir vėl 
norima jas kapoti. Pasipriešin
ti negalima, nes tuoj 
gaivoj.

Waukeganas man 
Ners tai ir nedidelis 
bet gražus. Bedarbių 
ir čia yra, bet jie

[Acmc-P. 8 A. Photo]
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Milo Beno iš Dės Moines, Ta., streikuojančiu farrherių vadas, su savo žmona, žentu, dukterim 
ir jų vaikais.

LICTUVOS ŽINIOS Eina Visu Smarkumu 
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUNA 

GRAŽIĄ, BRANGIĄ
DOVANĄ DYKAI!

Susitartą šit švedą 
degtuku bendrove 

dėl pžiskblbs 
I __;

Kaunas.—švedų degtukų b-ve 
už degtukų mopdpolį Lietuvoje 
turėjo sumokėti Lietuvai 6,006,- 
600 dolerių. Iki šių metų pra
džios tos paskolos buvo Įmo
kėta 4,000,000 dolerių. Pasku- 

jtinę paskolos rata, 2,000,060 
dolerių, jie turėjo įmokėti š. m 
baalndžio 1 d., tačiau dėl Kreu- 
gerio nusižudymo ir' kitų prie
žasčių negalėjo savo pasižadėji
mo ištesėti. Iki. šiol su švedų 
degtukų bendrove buvo veda
mos derybos. Šiomis dienomis 
i Kaunu atvyko švedų ' degtukų 
b-vės direktoriui p. Stellan CarL 
berg ir vedė derybg 
vyriausybe.

Kaipo tų 
pasirašytas susitarimas 
Liet, vyriausybes ir švedų deg. 
b-vės atstovo, šiame susitari
me pirmiausia kohštatuojama, 
kad iki šiol jau fįmokėta pa
skolos 4,129,032.26 doleriai. Nuo 
likusios paskolos dalies, 1,87'>.- 
967.74 dolerių, mokėjimo bend
rovė atleidžiama.'tokiomis sąly
gomis: Už paskolų sumažinami 
procentai nuo 6 iki 4.75. Visas

Bankų Lietuvoje.
I _ i. . t’.*".' j

Mes taipgi pasiunčiaine pthtytfę Lenkijon, Srattlį^
5 ' ' ■ • ■: •* . ■'•"."'į , t.: ... g ' ' . -X >
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Lietuvos Naujienos
Prusą Lietuvių Rezoliucijos.

. -----------— ';k

Prūsų Lietuvi ii Susirinkimas.

kurs įvyko Tilžėje, 1932 ni. 
rugpiučio 28 d., kreipiasi į 
plačią viešumą su šiais parei
škimais :

) Prūsų lietuvių gyvenimas 
yra beveik nebepakeliamas.

Kur jie pasireiškia lietu
viais, jiems iš vokiečių tenka 
didžiausia neapykanta.

Vokiečiai, nugirdę lietuvius 
kalbant lietuviškai, juos bai
siai kolioja ir niekina.

Žymesnieji lietuviai beveik 
kasdien tūlų žmonių Tilžės 
gatvėse bjauriais žodžiais ap
šaukiami.

Labai dažnai jie vadinami 
krašto išdavėjais. Keli vokie
čių laikraščiai net riebiomis 
raidėmis taip įtarė vieną prū
sų lietuvį. '

Dažnai skelbiama laikraš
čiuose ir radio bangomis, ka< 
Prūsuose nėra lietuvių.

Paprastai laikraščiuose ir 
viešose kalbose vokiečiai kal
bėdami apie lietuviškus daly
kus juos vadina “memelland- 
isch" arba “altpreussich.”
; Lietuviški vietų vardai da

bar dažnai pakeičiami vokiš
kais. Tai daroma tame krašte, 
kurį šimtmečius Vokiečių val
džia vadino “Provinz Litau- 
en.! ■ Vit;-’

Priklausomi žmonės visaip 
skriaudžiami, jeigu lietuviais 
vadinasi. Kurs gyvena iš Įais- 
yo darbo, kaip pav. spaustu
vininkas, tam darbo neduoda
ma..

Žmonės iš Tovės, kurie ke
liavo su kitais prūsų lietu
viais Kaunan, girininko (for- 
sterio) buvo pasakyta, kad gi
rioje darbo negausią. Tūliems, 
kurie pernai Kaune yra buvę, 
girininkas jau yra skriaudų 
daręs. •
j Pas žvejus Toveje, kurie sa- 

yo vaikus norėjo leisti keliau
ti Lietuvon paviešėti ir atsi
gauti, atėjo žandaras ir tatai 
bandė jiems atkalbėti.

Prusų Lietuvių Susirinkimas.

. Tilžėje, 1932 m. rug. 28 d. 
tvirtina, kad taip, kaip vokie
čiai Prusnose pasielgia su lie
tuviais, Lietuvoj lietuviai su 
vokiečiais neapsieina, ir lai
ko vokiečių elgesį nusižengi
mu prieš įstatymus ir prieš 
Vokiečių tautos garbę.

Susirinkimas prašo vokie
čių valdžią, kad ji paveiktų 
mokytojus ir valdinnkus, kad 
jie nebenusižengtų prieš lie
tuvius ir jų teises.

Susirinkimas prašo ir lai iš 
valdžios,’ kad savo įtaka su
draustų laikraščius ir žmones, 
kad liautųsi kiršinę prieš lie
tuvius.

Toliau reikalaujama, kad 
visose parapijose, kur gyvena 
lietuvių, butų lietuviškų pa
maldų, kad tos butų laiko
mos tinkamu laiku ir skel
biamos laikraščiuose (vyriau
siai “Naujam Tilžės Keleivy
je’’) tikru laiku ir, kad kuni
gai mokėtų lietuviškai.

Susirinkimas reikalauja, 
kad pradinėse mokyklose, kur 
yra lietuvių vaikų, jie butų 
pamokinami tikėjimo dalykų 
ir lietuviškai skaityti bei rašy
ti, kad Prusų lietuviams 
butų įstatymais leista steigti 
privatines mokyklas, kaip tai 
yra leista lenkams ir danams.

Susirinkimas pageidauja, 
kad vokiečių valdžia leistų 
pasikviesti iš Lietuvos vaikų 
darželių vedėjų, kad vokiečių 
valdžia ir miestų valdybos 
duotų paramos lietuvių vaikų 
darželiams, kaip ji jos duoda 
vokiečių jaunimo draugijoms;

kad įvairiose vietose butų 
Įsteigta lietuvių vaikų darže
lių, kur vaikai išmoktų lietu
viškų žaismių ir dainelių:

kad butų parengta daugiau 
darželių vedėjų iš lietuvaičių 
tarpo ir tam pasikviesti mo
kytojų iš Lietuvos.

.Susirinkimas laukia, kad 
Prusij Lietuvių Draugijų Ta
ryba padarys atatinkamu žy
gių*

[Acme-P. 8 A. Photo]

Raymond Robins, prohibicionistų vadas, išvyko iš Ne\v Yorko 
į Washingtoną pasimatyti su prezidentu Hooveriu ir kelyje 

prapuolė.

žemės. Pla- 
-buvo bėgė-

nių. Etiškas gydytojas ir den- 
tistas buvo pašieptas, paniekiu*, 
tas prisiektas pri. 
čioji mase žmonių 
diškai išnaudojama, bet lindo it
muses prie medaus prie ste 
buklada rių.

Kad visa tai pataisyti, reikė
jo ieškoti kokių nors priemo
nių.

Ir štai birželio 9 d. 1912 mo
tais keletas lietuvių gydytojų 
ir dentistų susišaukia susirinki
mą ir po pasikalbėjimo buvo nu 
tarta Ir uždėta Amerikos Lie
tuvių Daktarų • Draugija, kuri 
spalių 5, 6 ir 7 dieną Lietuvių 
Auditorijoj turės /exibit) Ligų 
Parodą.

—Dr., A. L. Graičunas.
(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Rudeninis Sezonas
Prasideda Dabar
Drenių Dezalninlmas ir 
Skrybėlių Padarymas

Mes teikiame oksnertų in
strukcijas Dienomis ir Va
karais. žema kaina. 
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
nuo $25 iki $50 savaite!. 
Ant jų yra didelis parei
kalavimas.
Ifisimokink papuoėti, nu
velti ir padaryti sau pui
kią skrybėlaite dar besi
mokinant.
MASTER DRESSNIAKIN’G 

COLLEGE
330 S. AVabash Avenue

■fru i1' į'hį.ii L

Jus pasakysite “Kiekvieną porą verta $3.00” 
Tūkstančiai porų čebatų bus išparduodami

Vėl c. M. O. Oullet Siūlo Chicagos 
Didžiausius Hargenus 

SKUBINKIS! 
SKUBINKIS!

čebitukal 
“pumps”. 
oxfcrds. 
kulnimis.
kainą.

vi 99c po,a
$3,09 VERTES

SUEDES — 
PATĖNTS — KIDS

su diržukais. Operos 
Naujoviški kids ir 
lemomis ir kiuban 

Visi už šią taip žemą

iu. Kau parodytų jums Moterų Kautų Bargenus

CHICACO M Al L ORDER CO.
HARRISON 6 PAULINA STS.. _. marshfield L

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. Ji Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Didžiausią padėką taria Su
sirinkimas maloniems savo 
tautos žmonėms Lietuvoje už 
aukų sudėjimą, kurių jau tiek 
suplaukė, kad galima mąstyti 
apie namų pirkimą. Susirinki
mas tikisi, kad jie ir toliau 
parems Prusų lietuvius, o kad 
ir Amerikos lietuviai juos at
simintų.

Pagaliau Susirinkimas pa
reiškia savo pasitenkinimą, 
kad nežiūrint sunkumų “Nau
jasis Tilžės Keleivis’’ leidžia
mas Prūsų Lietuviams ir gina 
jų reikalus. Gaila jam tik, kad 
“Mitteihingen” sustojo ėjusios. 
Bet tikima, kad pasiseks Ta
rybai rasti galimumą išleisti 
nors du kart į, mėnesį ir šį 
laikraštį.

Lietuvių salės iškaba Til
žėje buvo kelis kartus nuplėš
ta ir sudaužyta.
• Lietuvių leidžiamo laikraš
čio “Mitteilung” nešėjas Til- 
; iėje buvo kelis kartus supiltas 
r laikraščiai jam paplėšti.

Lietuvių šventėms ir susi- 
•i likimam s nepersamdoma sa

lė. Jie priversti rūpintis na
mų įsiteikimu, kad kulturi- 
niems savo darbams turėtų 
vietos.

Kad lietuviai į valdžią krei
piasi su skundais, jiems ne
atsiliepiama arba skundą 
skelbia nebeturintį tikslo.

b) Prūsų lietuvių Kultūros 
reikalais Vokiečių valdžia ne
teikia lėšų ir jais visai nesirū
pina.

Yra daug lietuviškų parapi
jų, kuriose nėra kunigų, pa
kankamai mokančių lietuviš
kai.
/Pamaldos perretai telaiko

mos lietuvių kalba, o dargi 
dažnai netinkamu laiku.

Mokyklų lietuviams visai 
nėra Prusų Lietuvoje, nors 
1917 metais mokyklų inspek
torius Tilžės apskr. pranešė

Prūsų Lietuvių Susirinkimas.

Tilžėje, 1932 m. rugp. 28 d. 
išklausęs draugijų atstovų 
pranešimus, pareiškia didį 
savo pasitenkinimą Lietuvių 
Kultūros, Moterų, Giedotojų ir 
Spaudos draugijų pasjdarba- 
viniu. Susirinkimas linki Kul
tūros Draugijai ir toliau pa
sekmingai ir patvariai tęsti 
taip naudingą darbą, o Giedo
tojų draugijai ir toliau reng
ti taip malonias šventes su 
savo giesmėmis, dainomis ir 
vaidinimais.

Ypačiai pareiškia Susirinki
mas savo džiaugsmą ir dėką 
Prusų Lietuvių Tarybai, kad 
ji visaip rūpinosi šio krašto 
lietuviškumo kulturinimu, 
kad surengė 32 vaikams gra
žų pasiviešėjimą Lietuvoj, ku
rie vaikų priglaudimu pasįru- 
pino.

Toliau Susirinkimas reiškia 
didį savo pasitenkinimą, kad 
Pr. Liet. Draugijos Taryba rū
pinosi lietuvių namų įsigijimu 
ir geidauja, kad lai kuogrei- 
čiau įvyktų.

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijų

(20 metų jos darbuotė)
’ « ' . 4 • -

Bendromis jėgomis galima 
nuveikti didelius apčiuopiamu,, 
apšvietus, kultųrosj labdarybės 
darbus. Ir ne tik kad mes pa
tys savo nuveiktais darbais ga
lime gėrėtis ir didžiuotis, bet 
ir po musų, — musų vaikai 
ir anūkai galės pasidžiaugti, 
kad jų tėvai buvo prakilnios sie
los ir kultūroj pakilę žmonės. 
Nesarmata prięš kitataučius pa
sirodyti, kad štai mes nariai 
lietuvių tautos.

Nesenoje praeityje pas lietu
vius buvo įsigyvenęs įsitikini
mas, kad rašytas žodis yra 
šventai teisingas ir klausytinas.

Nelabai tyros sąžinės, viso
keriopos rųšies vertelgų greit 
pastebėjo ir išnaudojo savo

naudai pasipelnymo tikslams lie
tuvio kūdikišką įsitikinimą ra
šytam žodžiui. O laikraščių lei
dėjai maloniai priiminėdavo į 
savo laikraščio skiltis ' nesąži
ningus skelbimus už gerą-riebų 
atlyginimą. Mes amerikiečiai 
tokius nesąžiningus skelbimus 
vadiname “humbugiškais” skel
bimais; vienok eiliniam skaity
tojui tas buvo neaišku. Skelbi
mas,—na, tai skelbimas; laik
raštis skelbia, tai turi būti tei
sybė. Ir musų lietuvis su kūdi
kišku pasitikėjimu rašytam žo
džiu tikėjo ir gėrė nuodus kai
po tikrą žinią; ir, žinoma, nau
dojosi laikraštyje skaitytu skel
bimu,—kol nepasijuto, kad ta
po skaudžiai Nuviliotas, apgau
tus ir begėdiškai išnaudotas. Su
prantama savaime,— supaupp- 
vizuotas medžiaginiai, doriniai 
ir fiziniai-*—nekaip jautėsi žmo
gelis. Ypa’č skaudžiai atjaus
davo visokeriopos rųšies medi- 
kališko pobūdžio skelbimus, 
žmogus, ieškodamas prarastą 
sveikatą pagerinti, ar pagydyti, 
dažnai jos galutinai netekdavo, 
o kas skaudžiausia— tai, kad 
sykiu su sveikata ir pinigais be
sigydydamas Visus išleisdavo. 
Po to žmogui nieko nebelikda
vo, kaip tik viena desperacija'.

Tai štai trumpai tų laikų 
apverktina padėtis lietuvio emi
granto. Buvo tai prieš 1912 
metus, kol nesusitvėrė Ameri 
kos Lietuvių Daktarų. Draugija, 
kuri griebėsi iš peties ir nuo 
širdies numaskuoti nesąžiningus 
humbugiškus skelbėjus, ypač 
medakališkas reklamas. Ne
lengvas tai darbas, iškelti vie
šumon begėdišką vyliugystę ir 
apgavystę neva profesorių, spe
cialistų, kurie grąsino teismu 
už biznio gadinimą, ir kurių vie
nintelis tikslas buvo nepagydy
ti ligonį, o tik pinigiškai iš
naudoti ir išmelžti.

Iš tikro nepakenčiama padėtis 
buvo kaip doram gydytojui, den- 
tistui, taip pldčiąjai masei žmo-

Rafiykite dėl knygutes 
GaUHito ją DYKAI.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

’ Nori būti jūsų mechanikas
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 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

ga- 
na-

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, ką daryti, kada jūsų radio 

. NEVEIKIA
1— PER2IUREK ar jūsų Radio yra gerai 

sukonektuotas j elektros autletą.
2— PERŽIURRK ar visos lubos dega.
3— PER2IURBK anteną—ISlaukinius Ra- 
dio dratus—ar nėra atsiiiuosavg. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pajaukite 
mus. Už Vieną Doleri mes sutaisysime jū
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Railos 
visų išdirbysčių už žemiausias kainas 
Chicagoje.
General Radio Store

RADIO SERVICE LABORATORY
M. SHILLS, Vedėjas 

Electroiteehnlkas—Radio Inžinierius 
3856 Archer Avė., Chicago 

Tel. LAFAYETTE 0105

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes ‘jums sutaupysim daug/ pinigų 
inšiurinant automobilių, krautuvių 
langus ir 11. Mes rašome visokios rų- 
šies inšiurinus ant turto ir' žmonių. 
Insišiurink tuojau save ir savo šei
myną. Pirma negu imsi bite 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 esa
me biznyje virš 20 metų.

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

Tel. Normai 4400 »

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 sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

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

Nedčliomis , pagal sutarimą.

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

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

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

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

Moralybės Išsivystymas .......   50c
pusi.

PaČiavimasis paš Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

HAUJ8ENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos- lietaus ’i draskos vanos 
swimming pool. ,,

Rasi.tka ir turkišku pirtis moterim* 
seredomis iki 7 ▼. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS!G,
Specialistas ii 

r ’ Rusijos
_____  y * V

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sjpeciališkai gydo liga? pilvo, plaučių, inkstų ir puslėt, užnUodijimą krau 

■ i jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, ■ skausmus nuga 
i roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti, ne
galėjo jus išgydyi, ateikite Čia ir persitikrinlęite ką jis jums gali padaryti 

* Praktikuoja per daugelį metų* ir išgydė tūkstančius * ligonių, - Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. . kampas KeeĮer Avė, „ .Tel. Crawford 5573

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje ląisvoą minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — ll/z dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — 1/2 dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
valdžiai, kad iš 7,833 yra 2,- 
789, vadinas maždaug 3/8 
mokyklą pradeda lankyti vai
kai, kurie kalba lietuviškai.

Ir nė vienoje mokykloje 
Prūsuose nebemokino lietu
viškai.

Privačių Prusų Lietuvių ’ 
mokyklų steigimas ir palai
kymas nėra įstatymais sutvar
kytas. Lenkams ir Danams įs
tatymais jau tulus metus lei
sta Vokietijoj turėti savo mo
kyklas.

Leista valdžios yra berods 
steigti vaikų darželius, bet 
Vokiečių mokytojai bausmė
mis grąso vaikus, kurie tuos 
darželius lanko, siūlo jiems 
kraustytis į Lietuvą ir visaip 
parodo savo nepalankumą.
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tHatoakymp kainai
Chlcagoje — paltus 

Metams ..
Pusei meta---------—__
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam______
Vienam m&nesiuj
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Viena kopija u.. |U-|-r----i ,, 8c

$8.00
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2.00

Subaęriptioą
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Metams ...- 
Pusei metų 
Triros

sušvel

iymo išeina, kad geležinkeliai esą 
“persekiojami”. Bet iš tiesų 
Per ilgus metus geležinkeliai

Gubernatorius Franklin D. Roosevelt aną dieną 
kalbėjo Kąnsas valstijos farmeriams, žadėdamas išva
duoti juos iš skurdo. O užvakar jisai laikė kalbą Utah 
valstijoje ir pašventė ją daugiausia geležinkelių klau
simui. Jisai, matyt, nori visiems įtikti. Demokratų kan
didatas pasisakė už tai, kad geležinkeliams butų su
teikta pagelba, idant jie ir toliaus galėtų pasilikti svar
bus veiksnys ekonominiame krašto gyvenime. Viena iŠ 
pagelbos priemonių, anot p. Roosevelto, tai 
ninti federalinę geležinkelių kontrolę.

Iš šito j
bereikalingai vąržOmi ir 
tai yra visai priešingai, 
turėjo transporto monopolį ir šitą savo padėtį jie iš
naudodavo, neatsižvelgdami j nieką. Už javų ir gyvu
lių gabenimą jie imdavo tiek, kad farmerys, užmokė
jęs jiems už transportą, netekdavo viso savo pelno. Vai
sius, bulves ir daržoves farmeriai dažnai turėdavo pa
likti puti laukuose, nes būdavo per brangu juos gaben
ti geležinkeliais Į miestus parduoti.

Galų gale, turėjo įsikišti valdžia ir imti transporto 
kainas reguliuoti, idant geležinkeliai neplėštų perdaug 
ųkį ir pramonę. Bet vistiek geležinkelių kompanijų pel
nai buvo milžiniški. Jų turtas nuolatos augo. Tarp 
stambių pramonės centrų, kur susisiekimas yra didelis, 
kompanijos tiesė kiekviena savo liniją ir varžėsi tarp 
savęs dėl biznio, šita kompeticija tarpe geležinkelių 
kompanijų joms, žinoma, į sveikatą neišėjo, ir kol ji 
nebus pašalinta geležinkelių keblumai neišnyks.

Bet svarbiausia jų dabartinių bėdų priežastis yra 
ta, kad geležinkeliai šiandie jau nebeturi tos monopoli
nės padėties, kokią jie turėjo pirma, nes pastaruoju lai
ku išsivystė transportas motorais. Automobiliai ir bu- 
sai atėmė geležinkeliams daugybę pasažierių, o sunk
vežimiai (trokai) paveržė didelę dalį prekių transpor
to biznio. Ką gi čia dabar gali pagelbėti Roosevelto 
siūlomas “planas”?

Rooseveltas nori sušvelninti federalinę kontrolę 
geležinkeliams. Ar tai reiškia, kad jiems turi būti leis
ta kelti kainas už transportą? Bet kainos jau ir taip 
yra aukštos. Kainos už prekių gabenimą buvo pakeltos 
su federalinės komisijos pritarimu dar pereitais me
tais, bet tai ne padėjo, o greičiaus pakenkė geležinke
lių bizniui. Grįžti į tuos laikus, kada nebuvo automobi
lių ir trokų nebegalimą. Taigi ieškoti išeities reikia ne 
praeityje, kaip siūlo demokratų kandidatas į preziden
tus. Norint, kąd geležinkeliai išsilaikytų, turės juos 
paimti į savo rankas valdžia. Didžiojo karo metu, kai 
valdžia geležinkelius tvarkė, jie veikė daug sekmin- 
giaus, negu būdami privatinių kompanijų rankose.

................. 1   1   *'»iilWl»|Hli'll>"iWW^WW—

Pereitą balandžio mėnesį Tarptautinio Darbo Biu
ro konferencijoje, Genevoje, 14 valstybių atstovų nu
tarė tyrinėti 40 valandų savaitės įvedimo klausimą. 
Tos valstybes yra sekančios: Austrija, Čile, Čechoslova- 
kiją, Danija, Frakciją, Vokietija, Graikija, Italiją^ 
Meksika, Persija, Lenkija, Rumanija, Ispanija, Ūru- 
gw-

Klausimą svarsto taip pat Columbia, Belgija, Ar
gentina, Danzigąs ir Amerikos Jungtinės Valstijos. 
Vienos tų valdžių stoja, kad darbo laiko sutrumpini” 
mas butų įvestas per tarptautinį valstybių susitarimą, 
kitos — kad tai padarytų savo noru patys pramoni
ninkai, be prievartos iš valdžios puses.

Jungtinėse Valstijose, beje, kongreso priimtas šel
pimo įstatymas nustato, kad darbuose, kuriuos finan
suoja arba kuriems teikia parąmą federalinė valdžia, 
nė vienas darbininkas neturi teisės dirbti ilgiaus, kaip 
30 valandų savaitėje. Darbo laikas tuose darbuose yra 
paprastai skirstomas į penkiaą dienas, po šešias valan
das kasdien.

Taigi sutrumpinimas darbo valandų pasidarė opi 
ekonominio gyvenimo problema pasaulyje, Ji turės bųt 
išspręsta artimoje ateityje. 
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vajaus prakalbas, atsivijęs 
Bacevičių iš Chipaąo$.

"Nekuria kuopos nariai 
tiesiog statė klausimą, kas 
bus toliau su tokia musų 
Centro Valdyba, kuri vos 
spėjus užimti vietų centre, 
o jau demonstruoją savo 
‘kairumą’, Tur būt, gavo įsa
kymų nuo Bimbos, kad jau 
laikas pradėt kramolą maL 
sinti, ”

■ir»—ir.irrm~T nu I

Į Apžvalga]
■*i i i i m ................................ ..

KOVA “DARBININKIŠKAM” 
SUSIVIENIJIME

traukti, buvo priveista pa
sitraukti ne parlamentariniu 
keliui

“Tektų džiaugtis, kad Vo
kietijos socialdemokratai, ne
šą Prūsijos vyriausybės naš
tą apie 10 metų, gaus dabar 
atsilsėti. Galės, savą jdgiai 
pedldfytj, panaudot) smar
kiau ir kitas kovos priemo
nes.

*‘Įš to įvykio visai nesima
to reikalo keisti taktiką.” 
dalų gale, drg, Ajaras kri

tikuoja tuos, kurie staiga ėmė 
reikalauti °revo|hwin&* takti
kos” Lietuvoje, Jisai klaupia, 
ką reiškia ta revoliucinė takti
ka. Jeigu tai reiškiu ginkluotą 
kovą, tai reikia žiūrėti, ar yra 
tinkamos tam sąlygos, Tokių 
sąlygų, Ajaro nuomone, šian
die Lietuvoje nėra. Jų nėra ir 
Vokietijoje, kur auga ne dar
bininkų jėgos, bet hitlerinin
kų,
mani umawiRmiJ8mnu|.,w*|. wr ■ "

Sveikatos Dalykai
rm f............ «’»1

LIGŲ UŽDAI
KŪNE

paeina iš lokalių apsikloti’ 
mų. širties įdegimas įvyksta 
tiesiog iš kurio nors lizdo ar
ui reumatizmui pasireiškus.

Fokaliai apsikretipiai akel
iai silpnina sveikatą, nuodi
ja kųpų. Jjc gali persimesti j 
naujas vietas senųjų nepalikę. 
Jje gali sykeli pavojingas ir 
mirtinas ligas. Todėl yra svar 
ky kiekvieną puliavimą, kiek
vienų įdegimą — kiekvieną 
fokalį apsipratimą prašalinti.

gus surado budys palengvint 
sau darbą įvairiais prietaisais. 
Pradėjo gamint įvairias Įmo
nes mašinas. Didėjo pa
tyrimas, didėjo skaičius var
tojamų jėgų — prasidėjo tecii- 
notagijas laikai, kurį išradus 
garo ir elektros jėgą ir pra
dėjo tą draugijos gyvenimo 
perversmą, kurį vadiname 
ekonomine revoliucija.

Kaso l)r. Ą. Maut palas

RINKIMAI ŠVEDIJOJE

Vakar Švedijoje įvyko rinkimai į atstovų rumus. 
Rašant šiuos žodžius, jų rezultatai dar nebuvo žjnomi. 
Bet Amerikos laikraščių korespondentai savo telegra
mose sakė, kad daug šansų laimėti rinkimus turį social
demokratai. Pirmą kartą Švedijos istorijoje socialde
mokratai galį gauti absoliučią daugumą parlamente.

Švedija du kartu jau turėjo socialistinę valdžią. 
Bet parlamente dar nebuvo socialistų daugumos, todėl 
valdžia turėdavo atsižvelgti į buržuazinius radikalus, 
be kurių pagelbos ji butų negalėjusi atsilaikyti prieš 
atžagareivius. Jeigu dabar socialdemokratams teks 
dauguma vietų atstovų rūmuose, tai padėtis jau bus 
yisai lcitokiarcy ?

Bendraį, Skandinavijos, šalyse socialistinis judėji
mas yra labai nes Jas mažiaus ąudemoralizavo 
karas ir bolšėvizmui nępavyko suskaldyti darbininkų 
mases. Kitoje Skandinavijos šalyje, Danijoje, sociąBs- 
tų valdžia jau laikosi keletas metų.
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j Jau buvo Šioje vietoje minėta apie Vokietijoj vy- 
riansyMa dekretu kuriui {vedama 40 vąlaj|dų d»rbo 
javaiti pramonėje ir biznyje. §luo darbo laiko sutrum-
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Mizara ir kompanija, kurie 
vąldo vadinamų lietuvių “dar
bininkų” Susivienijimų, snuva- 
liškai suspendavo to S-mo 
120-tą kuopos valdybų, neda
vę jai progos nei pasiaiškinti. 
Į kuopos mitingą buvo nusiųs
ti Daujotas ir Abekas, kuriuo
du liepė kuopai išsirinkti kitų 
valdybą, bet kada daugiaus 
kaip dviem trečdaliais balsų 
kuopa tą įsakymą atmetė, tai 
centro įgaliotiniai išsivedė iš 
susirinkimo keletą savo šali
ninkų ir, suėję kitoje vietoje, 
iš jų “išrinko” nauj.us virši
ninkus kuopai. Ųabar centro 
sekretorė Jeskcvičiutė siunti
nėją laiškus St, Louiso kuopos 
nariams ir liepia jiems mokėti 
savo duokles “naujai valdybai”,

Prieš šitokį LDS. viršininkų 
sauvaliavimą 120 kp. nariai iš
nešė protestų, kuriame tarp ko 
kita sakoma:

PROTESTAI PRIEŠ BIMBI- 
NINKUS AUKŠČIAUSIOJE 

PRIEGLAUDOJE

Mizaros smurtas “darbinin
kų” Susivienijime iššaukė pro
testus ir Aukščiausioje Prie
glaudoje Lietuvių Amerikoje, 
su kuria tas Susivienijimas 
norima sujungti.

APLA. 49 kuopa sus’rupino, 
krfs bus su jų organizacija, 
kuomet ji susijungs ya Miza
ros valdomu LDS., jeigu pa
starojo viršininkai taip elgiasi 
su kuopomis, kaip centro val
dyba pasielgė - sul 120 kp. val
dyba. Oflcteleją: ^PLA. 49 kp; 
rezoliucijoje, su kuopos valdy
bos parašais, skaitome:

bakterijos

vie-

“Mes, žemiaus pasirašę 
LDS. 120 kuopos, St. Louis, 
Mo., 40 narių, griežtai pro
testuojame prie Centro Val
dybos demoralizavimą musų 
kuopos. Taipgi mes reikalau
jame, kad centras atskirtų 
nuo 120 kuopos musų skun
dikus, kurie nepamatuotai 
betvarkę kelia. Tegul centras 
duoda jiems kitą numerį, te
gul sutveria kitą kuopą if 
tegul jie veikią, kaip jiems 
patinka. O musų, 120 kuo
pos, narius palieka ramybė
je. pas mus tvarka užtik
rinta. Mes mokėjome suor
ganizuoti kuopą, mokėsimą 
ją ir palaikyti.

“Mes taip pat kreipiamės 
į visas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo kuopas, kad 
jos keltų griežtus protestus 
prieš Centro Valdybos ir jos 
įgaliotinių užsispyrima pa
neigti 120 kuopos narių tei
ses. Jeigu kuopos į tai do
mės neatkreips ir neprivers 
Centro Valdybų laikytis nors 
paprasčiausios teisybės, tai 
įvykis 120 kuopoj bus pre- 
cedentas-pavyždys paneigti 
ir kitų kuopų teises.” 
Po šituo protestu padėta 40 

parašų. 
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KUOPŲ PKOTĘSTAl PRIEŠ 
MJZĄR04 UIKTATŲKĄ

Dėi įvykių 120-je LDS. kuo
poje lakelę protestą prieš i cent
ro sauvaliaviipą i tik nu- 
gkrįaustosioš kuopos įąriai, 
et 95 Kuopiu R^foiį, III. 

Apie šios kuopos žygi rašoma 
“N<k Gadynėj©” ( / ,

, °Kad čia padaryta biąu- 
rus pasikėsinimas ant 120 
kuopos narių teisiu, tąi įįų, 
diją ir tas Was, jog ‘su
tvarkyt’ 120 įuopą pąsiųątu 
toluOkitob musų, 
95 kuopos, anąkart suardė

“Jeigu LDS, Centro Val
dyba taip begėdiškai elgiasi 
su savo nariai^, tai ir Aukš
čiausios Prieglaudos nariuose 
kyla baimė, kad susivienijus 
su Centro Biuro rekomen
duojamu LDS, prasidės te
roras ir prieš ĄPLA, narius 
ir kuopas.

“APLA Centro Valdybai 
reikėtų kuo griežčiausiai užu
pio testuoti prieš tok ius žy
gius LDS Centro Valdyboje, 
kitaip pačioj A}PLA susida
rys stipri opoziciją prieš vie-

1 ni j imąsi.”
— . .

DEL VOKIETIJOS ĮVYKIŲ

Kauno “Socialdemokrate,” J, 
Ająras reiškia abejonę, ar tei
singai įvertina Vokietijos įvy
kius tie draugai, kurio “Srte” 
smerkė “reformizmą” ir rei
kalavo keisti taktikų “revoliu- 
cingesne”. Jisai stebisi, kodėl 
Vokietijos socialdemokratų tak
tika pasidarė “negera” tik nuo 
liepos mėnesio, nes pirmiaus 
nebuvo girdėti ją kritikuojant.

J. Ajaras mapo, kad per
versmas Prūsų valdžioje netu
ri tokios didelės reikšmės, kaip 
kad įsivaizduoja kai kurie 
draugai. Vienose apystovose 
socialdemokratų - . dalyvavimas 
valdžioje yra nąųdingas daly
kas, į nes stiprina socialĮstįpįo 
judėjimą, jęgfts* ę, ūlto$ą > apy^ 
tovose bunh nenaudipgaš, Kąi 
dėl Prūsų valdžios, tai jau po 
landtago (šėimo) rinkimą 
larįįžio mėnesyje buvo paaiškė
ję, kad sąeialdemokrątai 
galės ilgiąps pasilikti valdžioje, 
Kas gi {yyko?

•'“Ulbėjus hltlerininkamfi”; 
sako jisai, “visiems buvo 
ąiėku, kad socialdemokra
tams teks iš vyriausybės pa
sitraukti. Ir tas įvyljo liepoj 
mėn, Tik vyriausybė, geruo
ju jain^Ukubinant . pasi«

Kiekviena apkrečiama liga 
paeina nuo skirtingos bakteri
jų arba parazitų veislės. Nie
žų parazitas tarpsta tik ant 
odos; gonorėjos
mėgsta kleivėtąs plėves; pneu- 
mococus ir tuberkulozo baci
las greičiausia i įveikia plau
čius; sifilio gaivalui nors tin
ka visi kūno audiniai, vienok 
jis irgi turi pasirinkimą. Va
dinasi, kiekvienos ligos bakte
rijos, nors gali gyventi ir ki
tuose kūno audiniuose,
nok stengiasi pasirinkti sau 
tinkamiausius. Patekusios į 
tokią kūno dalį, kurios jos 
neįveikia sunaikinti ir visame 
kūne padaryti apsirgimą, jos 
turi žūti arba šiaip-taip gelbė
ti savo gyvybę. Jeigu kūno 
audiniai ir kraujas neįveikia 
jas nužudyti, tai bent aptveria 
iš visų pusių, kad jos negalėtų 
tęsti ardymo darbo ir paskys
ti j kitas kimo dalis. Šitaip 
aptvertas bakterijų lizdas yra 
vadinamas fokalis apsikreti- 
mas. Jei jis susisiekia su išo
rine kūno dalimi, iš jo varvą 
pūliai, pav., iš tonsilų, nosies, 
moters gimties organų, išk ta
rusių dantų, ausies. Pūliai ga
ji sudžiūti ir į uždaryti toles
nį varvėjimą, Arti o(Iqs pavir
sk) užsideda šašas. Ligas da
rančių bakterijų lindai gali at
sirasti vienas ar daugiau bile 
kurioj kimo dalyj; plaučiuo
se, kepenyse, inkstuose, kam 
Juose ir kitur. Tečiaus šitoąe 
mėsose retai jie nesusidaro. 
Dažniausiai jie raudasi tonsi- 
luose, gerklėj, nosįes plyšiuo
se, kaklo limfinėse liaukose, 
apie dantų šaknis, pas mote
ris gimdoj, Falopijaus dūdelė
se, pas vyrus sėklinėj ir pro- 
stalinėj liaukoj. Ausis, tulžiu© 
pūslė,. apendiksas irgi neretai 
tampa fokalio apsikrėtimo 
vietomis.

Nors mėsos, įr susiorgani
zuoja' aplink bakterijas, kąd 
neleidus * toliau joms skleistis 
ir ardyti, tečiaus lizdo sienos 
kurtais bakterijų padėdamos; 
kurtais mėsos pačios dėl ko
kios nors priežastieš susilpnė
ja ir bakterijos jas įveikia. 
Reikia žinoti, kad per foka- 
liųs apsikrėtimus teka krau
jas ir . limfa,f todėl ąu jų sty- 
yc! išeina didesnis -ąr mažespįs 
bakterijų skaitlius. Kraujas 
arba lįmfa nuneša jas Į kitas 
kūno dalis, kur vėl gali įsi
kurti ir dažnai įsikuria nauji 
lizdai. Pav., iš nesveikų tonsi
lų arba dantų alslrapda kak; 
lo liaiįkų padįdėjimas.' Baktė: 
rijos iš tonsilų kartais, pasie
kia ausį ię padarų joje staigų 
apba (ihroninį įdegimą. Bakte
rijos iš ausies, toųsilų, noaięs, 
gimdos, sėklinės liaukos ar iš 
kokio kito įiadu guli pmkti 
sąnarius Ir juos įdęgti. įtaigu
sis ir chroninis ręumųttamąs, 
kaip ištiria, netoli visuomet

šita konipeticijos formą yra 
evoliucijos padaras. Gimsta 
ji žmogaus prote kuris ieško 
tobulesnių ir patogesnį sąly
gų gyvenimo. Negali būt gin
čų ,kad motorai suteikia 
draugijai daug patogumą, bet 
jie, atstatydami arklį iš darbo, 
sunaikino tą visą pramonės 
šaką, kuri buvo surištą SU ar
klio gadyne. Visa vežimų ir 
pakinktų gamyba Žlugo, žlu
go kalvio reikalingumas, ūki
ninkai nustojo delno iš arklių 
auginimo. Avižos ir šienas, 
pirmiau arklių užlaikymui 
vartojamas, nustojo rinkos. 
Trobesiai arkliams ir veži
mams statyti, liko be vertės. 
Daug Žmonių, kurie dėl ark
lių vartojipio turėjo užsiėmi
mą, taip pat paliko be darbo. 
Jiems prisiėjo taikintis prie 
naujų sąlygų, ieškoti naujų 
užsiėmimų.

Tokios permainos sudaro 
laikinai daug žmoniems nuo
stolių.

Jeigu permainos paliečia 
vieną tik kokią ekonominę 
sritį ,kaip štai transportaciją, 
apie kurią kalbėjome, ir tos 
permainos yra galutinos arba 
laipsniškai įvykstančios, tai 
nuostoliai paliečia tik nedide
lį-draugijos dalį, kuri tuos 
nuostolius paneša, ir pamažu 
prisitaiko prie naujai susida
riusių apystovų. Tokiame ąt- 
vejyj draugija tą sąlygų besi- 
keitimą nejučiomis pergyve
na, ir gali tik gėrėtis įvykusia 
pažanga. Kitaip tą keitimąsi 
draugija atjaučia, kada išra
dimai keičia gyvenimo eigą 
visose ekonomijos ir kultūros 
srityse. Tada tai įvyksta 
tikras perversmas revoliucija, 
kuri iš pagrindų suardo visą 
draugijos santvarką ir verčia 
ieškoti naujo draugijos surė
dymo.

Tokios nuodugnaus perver
smo gadynės ines kaip tik da
bar ir susilaukėme.

VI
Išradimas garų jėgos ir jos 

pritaikymas pramonėj© ir pre
kyboje darė prądžią taip va
dinamai ekonominiai revoliu
cijai. VąrtojipiaS garo suda
rė vieną tik laipsnį aukščiau 
pasaulio pažangoje. Buvo tai 
tik viena iŠ daugelio prfemo-, 
nįU» kokias žęięgus vartojo ša«- 
yo pastangose palengvinti sau 
gyvenimą ir jf padaryt,tobu
lesniu ir patogesniu, HadL 
bis arba primityvią žmogus 
gamino sau gyvenimo reikme
nis tik savo jėgomis. MaŽ-po 
maž jis prisisisavino laukinius 
žvėris ir .juos pradėjo varto
ti savo reikalams. Be to, tarp 
žiųoiilų ėjo kova už viršeny
bę, ii’ tie, kurie nugalėjo ki
tus, nugalėtus pavertė į savo 
vergus. T°kl^ judu susida
rė draugijos lųoniai — valdo
nai ir vergui. Tąrp tų luomų 
ėjo žiauri kovą. Visa ta ko
vą ėjb dėl ęa^eldojimo kuo- 
daugiausia jėgos,’ atsickimui 
saumyliškų tikslui — pagerini- 
ipo buities. Bet pavergimas 
Žmonių ir gyvulių davė gerbū
vį tik mažam skaičiui ga
liūnų. . Viąuomenį kentė skur
dą, tą$ui bėganį žmones su- 
fądo bįu|us pakartoti savo 
tikslams ^amtoa Jėgas — vėją, 
vantlehi* Mažnpb*maž žmo-

VII .
Jėgos, garb, elektrikos ir 

sprogstančios medžiagos yra 
vadinamos neorganiška jėga 
atskyrimui jos nuo organiškos 
jėgos — žmogaus ir kitų gy
vūnų. Su pradėjimu vartoti 
neorganiškos jėgos ,prasidėjo 
kmnpetiaija tarp tų dviejų jė
gų, Pirmą pasekmė tęs kom- 
policijos buvo panaikinimas 
vergijos visose tose šalyse, 
kur technologija pasiekė auk
štą tobulumo laipsnį. Mat 
technologija galėjo išsivystyt 
tik tokiose šalyse, kur gamta 
teikė neorganišką jėgą, To
kiose šalyse ir žmonių apšvie- 
ta sparčiau plėtėsi, o kur plė
tėsi apšyieta ,tep aiškiau yra 
suprantamo* ir žmonių teisė 
prie patogesnio gyvenimo, 
prie laisvės, lygybės. Kada iš 
vipnw pusės kįlų žmonių pa
geidavimas laisvės, teises 
spręsti savo likimą, o iš kitos 
pusės technologija teikė me
chaniškas - priemones atlikt 
tokius darbus, kokius vergai 
atlieka, paliuosavimas žmonių 
iš vergijos tampa lengvas už
davinys.
me, kaip be jokų iš arklių pu
sės pastangų, jie laipsniškai 
buvo paliuosuojaml iš darbo, 
ir dabar tik mažai kur 
vartojami.
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VIII
Ekonominį revoliucija, 

sudarė kompeticija tarp 
ganiškos jėgos, kuris pakeitė 
rankdirbystę mašinų išdirbys- 
te — mašininė produkcija 
vienkart pagimdė reikalą 
koncentruoti kapitalą, be ku
rio technologijos laikais joki 
sritis ekonominio gyvenimo— 
gamyba, prekyba, susisieki
mai — negali gyvuot. Kuo-

Musų laikais mątfi-

vra

kuri
°r-

mat — negali gyvuot. Kuo- 
daugiau tobulinos technologi
ja, tuo svarbesnį vąidenį lošė 
koncentruotas kapitalas, ku
ris, pagalinus, pagimdė svar
biausią pasaulyje jėgą fi
nansų koncentraciją, ant ku
rios rėmėsi kredito sistema.

Kapitalas Ir kredito sistema 
yra du skirtingi dalykai, nors . 
susidaro iš tos palips medžia- 
Mos - pinigų. Kapitalu va
dinamą tą turtą, ktiris yra 
reikalingas pagaminimui ir 
pristatymui vartotojams gyve
nimo reikmenų. Todėl visos 
mašinos, patalpos ir viskas, 
tas reikalingą gamybai, pirk- 
lybal Ir susisiekimams, yra 
kapitalas, o pinigas yra rei
kalingas tik to turto įgijimui. 
Mašina fabrikų trobesiai, gclž- 
keliai ir visas turtas nėra pi
nigas, bet jis yra vadinamas 
kapitalu. Automobilius ,var-Automobilius ,var.- 
tojamas pasivažinėt, dėl savo 
malonumo, nesiskaito kapita
lu, tuo tarpu taksi, tokios pa
čios konstrukcijos mašina, 
vartojama vežimui žmonių dėl 
uždarbio skaitoma yra kapita
lų . Tas skirtumas ‘reikalin
gas gero supratimo, kalbant •
apie ką|iltį!bmtą/ — Turint 
lups skirtumus, aiškiai nusta
tytus savo mįnty, mums bus 
lengva suprast, kad technęlo- 
gijųa gadynėje, ar kurioje gy
vename, kompeticijon stoja 
keteetas stambių galiūnų,

Matome čia organišką ir 
neorganišką jėgas, kapitalą, 
technologiją, kreditą. Santy
kiai tarpi tų keturių galiūnų 
yra visada draugiški, nes juos 
riša bendras interesas. Visas 
ekonominis ir kultūrinis judė
jimas paeiya iš sujungimo tų 
keturių veikėjų. Jėga be ka
pitalo, o kapitalas be jėgos 
nieku nuveikti negali, Kada 
kapitalas turi jėgą,. prasideda 
judėjimas.

(Buk daugiau)
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Eksperto nuomonė švie
čiamųjų dujų klau

simu
šiomis dienomis F. P. Fisher 

paskelbi savo raportą, kuria
me sakoma, jog Chicagoj už 
gesą (šviečiamąsias dujas) per- 
brangiai imama. Jis sako, jog 
kainos turėtų būti numuštos 
25 nuošimčiais, ir net tame 
atvėjyj kompanija turėtų gra
žaus pelno, — pasidarytų še
šis nuošimčius su viršum ant 
investuoto kapitalo.

Fisher yra geso gamybos 
ekspertas iš Mount Vernon, O.

Nelaimingų atsitikimų 
skaičius sumažėjo

Nuo šio mėnesio pirmos die
nos Chicagos policija pradėjo 
saugumo vajų, — pradėjo stro
piai žiūrėti, kad automobilistai 
nelaužytų trafiko patvarkymų. 
Dabar policijos komisionierius 
Allman skelbia, jog tas vajus 
duoda teigiamų rezultatų, — 
esą, nelaimingų atsitikimų skai
čius žymiai sumažėjęs. Kas 
dieną policija areštuoja tūks
tanti su viršum automobilistų, 
kurie neprisilaiko trafiko pa
tvarkymų.

Urobibicijos agentai 
sausina Chicagą

šeštadienį prohibicijos agen
tai darė ablavą ant butlegerių. 
Tapo areštuota 27 vyrai ir 3 

•""moterys. Adresu 1428 S. San- 
gamon st. buvo užtiktas alaus 
bravūras, — surasta ten 8,700 
galionų alaus.

Dili Pickle atrėmė poli
cijos užsimojimų

Chicagoj yra savotiška “bo
hema”, kur vakarais susiren
ka labai įdomus žmonės. Tie 
žmonės daugumoj jokių kon- 
vencionališkumų nepripažįsta, 
— kalba atvirai, kų mano. Ta 
“bohema“ turi ir ypatinga var
dą: Dili Pickle Club. Kliubą 
sukorė ir j j per daugelį metų 
veda Jack Jonės. Per žiemos 
sezoną ten statoma scenoj 
įvairus veikalai, o sekmadienio 
vakarais skaitoma lekcijos. 
Lektoriais pakviečiama kartais 
labai žymus žmonės. Pavyz
džiui, ten yra bent kelis kartus 
kalbėjęs garsusis Chicagos uni
versiteto profesorius Anton 
Carlson, vokiečių profesorius 
Kaffka ir kiti.

Šiais metais prie kliubo tapo 
Įsteigta ir savotiška valgykla. 
iPolicija pradėjo kabintis ir 
reikalauti, kad kliubas gautų 
valgyklai “laisnį”. Pagalios,

JESEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 16 dieną. 4 valandą po 
piet 1932 m„ sulaukęs 42 metų 
pmžiaus. gimęs Kelmės parapijoj, 
Kelmės dvare, Raseinių ap. 
' Amerikoj iigyveno 23 metOs.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Leonardą, brolienę Vladis- 
lavą, 2 brolvaikius Stanley ir 
Heleną, pusbrolį Antaną Kalvai
tį. o Lietuvoj 2 seseris Bronis- 
lavą ir Barborą ir švogerį.

Kūnas pašarvotas randasi Zolpo 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
rugsėjo 20 dieną, 8 vai. ryte iŠ 
koplyčios į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielai O H ten bus nulydėtas į Šv. 
Katimiero kapiries.

Visi ». a. Antano Jesevičiaus 
gįnriflės. draugai it pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasKU- 
tlrtį patarnavimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė ir Giminės,"

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius t J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203. f
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Paliuosąvo banditus, ku 
rie apipiešė Martinkų

. ,rr- ...-Lr--n
L /r •' 1 . *

(Prieš kiek laiko keturi jauni 
banditai apipiešė Charles Mar- 
tinkaus valgomų dąįktų krau
tuvę, 700 W. 59 st. Banditai 
tapo suimti’ ir Martinkus juos 
pažino. Tačiau “jury” juos pa- 
linesavo. Prokurorai įsakė jau
nuolius vėl areštuoti ir jie bus 
teisiami už ponios Martinkie- 
nės apiplėšimą.

matoma, jog prohibicijos jįsta* 
tymas bus modifikuotas, tai jis 
ir vėl atsidaro.

Pėter Conrad 
i Potogtafuojt: jdių ha- 
| muose arba studijoj 
I 6023 & Halsted St 

(Jausiu Stud.)
Rci.' 730 W. 62nd St. 

k Tel. Eflghsvood $840

fc*»t į* i.. į iįį. .yifi ftjniį
-*<u.

(Acme-P. y A. Photo]

Seipp mokykla, arti Streator, 111., iš kurios, laike pamokų, pra
puolė mokytoja, p-le Collotte Haley. Jos brolis kaltina, kad ją 

išvogęs katalikų kunigas William Courtney iš Alexis, 111.

visas reikalas atsidūrė teisme. 
Jonės paaiškino, jog tai nėra 
vieša valgykla bizniui daryti. 
Teisėjas pasitenkino tuo pa
aiškinimu ir policijos kaltinimą 
pripažino nepamatuotu.

Dili Pickle Club randasi 
resu 18 Tooker pi.

Bėgiy šešių mėnesių tie 
patys banditai apiplėšė 

viešbutį tris kartus

ad-

Pavojingas gėrimas

Fornolski, 1308 E. 
Charles A. Zasaitis 

lietuvis),
avė. Nusinuodijo

Per paskutinius šešis mene,* 
sius Jackson Arms viešbutis, 
3441 W. Jackson blvd., tapo 
apiplėštas tris kartus. Ir kiek
vieną kartą ateina plėšti vis 
tie patys du banditai. Pereitą 
penktadienį jie apiplėšo vieš
buti ir pasišlavč $147. Pirmiau 
du kartu jie laimėjo po $200.

9313

Prieš mėnesį laiko nusinuo
dijo John 
93 st., ir 
(matomai, 
Woodlawn
jie sekamu buriu r suradę rau
doną skystimą, juodu pradėjo 
gerti, manydami, kad tai vy
nas. Tikrumoj gi tai buvo spe
cialia skiedinys, kuris yra var
tojamas radiatoriams, kad jie 
neužšaltų. Tas skiedinys yra 
nuodingas. Tiek Fornolski, tiek 
Zasaitis 
koroneris
skiedinys ir buvo tikroji mir
ties priežastis.

Agrikultūros sekreto 
rius Chicagoj

pasimirė, šeštadienį
paskelbė, jog tas

Moterys moka geriau 
vesti biznį

šiomis dienomis Kath erine 
Maddux, Chicagos Zonta Inter
national (biznyj esančių mote
rų organizacija) prezidentas 
pareiškė, jog statistikos davi
niai rodo, jog moterys mokti 
geriau biznį vesti, negu vyrai. 
Apie tai, esą, galima spręsti iš 
to, kad moterų vedamos biznio 
įstaigos rečiau nusibankrutija, 
negu tos, kurias veda vyrai.

Prašo pranešti naujus
adresus

Neužilgo prasidės krausty
mosi laikas. Tūkstančiai žmo
nių permainys gyvenimo vie
tas. Todėl pašto viršininkas 
Arthur C. Lueder prašo 
tų, kurie persi k raustys į 
jas vietas, pranešti paštui 
naujus adresus, kad butų
ma be susivėlinimo laiškus pri
statyti.

visų 
nau- 
savo 
gali-

Per 20 mėnesių tapo 
areštuotas 36 kartus

Grnborlai

S. M. SKUBĄS
GRASOMUS IR BALSAMUOTOJAS 

Dideli (e ttUl tofilfių d,UI

K1Z1S

šiuo
6:30

pasauliu 
valandą 

14 metų

HELEN

Persiskyrė su 
rugsėjo 18 dieną, 
ryte 1 932 m., sulaukus
amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Martbą po tėvais Lisau
skaitę. tėvą Ipolitą, brolį Wil- 
liam. ciocę Karoliną Katčergienę 
pusbrolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3207 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge rug
sėjo 22 dieną, 8:30 vai. ryte iŠ 
namų į švento Dovido parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Helenos Kizis gimi
nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ,

Tėvai, Brolis, Ciocė, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Pereitos savaitės pabaigoj i 
Chicagą atvyko agrikultūros 
sekretorius Arthur M. Įlydė. 
Atvyko jis vyriausiai politiš
kais sumetimais: vesti agitaci
ją už prezidentą Ilooverį.

Šiandien atsidarys še 
šios vakarinės “high 

schools”
šiąnilien ‘atsidarys šešios va

karines “high schools” — auk
štesnės mokyklos. Numatoma, 
kad tas mokyklas latikys apie 
25,000 
mokėti 
penkis 
tęsnūs 
nius 
Lake View, Schurz, Englewood 
ir Fenger.

žmonių. Mokiniai turės 
už įsi registravimą po 

dolerius. Sekamos aukš- 
mokyklos turės vakari- 

kursus: Austin, Cane,

70 mpkyklų turės pi
gius restoranus

70. Chicagos mokyklų turės 
pigius restoranus, kur vaikai 
galės pavalgyti net už penkis 
centus, žinoma, tie restoranai 
turės nuostolių, kuriuos pa
dengs kvietimo Taryba.

• A

Lionei Thomas, negras, tu
ri tikrą rekordą : per 20 mėne
sių jis jau tapo areštuotas 36 
kartus. Tik prieš kelias dienas 
jis tapo paliuosuotas iš kalėji
mo, kur jis sėdėjo šešis mėne
sius. Tačiau vos spėjo jis išei
ti iš kaįėjįmo, kaip policija ir 
vėl jį areštavo.

Atsidaro alaus gamini
mo mokykla

Wahl-Hėnius Ins.titutas, 2374 
Lincoln avė., vėl atsidaro. Ta
me institute dėstoma, kaip rei
kia daryti alų. Dr. Max Henius 
grįžta iš Europos, kur jis bu
vo nuvykęs studijuoti alaus ga
mybą. Užsiregistravo jau 23 
asmenys.

Nuo 1915 m. institutas buvo 
užsidaręs. Kadangi dabar nu-

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mus. Bptty Luodeko 18 Dayton rrtSo: ‘Ai 
. artoju Kruschcti, kad sumažinti svarumu— 
afi netekau 10 svaru | viena savaitę ir ne
žinau khip ji ir rekomenduoti“.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAŪGtAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite DUee gaukite-

varto.
C .—- -ir 
žinau italu jį .

Kad nuimti i
NEKENKSMINGAI _____  ____ ___
lio Kruschon stikle karsto vandens ryte prlcS 
pusryčius — tai yra saugui būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonkn, kurios 
Užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jt pas bile aUtieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jua turite saugoti 
savo sveikata.

žiūrėkite, , kad gautumėt Rruschon Salti 
Jeigu Si pi^ma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias .būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Graboriai

LachavichL ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o L^urn 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseirelč 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
j, SKYhlUS:

1439 S. Coiift, Cicero, BĮ.
Tel* Cicero 5927

to « ■■ .... o įsu fc,

J. F. RADZIUS
■ . ■; ■ .

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju gekiau ir pigiau 
Degu kiti todėl, kad 

Hrpriklausau prie gra- 
H Udirbyltės 

' OFISAS)
668 W. 18th Street 

Tel. Ganai’ 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

I '•' ■ > '■ >• > ■ f iii'
Irtm ttrtrt: M n iO^rt .aro i ,..t .1 >■ „nOi,.. . ............................
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Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ (STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su Mbvi nupighlto- 
mig kainomis už aukštos rųšies pakddojhaii Mm nbkė 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogau* kūno į 
(staigą iŠ bile kokios miesto dalies. J t

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
rmmus ir atyėš | miltų įstatyty, kur gaMte pamatyk <•

| tti, «r Djs ln pirksit ar ne.
EUDEIKIS ym vienatinis lietuvių fzaboiius, kurisf

.•a* > a a. i t, ne .a . a .

Šermenų. Pajaukite EUDEIK] pirm negu kreipsitės kur

■ ! ■■ ' ■ ■ ; ■' /'v ;■ ■ '-Ir"

EUDEIKIS
jūsų GiUiioanja, •_

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri T4efonal: YARDS 1741 Ir 1741

.jaru, į i.b_

Tel. Rotutelt 7332

1. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiemi reika

lams. Kaina prieinama

33191 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais k Subatoms 

2420 W. Marųuette Rd. arti Weeteth Av 
Phome Hemlttk 7828

Pantdlliab. Sirtdomb it Plmyllu b 
1821 So, Halsted SltUf

.Ii nmm I MdMrtiurti.iMligsii      .m ■■■ a— 

Dr. C. KASPUTIS
DENTISTAS •

Grįio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojo} vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-0 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

A MONTVID, Jį D.
Wrst Town Stati Bank Bldg. 

2400 Haditon St.
Vai.: 1 Iki 3 pe pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. Sęeley 7330 
Namų telefonas Brunivrlck 0597 

■   ii iii. n.    „j ■    ...............

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

Tel Kenwood 5107, 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tytet 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

upeut Iventeuiienlo ie ketoittttditnhe

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė. ‘ 
CHICAGO* ILL. 

. ■ / . ■> • ■ i

Lietuvės Akušerės

Pbone Canal 6122DR. S. BIEŽIS | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 1
Valandos: 1—3 b 7-—8 

Sertdomu ir nedėliomu pagal sutarti. 
Retidencija 6628 So. Rkhmond Street

Telefonas Republic 7868>
...............................——j———— 

Ofho lt Rez. Tel. Boulevlrd 5913

DR. BERTASH
756 W. 35t& St

(Cor. of 35th « Halsted Su) ' 
Ofiso valandos nuo 1-3* nuo 6:30-8:30

. Nedėldieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tek Boulevatd 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4* nuo 7*9

* Nedėldieniab pagal sutarti 
iii I 11. ■■■ Mobili II I M.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosią* 
blauzdų gyslas.

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

Tek Boulevard 1401

Lietuviai Gydytojai L 

Dr. Vinceht C* Steelė 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytoj

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

Gerai lietuvianur žinomas per 25 me^ 
cus kaipo patyrąs gydytojai ddftrgae 
ir akušeris.

Gydo staigias lt chroniškas Bgro ty
rų. moterų Ir vaiką pagal naujausfa 
metodus X-Ray it kitokiu dekoru 
prietaisus.

Ofisas k Laboratorijas 
1025 W. 18d> St„ netoli Morgan 8d 

Valandos: nuo 10—12 pietą b 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 «r Cenrrd 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 tssbog 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų* Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vat ryte* nuo 2 Ik! 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v* Jlenų. 

Phone Midvray 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
- 4631 South AehUmd AvėwU 

Ofiso Valandos:
Nno 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pM

7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaztt 3200

Ofiso: Tel. Victoty 6893
Rez.: Tel. Drtnl 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų it VeneriikĄ ligų 
Ofisas, -

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10-—12.

Ofiso Tel. Lafayette 7031 
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DETISTAS

4143 Archer Av., kampas Francisco Av.
Valandos: 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Nedeldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL. .

Advokatai

JARUSH
physigAl 
therapy , 

« M!DWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phont 
Hemlock 9252

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialiste

4145 Archėr Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

K. GUGIS
i ■■ -

127 N. Deatbotn St., RoOfU 1113
Telefonas Central 44lt \ 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

3323 South Hahted Sttut 
Tek Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėiioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

D1L VAITUSH,OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvint akių įtempimą, knrli eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo* 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vilttbse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas SU elektra* paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis pagal sutarti. 
Akinių kainos per pusę piginus, kaip 
buvo pirmiau, h

Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau* 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
<649 S. AshldnS Adi,

'miBĮp Boulevatd 6487
11     " ■»! ■—■H..I ro■■ ■ ■ . i.mIbį.i, .1,    

Tet Yards 1829 , . .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Į* - .. .

Patyrimai 
Komplikdotuoie 

Atsitikimuose

■".r'" '■■■'-■ '•

L Valatidūš . , .............
Nediliomii ntio 10 iki 12

lietuviai'byiiyMįP

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

ir nuo 600 iki 8t3O vakare. Sefc- 
madieniab.ndo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbon. Bąalenrd SW.

6 iki s

6600 South Artesian Aveneu 
Phont Prospere 6659 

Ofiso Td. tanai 0257,

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL*

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS Ift CflIRUROAS 

O F 18 A 8:

4645 S. Ashland Avė.,
OflBo valandos BUft 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 

8 vai. vak. Nedėliomis pagal . sutarti 
Ofho Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

As K. Rutkauskas, M. D
4442 South Westecn Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L.YUSKA 
2422 W. Mugant, tU. 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietą, seredoms po pietą k 

nedėliotos pagal susitarimą

DR. A. J. GtJSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vakaro* 
nedėliomli pasai sutarti 
4847 14fh SrrML 

CICERO. ILL. 
X-Ray.

Hemlock 8151

DR. Va & NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Matgaette Rod 

VthindoH 9-*l3» 7—9* Antta&fci 
Ketvirtadieni vakartis pagal aiiitati

it 14tA Stttet, 
RO» ILL.
ne Cfętro 1260

p»in» M ■■■ —

h

Phone Boulevard 704

Deiitistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tb Strtąi

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Strėėt 

Arti Leavįtt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9^ ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisu 77 V. Washington St,
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandom: 9 fyto iki 4 po pietą

Vakarais: Utaro* ir Ketv.*—6 iU 9 tai. 
4145 Archer Avė, Tel, Ldfayette 7337

Namą Tel* Hyde Park 3395 '

JOHN B. BOllDĖri 
(John Bagdžiudu Botdta) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adamt St., Reom 1642 
Telephont Randolpb 6737

Vakerais 2151 W, 22nd St. nuo 6-9 
Telephont Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte T et Repnblie 9600

JOSEPH j. fcRIŠH 
Lietuvis Advokatas

4631 So, AthUnd Aoe. 
Tel. Boulevard 2800 *

Rel. 6515 6a. RocIMI lt. 
Tel. Republic 9723

ADVOKATAS 
52 B. 107th St. — prie Mic^igan Avė. 

Tel. Pullman 5950—6377 ' 
4600 S. Wood St. — Ketverto nk. : 

Tel. Lafayette 6393 e . 
160 N. LaSaTle St. — pagal rotirtj

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST. Room U0J 
Tel. Central 6J66 

VAKARAIS: 3117 S. Union Ąvt* 
Tel. Vfctory 2213 * 

ArbU 1800 W. 47th St. Laf. S490 
Pagal sutariau . .. .

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tdipfeon. Hualock nil > T

t
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CLASSIFIE D aUS

hoi Kent

pro

kalbos

Radios

MADOS MADOS MADOS

daro

musų

taisyk savo klai
kada

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Rašo Nemunas

Jums Nereikia Atvažiuoti

2802

2972
2972

dygs tavyje jausmas
visi

ŠAUKITE
6 metų

ROOSEVELT

8500

(Adresai) Sss

(Miestą* n labi.)tik dirb-
GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

■ visi veidmainiauja, 
biednąjį skriaudžia,

kokius gerus te
duoda Naujienos*.

nekaltų 
krauju, 

pasriuvo

tgims 
jaus-

kartu
savo

Tačiaus 
pareikštus 

ykusiai at«

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

RENDON 6 kambarių 
dideli ir šviesus 
denj kasdien.

me- 
savo 

sake, 
laiku 
tu jį 

i me
nesi

— anarchistų 
nešvarus poli-

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, III. 

-i ’ ■ ; ,.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mieroa ............»..............

4344 
teko 
am- 

prieš

(Kalba sakyta tuo laiku 
visi miega)

per krutiniUpton’o
pranašavimai, kad

flatas, labai 
. Duodame karštą van- 
Renda $30.00.

4521 So. Washtenaw Avė.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Ponia Drigotiene jau 
pasveiko

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
‘ 900 W. 37tb St.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų 
taipgi dirbame blekorių darbą — 
rinas, ’ oro šviesą, * ir pataisome^ 
ir t.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Mes 
stogų 

oro ' šviesą, * ir pataisome pečius 
Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

2332 Madison St.

JUSTIN 
MACKIEWICH 

MORTGAGE BANKĘR 
2324 S. Leavitt St 

Tel. CANAL 1678-1679

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti 
ant ilgesnio laiko

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

Apie menuo laiko atgal ponia 
Drigotiene buvo smarkiai už
gauta automobili aus, lipant iš 
gatvekario. Pasėką' viso to buvo 
nulaužta koja ir sužeista gal
va. Turėjo išbūti ligoninėj apie

Spalių 9 d. paminėji 
mus

banką paduoti

Tau nereikia daug pasakoti, 
— matai pati kokia nelygybė 
tavyje viešpatauja. Vieni ta
vo sūnus ir dukterys maldau
ja pagelbos, neturi iš ko gy
venti, ką valgyti, kuo prisi
dengti, o kiti tavo šeimos na- 

bet ir inte- riai gyvena pertekliuje: pui-

Areštavo Petrą Balčiulį, — 
kaltinamas maisto krautuvės 
savininko nušovimu. Rugsėjo 
13 d., kaip jau buvo pranešta 
“Naujienose”, du banditai api
plėšė maisto krautuvę, 5956 S. 
Halsted st. Laike plėšimo tapo 
nušautas krautuvės savininkas 
Krampert ir sunkiai sužeistas 
jo darbininkas Edvvard Kirsh. 
Banditai paėmė $75 ir pabėgo 
automobiliu.

[Acme-P. ® A. Photo]

Francis Grotty ir iPetras Balčiulis (po dešinei), kurie 
apiplėšė valgomų daiktų krautuvę. Laike plėšimo tapo nuŠau-. 
tas krautuvės savininkas ir sunkiai sužeistas darbininkas.

Gražiai atrodys iš 
bile kokios margos materijos. Jeigu norima dar ir pagražinti, tai galima 
siūles'apsiulčti gražiai pritąikytos spalvos šilku. Sukirptos miegos 36,

— Mažutei mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 1, 2, 4, 
4 metų ^mergaitei teikia 1% yardo 35 colių pločio materijos

Diskusijos
Po advokato pliekio 

buvo pakviestas adv. Waitčhes. 
Jis nurodė, kad darbas yra b“ 
galo sunkus, bet jis stengsis 
su pagelba komiteto ir depozi- 
įtorių surasti Jeisybę ir jeigu 
pasirodys, kad yra bankos ve
dėjų padarytų prasižengimų, 
tai pairaukti juos atsakomybėn, 
o jeigu bus surasti, kad nekal
ti, tai išteisinti.

Pasiprašė balso ądv. Kai" 
Pradžioje jisai pasisakė, kad jis 
buvęs pradėjęs dirbti depozito- 
rių naudai, liet komitetas j j

Bolševikų komitetas išnyko, ne
davęs atokaitos

Po to sekė klausimai, kuriuos 
pirmininkas atsakinėjo. Klausi
mai daugiausia buvo, kas da
ryti tiems, kurie Universal Sitate 
banke užsimokėjo savo taksas ir 
jos nėra priduotos Count-y Col- 
lectoriui; kas daryti, kad ' ban
kas prieš užsidarymą jiems ap
mainė mortgičius, įteikdamas 
vietoj gerų prastus; ir daug 
kitų.

Buvo taip pat paklausta, kas 
atsitiko su tomis peticijomis ii 
tais kvotomis bei pusdoleriais, 
ką pirmesnis komitetas (“vil
niečių” suorganizuotas) rinko, 
bet jokios atskaitos neišdavė. 
Į šituos klausimus niekas nie
ko neatsakė, nors svetainėje bu
vo to pirmesnių komiteto keli 
nariai.

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

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
zultatus

kalbu i tavo muro
Kai- 
nak-

menesį laiko. Daktaras Yuška 
jrižiurėjo ir gydė ją. Dabar 
randasi namuose,—jaučiasi ge
rai, bet dar negali vaikščioti.

Drigotas yra išdirbu jas “gi n- 
ger ale” ir sodos. Vieta randa
si ant Knox ir Archer avė.

—žvalgas.

mokytojus 
kurie neklaupia 

galingą dolerį, 
sielą tepti veid- 

stipk badu! Tai 
receptas visiems 
savo sielų nenori

suprantamai dėsto 
kiekvieną labai pa-

> me- 
pats geriausias laikas pradėti mo- 

šiandien 
Nuo 9 ii 

iki 3 po pietų ir nuo 7 iki S 
vakaro.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
3106 So. Halstrrl St.

Vos praėjo apie valanda lai
ko, kaip policija banditus paga
vo. Pasirodė, kad tai yra Fran
cis Grotty ir lietuvis Petras 
Balčiulis.

Balčiulis gyvena adresu 
S. Wood st. Kiek man 
patinti, jis yra 2S metų 
žiaus. Apsivedė jis dar 
mėnesį laiko. Apylinkės gyven 
tojai pasakoja, kad Balčiulis :š 
pat mažų dienų buvo linkęs prie 
blogų darbų. Du kartu jau 
prieš lai jis buvęs areštuotas 
už automobilių vogimą. Papras 
tai jis trankydavęsis per naktis 
ir jokio darbo nenorėjęs dirbti.

Prie viso to dar turiu pri
durti, kad jis buvo auklėjamas 
katalikiškoj dvasioj ir savo lai
ku lankė parapijinę mokyklų.

—Senas Petras.

Bendrai susirinkimas radare 
gerą įspūdį į susirinkusius, nes 
jokių skandalų nebuvo, kaip 
kad pirmesniame susirinkime.

—Reporteris.

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

atmokėjimais arba

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

3147 So. Halsud St.
Kreipkitės

840 W. 33 St.
Tel. Yards 2790

(Tąsa iš l-mo pusi.)
Kalbėtojas nurodė, kad įsta

tymai draudžia direktoriams 
imti paskolas iš savo banko, o 
p. Elijošius pats1 skolinosi ir 
dar kitiems • direktoriams davė 
po $10,000.0(1 ir $15,000.00 pa
skolas, kada jau baigė išsisem
ti banko “cash” ir iš depozi- 
torių buvo reikalaujama 60 
dienų pranešimų (notice) iš
traukiant savo indėlius. Sako, 
patėmytina, kad tas paskolas 

direktoriams ne lietu- 
bet svetimtaučiams, o

giai, 
mui 
traukia 
gu reikia. Čia tai viskas atsi
duoda daugiau pagonizmu, ne
gu krikščionybe. Nesimato tų 
kilnių Kristaus žodžių “Mylėk 
artimą, kaip pats save” ir kad 
visi esam Dievo akyse lygus. 
Kunigai, tų puikių bažnyčių ir 
koplyčių agentai ir Dievo tar
nai, kurie skelbia, kad mes vi
si esam Dievo akyse lygus bro
liai ir seserys, lygus šeimos 
nariai — jie kalba vieną, daro 
kitų: žodžiai už vargšus, dar
bai už turčius. Glosto, tėšija 
vargo peles, bet pataikauja ir 
yra įnagiais turtingųjų. Pra
dedant paprastu mažu politi- 
kieriuku, baigiant Dievo tarnu 
kunigu 
meluoja
turtingajam tarnauja. Tu, Chi
cago, tų viską matai, viską 
girdi, viską žinai, bet tii esi 
akmeninė širdis ir tavo jaus
mai, tarsi ta kietoji uola, ant 
kurios šv. Petras žadėjo sta
tyti bažnyčią, kurios nei pek
los vartai negalėtų . apgalėti. 
Tu negirdi vargšų skundų, de
javimų nei jų ašarų - 
viskas gerai, kas tavyje

tai daktarus, advokatus, inži 
nierius, rašytojus 
ir visus tuos, 
ant kelių prieš 
Nenori savo 
mainyste — 
tavo kilnus 
tiems, kurie 
mazguoti purve.

Chicago, tavo istorijos lapai 
nėra balti, tu spėjai daug ko 
įrašyti ne vien juodu, bet ir 
raudonu rašalu Nesi taip jau 
sena, kad negalėtum prisimin
ti Haymarket 
žudynių. Kada 
tikieriai suplanavo savo niek 
šišką darbą įvykinti, 
žmonių, darbininkų 
tavo miesto gatvės 
krauju — tu buvai kurčia ir 
nebylė. Tu taipgi prisimeni di
džiuosius darbininkų streikus 
už didesnį duonos kąsnį — tu 
laike savo amžiaus esi nema
žų skaičių nuvariusi į kapiny-

JAUNAS vaikinas neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, pamokytas, susikalba angliškai, 
ieško darbo už mokinį bųčernei, krau
tuvėj arba prįe duonkepio už valgį, 
pragyvenimą ir mažą atlyginimą. Stanley 
Grebelis, 1033 W. 103rd St.

Financial
Finansai-Paskoios

TIKRAI

Kaip kitais, taip ir šiais me
tais, yra rengiama spalių 9 d. 
paminėjimas. Lietuviams ta die
na yra atmintina tuo, kad prieš 
dvyliką metų lenkai smurto ke
liu pagrobė Vilnių ir jį šian
dien ’ebelaiko/

Kadangi tas žygis jokiu budu 
negali būti pateisintas, tai lie
tuviai yra pasiryžę kovot, tol ko] 
neatgaus savo istorišką sostine. 
Paminėjime kalbės visa eile 
kalbėtojų, kurie nušvies Vil
niaus klausimą. Bus taip pat 
geras ir įdomus muzikalia 
gramas.

Spalių 9 d. paminėjimas įvyks 
Lietuvių Auditorijoj.—N.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyklų 
reikmenų (School Supply) krautuvė. 
Vieta prie pat mokyklos.

1415 W. 53rd St.

Tyrinėja, Universal 
State banko nere

guliarumus

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. r 
netik senius, nekalbant" jau apie jaunuo 
liūs. r....................................................
Chicagoj 
kykla. 
būdą išmokinama į trumpiausią 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, 
vedystės, stenografijos, pilietystės, 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų 
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems 
mokslo dalykus i 
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams 
kytis. Ateikite ir įsirašykite 
MOKSLO VALANDOS: 
ryto iki 3 po pietų ir nuo

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Mokinasi pasiirražinimo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar fil mfinesl duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suiefikojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba rafiykto gau
site DYKAI 20 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybes. Dieninės ir vakarinės moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM,, 
National Sehool ot Cosraeticians, Ine., 

108 North State St.. Stato S057

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

pašalinęs. Tačiau jis nenorįs 
tam darbui kenkti ir stengsią
sis pagelbėti, jeigu Ims reika
las. Bet tolimesnėje savo kal
boje jisai ėmė kritikuoti komi
tetų už per lėtų veikimą ir iš
siėmęs iš kišeniaus‘peticijų dėl 
pašalinimo receiverio ėmė įro
dinėti jos “blogumą1 
adv. Waitches 
argumentus laba 
rėmė.

Chicago, aš kalbu 
tave

Ne, tu, Chicago, nesi 
motina, tu esi musų pamotė — 
tu tik temyli turtinguosius 
kurie gimsta su auksiniu 
štuku burnoje, bet ne 
gimusius skurdžio trobelė; 
dar ir tuos myli, kurie 
gimimo dienoje buvo 
tėvų vaikai 
moko- naudotis proga, — 
vogti, įstatymų laužym 
liais pasidarė bagotais. 
tiktai 'jie yra tavo gei 
vaikai-piliečiai, o ne mes 
go skruzdėlės.

Prieš dvideš:mt penkis 
tus Upton’as Šinclair’is 
“Raiste” (The Jungle) 
kad tu, Chicago, greitu 
busi musų. Jis klydo, — 
apvylei. Dvidešimt pen 
tai praslinko, bet tu dar 
musų ir dar tiek pat metų gal 
praslinks, kol tavo akmeninė 
širdis ir uoliniai jausmai at
jaus, supras, kad tavo šeimos 
vaikai neprivalo vieni grimsti 
skurde, o kiti maudytis pertek- 
lio upėje. Kada tą viską su
prasi, — dygs tavyje jausmas 
pasibiaurejimo tuo viskuo, kas 
aplink tave yra susikūrę — 
vaizdžiai pamatyši esamas 
skriaudas ir ’ iŠnaudojimfe vie
nų per tuos, kurie iš kitjo var
go, prakaito gyvena, 
tavyje tikrai motiniški 
mai linkui tų, kurie ilgus lai 
kus gyveno neturte, varge — 
busi maloni motina vargo spau 
džiamiems ‘ vaikams 
Sinclair’o 
busi musų motina, realizuosis 
gyvenime.

2802 — Labai elegantiška išėjimui 
batisto arba kitokib?'-margos, lengvos materijos 
ir 2p metų mieros ,

.2958 
bile ‘kokios

lektuales žmonių spėkas, kaip kųs namai, tarnai, skanus val- 
šampanas pasigardžiavi- 

atostogos kur tik širdis 
visko daugiau, ne

dalino 
viams. 
pats visą laiką šaukę remti lie
tuvių įstaigą, kuęi esanti “tvir
ta kaip uola”! f

Kalbėtojas ragino komitetą, 
kad už šituos visus darbus ban
ko vedėjai tuoj aus butų trau
kiami atsakomybėn, idant jie 
gautų užsitarnautą bausmę. O 
depozitorius jiSni ragino rašy
tis po peticija dėl pašalinimo 
dabartinio receiveiio ir 
eiti 
“claims

CLASSIFIED ADS. Į
Educational

Mokyklos __________

Tiesa, daug kas tavyje ran
dasi gero, įdomaus, džiuginan
čio: kolegijos, knygynai, me
no įstaigos, parkai, muziejai. 
Tuo tikrai tu gali didžiuotis. 
Bet juk ir Roma Nero laikais 
buvo meno ir sporto židiniu, 
mokslas jau ir tada spardės 
vystykluose, bet išdykumas su
naikino Romos galybę. Pago
niška Roma žuvo piliečių ne
lygybes dūliai. Chicago, tu neik 
tais keliais 
dų, kol dar nėra vėlu, neskirs
tyk savo šeimos narių į plebė
jus ir patricijus.

Man nesmagu, kad tave rei
kia mokyti, bet atleisi, kad 
tau patarimus duodu. Geras 
patarimas, kaip ir geras vais
tas, gydo blogybes ligas, nai
kina pavojingas bakterijas. ^Aš 
vien tai kalbu dėl tavo gero
vės. Noriu, kad tu dar spar
čiau augtum — augindama 
mokslo ir dailės įstaigas. Bet 
nenoriu, kad tavo šeimos na
riai vieni gyventų pertekliuje, 
o kiti badmiriautų. Tu esi 
krikščioniška Chicago — nesi 
pagoniška, kaip kad buvo Ro
ma. Tavo bažnyčių bokštai net 
dangų siekia, jų architektūra 
visų musų smalsią akį traukia. 
Kunigai, kurie skelbia Dievo 
žodį ir didžiuojasi krikščioniš
ka civilizacija, pasakoja žmo
nėms, kad Dievo akyse nėra 
skurdžių nei turtingų 
lygus. Jeigu imti kunigų žodį 
už teisingą, tai tu, Chicago, 
esi pagoniška, nesi krikščioniš
ka. Jeigu krikščioniškas Die
vas pripažįsta lygybę, brolybę 
visų piliečių, o tu, būdama mu
sų motina, nepripažįsti lygybes 

šeimos nariams —

šauk- 
mus, 

e. Tu 
nors 

tyiednų 
bet augdami iš

sukti, 
o ke- 
Taip, 

i'biami 
var-

Business Service
____Biznio Patarnavimas ____  
NAMŲ SAVININKAMS 

Musų biuras suteikia patarimu* oa 
<nų savininkams, reikale nesusipratimi* 
su rendauninkais. Maža narystės mokės 
tis. Expertų patarimai visais reikalai* 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pictQ 
LANDLORDS BURE A U of CHICAGO 

Incorporated
1642 West Division St. 

Tel. Armirage 2951 ir 2952

Furniture Fixtures
Rakandai-įtaisai______

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.

Real Estate For Sale 
Namai-žem ePardavimui

KAMPINIS LOTAS 58^x125. par
duosiu pigaii. 6 9 ta ir Fairficld Avė. 
Telefonuok Rockwell 0717.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Gyvenimas priverčia mokytis 

Geriausia lietuvių mokykla visoj 
j yra Amerikos Lietuvių Mo

čia pagal naują mokinimo 
laiką 

knyg- 
laiškų 
mok-

Klausyk, Chicago, aš kalbu 
į tave 
geležies, plieno jausmus 
bu į tave ir tada, kada 
ties tamsa gaubia tavo sielą 
amžina liūdnumo tyla; kalbu 
j tave ir tada, kada meili die
nuže padedant sesutei saulei, 
milionus spindulių žeria į tavo 
suakmenėjusią širdį. Kalbu į 
tave, noriu įtikinti tave, kad 
tu mokėtum atskirti žodžius, 
veidmainingus žodžius savo pi
liečių vaikų nuo žodžių žmo
nių, kurie tave gerbia, dabina, 
turtus tau krauja, tave stipry
bėje augina.

Tu žinai, Chicago, kad tavo 
Šeimynos skaičius susidaro iš 
virš trijų milionų vyrų ir mo
terų, — senų, viduramžių, jau
nų ir mažų; tu esi musų visų 
motina. Tas tiesa. Bet tavo at- 
sinešimas j tavo šeimynos na
rius nėra lygus. Tu į vargšus 
žiuri išdidžiai, pro pirštus, ne
nori nei matyti jų. Tu teis
muose dažniausiai palaikai 
skriaudikus vietoje skriaudžia-1 net savo 
mųjų, dirbtuvėse darbdavius tai esi pagoniška, 
vietoje dirbančiųjų. Tu savo 
Šeimynos narius padalinai į 
klases: turtingus ir biednus, 
išnaudotojus ir išnaudojamus.
Tu eini su tais, kurių galia ir 
valdžią diktuoja lytiems.

Tu skurde laikai 
iuv&s darbo peles,

Fa^mg For Sale - 
Ūkiai Pardavimui_____

FARMA 1280 akerių Colorado Vai 
visa dirbama. 100 gyvulių ir visi įren
gimai. Parduosiu* ant lengvų išmokė
jimų. iš priežasties senatvės.

T. PAPLAUSKIENĖ, 
716 W. 22nd St.. arba 

VLADAS PIKELIS.
Star Route, Wigging. Colo.

suknelė. Pasiūti galima iš lengvaus 
Sukirptos mieros 14, 16, 18

— Augesnei moterei syečiuosna eiti suknelė, 
margos materijos.

42, 44 ir 46 colių per krutini 
2972 " ‘ ‘

amžiaus.

Norint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti jnierą ir aiš
kiai parašyti savo vąrdą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ną prisiųsti, pinigus ąrbą pąš- 

' o v ženkleliais kartu su už šaky - 
mu. Laiškus 'reikia adresuoti:




