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Sunkus laikai
vien

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

stovinti tavo susi

Bolivija nori taikiu 
tis su Paraguajum

Kviečia visų valstijų farmerius 
nepardavinėti grudų ir gyvulių

ko depozitorių susi 
rinkimo rezoliucija

Skelbia generalinį 
farmerių streiką

jaunas parapijcnas kaltina
mas nunuodijęs kunigą

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo o iki i vav

Stre’kuoja daugiau kaip 5,000 
rubsiuvių. 22 streikįeriai areš
tuoti, keli nubausti.Pasiųstos neva delei sprogusių 

dviejų bombų. Neleidžia strei
kuojančių angliakasių susi
rinkimų

Ceckley, W. Va., r. 19. — 
Prasikalę per 14 colių storio 
murinę sieną, 13 kalinių nusi
leido padaryta iš blanketų vir
ve ir pabėgo iš Raleigh pavieto 
kalėjimo.

Colombia rengiasi 
karui su Peru

Stockholm, rūgs. 19 
miero F. T. Hamrin konservą 
torių kabinetas rezignavo šia n

sužeistas traukinio 
katastrofoj
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Pasiųsta valstijos milicija su 
laikyti tolimesnę kovą

atėmęs 
apnuo-

Nan-
Li»i

šiandie jis pradės badavimą pro
testui prieš Indijos rinkimų 
įstatymus

Robotas pašovė 
išradėją

Sutinka ginčą spręsti pavesti 
neutraliai komisijai

Del senų

Prižiūrės ekspedicijos 
ir transporto bendroves

Didelis socialistų lai 
mėjimas Švedijos 

rinkimuose

Brighton, Anglijoj, rūgs. 19. 
—Alpha, pagelba elektros ' val
domas mechaniškas žmogus, iš
rastas Harry May, pašovė savo 
išradėją demoristruojant jj elek- 
trikinėj parodoj. May rankos 
buvo skaudžiai nudegintos ro
botui prieš laiką iššovus. Porą 
sykių prieš tai tas pats robo
tas yrą skaudžiai kaukštelėjęs 
išradėjui j gavlą.

Suomija suteiks amnes 
tiją nusižengusiems 

prohibicijai

rūgs.. 1$
Stasys šleinis, 42 m

Ohio angliakasių 
mėnesių streikas 

užsibaigė

Gandhi rengiasi prie 
bado įnirtęs

Kaunas 
skundžiama, kad įvairios ekspe
dicijos ir transporto bendrovės 
labai išnaudojančios savo dar
bininkus. Be to, pasitaiko ne
teisėtumų ir bankrotų.

Oficialiuos sluokshiuose svars • 
tomas ekspedicijų ir transporto 
bendrovių sutvarkymo klausi
mas. Numatoma išleisti specia
lų įstatymą, kuriuo butų kon
troliuojamas tų bendrovių vei
kimas, prižiūrima, kad neišnau
dotų darbinipkų ir piktai ne
bankrutuotų.

Dvi kuopos milicijos 
pasiųstos j Tay- 

lorville

La Paz, Bolivija, nigs. 19. 
—Bolivijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Guiterrez pranešė Ame
rikos neutralų komisijai Wash- 
ingtone, kad Bolivijos valdžia 
sutinka sustabdyti karą ginči
jamo j Gran Chaco teritorijoj, 
jei Paraguajus iškalno sutiks 
tą patį padaryti.

Ginčą dėl teritorijos, kuris ir 
iššaukė tarp šių dviejų šalių 
neoficialj karą, irgi sutinka pa
vesti spręsti neutraliai komisi-

Naujas civilis karas 
— Chinijoj

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

eina Shantungo 
vincijoj

Evansville, Ind.. rūgs. 19. — 
21 žmogus liko sužeistas trau 
kiniui su važiuojančiais j Nash 
ville, Tenn., karnivalo darbinio 
kais {važiavus 
rinj traukinį.

reliais rinktis gatvėse, 
biznio distrikte.

Shanghai, rug. 19. —Iš 
king pranešama, kad gen 
Chen-nien, maištininkų karve- 
dis, kurio stovykla yra Chefoo, 
iš nežinomų šaltinių gavo amu
nicijos ir finansinės paramos 
ir pradėjo karą su Shantungo 
provincijos gubernatorium gen. 
Han Fu-chųv . Maištininkai sic- 
kiasi užimti ShAntungo provin
ciją, tikslu atkirsti geležinkelį 
tarp Nanking ir Tientsin su 
Peipinu (Pekinu). Ties Weih- 
sien mušis eina jau dvi dienas 
ir naktis. Pirmąjį mūšį laimė 
jo valdžios kariuomenė ir pri
vertė gen. Liu pasitraukti.

Valdžia turi 80,000 kareivių, 
o gen. Liu 30,000

laiku streikuoja virš 
rubsiuvių ir streikierių

Muskogee, Okla., r., 19. — 
Beieškant plėšikų, kurie apiplė
šė ir nušovė automobilistę Mrs. 
Susie Sharp, rytinės Oklahoma 
kalnuose ištiko du susirėmimai 
tarp policijos ir banditų, ku
riuose du policistai ir 3 bandi
tai tapo nušauti.

Bogota, Colombia', rūgs. 19 
-—Colombia senatas antru skai 
tymu priėmė paskirimą $10, 
000,000 šalies gynimui 
su Peru.

Visuose miestuose daromos 
demonstracij os, reikalaujančios 
karo su Peru ir dedama tam 
karui pinigai.

Nesusipratimas kįlo delei to, 
kad didelis būrys peruięčių rūgs. 
1 d. užgriebė Colombia priklau 
santį uostą Leticia, prie Ama
zonės upės. Peru valdžia aiš
kinasi, kad Perų kareiviai ta 
me užgriebime nedalyvavo, o 
tiktai civiliai gyventojai uve
dami nesuvaldomų nacionalių 
aspiracijų”. Colombia tečiaus 
sako, kad puolime dalyvavo 
taipjau vienas Peru karininkas 
ir 10 kareivių.

Colom'bią todėl ir ruošiasi ka
rui atsiimti tą uostą. * .

Lokis užmušė vyrą, žmona irgi 
mir$ ‘

Emerson, Man.; rūgs. 19. — 
Didelis juodasis lokiš vienu 
smugiu užmušė ūkininką1 George 
Awrilia, 64 m. Netoli ję sto-, 
vėjusi žmona irgi sukniubo*1, ir 
už 15 minučių pasimirė nuo su 
si j audinimo,

Baltimore, Md., rūgs. 19. — 
Streikuojantieji rubsiuviai pra
dėjo pikietuoti rubsiuvykląs, 
streikui tiek išsiplėtus, kad rei
kėjo pasamdyt dar 2 sales, greta 
pirmiau pasamdytų trijų sve
tainių kasdieniniams streikie
rių susirinkimams.

Policija įspėjo, kad teismo 
nuosprendžiu, pikietuotojai tu
ri turėti tam tikrus ženklus, 
kad juos galima butų atskirti 
nuo paprastų žiopsotojų. Strei- 
kieriai

Naujoji sutartis patvirtinta 
konvencijos. ^7,000 gryš į dar-

. Failu River, Mašs 
r-Kur 
buvęs klebonas lietuvių nepri
klausomos parapijos Lawrence, 
Mass., pasimirė šeštadienio nak
tį Union ligoninėj. Mirė nuo 
nuodų.

Prieš pat mirtį jis įtarė, kad 
jį nunuodijo jo jaunas parapi- 
jonas Joseph Turėk, 19 m., iš 
Lawrence, Mass., kuris 
iš kunigo $200 ir dar 
dijęs.

Kun. Šleiniui mirus

Bombay, Indijoj, rūgs. 19.— 
Mahatma Gandhi, Indijos na
cionalistų vadas, kuris sėdi 
Yeradva kalėjime, pradėjo ma
žinti valgį ir susilaikyti nuo fi
zinio mankštinimosi besiren
giant prie “badavimo iki mir
ties”.

Badavimą jis ruošiasi pradė
ti rytoj protestui prieš Angli
jos išleistus Indijos rinkimų į- 
statymus, kurie išskiria “nepa
liečiamuosius” (žemiausią, be
teisę žmonių kastą Indijoje) iš 
bendro indusų rinkikų kadro ir 
suteikia jiems atskirą atstovy
bę Indijos legislaturoje. Ir ba
dausiąs tol kol numirsiąs, arba 
iki Anglija pakeis savo įstaty
mų projektą. Istanbul, Turkijoj, r. 19. — 

Tarsus miestely, kur esą gyve
nęs šv. Povilas, siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs 144 namus. 
Nuostoliai siekia $100,000.

Laimėjo 14 naujų vietų riks 
dage. Konservatorių kabinę 
tas rezignavo

Athens, Ohio, rūgs. 19.—Ohio 
angliakasių streikas, kuris tę
sėsi 7 menesius, jau užsibai
gė ir gal apie 7,000 angliaka
sių gal dar šią savaitę ar kiek 
vėliau sugryš j darbą.

Streikas užsibaigė specialiai 
angliakasių konvencijai patvir
tinus sutartį su kasyklų savi
ninkais.

Naujoji sutartis nustato 38c 
už toną mašinomis kastų anglių 
ir $3.28 algą dieniniams ang
liakasiams.

Joseph 
Turėk tapo policijos apkaltin
tas žmogžudystėj ir pasodintas 
kalėj ima n.

Helsinkai, rūgs 
lamentas vakar 105 balsais prieš 
67 priėmė bilių, kuris suteikia 
amnestiją visiems nusikaltė
liams prieš prohibiciją, nuteis
tiems prieš balandžio 5 d., ka
da Suomija panaikino prohibi 
ei ją. Amnestija paliuosuos iš 
kalėjimų apie 20,000 žmonių.
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Sioux City/ hv., rūgs; ■ 19. — 
National Farmers Holiday As- 
sociątion savo susirinkime nu
tarė paskelbti farmerių streiką 
visose centralinėse ir pietinėse 
valstijose, pradedant nuo vi 
durnakčio, rugsėjo 20 d

Chicago
dienį, rūgs. 16 d., Lietuvių Au
ditorijoj įvykusiame Universai 
State Bank depozitorių susi
rinkime, vienbalsiai tapo pri
imta sekama rezoliucija:

“Universai State banko depo- 
zitoriai, susirinkę į masinį mi
tingą rugsėjo 16 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj ir išklau
sę savo komiteto raportą bei 
advokato pranešimą, nutaria:

“lf Rašytis po peticija, rei
kalaujančia, kad banko resyve- 
riu butų paskirtas Justinas 
Mackevičius. Taipgi raginti ki
tus depozitorius, nedalyvavu
sius šiame mitinge kad jie ra- 
šytųsi.

“2. Mes jaučiame, kad banko 
reikalai vesta apsilenkiant su 
valstijos įstatymais ir su ne
nauda depozitoriams.

“3. Atsižvelgiant į tai šis de
pozitorių mitingas ragina ir įga
lioja savo komitetą surinkti vi
sus reikiamus faktus ir traukti 
atsakomybėn kaltininkus.”

senų kivirčų nu 
šauti 2 žmonės

„ [Acme-P. b A. Photo]

Vokietijos kancleris von Papen daro peržvalgą monarchistinio Stahlhelmo-plienašalmių parado 
laike pastarųjų kongreso rinkimų Berlyne.

Vilnius.—Vilniuje maisto pro
duktai kad ir nebrangus, bet 
daug žmonių jau kenčia badą. 
Lenkų laikraščiai beveik kas
dien praneša, kad mieste tai 
šen, tai ten žmonės alpsta ba
du. Pavyzdžiui, pereitą savai 
tę buvo net keli panašus altai 
tikimai. * ' \

Keista; kad apie žmonių ba
davimą pranešama tada, kai ap 
alpusius žmones ištiria greitoji 
gydytojo, pagalba ir pasako, kad 
jie esą . siaučiančio nedarbo ir 
bado aukos. Matyt, šiais nelai
mingais žmonėmis mažai kas te
sirūpina.

Vilnius.-r-Liepos mėn 
Vilniuje užsidarė 17 krautuvių 
ir 14 dirbtuvių; už tai įtuo pat 
metu atsirado 16 budelių, ku
riose pardavinėjamas sodos van
duo ir vaisiai ir 83 krautuvės. 
Tai rodo, kad didesniuose mies
tuose didesnės krautuvės bank
rutuoja, o jų buvę savininkai 
imasi visai smulkios prekybos, 
kad nors šiek tiek uždirbus pra
gyvenimui 
laukė Vilnius*

Chic&nrai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, galbūt lietus su 
perkūnija; vėsiau; galbūt stip
rus pietvakarių vėjas,

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:-

šiuo 
5,000 
skaičius nuolatos didėja, prie 
streiko prisidedant vis nau
jiems būriams darbininkų.

Buvo ir mažų sumišimų. Tuo 
pasinaudojo policija ir 22 strei- 
kierius areštavo. Du streikieria’i. 
jų tarpe lietuvis John Graber, 
tapo nubausti po $5 ir teismo 
lėšas užsimokėti neva už ne
tvarkų elgimąsi, kam nepaklau
sė policijos įsakymo sfeirstytiš. 
Kiti du, Joseph * Lodus ir Feiį-v 
Capone liko išteisinti.
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Streikuojantieji Bal- Universai State Ban 
timore rubsiuviai pi 
kietuoja siuvyklas

Manchester, Ky., rūgs. 19.— 
Du žmonės liko užmušti, vienas 
sužeistas ir du ves išsigelbėjo 
nuo mirties dėl senų kivirčų 
ištikusiose kautynėse. Tie ki
virčai prasidėjo jau nuo civilio 
karo ir vis dar tebesitęsia iv 
jų galo nesimato, šiandie šio 
miestelio gatves patruliuoja 
valstijos milicija, nes prisibijo- 
ma, kad kautynės vėl gali i atsi
naujinti.

Nušauti prokuroras Baker ir 
John Brockman. Jie viešėjo pas 
Baker dėdę, kurio namas ran
dasi priešais teismabutį. Kai 
ryte jie išėjo lauk, tai iš teis- 
mabučio pasipylė šūviai, šaudy
mas tęsėsi keturias valandas. 
Po to puolikai pabėgo.

nušauti susirėmimuose su 
banditais

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News

Taylorville, III., rūgs. 19. — 
Prašant Christian pavieto vir
šininkams ir nekuriems biznie- 
raims, į Taylorville tapo pri
siųstos dvi valstijos milicijos 
kuopos., viena iš Springfieldo, 
kita iš Decatur. Milicijos pa
reikalauta po to kaip sprogo dvi 
boiTilk.s, viena Taylorville Daily 
Breeze redakcijoj, o kito United 
Mine Workers unijos ofise. 
Bomboms sprogus tuoj visi puo
lė kaltinti streikuojančius an
gliakasius ir tuojau* kreipėsi į 
gubernatorių prašydami milici 
jos, nes esą vietinė valdžia ne
beįstengianti pala:kyti tvarkos. 
Milicija tuojaus tapo prisiųsta 
ir ji dabar pilnai valdo visą 
miestelį.

i
Streikuojantieji angliakasiai, 

kurie yra susiorganizavę į Pro
gressive Miners of America, 
griežta5 nugina kaltinimą, kad 
jie yra padėję tas dvi bombas, 
arba ką nors bendm~yra su jo 
mis turėję.

2,000 streikierių buvo susirin
kę Miners parko auditorijoj 
užprotestuoti prieš primetimą 
jiems dėliojimo bombų, bet su
sirinkusius angliakasius išvai
kė atvykusi milicija, kuri ne 
tik susirinkimą laikyti uždrau
dė, bet uždraudė dagi lankytis 
parke, arba nors mažiausiais bu- 

ypač

Ūkio produktų pardavimo 
streikas palies tiktai grudus ir 
gyvulius. Gendantys produk
tai, kaip Smetona, pienas, svies
tas ir kiaušiniai nebus sulaiko
mi nuo marketo ir galės būti 
ir toliau ūkininkų pardavinėja
mi. ,

Tečiaus jei bėgy 30 dienų grudų 
ir gyvulių kainos nepakils bent 
iki to, kiek kainuoja juos už
auginti, tai streikas—neparda- 
vinėjimas— bus praplėstas ir 
ant gendančių ūkio produktų.

Keliai nebus pikietuojami, 
bet ant visų kelių bus pasta
tyti žvalgai, kurie dabos kurie 
farmeriai veža marketan savo 
produktus ir paskui bandys juos 
prikalbinti prisidėti prie far
merių streiko.

Rezignavo delei vakar įvyku
sių naujo žemesniojo rikstago 
buto rinkimų išdavų.

Rinkimuose socialdemokratai 
laimėjo 14 naujų vietų. Bet ka
dangi jiems nepasisekė pilnai 
laimėti absoliutčs didžiumos 
vietų, tai dar nėra aišku kokia 
bus sudaryta sekama valdžia.

Politiniai rašytojai sako, kad 
konservatorių pralaimėjimas pa
rodo, jog Švedijos gyventojai 
yra priešingi augštiems mui
tams.

Pirmą sykį rinkimuose daly
vavo ir fašistai, bet nieko ne
laimėjo.

Karalius kvies socialdemo
kratus sudaryti kabinetą.



Baltimore, Md.
Visutinas rubsiuviii si etikas

Įdubsiu viai, nepakęsdami
darbdavių išnaudojimą, nepa- 
kęsdami tų sąlygų, kuriose jie 
buvo verčiami dirbti, kreipėsi 
j aiuajgttinėtų unijų su prašy
mu jiems pagelbėt i, Tuo pa
čiu laiku jie paskelbė streiką, 
reikalaudami didesnio atlygi
nimo ir trumpesnių darbo va
landų.

A. S. W. of America unijos 
viršininkai, kurie nelabai te
tikėjo, kad dabartiniais sun
kiais laikais butų galima 
streikas laimėti, jau pradeda 
savo nuomonę mainyti. Reikia 
žinoti, k; d šiandien streikuo
ja ir tų dirbtuvių darbininkai, 
prie Jairių per daugelį metų 
unija jokiu bud u negalėjo 
prieiti. Tie darbinnkai išėjo 
j streiką ir yra pasiryžę ko
voti ligi pergalės.

Streikuojančių darbininkų 
priskaitomą tarp 5,000 ir (>,(W. 
Streiko laimėjimas užtikrintas.

— T M.

Eagie River, Wįs.
Ne Dievo, bet dėl Dievo teismas

Daugelis tikinčių katalikų 
laukia Dievo teismo. Mokytes- 
nieji katalikų vadai visokius 
spėliojimus daro, — kokiu bū
du tas teismas įvyks. Papras
tai; manoma, kad visi numirė
liai prisikels ir susirinks į Juo
zapato pakalnę, kur Dievas Me

telį. Kai vyras sužinojo apie tą 
sumanymą, tai jis griežtai pa
reiškė,. kad neduosiąs nei cen
to, nes vaikų važinėjimas kai
nuosiąs apie du ar tris dolerius 
per savaitę. Na, o tokiais sun
kiais laikais nelengva tuos do
lerius pagauti.

Tarp vyro ir žmonos prasi
dėjo argumentai, kurie nuolat 
darėsi vis karštesni ir karštes
ni. Ant galo, prieita ir prie 
peštynių bei teismo.

Teisėjas pasakė ilgą, ilgą pa
moksią moterėlei. Jis pareiškė, 
jog tikėjimas yra jausmų pa
tenkinimo dalykas. Esą, jeigu 
jį nori savo vaikus religiškoj 
dvasioj auklėti, tai tegul juos 
sekmadieniais veža į bažnyčią, 
bet tegul nemaišo tikėjimą su 
mokslo dalykais. Vaikų moky
mui yra įsteigtos viešos mo
kyklos, ir todėl nėra reikalo iš 
jų bėgti i parapijines.

Moteris^ dar skundėsi, kad 
jos vyras pirma buvęs katali
kas, o dabar nenorįs nei į baž
nyčią eiti, Į tą skundą teisėjas 
atsakė taip: jeigu jis buvo ka
talikas, tai jis negali būti nie
kas kitas. Paskui, rodydamas 
pirštu j save, jis dar uridure: 
“Aš esu katalikas, tačiau jau 
bus apie 30 metų, kaip nebu
vau bažnyčioj.“

O kai dėl kunigo neva pa
reiškime, jog už vaikus para
pijinėj mokykloj nereikės nie
ko mokėti, teisėjas padarė pa
stabą, kad jis tuo netikįs. Esą, 
jeigu kunigas taip ir sakė, tai 
jis visvien tikėjosi vienokiu ar 
kitokiu budu iš tėvų gauti at

lyginimą. iPagąlios, kųąigas ne
turi teisės priimti į parapijinę 
mokyklą vaikiu jeigu jų. tėvai 
nepriklauso parapijai. O jei 
jis taip daro, tai jis gali būti 
nubaustas. —Teisme buvę#.

Nori suvienodinti ga
minių kainas

Kaunas.—Vidaus reikalų mi
nisterija esanti pasiryžusi im
tis iniciatyvos sudaryti įvairių 
žinybų atstovų komisiją, km i 
suvienodintų vietos gaminių 
kainas. Mat, kai kurie vietos, 
gaminiai, kaip pa v. alus, galan- 
•terijos dirbiniai, maisto pro
duktai etc. atsižvelgiant į ža
liavos ir darbo kainą yra per 
daug brangus ir išnaudoja var
totoją. Taigi su ekspertais nor 
rimą viską ištirti ir kiek galint 
vietos gaminių kainas suregu
liuoti.

Lietuvos sėmenys Bei- 
gijoje nenukonku

ruojami
Kaunas.— Prieš porą metų 

žemės Ūkio Rūmų pastangomis 
buvo ištirta vietoje sąlygos Lie
tuvos sėmenų kultūrai Belgi
joj. Po to buvo pasiųsta at
rinktų sėmenų pavyzdžiai ir 
išdalinti tarp kai kurių Belgi
jos ūkininkų. Praėjusį rude
nį šitų pasėlių linai buvo iš
statyti Courtrai linų parodoje 
ir ten nepaprastai gerai išrėk* 
lainavo bendrai Lietuvos sėme
nų vardą, ir jos pasėkoj Liet
ūkis š: pavasari jau eksporta
vo į Belgiją virš 2,00.0 maišų;. 
Gautomis neseniai iš Belgijos li~

r iii
nų pramonininku* sąjungos ži
biomis, fšitie ąėipeųyą žĄda ge
rą derlių ir belgai esą visai pa
tenkinti.
i V
Lietuvos jachtklubistai 

Sfockholniė
Kaunas,—-Lietuvos Jachtklu- 

,bo surengta, ekskursiją, atvyko 
į Stockhęlmą. Ekskursiją sute
ko Lietuvos miiiisteris Savickis 
įr švedų lietuvių draugijos val
dyba. Lietuvos pasiuntinybė 
drauge su šx<?(įį lietąviių d^ąą- 
gijos valdybą, ekskųrsijiai su
rengė vaišes.

Vokiečiai mažiau teisi- 
leis gyvuliu Lietuvos

Kaunas.— Vokiečiai su šve
dais buvo pądąrę didžiausio pa
lankumo principų, prekybos su
tartį. Kadangi k Lietuva turi 
su Vokietija diliausio palan
kumo principu prękybos sutar
tį, tai švedams ką išsklerėjųs 
ir Lietuva autonomiškai (pagal 
tarptautinės teisės nuostatus)

HE LOGAN

4Ut

DENTIŠTS 
1401 So: Halsted St.

Priešais L. Klein
Kiekvieną, dąrbą garantuojame 

dešimties metų ir išduodame 
raštišką garantiją.

: ' ■ -i v
Išt raukinius be skipisnio .........  81.00

: Traukiu Dr. T. H. I.OtlAN dantų, trau
kimo speolulislaH i>vr vlrfi 20 metų.

r Fllllngs tiktai nuo .....................  $1.00
22 k. Aiikno Crown* .................. $5.00
Bridge wo#k    $5.00
kieto aukso Inlays ....................  $0.00

' Onrantunta prltūlkytų Plufų ........ $8.00
L Mes duodamo krcilltų, Darbos užbaigia- 
r mus ant karto. Imkite ftefiis mėnesius ie- 

mokejiinui. , • • , -■ ■
..... . ■ ...........     in i i< ui,,, 

tuo naudojosi ir turėjo lygų su 
švedąis gyvulių koąitigęntą Vo- 
kiętijiOję. ^ai sutartis su Vokie
tiją baigsis 1933 m. vasario 15 
idl šiomis dienomis Vokietija 
pranešė švedams, kad, ir tos 
sutarties pratęsti negalinti, nes 
norinti sumažinti žemės ūkio 
gaminių importą Vokietijon. 
Taigi šis vokiečių žygis palie
čia ii? Lietuvos interesus, nes 
ligi šiolei Vdtiętija. buvo veik 
vicnįntėlč Lietuvos
gyvuliams rinka. Dabar, 
Vokiečiai keirtigentą ir 
vai sumažins.

gyviems 
aišku, 
Lietu-

Peržiūrės leidimus 
timšalių specialistų

sve«

■ Kaunąs.—-Vidaus reikalų mi
nisteriją yra vėl. susidomėjus

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
PkhiHn, kt) ^n”1 rn,,,<*

1— PERZIUftftlC ar jųaų Ratilo yra gerai 
BŲkoneiitųptoa i' dektro? autletą.2— PER^IORkK ar vilW8 tūbos dega.

3— PEąžųjRfilC antena—-IHaukinius Ra
tilo Uratus— ar ijėra atsilluosuve. Jeigu 
negalite surasti prležastlos, tai paftaukito 
mus. Ui Viena Doleri mes sutaisysimo jū
sų Radio.—M«s taipgi parduodam Radlos 
visų iAdirbysėių ui žemiausias kainas 
Chįcagojo.

General Radio Store
Kledaro-technikus—Hoi||p Inžinierius 

3856 Archer Chicago
Tel. I.AFAYKTTB 0105

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

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir far- 
mas. Mes priimam mainais morgi- 
čius ir kitokias sccurities. Mes 
m c

esa-
biznyje virš 20 metų.

J. SINKUS and CO 
. 1039 West 69th SU 

Tel. Normai 4400

svetimšaliais specialistais. - Mat, 
dabar įvairiose1 Lietuvos Įmo
nėse ir dirbtuvėse užsienio spe
cialistai dirba tokius darbus, 
kuriuos, puikiausiai gali dirbti 
ir vietiniai, Lietuvos piliečiai 
specialistai. Taigi, iš tų svetim
šalių specialistų, be kurių ga
lima apsieiti, t. y. kuriuos ga
lima pakeisti vietiniais specia
listais, nuo Naujų Metų darbo 
ledimai busią atimti.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

&

Chicago LAW School
—-------------------------- ACCREDITEP — ---------------------------

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Men, Including 
our Prosidonta, have beon Lawyer«. TRAINED MINOS 

NATURALLY GO FORWARD. Thtro it alwayt a Graat 
Domand for Men and Women with togai Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEKT SYSTEM. 
One subject at a time. No Time Loti. New Clattet 
formed nine times a Year. Start Studying and Earn- 
ing Creditt at any Time. ENTER NOW. LLB. Degree 
in Three Yeart. Day and Evening Clattet.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EA$T MONROI STREET

A. A. Anderson, President Telnphone Regietrar, Stata 4145
(Eit. Feb. 5, 1894)

Jubilejinis Išpardavimas

Antradienis, rūgs. 20, 1932.
.......................... f1111 <*'"... . —h 1.. ............. T........
NELA1MINOVOHR ATHITIKIMCOSK 

(ACCHTENTH)
Specialistai, kurie eutvarkys ir susfitlins 
reikalu a eurifttue su nelaimingais a t siti- 
Simai*, ypatos sužeidimu ir patarnauą 

arbimnkų kompensacijos bylose. Patari
mus duodame DYKAI.

ACCIDENT A1MCSTMENT SERVICE 
724 W. Kooseyclt Kd..

Į Rytus nuo Halsted St., Kambarys 10.
Atdara kaadip iki 0 v. v. Antradieniais ir 

Ketvirtadieniais iki 8 vai. vakaro.
-RiaeiiĮi i........... i ■!■ in........... i, į

.. IIIIII f  Į ———

Petras Wolteraitis .
AUTOMOBILIU MECHANIKAS 

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

Lafayette 1329
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

....................... ......................................... ......... i i i ■!■■■■! ■■ ■ w ■ i ■■■m

Garsinkitės Naujienose

cigaretuoseneturi vietos

ES perkame puikiausią, patį

SpcįUHatM ii

mm

Copr.. 1032. 
The American

Tobacco Co.

Žieminiai 
pečiai po

10 lubų ra 
dios po ....

Philco, 0

i. Nekėliomis nuo T 
’eeler Avė. Te

rto iki 1 irai, 
rawford SS73

jo, odos, ligas, žaizdas, 
rojs< kosėjimą, gerklės sRai 
galėjo jus išgydyi, ąteikite 
Prąltfikuoja pse <' 
dykąi, 
valandai ir nuo 5-8. vaUndai vaki 
4 200 West 26 St. kampy

Jo nėra Luckieš 
. lengviausiame cigąręte 

kokį kada, ąorsGrūlįfetė

šią savaitę sukako jąu 3 metai, kaip pirmas radio 
programas pasklido oro bangomis.

Kas ncdčldienį jus girdžiątę gražų programą ii
galingos stoties WCFL. 970' kilocyclcs, nuo 1 iki 2 v p. p

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3 514-1 (> W. ROOSĖVELT ROAD
arti $t. Louis Avė. Tėl; Kedzie 8902

Vąnos,. .*> ‘4rų$kos 
swimming ęool. . ,

RutHka ir.,turkilka pirtis oiociiririu ->*—
■- įeredomis ilsi' * Y«

u<fcii'.as 
Dalykas 
gyvendama 
savo vaikas 
mokyklą, 
žino j d, jo 
many

gaubti negu jo kaimynas, o įnsislaiyių tientusMko ian/įmlje, vlsiiek kasiulisJkl jo durst pramins tak^
. >d.,. . . -ąAįgH ĘMEąSON

*' Ar šis parsiškimas nę^anlkmal S^aulia ųįgiri>- U ątlimA lwky.

prie to, 
pat badu
avo moi 

k iame atvėjyj 
geriausia 
Dievo, 
kurioj

KONSTANTINOPOLIO 
UŽKARIAVIMAS 

. ■ f » ' e-'l i

^Ganita savo tąlųmo^ -» kųijį 
alvafatluota tapytojo Thomas 
Wchb . . , įkvėptas beširdiško 
iudymo. krikščionių apgy
nėjų -r vapkoeo kerštingos bar
bariškus 250»(jQ(j vyrų gqnjps» 
vadovaujamos atkaklaus Mahan^ 
mada It-jo 1453 metais!

Naujos Midgct Radios pa 

sr. e'14.9S

puikus tabakas^ jį tinkamai pa* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
peu pagerinamą Lucky Strike valy
mą puoęesą,' kurįą žinomas UW * 
“It’s toa^ted”. Štai kodėl kiekvieno 

_____  ___ miesto* ąiiestelio. ir sodybeą (jyven- 
lyj^ bet tas dar ncii»MlŠRia*l«>ta tojaa ealją, kad tubkies yta tėtis 
žmonės visur skaito Dičky Steik* lengvi cigarętai 
lengviausiu cigaretu. Dalykas taure, 
kad mes niekuomet»’ nėužmirštlbctt T4^4
teiaybče, jog “Gamta šavo Žalumoj 
Betai švelni ir Lengva” * todėl si#

j. .mokslą musų mies.- 
Hsake teisėjas, ragrinė- 

nos moterėles bylą, 
buvo toks: moteris, 

farmoj, sumanė 
leisti į bažnytinę 

Kadangi ji iš kalno 
jos vyras tam su- 

rfiui nepritars, tai nubėgo 
kunigėlį rodos paklausti. 

Kunigėlis ją mielai priėmė ir, 
išklausęs reikalą, pareiškė, jeg 
mokykloj vietos yra pakanka
mai. O jeigu vyras, girdi, ne
norės mokėti, tai busią galima 
apsieiti ir be atlyginimo, — 
mokslas vaikams busiąs teikia
mas dykai.

Tačiau susidarė ir kitokių 
keblumų, ligi miestelio apie 
penkios ar šešios mylios, tad 
tokį kelią vaikams neparanku 
klampoti. Todėl moteris pradė
jo ieškoti Žmogaus, kuris galė
tų jos vaikus važinėti į mies-

Į LIETUVA 
greičiausiais jurų laivais 

per BREMENĄ

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iŠ BREMERHAVEN j 

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės: 

130 W.Randolph St.. Chicago, Ui.

NORTH GERMAN

Vi ano ir Glaromą (iškos Accordions — Armonikos.
Hadio ir "9^^
lubos po S Ofc

Ar šis pareiškimas nęganĮtųiai j>ą4šlUnĄ' pasauli? užgiriu k gd

tuosius pastatys po dešinei, o 
bloguosius po kairei. Pi eš tą 
teismą, esą, atsivers dangus ir 
ir aniuolai pradės trimituoti 
ir dalyti didžiausį triukšmą.

Tačiau musų pilkumo gyve
nime dažnai teismai , įvyksta 
kad ir ne Dievo, bet dėl Die
vo, Ir tai be jokio triukšmo. 
Visa, kas reikalinga. — tai kad 
kunigėliai gerokai įkaitintų 
moterėles bažnyčioj, o jos, su- 
orįžiisios namo, taip trenkia 
.•u kumštimis į stalą, kad net 
kopūstai iš bliudų šoka vyrams 

Tatai, žinoma, priveda 
kad vyrai irgi tokiu 

atsako, — palygina 
rų marmūzes. Ir to- 

susidaro kuo 
proga bylinėtis dėl 

Taip dedasi ne vienoj 
eimynoj, bet daugely j.

s.F. Sudrik,į
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Daktaras r 
-< Kapitonai x

Pa^ųlioiąųic

GYDO- VISAS LIGAS VYRUI 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUS 
Specialukai gydo ligas pilvo, phUįJių, inkilų įr jpuąlėą. UŽnuodiĮir»| kraa 

n kiti n<

Eina Visu Smarkumu
KIEKVIENAS PIRKĖJAS GAUNA 

GRAŽIĄ, BRANGIĄ

DOVANĄ DYKAI!

ir NEIŠGYDOMOS JOS-YRA 
1 įr; P<ų1ė«, užnuodjjimą kr>a- 

reurnatizmą. gallr4$ skausmus, tkausmua ooga-

, i pint daugeli metų T» ilgydž tokrtanČiue ligoni*. . Patarta” 
OFISO VALANDOS!

k am p
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GARANTUOTI 
GARSINTOJAI

čia jus rasite firmas, kurios
įvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

..... . .. ........  ■■niiim ■■■f1'.... ...... i ».■'»'»»■ mr* —

Normalis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
Į «

Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yrą verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir rėmi
mas šių firmų bus Įvertintas. (N A U JIE N O S.

3 '
"*WMW«R*W***«

PASIžYMfi.njSIOS, 
ATSAKOMINGOS

C. .< įji* . •? • - /.

Firmos, kurios kooperuoja
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Išrfloktl

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Die Mokine—Automatic 9crew 

Machines.
Mažas uždarbis besimokinant 

Hmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rą darbą ant moderniškų mašinų. Be kny
gų. Geriausia prirengimas ui žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankyki t 
| mokyklą, ar raly kita dcl nemokamo ka
talogo.
ALL1ED SCREW MACHINE CO.

524 West Monroe St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jūsų orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, ILL .

Reiner Coal Co
eini 
Tas

“Ne laikas lakinti šunis, kai jau 
medžioti", sako lietuvių patarlė, 
pats yra ir su anglimis. Ne laikas 
jas užsisakyti, kai jau reikia pečius kur
ti. Tada pareikalavimas yra didesnis ir 
kainos būna daug augštesnės. Geriau
sia jas užsisakyti tuojaus, šiuo laiku, 
kada dar veikia pačios žemiausios, 
saros kainos ir kada anglys būna 
čios geriausios.

Reiner Coal Co., 1804 W. 59 
yra lietuviams gerai pažystama, nes

va- 
pa-

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

I

Didžiausia ir • Pilniausia 
Grožės Kolegija

$2 Įmokėti, $2 j savaitę

Pilnai akkrcdituota

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrosą 
dabar.
Pirkite tiesiai H dirbtuvės už ekonomi
jos kalnas. Visų rūšių nuo $2.60 ir aurš. 
M atrašai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namo*. Atsilankykit | musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
lų kainaa.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tel. NORAI AL 1200.

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

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami *235 Ir augi. Cemento 
pamatai. *5 (mokėti, likusius Išmokėjf- 
mala

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

St., 
. . ap

tarnauja daugelį lietuvių ir ji yra pasi
žymėjusi geromis anglimis ir tiek pat 
geru patarnavimu. Užsakymai paduo

ki telefonu Grovehill 1000 bus greitai 
ir tiksliai išpildyti ir jus šios kompa
nijos patarnavimu, kainomis ir angli
mis visuomet busite patenkinti

5 North Wabash Avė.
Kesncr Bldg. 7-tas aiigštas. CHICAGO, ILL.

Greenhut & Co
Dabar yra tinkamiausias laikas atlik- 
visus reikalingus pataisymus prie na- 

laiko yra daug, ir

Western Coal 
& Supply Co.

ANGLYS, MEDŽIAI. KOKSAI.
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

Patys pašalinkite skausmui) ir kentėjimus 
nuo Dieglių. Pilvo Skamlėjlmo, Zyvatavi- 
mo, Kvaitulių. Mėnesinių Periodinių Mė- 
tlunglų. vartodami LEMKE’S 8TOMACH 
DKOP8. Jie taipgi stimuliuos skilvį ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lemke’8 Stomach Drops pašalindavo skau-

• amus pilve ir viduriuose.1 Gaukite šiandie 
bonką iš savo aptlekįninko.

pr. H. C. Lemke Medicine^Co. 
4*4.■■■... -.■■. ................. '..........P—-----a-Jt. JjJ. Jk.. .gt A..  . U ___

Lemont Dairy Co
Augštos RųŠies

PIENO PRODUKTAI
. ’ Riebus Pienas ir Smetona

Pienas yra geriausiai maistas dėl visų. 
Greitas pristatymas.

WH0LE8ALE Ir KETAU.

840 W. 31st St.
' Tel. VICTOHY 1143

DREXEL ICE CREAM CO
Išdirbėjai ir Urmininkai

Tyro Skanaus Ice Cream
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Specializuojamas aptarnavime 
Piknikų—Bankietų—Pramogų

30th St. ir Shields Ąve.

ir

G0i”""e
Yra gyduolė kurią vartojama išlauki
niam gydymui kaklo gilės—goiterio. Ji 
pagydė daugeli sergančių šia liga. 81 

yra. labai prasiplatinusi tarp mote- 
rų. GOITRENE sėkmingai pagydė kiek
vieną. kuri nelaukdama atsikreipė pas 
mus. Rašykite mums Ir mes jums tuo
jaus išsiųsime laiškus dėkingų ligoidų. 
kurie palladya Mos gyduolės sėkmingą 
gydymą.

THE GOITRENE COMPANY 
8338 w. 63rd St., CHICAGO, ILL.

T.l.

Mausoleumai, Paminklai. Stovylos
1301 W. Madison St

A. SCULLY MONUMENT 
CO., INC.

TIKTAl 
$1.00 

1M0KSTI

TIKTAI 
00c

J SAVAITĘ

Mes pristatysimo i jūsų namus ar ofisą 
ši stebėtiną nulio. Midget didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai įrengtas dėl policijos pašau
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Bo Red 
Tapė.

Kaina *14.05 Pilnai.
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RADIO STORES
124* S. HALSTED CANAL 2t78_ 

Atdara vakarais ir nedėliomis.

DABAR YRA LAIKAS 
MOKINTIS 
o GROŽĖS KULTŪRA ar 

Į BARBERIAVIMĄ
V Naujas trumpas kursas

leis užsidirbti algą I 
tr,s savaites. Musų 

‘P v' ( visuomet prleln amas
regullarls kursas leld- 
žia uždarbiauti besl- 

aSv*'7 moknant.
Dvi mokyklos Chieagoje. Viena už puse 
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

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

Geriausios Anglys
ir Patarnavimas

Telefonuokite 

GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

III. Ir 9. E. Mlssouri valst., nuo 40 Iki 
600 ak., su triobomis, $26 už akrą Ir 
aug.: arti miestų, mokyklų, bažnyčių: 
geriausia žemė: geri marketai ir trans- 
port.: 1/4 cash, likusius per 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
glčius. kaipo (mokėjimą.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1660 W. Divlslon St., Chicaco, I1L

GREENHUT & CO
Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEVOS, 
HARDYVARE

Duteh Boy Whlte Lead *0.38 u* 100 sv.
Sienoms Poplera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos Ir borderis pilnai, ,67e.
8 sankrovos 1

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė.

9238 Cottage Grove Avė.

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

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

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

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

Pocahontas Mine Run, 35% šmotais 6.00 
Pocahontas Mine Run, 50% šmotais 6.50 
Poeahontas Mine Run, smulkus .... 6.75 
Pocahontas Lump, Egg ar Nut ...... 8.00 
Black Band Lump, Egg ar Nut .... 7.50

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

ti
mų, nes ir liuoso
oras yra tinkamas dirbti lauke, ir, svar
biausia, medžiagos yra pigios. Pavyz
džiui, Greenhut 8 Co., turinti tris 
sankrovas lietuviams parankiose vietose: 
4605 S. Ashland Avė., 369 E. 61 st St. 
ir 9238 Cottage Grove Avė., pasiūlo 
100 svarų Dutch Boy White Lead už 
tiktai $9.35. Jei norite kambarius 
popieruoti, čia rasite platų pasirinkimą 
sienoms popieros, kurios čia gali
ma pirkti visam kambariui tiktai už 
67c. Čia rasite ir visokių Įrankių ir 
kitų reikmenų prie namų, hardware, 
malevų. Prekės visuomet yra geriau
sios rūšies, bet kainos yra kuožemiau- 
sios. Kam paranku, čia visuomet ap
simokės pirkliauti.

BARTA &LEJCAR
Pirmiau buvo Barčai and Barta 

ĄVholesaie ir Rctall Pardavėjai
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir 
Varnišių

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 0600

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4008 

3354 W. 26th St. 
Tel, R0CKWELL 1740 

----------------------------------------------------- J

MES GALIME UŽTIKRINTI JUMS...
VIŠKĄ KO JUS REIKALAUJATE Iš BANKO

STIPRUMAS—§is bankas yra kontroliuojamas Pullman Car 
& Manufacturing Corporation kuri valdo 95% pagrindinio ka
pitalo.
3% PALŪKANŲ ANT VISŲ INDĖLIŲ
ČEKIŲ SĄSKAITOS PRIVILEGIJOS—už kurias ima
mas tiek mažas atlyginimas, kokį leidžia ekonomiškas reikalų ve
dimas.
PATOGI VIETA —pusė bloko nuo Illinois Central Stoties 
ir Cottage Grove gatvekarių. Užtektinai vietos parkinimui.

Kapitalaa $300,000.00 Perviršis $150,000.00

Pullman Irus t & Savings Bank
lllth Street prie South Park Avenue

Bon Ton Beverage 
Company

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRS 00 
M E T V 

■ĮrtSEsaMBte-. Mes visuomet parda- 
1 vlnfijome tik geriau-
GSCSSSSS^^i sias kokias galima Ji gauti prekes. Mustj 

kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada jąs norite 
MOLTO, APYNIŲ, 
BOTTLING REIK
MENŲ, CORDIALS 
EXTRAKTŲ, PRIE
SKONIŲ ar VYN- 
VOGIŲ KONCENT

RATŲ, pirkite čia, kur jus tikrai gausite 
pilną vertę už Jūsų doleri.
RASMINT BEVERAGE Co.
8400-07 Archer Avė. Tel. Vletory 0047

Kas yra smagesnio karštą dieną, kaip 
stiklas šalto, skanaus gėrimo?

Bon Ton Beverage Co., 1527 Flaur- 
noy St., tel. Monroe 4987, jau nuo 
daugelio metų yra plačiai žinoma savo 
gerais, populiariškais gėrimais. Jie yra 
sveiki, nes gaminami iš parinktinių me
džiagų tyrus, be jokių bereikalingų 
priemaišų.

Kada tik jums yra reikalingi kokie 
nors minkšti gėrimai, ar tai savo na
muose, ar tai kokiam išvažiavimui, ar 
pokiliui, nepamirškite šios kompanijos. 
Tiktai patelefonuokite Monroe 4987 ir 
jūsų užsakymas tiksliai ir be atidėlioji
mo bus išpildytas. Jus busite jų ga
miniais, kokybe ir kaina patenkinti.

City Radio Stores
City Rad^o-Stores, 6403 ^S.., Halsted 

St., turi dąugelio metų gerą reputąčiją 
kaipo pardavinėjanti geras prekes ir: tei
singai vedanti savo biznj. Ši sankro
va pardavihėja augštos rūšies elektriki- 
nius refrigeratorius, pačių gerųjų išdir- 
byščių. ir pardavinėja juos labai prieina
momis kainomis ir lengvais išmokėji
mais. Geras gi refrigeratorius yra 
kiekvienai šeimynai labai reikalingas, 
nes; Jis užlaiko maistą šviežią, kas yra 
svarbus sveikatos žvilgsniu ir taipgi ne
mažai pinigų sutaupina ant ledo. Pa- 
rankumas gi neapsakomas.

Čia taipgi galima gauti geriausių iš- 
dirbysčių radios, be to auksinius daiktus, 
laikrodžius ir t. t.

Del demonstravimo jūsų namuose te
lefonuokite Englevvood 3300.

Brighton Coal Co
Brighton Coal Co., 3719 S. Kedzie 

Avė., tel. Lafayette 9456, yra lietuviams 
labai gerai pažystama, nes ji jau nuo 
daugelio metų Brighton Parko ir kitų 
apielinkių lietuvius aptarnauja geriau
siomis anglimis, medžiais ir koksu. Jos 
patarnavimas yra toks geras ir anglys 
tokios augštos rūšies, kad kas sykĮ davė 
užsakymą ir yra turėjęs su šia kompani
ja reikalų, tas lieka nuolatinis jos kostu- 
meris ir su ja nebesiskiria. O tai to
dėl, kad jai nerupi vien gauti užsaky
mą ir tą užsakymą išpildyti, pristatant 
bite kokias anglis, bet * ji visų pirmiau
sia parduoda tiktai augščiausios koky
bės anglis, išskastus geriausiose šalies ka
syklose ir žiūrėti, kad tos anglys pilnai 
atitiktų teikiančio užsakymą reikalams, 
taip kad butų visąpusis patenkinimas ir 
kad užsakytojas iš tų anglių gautų kuo- 
daugiausia naudos, pavydale taip žiemą 
smagios šilumos.

PI R MYN
SHARPS and FLATS

The current Pirmyn mem- 
bership drive is epjoying good 
results, judging from the 
number pf new members that 
havo enlistcd during the lašt 
two )veeks. If this would keep 
up at the present rate for a 
few months, we would have 
to hire the Chicago Stadium 
for our rehearsals, However, 
this drive is limited to Oct. 1, 
wljen a Dance Reception will 
be held at the Lithuanian Au
ditorium, honoring our new 
members. The enticements to

are many
schedule been extended

OAKRIDGE 
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 
Po pilna Amžina Priežiūra. 

Žemos kainos.

Jus esate kviečianti atlankyti Oąkrldre Ir 
apžiūrėti jų nepaprasta gražumą ir Įren
gimą.
Roosevelt Road, 1/4 mylios 1 vakarus 

nuo Manliolm Road, Hlllside.

Tel. Mansfield 9578 
l______ :_ ___ ______ -___f

įover that of lasį yeąr. Notable 
in this season’s progr.am i are 
the Pirmyn Concert, and two, 
in* place of ląst season’s one, 
operettas. Qf| course, there is 
also the sprįng barn-stbrming 
tour to be looked forward to. 
(Some of our boys štili seem 
to remember a Mr. Joe Batlčai- 
tis, out in Racine). Besides thė 
abovą mentioncd there will 
be, as lašt season, many va- 
rious occasiops in which Pir
myn is asked to participate. 
If you have any Pirmyn mem
bers as friends, they will be 
glad to bring you along Fri- 
day and have you enrolled. 
You have only two more 
weeks 
ly. If 
ation 
drive, 
ly 6389) will be overjoyed to 
give it to you.

—o— 
NO END TO ’EM 

f

Now that we started them, 
there seems to be no end to 
the stories 'concerning our 
wandering boy, Brooks. The 
latest borders on his trip ac- 
ross': It is being said that a 
guide waš eondueting a tour 
of the ship on which he was 
sailing. Brooks had been un- 
usually silent 
whole tour, until the guide 
led them to a 
which sheltered sevėral boxes 
of rockets.

“Say, what do you ūse them 
for?” Brooks asked .. .

“Oh, we send them up in 
case the ship is in distress.” 
returned the guide.

Brooks regarded him du- 
biously for a moment, and 
then murmered, “Gosh, that’s 
a helluva time to celebrate!’’

THIS *N’ THAT 
FRIDAY: The nailonai 

campaigns mušt be under

Frank (Toreador) was smok- 
ing beforc the rehearsal...
Speąking of f the campaigns
reminds us of the rumors
that we will not have any
mail scrvice during the šame; 
it seems all the* postmasters 
will be out making spccchcs 
for Hoover... It’s likę old 
times to see the Singing Fool 
Up and about. By the way, 
Joe, how much d o wc owc 
you for that speech?... Will 
John St. and John G. plcase 
write and settlc an argument 
that has blossomed out among 
us? We want to know if that 
thing you parked in front of 
the Hali actualy rims... Call 
in the medies! It just can’t be 
that those basses were so 
quite while they werc feeling 
well... And- waddayaknow, 
Bridgeport turned out in full 
force... With all . these ncw 
nlembers flocking in on us, 
we will need that Dance Re- 
cėption on Oct. 1 to get acqu- 
ainted... Amelia (of the blue 
sedan) and Anicetta (of Pas- 
sioh fcmc)* have entered the 
slųdągLįį^ę^ of our mem
bers by enrolling at Crane 
and Harrison, respectįvely... 
And will' somebody who bor- 
rowed this paragraphist’s 
handkerchief please remem- 
ber that all is not gdld that 
glitters. Take a pair of worn 
blue sorge trousers 
stanėe... Overheard:
a magnetic personality.” 
should have. Everything 
has on is a charger.”

Saturday: We take this 
portunity to thank Mr. and 
Mrs. rj 
time they showed us 
we mean it • / • -

for in-
She has 

“She 
shc

9P-

wąy 
from

two
to do so, $o act quick- 
you wish any inform- 
about this membership 
Milda Baronas (Bever-

Paliulis for the grand 
j - and 

‘ Miller is štili 
trying to sėli soles and heels 
for one dollar. Incidentally, 
can you pieture him drinking 
ROOT BEER?... The current 
Pirmyn phrases seem to be 
“Wheredidja getit?” and “Do 
you smok e Spudš And just 
when we were getting used 
to seeing Tillie in green, she 
has shanged to red...

during the

storėroom*

that palę-fąced cigar

And now it gives ’us great 
pleasure to return this co- 
lumn to more capable hands, 
namely, to our Singing Fool. 
The column had been intrust- 
ed to yours truly; when the 
Singing Fool left for a vaca- 
tion. Scheduled to open the 
column this season, he was 
takėn iii and was not ablė to 
do so. Now, however, he has 
recovered and is rarin* to go. 
He will appreciate all you 

critic- 
if you will only

contribs, suggestiohs, 
isms* etc., :
šend thein to him at 6406 So. 
FHmcisco Ąve. We also take 
this opportunity to thank Lit- 
tle Helen and Jack for many 
valuable suggestion^ and 
criticisms 'during ' our pro- 
longed reign. Thanks also to 
all of you for the enthusiasm 
you have shown in, keėpihg 
this column
outsiders Us well as actual
t.. ICkZk All

intęresting to

revoir

Jacųucs Grandmesnil 
Who has just discovered 

following statement in 
Lithuanian njag. Naujas 
dis: “Prctentious people 
ually have blue eyes. Espe- 
cially after thcir pretention.” 

P. S. He that slcepeth 
biteth nobody.

More and more 
is getting its due 
ant support as the 
chorus.

Into our circle 
jas” (sponsorors or Financial 
backcrs) came four new 
friends. They are as follows:

Mr. A. Skusevičius, father of 
our very promising soprano 
Vera;

Mr. M. Narvid of bakery 
fame and daddy of Aldona 
who has plcased many with 
her solo dancing. Aldona is 
back again at Rockford Col- 
lege so we can not expect her 
to be with us although I’m 
sure the boys — well never 
mind. Be a good giri, AI.

Mr. Jusliu Mackiewich, 
well known mortgage hanker 
and, who it seėms ,is likely to 
be the ręęeiver to the Univer- 
sal Bank. ? Good • luck Mr. 
Mack.

We have qiute a few doc- 
tors in our fold būt none have 
the personality, everlasting 
youth, and tireless energy of 
Dr. Strikol, our other new “rė
mėjas”. Yes, doctor, your 
precence at our affairs will be 
most encouraging.

the 
the

us-

our chorus 
recognition 
Lithuanian

of “remč-

SAVAS PAS SAVĄ

daug 
lietu- 
lietu- 
daly-, 

šitam

Tikiuosi, kad šituo trumpu 
straipsneliu suerzinsiu 
žmonių. Mat, kada buvo 
viai raginami kreiptis Į 
vius Įvairiais reikalais, 
kas buvo paprastas. Aš
obalsiui irgi pritariu. Bet ka
da klerikalai mokina savo tam
sius sekėjus nesikreipti Į lais
vamanius, socialistus, komunis
tus ir kitus radikališkus lietu
vius, aš irgi matau reikalų pa
skirstyti lietuvius Į kategdri- 
jas.

Vieni musų profesionalai ir 
biznieriai yra gryniausio krau
jo mejderiai: jie neturi jokios 
pasauliažiuros, jokio idealo, jo
kio nusistatymo. Visas jų gy
venimo tikslas yra gaudyti 
dolerius^ Jie teisinasi laiko 
stoka dirbti bile kokį visuo
menini darbų, nepajėgimu gi
lintis ir supranti tuos klausi
mus, kurie visuomenę intere
suoja. Jiems tupįs tik jų biz
nis arba profesija, šliejasi jie 
prie tikinčiųjų, prie, laisvama
nių, prie progresyvių ir atgal- 
eivių, kad tik visais pasinau
dojus. Su kuo kalbasi, to.jie 
yra šalininkai. Tai pirmos rų- 
šies veidmainiai, kurie dėl pri- 
siplakimo kartais aukauja šian
dien bažnyčiai, rytoj bolševi
kams, poryt sandariečiams, vė
liau fašistams ir t. t. Jie nėra

tokie pat veidmainiai ir dole
rių gaudytojai, kaip ir jie pa
tys, arba savo pakraipos lie
tuvio profesionalo ir biznie
riaus stokuojant.

Visi išmintingi, sąžiningi ir 
protaujantys žmonės turi ko- 

įkią nors pasauliažiurų, idea
lus ir nusistatymą ir drįsta 
tai nedvipusiaudami pareikš
ti. Natūralu, jie Įsigyja priešų, 

i Laisvamanis nemėgsta tikin
čiųjų, tikintieji laisvamanio, 
komunistai priešingi socialis- 

j tams, fašistai demokratams ir 
! tt. Tūluose miestuose kiekvie
nos pakraipos žmonės turi 
savo profesionalus ir biznie
rius. Jie yra savi. Kiekvienos 
srovės lietuviai ir privalėtų 
kreiptis Į saviškį. Jei nėra sa
vo srovės profesionalo arba 
biznieriaus, tai bent kreiptis į 
panašios srovės žmogų. Pav., 
didžiumą socialistų, komunis
tų, sandariečių ir dalis fašistų 
ir nepartyvių yra laisvama
niai. Davimas uždarbio kleri
kalui, kuris dalį jo gali pa
naudoti kovai prieš visas mi
nėtas sroves, yra prieš save 
išėjimas. Klerikalas, kuris stip 
rina pinigiškai kovojantį lai
svamanį, irgi daro tokią pat 
klaidą. Man teko žinoti Chiea
goje du daktaru — vieną airį, 
kitą vokietį. Abu buvo gry
niausios rųšies reakcionistai, 
klerikalai ir Kolumbo vyčiai. 
Lietuviai socialistai ir kiti ra
dikalai sumokėdavo jiems po 
kelis tūkstančius dolerių kas 
metai už patarnavimą. Neste
bėtina, kad šitie du daktarai 
gausiai aukaudavo visokiems 
klerikališkiems , ir atžagarei- 
viškiems -tikslams. Ir da tūli 
parapijonys tyčiodavos, kad 
Dievas čia padeda, kuomet 
daugėlis progresyvių daktarų 
vhi*gšta. Pastaruosius klerika
lai, tamsunėliai ir visi atžaga
reiviai boikotuoja. Ar/matė
te kada “Drauge”, “Darbinin
ke”, “Garse”, “Vytyj” ar ko
kiame kitame klerikalų laik
raštyje gerą žodį tariant apie 
bile kurį advokatą, daktarą, 
dentistą, aptiekorių, inžinie
rių, mokytoją, muziką, dai
nininką, bizhierių, kuris ne
priklauso jų srovei arba jiems 
nepataikauja? Pažangiųjų 
laikraščiuose klerikališki pro
fesionalai ir biznieriai gauna 
pagyrimų be saiko. Aprašomų 
giriami ir net paveikslai tal
pinami net tokių, kurie visu 
įnirtimu bando pažangiuosius 
lietuvius sunaikinti. Aš . su
prantu, kad mes tolerantiški 
ir mokame plačiai protauti, 
bet ir tam turi būti saikas.

Socialistai, sandariečiai, ko
munistai ir šiaip pažangioji 
musų visuomenės dalis visur 
sutinka baikotą iš klerikalų 
ir atžagareivių pusės. Para
mos ir darbo prisieina tikėtis 
tik iš saviškių. Laikraščius 
leidžia ir veda, juose bendra
darbiauja, mitinguoja, pla
nuoja, organizuoja, prakalbas 
sako ir paskaitas teikia musų 
darbuotojai. Priešai juos puo
la, šmeižia, boikotą jiems 
skelbia, minias prieš juos 
siundo. Nemaža musų dar
buotojų yra profesionalai ir 
biznieriai. Galime pasidid
žiuoti, kad didelė didžiuma 
mokytų ir gabių lietuvių pri
klauso progresyvėms srovėms. 
Darbo iš jų tikimės ir reika
laujame, už nepastovumą kri
tikuojame, biletus į savo pa
rengimus pirkti jiems siūlo
me, aukų ir paramos iš jų ti
kimės, bet uždarbį už patar
navimą arba 
nešame savo 
mekleriams.

Ne, šitokių
skaitau išmintingais, patikėti
nais ir nuoširdžiais.

—Rustus intęligentasi

tavorų dažnai 
priešams arba

žmonių aš ne-

turėti j juos kreiptis gali tik
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KONSTITUCIJA IR JOS KEITIMAS

Prieš dvejetą dienų buvo minima šios šalies kon
stitucijos sukaktuvės.

Jau praėjo 145 metai, kai dabartinė Jungtinių Val
stijų konstitucija buvo priimta. Ji užėmė vietą konfe
deracijos statuto (articies of confederation), kuris bu
vo galioje nuo Jungtinių Valstijų nepriklausomybės 
įgijimo iki 1787 m.

Istorikai sako, kad dabartinė konstitucija buvusi 
priimta neteisėtai, kadangi konfederacijos statutas ga
lėjo būti tiktai pataisytas, bet ne pakeistas visai kitu 
dokumentu. Tačiaus šiandie jau ne laikas kelti klausi
mą apie konstitucijos teisėtumą. Kas šiandie yra svar
bu, tai — ar dabartinė konstitucija atatinka šių dienų 
gyvenimo, sąlygoms?

Reikia pasakyti, kad ji yra gana konservatyviška. 
Ji duoda labai daug galios Jungtinių Valstijų prezi
dentui ir šituo atžvilgiu ji yra artima monarchijos san
tvarkai. Ji įvedė dvejus įstatymų ' leidimo rumus: at
stovų butą ir senatą, idant vieni rūmai galėtų trukdyti 
antrų rūmų darbą. Todėl Amerikoje yra labai sunku 
pravesti kokį nors pažangų įstatymą.

Be to, ji turi dar dvi labai stambias ydas: viena 
ta, kad atstovai, išrinkti į kongresą, pradeda eiti savo 
pareigas tik už 13 mėnesių po jų išrinkimo. Per dau
gelį metų pažangesnieji senatoriai ir kongresmanai 
kovojo, kad šitas konstitucijos patvarkymas butų pa
taisytas, bet jų sumanymas tik šiemet perėjo per abe
jus kongreso rumus ir dabar jį svarsto valstijų legis- 
laturos. Jeigu ne mažiau kaip 36 legislaturos jį patvir
tins, tai jisai bus priimtas ir įeis į galią.

■ Antra paminėtųjų konstitucijos ydų yra ta, kad ji 
nustato labai keblų būdą konstituciją taisyti. Kiekvie
nas konstitucijos pataisymo sumanymas turi ne tik 
gauti dviejų trečdalių daugumą kongrese, bet dar jį 
turi ratifikuoti trys ketvirtadaliai šteitų, t. y. iš da-

36. Trylikos kad ir mažiausių
valstijų pasipriešinimas gali paversti niekais tokį su
manymą, kuriam pritaria milžiniška dauguma žmonių.

Dėl šitokio keblaus konstitucijos taisymo budo 
Amerikoje taip ilgai laikosi prohibicija, nors žmonės 
jau seniai jos nenori; ir dėl tos pačios priežasties yra 
labai sunku iškovoti, kad butų įdėtas į konstituciją 
koks nors naudingas darbo žmonėms įstatymas (pav. 
vaikų darbo uždraudimas dirbtuvėse).

Jungtinių Valstijų konstitucija per šiuos 145 metų 
laiko buvo galingas įrankis turtingųjų klasių rankose 
savo reikalus ginti. Ji buvo priimta tuo laiku, kada 
Jungtinėse Valstijose buvo sustiprėjusi reakcija, todėl 
jai buvo duotas turinys daug konservatyviškesnis, ne
gu Nepriklausomybės Deklaracijos, kuri buvo paskelb
ta 1776 metais.

bartinių 48 valstijų

TUŠČIAS TRIUKŠMAS

šiaip įvairus ra

Jo badavimas, be abejonės, iššauks didelį sujudimą 
Indijoje, ir jeigu jisai bebadaudamas numirs, tai Indi
joje gali įvykti sukilimą^.
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[Apžvalga
HITLERININKAI SKYLA

Nepavykus Vokietijos nario 
nalsocialistų vadui Hitleriui pa-
imti į savo rankas valdžią, 
šalininkuose reiškiasi ne 
dvasios nupuolimas, bet ir 
sutikimai. Griežtesnieji “ 
cių

jo 
tiki 
ne-i 
na-' 

partijos elementai nepa-į
tenkinti tuo, kad Hitleris ;Ve- 
da derybas su katalikų Centrui 
ir gina parlamentą. Vokietjjos 
laikraščiai rašo, kad hitleti 
kų partijoje 
mas.

Drezdene įsikūrė naują par
tija, “Vokiečių socialistų dar-! 
bo partija”. Į jos sąstatą : 
na opozicinis “nacių” clem 
tas, kuris yra nepatenki! tas j 
“nacių” vadais. Naujoji pa: 
ja ketina leisti savo orgs.: 
pavadintą “Vokiškas kelias”.

Kita hitlerininkų atsk 
suorganizavo pusiau-karišką 
ganizaciją 
frontas”. Jos tikslas esąs 
voti prieš kapitalizmą. Į ją 
na revoliucinis elementas, 
skilęs nuo nacionalsociai 
partijos. “Juodojo fronto” 
das esąs Otto Strasser, brolis 
žymaus hitlerininkų veikėjo 
Gregoro Strasser i o.

Pranešama, kad “Juodasis 
frontas” kreipėsi į komunistų 
“Raudonąjį frontą” ir respub
likos gynėją “Valstybės vėlia
vą” (Reichsbanner), siūlyda
mas sudaryti bendrą antikapi- 
talistinę kovos organizaciją.' 
“Juodojo fronto” viršininku 
paskirtas majoras Buchdrucker, 
kuris dalyvavo 1923 m. sukili
me ir buvo nuteistas 10 metų 
kalėjimo, bet gavo susimylėji- 
mą.

in-
prasidėjęs skili-

rti-;
,ną,’

ala 
or- 

pavadintą “Juodas j 
ko-į 
įei-| 
at-j 
Istų! 
va-i

PIKTINASI SMETONOS 
“BOLŠEVIZMU”

Komunistų dšbubnytas “Pasaulio kongresas* kovai 
su karu”, kuris neseniai įvyko Amsterdame, pasiliks 
be jokios reikšmės. Kaip daugelis iš anksto sakė, kad 
tai bus paprastas komunistų jomarkas, taip iš tiesų ir 
buvo. Iš dviejų tūkstančių su viršum vadinamų “dele
gatų” 830 buvo komunistai, o kiti
dikalai, daugumoje neatstovaują nieko. Kongrese ne
dalyvavo nei socialistų partijos, nei didžiosios darbi
ninkų unijos. Aiškus dalykas, kad be organizuoto so
cialistinio darbininkų judėjimo sėkminga kova prieš 
kaną šiandie Europoje negali būti vedama. Tam neva 
kongrese nedalyvavo net atskilusioji nuo Darbo Parti
jos anglų Nepriklausomoji Darbo Partija.

Kongrese beveik visi kalbėtojai buvo komunistai ir 
jų kalbų temos buvo dvi: niekinimas socialistų ir gar
binimas sovietų Rusijos. Tarp ko kita jisai pasmerkė 
Tautų Sąjungą ir “pacifizmą” (paikos judėjimą), kitaip 
pasielgti galėjo ir Vokietijos hitlerininkai arba Italijos 
fašistai.
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GANDHI BADAUS

......... . „ Mahatma -Gandhi, Šian
die pradeda “badavimą aki mirties”. Jisai pai’eiškė ba
dausiąs tol, kol Britanija nepakeis rinkimų įstatymą

Indijos “šventas žmogus”,,

save

tad daryti? Reikia kovoti, sa
ko Fed. pranešimas:

“Mums amerikiečiams, gy
venantiems laisvoj (kad ir 
nešventoj. —- “N.” Red.) ša-, 
ly, neįmanomi Lietuvos juo
kingi įstatymai (kurių dau
gumą parašė arba perleido 
per sayo koštuvą klerikalai. 
— “N.” Redl), valdžios ža
lingi žingsniai, tautininkų 
nusistatymai. Joki formalu
mai, kvaili reikalavimai ne
įtikins mus Lietuvos val
džios nekaltum^. Mes galim 
gerai įsivaizduoti 
mums papasakoja 
Lietuvos žmonės, 
kęsti musų broliai 
‘laisvoj’ Lietuvoj.
Amerikos lietuviai nenutil- 
sim, protestuosim, smerksim 
kiekvieną Smetonos žygį silp
ninti katalikų akciją.’’ 
Tai mat, kąip negera, kad 

klerikalai 1926 metais padėjo 
tautininkams nuversti teisėtą 
valdžią ir Smetonai patapti 
prezidentu. Dabar tenka gailė
tis.

ir daug 
grįžę iš 
ką turi 

katalikai 
Bet mes

LEGIONIERIAI IR 
STALINCAI

Rašydama apie Amerikos 
giono konvenciją, “Laisvė” 
žymi, kad konvencija pasisakė 
už" bonų išmokėjimą karo ve
teranams ir • už pripažinimą 
Sovietų Sąjungos, bet sako, 
kad

“Legiono konvencija Port- 
lande dar kartą pareiškė, kad 
ši organizacija yra reakcinės 
plutokratijos ramstis.” 
PtutokTatijos (turčių k lasęs) 

ramstis, vadinasi, reikalauja 
bonų išmokėjimo veteranams. 
Tai kodėl komunistai su jais 
lenk ty niuo j a, reikalaudami to 
pat?

Le- 
pa-

Spontaniško gyvybės 
atsiradimo doktrina 

užmušta
Rašo Dr. A. Montvidas'

lietuvis, 
atpirkęs žemelę ir 

negalės 
kaip jam patinka,

kada valde kr.
“N.” Red.)

Del neleidimo atidaryti Kau
ne katalikų universitetą, Ame
rikos klerikalų federacija iš
siuntinėjo savo laikraščiams 
ilgą pranešimą, kuriame smer-1 
kiania tautininkų vyriausybes 
despotizmas ir šaukiama pro
testuoti.

“Nejaugi valdžia drįs savo 
tėvynainiams geležine piršti-' 
ne drožti i veidą ir dar kar
tą bolševistiniu būdu paneig
ti Švenčiausias katalikų tei
ses — auklėti jaunimą kaip 
Dievas ir Bažnyčia įsako?”’ 
— skaitome tame, pranešime. 
“Ar jau katalikas 
krauju
prakaitu atstatęs, 
gyventi, 
bet turės klausyti obrusite- 
lių, vokiečių, žydelių ir iš
sigimėlių valdininkų įsaky
mų? Argi Tėvynė tiek sau
gi ir užtikrinta vidujine ir 
išlaukine taika, kad Smetona 
laisvai galėtų spardyti dides
nės visuomenės dalį valsty-i 
beje (didesnę visuomenės’ 
dalį valstybėje? — “N-nų”' 
Red.) ir ‘get away with it’?- 
Taip. Tik keturiolika metų* 
laisvo gyvenimo Lietuvos 
respublikoje (ypač “laisvas” 
jisai buvo
demokratai! - 
tik dvidešimts septyni me
tai laisvo žodžio, mokyklos* 
veikimo, o jau grįžta į juo
dus rusų nagaikos, ukazų, 
tumų laikus. Visos 'svajo
nes laimingos, šventas, lais
vos Lietuvos kaip durnai 
nyksta. Neduok Dieve, kad 
nepriklausomybė pražūtų! 
Dėt, ‘Smetonos keliai prie to 
veda.-.. Tikri sūnus Lietuvos 
tad kentėti, lankti...0 ' 
Paritfodo, kad Amerikos kle

rikalai svajojo ir apie Lietu
vos pavertimą “šventa”. Tai, 
tur būt, reiškia, Wd ją tnrėjo 
Vaidyti katfigai. tfos svajonės

t

» <

ji f’Sc.ptynioliktamė šimtrnetyj. 
net mokslininkai da tikėjo, kad- 
gyvybė gali atsirasti špuntą-' 
niškai. Pav., kada anglas Tho-< 
mas Brown paebejojo apie tai, 
tai Alexander Ross jaip atsa
kė: “Taigi ar mes turime abe
joti, kad suryj ir malkose ne- 
gema kirmėlės, kad karvės 
mėšluose, neąteitanda vaba^lai 
b- vapsvos, ar kad plėštel^čs, 
sąrančiai, kaušinč žuvis, un
guriai ir panaši gyvybė nepa-1 
šidaro iš purvo?.. Abejoti apie' 
tai reiškia • abejoti apie protą, 
išmintį ir patirimą. Jeigu jis 
apie tai abejoja, W jis nnke-; 
liauja į Egiptą, ir tenai jis 
ras lankus užpludusius pelių, 
gimusių iš Nilo dumblo, kas 
sudaro didelę nelaimę gyvento
jams.” ;

Viienas tų laiką rašytojas 
klausia: “Ar tai yra faktas, 
kad užtenka seną batą prikimš
ti skudurų ir _surio ir jame, 
gims peles?”

Aristotelis tikėjo į spontaniš
ką gyvybės' atsiradimą ir net 
dki 18-to šimtmečio vidurio bu
vo klaidinga ir ncmoksUška 
Ari stotai į nesekti. Paprasti
įmonės, da ir šiandien tiki, ■kad 
kirmėlaitės mėsoj ir gituose 
pūvančiuose daiktuose, pelėsiai 
duonoj, vabalėliai vandenyj at
siranda savaime •— be turėji
mo tėvų. Šakyti, kad kųmelis 
gema ,be kumelės ir apžilo, ne 
mokslininkai, nė paprasti žmo
nes niekad „nedrįso. Neš tai 
perdaug aišku. Bet kirmėlai- 
į?s,, vabalai, gty bai ir net pa- 
prasta ak i a nematomi gaivalai 
jau kas kita. Kiekvieno jų už- 
siveisinko 
bepatomysi. Ją tiek ^aug, 'kad 
ir^dėsi, ule iš visokio purvyno, 
0mfrlyno nr pųvėšib tvėrėsi.

lijos jėzuitas Needham sutiko 
su Lazarus Spallanzani tirti, 
argi gyviai neatsiranda sponta
niškai. Abu 
dymą: išspaustus iš mėsos ir 
daržovių syvus kaitino MUikli-, 
niuose induose ir tėmijo, ar ne-; 
atsiras juose gyvybė. Pas Need-; 
ham atsirasdavo, pas Spallan- 
zani ne.

Kada Frantz Schulze ir The- 
odoi-e Schwann jaii buvo įrodę, 
jog nėra pagrindo tikėti j 
spontanišką gyvybes atsiradi
mą, francitzas Pouchet vėl iš
kėlė klausimą. Jis pripylė bon- 
ką vandens, užkimšo ją, apver
tė ją žemyn kaklu, kurį įmer
kė į gyvąjį sidabrą. Ten at
kimšo jis bonką ir pksigeno 
gazu išvarė iš jos dalį vandens. 
Sterilizuotom 
ilgai kaitinto 
įkišo bonkon. 
jis rado, kad 
ždėjo mikroorganizmais, 
kur”, jjs klausė, “šita gyvybė 
atsirado? Ji negalėjo kilti iš 
vandens, nes jis buvo tiek vi
rintas, kad kiekvienas 
las jame tapo sunaikintas. Ji 
negalėjo kilti iš oksigeno, ku-| 
ris tapo degimo karštyj pada
rytas. Nei negalėjo būti įnešta 
su šienu, kuris buvo per ilgą 
laiką kepintas prieš įdėjimą į 
bonką.” Ir jis išsprendė, kad 
-gyvybė atsirado spontaniškai. -

Tik 19-to šimtmečio antroj 
pusėj franeuzų mokslininkas- 
L. Pasteur aiškiai ir kiekvie
nam suprantamai įrodė, kad^ 
gyvybė savaimi neatsiranda,; 
kad rūgimas, puvimas ir pelė j i-į 
mas paeina iš gaivalų, kurie 
yra kilę iš kitą tokių pat gai
valų. Tą patį bulioną jis su
pylė į dvi bonkutes; vienos s 
kaklą paliko atdarą, kitos ne
toli pilnai uždarė, kad dulkės 
neįkristų. Po keturių metų bu-j 
lione, į kurį dulkės negalėjo 
įkristi, neturėjo jokių gaivalų.; 
Atidarytoj bonkutėj už keliąj 
dienų pasirodė gaivalai, nes 
jie ten pateko iš oro su dul-, 
kėmis.

Tai bnyo pirmas neabejoti-! 
nas įr.odymąs„Jkad gyvybė ge
ma tik iš tokios pat gyvybės.. 
Nors ji gali pasikeisti forma,; 
vienok savaimi negali atsirasti.į 
Visi tolimesni tyrinėjimai tai 
patikrino.

šituo Pasteuro atidengimu 
dabar naudojasi visas pasaulis 
— išdirby stėj, komercijoj ir; 
/medicinoj. Sterilizavimas in-; 
strumentų, / skalbinių, ligonio 
odos ir chirurgo rankų ‘apsau
goja ligonį operacijose nuo už
krėtimo.

,rS vienodą ban-

replikom paėmė 
pečiuj šieno ir 
(Po kelią dienų 

šienas joje knib- 
“Iš

gaiva-

Kompeticija

gimimo ir augimo

tik toliau, tai sėdame į neor- danl darbininkus pigiau, kad 
ganišką jegą^varomą vežimą 
ir važiuojame . Tą pat, daro; 
ir kapitalas, vartojant jėgą. 
Ką žmogus gali tinkamiau nu-, 
veikti, lai jo jėga kapitalas 
vartoja, o ką mašiną geriau 
gali nuveikti, — duodama ma
šinai. Iš to yra aišku, kad ei
na nuolatinė kompeticiją tarp 
organiškos ir neorganiškos jė
gos. Patyrimas taipgi paro
do, kad mašinos masinėje pro
dukcijoje daug sparčiau, ge
riau ir pigiau atlieka darbą, 
negu žmogus. Rankpalnystės 
gadynėje amatninkąi negalėjo 
pagamini tiek prekių, kad jų’ 
užtektų visai draugijai. Ge
resnės prekes buvo labai 
brangios ir jas įsigyti galėjo 
tik turtuoliai. Dabar yra at
virkščiai. Mašinos gali paga
minti gana pigiai tiek prekių, 
kad jų užtektų visai draugi
jai, ir dažnai tas atsitinka, 
kad prekių yra pagaminama 
daugiau, negu yra reikalas .

Toks spartus prekių gami
nimas mašinomis, vartojant 
neorganišką jėgą, sumažina 
reikalavimą organiškos jėgos. 
Technologija vis daugiau ir 
daugiau darbų teikia maši
noms, tuo nuolat siaurinda
ma dirvą žmogaus darbui. Ta. 
kompeticiją- tarp mašinos ir 
žmogaus yra panaši kompeti- 

I niini fnrti AllfATkizUii 1 i n ir> at<b_ei j ai tarp automobilių ir ark
lių. Automobilius ir kitos 
motorinės mašinos dabar vi
sai išstūmė arklį iš darbo> 
Toks pat procesas dabar 
eina pirmiau žmogaus atlie
kamo darbe dirvoje. Visa ei
lė užsiėmimų jau visai išny
ko. Ten, kur žmogus dar yra 
reikalingas, patobulintos ma
šinos taip pagreitina produk
cijų, kad tą pat užsakymą, ku
rio išpildymo pirmiau reikė
jo tūkstančių žmonių, dabar 
Užtenka desėtkų. Pavyzdžių 
galima butų visą eilę paduoti, 
bet tas yra taip gerai visiems 
žinoma, kad kiekvienas sau 
tokius pavyzdžius gali surasti.

Tokiu tai budu šiandien su
sidarė labai svarbus nedarbo 
klausimas, kurio išrišimu rū
pinasi ekonomistai ir politi
kai.

Rašo
Juozas J. Hertmanavičius ;
Judėjimas tas gali ką nors' 

naudingo nuveikti tik varto-; 
dainas teohn’ologiją. Bet tech
nologija, sujungta su kapita
lu ir jėga, gali veikt tik turint 
medžiagą ir rinką savo gami
niams. Be rinkos nėra tikslo 
ką nors gaminti. Pątupinimui 
■medžiagos ir rinkos peikalin-Į 
gas kreditas. Aišku tad, kad 
normalus ekonominis ir kul
tūrinis judėjimas yra galimas; 
tik tada, kada tie Iceturi vei
kėjai yra lygus viens kitam. 
Pašali likit kurį nors iš jų, ar
ba jį nusilppii/k ,— judėjimas 
sustos arl>a -bus labai silpnas^ 
kas veiks Žalingai draugijos 
labui.

IX .
Kaip jau matėm e, jėga yra 

dvejopa organiška ir ^neor
ganiška . Abi tos jėgos yra 
kol kas reikalingos (4<6notni- 
uram judėjimui, bet kokioje 
jųroporčijoje jos geriausia var
toti, mistato lėšų apkainavi- 
inas, kaip 4r kitos1 aplinky- 
bės. Vartojimas neorganiš
kos jėgos tūlais Žvilgsniais nu
stato pati visuomenė.
tojai, j-eigu ’lnums reikia kur 
buvykt, tai jeigu arti, mes ei- 
name savo kojomis, o jeigu

varto

vNeorganiškos jėgos vartoji
mas reikalauja kapitalo kon-! 
centracijos. Rankpclnystes ga
dynėje amalninkas reikalavo 
kelių tik įrankių savo darbo 
atlikimui. Jis tų įrankių buvo 
savininkas. Darbą jis dirbo 
sulig užsakymu. Su užsaky
mu buvo mokama jam iš kal
no už medžiagą arba, kaip 
štai kriaučių amate, jam me
džiaga buvo vartotojo prista
tyta. Dabar visai kita yra san
tvarka. Įsteigimas dirbtuvės 
kainuoja labai daug pinigų. 
Tų pinigų sukėlimui tveria
ma bendrovės, kurios nariai 
gali būt ar nebūt darbinin
kais. Bendrovė paskiria tokią 
sau valdybą, kuri Visą biznį 
varo. Darbininkas gi yra to
kios bendrovės samdomas, 
kaip įrankis padarymui pel
no. RankpelnygJtės laikais 
amatnįnkas, taip pat atlikda
vo darbų pasipelnymui. Jis 
taip pat žiurėjo, kad vartoti 
tokias mašinas ar įrankius, 
kad aparčiau darbą atlikus, ir 
tuo daugiau uždirbus, bet ta
da .pelnas jam pačiam ėjo. 
Dabąr yra kitaip. Bendrovei 
visai nėra svarbu, ar darbą 
atlieka mašina ar žmogus. Ji 
žiuri, kas pigiau atseina. Už
darbį ir parduotų gaminių 
paima kapitalo savininkai. 
Darbininkai įgauna lik nusta
tytą algą. Kapitalistai ima 
tą uždarbį dėlto, kąd jie ant 
saVęs ima visą rinką. Jeigu 
vieton pelno gauna nuostolį, 
tai tą nuostolį jiĄ;patys pane
ša. Darbininkas gauna savo 
algą ir jeigu koki bendrovė 
subanfcrtftija, gali ieškoti dar
bo kitur. Toks yra pnlno pa- 
teisiniinas.

IŠ to yra matoma, kad rū
pesčiai ‘ .kapitalo it rūpesčiai 
darbo arba idarbininkų yra 
skirtingi. Kapitalas stengiasi 
'sumažinti saVb išlaidas, sam-

piginu galėtų parduoti savo 
prekes rinkoje, kurioje turi iš
laikyti smarkią kompeticiją 
ir padaryti pelną. Darbinin
kai stengiasi gauti kuo aukš
čiausias algas, kad išlaikius 
kompeticiją socialiame gyve
nime.

Nuo uždarbio priklauso 
darbininko ir jo šeimos liki
mas. Kuo geresnį uždarbį ar
ba ’-algą kas gauna, tuo leng
viau tam padoriai gyventi ir 
savo vaikus auklėti. Nors A- 
merikoje pradines, vidurines, 
o niet ir aukštesnės mokyklos 
yra draugijos užlaikomos, ir 
mokiniai arba jų tėvai nerei
kalauja už jas mokėti, tačiaus 
daug techniškų ir kitų aukš
tesnių ‘ mokslo įstaigų yra pri- 
vatiškų, ir todėl apmokamų. 
Norint tad atsiekti tinkamos 
sorialčs ir ekonomines padė
ties apšviestos visuomenes 
tarpe, reikia lėšų. Neturint 
uždarbio, neturint iš ko apsi
šviesti, išsilavini, priseina at
silikti nuo šviesuomenės —- 
pralaimėt kompeticiją kultū
riškame ir gal ekonomiškame 
gyvenime.

Padėtis, kokią technologija 
sudarė pakeisdama žmogaus 
darbą mašinų darbu, skaud
žiai paliečia darbininkų kla
sę. Milionai žmonių, netekę 
darbo, ne tik negali svajoti 
apie socialę lygybę, bet nega
li sau surasti padorų būdą 
pragyvenimui daryti ir yra be 
jėgiai sau net maistą, apda
rą ir butą parūpinti.

Pagreitinimas tad produkci
jos su mašinų pagalba, suda
ro labai svarini’ socialį klausi
mų —- kas daryti su bedar
biais? Bet tas klausimas dar 
neišsemia visų pasekmių. 
Kada milionai žmonių nusto
jo uždarbio, tuo pačiu skai
čių jie sumažina rinką pro
duktams. Kuo mažiau yra už
dirbančių, tuo mažiau yra pir
kėjų visokių prekių.

Čia tad pasireiškia bendru
mas interesų ir pramonininkų 
ir darbįųinkų. Dabar ekono
mistai ir socialiai mokslinin
kai rūpinasi tuo,*kaip padary
ti taip, kad turtas butų lygiau 
padalintas ir kad kiekvienam 
žmogui butų sulakta proga 
užsidirbti sau padoriam pra
gyvenami.

Kreditas reiškia suteikimą 
paskolos. Masinės produkci
jos laikais, kuriuose mes gy
venome, viskas yra gerinama 
pasitikint parduoti. Aišku 
tad, kad pramonininkas ir 
pirkėjas ne tik turi suruošti iš 
kalno kas gamybai yra reika
linga, bet turi užpirkti med-. 
žiagą, aprokuoti darbą pa
dengti visas lėšas. Kol varto
tojai už tą užmokės. Tūlos 
prekės kol jos pasiekia varto
toją, eina iš rankų į rankas, 
iš proceso į procesą, kas uži
ma daug laiko. Jeigu koki įs
taiga galėtų savo pinigais tą 
viską Atlaikyti, tai jį turėtų 
būt taip turtinga, kąip visa 
draugija. Tokių turtingų įstai
gų nėra. Todėl viskas, kas yra 
gaminama, reikalaują kredito. 
Tą kreditą suteikia draugija 
pramonei, prekybai, susisieki
mams tarpininkaujant —kre
dito įstaigoms visokiose for
mose. Tų įstaigų svarbiausi 
pareiga yra prižiūrėti paskolų 
saugumą, čia tai vėl reikalin
ga yra nuovoka, kam ir kiek 
kredito galima suteikti, ir 
kam jo visai negalima teikti. 
Įstaigos, kurios gali gaut kre
ditą, gali varyti biznį, tos gi 
kurios kredito negali gauti pa
kankamai, turi savo biznį 
siaurinti arba iš jo išeiti. Aiš
ku tad, kad tos biznio įstai
gos, kurios turi gerą kreditą, 
gąli lengvai nugalėti savo 
kompetitorius stt mažu kąpi- 
taiu arija mažu kreditu. Esa
moji ‘ lad kredito sistema, gal i- 
ma sakyti, kontroliuoja visą 
dkonominį draugijos gyveni-' 
mą. Ji gali leisti bizniui taip 
plėtotis, kad visko darosi 
perdaug arba taip susiaurint 
biznio veikimą, kad visko pa
sireiškia stoka. (Bus daugiau)
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Grįžo

Nepriimtina išlygaCool
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Lietuvės Akušerės

nu

Tel. Dearborn 7966

Garsinkite® Naujienose

Namų Tel. Hyde Park 33 95

ryto

LUKOŠIENĖONA

Hemlock 8151

Phone Boulevard 8483

pasauliu 
valandą 

14 metų

Gor- 
South

ame
sau-

rugsė- 
o piet 

Tau-

iš atostogų 
teisėjų

dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Valu 10 
Nedėliotais ir šventadieniais 10

||gg

asvo
nusi-

4143 
Valandos

Persiskyrė 
rugsėjo 
po piet

priimami 
pakliuvo 
pražudė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ItL.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Ispanų karo veteranai 
protestuoja prieš pen

sijų sumažinimą '

balsuoti 
se lapkričio 11 
siregistruoli. 
siregistravimo 
spalių 1 ir 11. 
dienas neužsi 
negales balsuoti

1327 So. 49th ęt 

Telefoną* 

' Cicero 3724

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Botgevard 84 B

nu
Vėliau berniu

AKIŲ SPECIALISTAS

kviečiam 
laidotuvėse ir suteikti 
tini patarnavimą ir

Chicagos Darbo Federa 
cija vėl išrinko Fitz- 
patricką prezidentu

Re*. 6600 South Arttsian Avenue 
Phone Prcspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Spaustuvininkų 
sutiko priimti algų 

kapojimą

daug visokių kitų naufanybių 
Todėl atsiminkite užsisukti sa 
vo radio

Peter Conrad
Fotografuoju J<r»u na 

muose arba studijoj 
0023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 6?nd St.
Te|. EngleVood 5840

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Jtea. 6515 $o. Rockuell St. 
Td. Republic 9723

CHICAGOS 
ŽINIOS

tarnavimą Juto visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gauburius, kuris 
teikia ambujance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios D$| 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusiai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

suteikia 
barzdaskuty klos 
hmm komfortą

skutimo® 
namie

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 6487

DR. A. L. YUSKA 
2422 VZ. Mdrųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovebill 1595 .

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredomi po pietų; it 

nedelioms pagal susitarimą

VALANDOS: 
nuo 
nuo

LIETUV
105 W. Adams St, 

Telepbone Randolpl 
Vakarais 2151 Ž2nd

žiaus, savo 
judinamos 
v i nė toj a s, 
savo 
Prie 
sargiai prisirengė: užsidaręs 
garaže, paleido automobilio 
motorų, kad nusitroškinti 
smalkėmis. Nepasitikėdamas 
smalkėmis, jis dar persišovę.

Prieš nusižudymų jis parašė 
laiškų, kuriame sakoma, jog 
jis sau gyvastį alinius dėl blo
gos sveikatos ir depresijos.

Tinkamai prisirengė 
nusižudyti

scrips
Įkeisti Į pinigus nebu- 

lengva, tai mokyto
jams imta siūlyti Insull’o kom
panijos Šerai. Už tuos Šerus 
iš mokytojų buvo 
“crips”. Daugelis 
ant tos meškeres 
po kelis šimtus dolerių

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Giminės atsisako nuo 
mergaitės, kuri susidėjo 
su automobilių vagiliais

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rele 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 1 kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Nušoyė berniuką, kuris 
bandė pavogti butelį 

pieno

Ofiso k Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldicniais pagal sutartį

kauntės 
stojo prie 
ma, kad bylų 
prisirinkę 
praeityj.
teks sunkokai padirbėti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedeldieniaia pagal sutartį

lietuviai Gydytojai

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki | po pietų 

ir nuo 600 iki 8:30 vakąrr, Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

Kas . dienų vis 
daugiau dalykų 
.InšuU’o biznį, 
tas biznis tol 

! vedamus sąžiningai, 
imis 'spekuliacijomis 
Insull ir kiti 
pražudė milionus dolerių, ku
rie buvo surinkti iš žmonių. 
Pernai vasarų, kada jau buvo 
žinoma, jog kompanija arti
nasi prie bankroto,. pradėta 
ieškoti aukų tarp mokytojų. 
Kaip žinia, mokytojams algos 
buvo išmokamos taip vadina
mais “scrips”. Kadangi 
“scrips” 
vo labai

Phone Canal 6122 -■

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Chicagos Darbo Federacija 
turėjo savo metinį susirinki
mų, kuriame buvo renkami 
viršininkai. John Fitzpatrick 
tapo išrinktas prezidentu 26 
terminui. Išrinkta ir kiti se
nieji viršininkai, — aldcrma- 
nas Oscar Nelson vice-prezi- 
dentu ir Edward N. Nockels 
sekretorium.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. WashingtOn_ St.
Room 905

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

AKIŲ SPECIALISTAS

J Patyrimas 
Komplikuotuose

F Atsitikimuose

DR. VAITUSH
LIETUVIS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
Halsted St. t priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 

t rakių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
-i'..*t..   akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
............ I trumparegystę ir toliregystę, Prirengia 

teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
| egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaida*, Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per puse pigiaus, kaip 
'buvo pirmiau,
[Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGJAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aut., 2 loboą 

CHICAGO, nx.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v, Jitaą. 

Phone Midway 2880

piliečiai, kurie norės 
prezidento rinkimuo- 

d., privalo už- 
Dienos dėl už- 
yra paskirtos 
Kurie per tas

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 M1DWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Td'. Puliman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge vak. 
Tel. Ląfayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal autartį

Įbrido j vandenį ir 
sišovė

' padaryt,Jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums * riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yrą dąromas ir jums.

Listertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalius surado sustata 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine 4Qntu 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. 3. A.

Lachavidi ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansla. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i~usų 

darbu bosite užganėdinti. 
Tąl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
* SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Tąl, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

pasivogti butelį pieno 
adresu 5210 So. 
Charles Kehoe, 

stoties 
šovė į vaikų būrį 

Kulka pataikė

Pereitų sekmadienį Fox upėj 
buvo pakrikštyta penki vyrai 
ir septynios moterys. Laike 
krikštijimo ceremonijų buvo 
giedama “The Old Time Rcli- 
gion Is Good for Mc”.

Hayvvard, 70 meų am 
laiku turtingas ne- 
nuosavybės parda 
užvakar nusižudė 

garaže, Oilumbia Park 
saužudystės jis labai at 

prisirengė 
paleido 

kad

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bosdeu) 
LIETUVIS ADVOKATAS

Room 1642
•b 6727

. ! St. tfuo 6-9
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tek Republic 9600

Buy gloves wlth wha» 
it savas

1*5: o. M.’S.’MI!

HELEN KJZIS

Persiskyrė su šiuo 
tjjgsčjo 18 dieną. 6:30 
ryte 1 93 2 m., sulaukus 
amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marthą po tėvais Lisau
skaitę, tėvą Ipolitą, brolį Wi|- 
liam, ciocę Karoliną Katčergienę 
pusbrolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3207 
Lowe Avė.

Laidotuves 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 ,

Tėuai, Brolis, Ciocė, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir CĮiminis.

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

Pas teisėjų Joseph Sabatb 
buvo naprinėjaina aliinonijos 
byla. Roy W. Swanson pa
reiškė, jog jis neturįs pinigų, 
kad sumokėti $900 užsivilu- 
kilsios aliinonijos. Vietoj lo, 
jis pasiūlė savo buvusiai žmo
nai lotų kapinėse. Teisėjas 
kreipėsi j p-ia Swanson, kad 
išgirsti jos nuomonę 'dėl lo 
pasiūlymo. Pastaroji tuoj at
kirto. jog ji tų lota priimsian- 
ti vietoj pinigų lik su viena 
išlyga: Roy Svvanson turįs pa
sižadėti, jog bėgiu <30 dienų 
jis pasiiuiodos tuo lotu.

Spaustuvininkų u n i j 
numušti algas 7 centus per va
landų. Paaiškėjo, jog šian
dien apie vienas trečdalis 
spaustuvės darbininkų neturi 
darbo. To fakto akivaizdoj 
tapo nutarta, kad per seka
mus dvejetų metų visai nepri
imti naujų mokinių.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS PENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 V/est 14tb StteH, 

CICERO, ILL.
X-Ray Phone Cicero 1260

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
Tel. Victory 2213

Arba| 1800 W. 47th St. LąL >490 
_______ Pągal sutarimą

William C. Mitehell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Streei 
Telepbone Htmlųdi 1323 

Valandos: 9 rytų iki 9 vakaro
Nedėliosiu pagsl šutinį . J

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRĄBOfclUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718W.18St 
TeL Roosevelt 7532

Dr. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6! P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadic-

■ . niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Dabartiniu laiku yra plačiai 
d i s k u s 11 o j a i n a s s u m a n y m a s
sumažinti karo veteranams 
pensijas. Tuo sumanymu yra 
labai nepatenkinti ispanų ka^ 
ro veteranai ir rytoj jie turės 
masinį susirinkimų prie Raci- 
ne av. ir (ilth st. Jie rengiasi 
išnešti protestų prieš tų su
manymų.

atostogų
teisėjų. Vakar jie 
savo darbo. Sako- 

yra liek daug 
kaip niekuomet

Reiškia, teisėjams

Vakar šilta oro srovė ii 
Te.vas pasiekė Chicagų. Tom 
peratura pakilo ligi 85 laips 
nių. šiai dienai oro spėjikai 
pranašauja daug vėsesnį orų.

Sekmadienį keli, berniukai 
sumanė 
nuo porėtaus 
Peoria st. 
37 metų vandentiekio 
inžinierius, 
iš šautuvo.
Francis llovvley, penkiolikos 
metų berniukui, į koj 
traukė gįslų 
kas buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur neužilgo pasimirė, nes ne
teko daug kraujo.

Kehoe tapo areštuotas. Po
licijai jis aiškino, kad šovęs 
todėl, nes manęs, jog berniu
kai norį į jo garažų įsilaužti.

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South We$tern Avenue

Tel. Lafayette 4146

Apie sveikatų
Paukštis, dentistas
Kepurė” su naujais juokais ir

Policija nežino nei kų da
ryti su Lois Mariau, penkioli
kos melų mergaite iš Rock 
Island. Pereitų šeštadoenį ji 
buvo areštuota kartu su dviem 
jaunuoliais, kurie važiavo
vogtu automobiliu. Laikinai
mergaitė tapo pasiųsta į pa
taisos. namus ir apie tai 
giminėms buvo pranešta 
legrama. Iš giminių buvo 
gautas atsakymas, kad jie vi
sai nepaiso, kas atsitks su ta 
mergaite.

TdefooM Ya«la 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
? Turiu automobilius visokiems reika- 
j lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Didelis skaičius moky 
tojų pražudė savo 

pinigus

šiuo pasauliu 
dieną. 1:45' Valandą 

1932 m., sulaukus 63 
metų amžiaus, gimus Telšių mie
stely.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukteris. Helen Ir Julia. į3 žen
tus. Tannis. Linkis ir Kibart ir 
giminės:

Kūnas pašarvotas randasi 
don’s konlyčioj, 183 7 
Halsted Sl

Laidotuvės įvyks seredoj 
jo 21 dieną, 1:30 vai. p, 
iš koplyčios bus nulydėta į 
tiškaa kapines.

Visi i, a. Onos Lukošienės gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

jai pasku- 
atsisVeikini-

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2420 Matgtutta Rottd

Valandos:’ 9—12, 7—9, Antcadfanl lt 
Ketvirtadienį vakarais pagal nsittrim«<

John Spaulding, G3 im lų, i: 
Įlydė Park viešbučio, užva 
kar įbrido į vandenį įyrie 5‘ 
gatvės ir nusišovė. Palikt 
laiške jis sako, jog pijo 
žudystės jį pastūmėjusi pakri 
kusi sveikata.

DMlMs O/ŠNSS

4605-07 South HermiUge Avenue 
VU T«l«tonaii YARDS 1741 ljf4S

DR.M.T.STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS* € 

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo O iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— IŠ RUSUOS f—1

Gerai lietuviams žinomas per 25 sar
tus kaipo patyręs gydytojas, chirsąn 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal aumjauriat 
metodus X-Ray Št kitokiu siekuos 
prietaisus. r

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W. l&th St., netoli Morgan 8H 

Valandos: nuo 10—12 pistų b;
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 n Central 7464

Seniau šia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRĄBORIll IŠTAIGA
EUDEIKIS įr vėl nustebino publiką sų nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žpio<ai|Į* Iranp į BHUR 

ii bile kokios miesto dalie*.
Reikalui esant, musų automobiliu* lrtv»Muai | jūsų 

namus ir atveš į musų įstaigų, kur galšoii4į pamatyti &

Flctchcr Barry, negras, 1213 
S. Morgan si., šeštadienio va- 
akre mirtinai pašovė 
žmona, o paskui pats 
šovė.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
nCRa tO(iCh ^at* 
priklausau prie gra- 

hų ildčtbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Teį. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 s.

Tel. Victory 4088

Nušovė žmoną ir pats 
nusišovė

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avenut 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Nuliudfi liekame,

Dukterys, Žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Gordon. Tel. ęanaj 1344.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties WGES 1860 ki- 
locycles bus Peoplęs Furniture 
Co. krautuvių lietuvių radio pro
grama.

' Teko patirti, kad prie išpil
dymo Šio vakaro programo yra 
stropiai ruošiamasi ir bus ga
lima pasiklausyti rinktinių niu- 
sų dainų ir muzikos, kurios bus 
išpildyta pasižymėjusių musų 
dainininkų ir muzikų. Dalyvaus 
ir gerai prisirengęs lietuvių 
jaunuolių kvartetas.

kalbės Dr. 
Bus “čalis

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Td. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 31st Street

11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.

daugiau ir 
aiškėja apie 

Pasirodo, jog 
gražu nebuvo 

Visokio- 
Samuel 

partneriai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So, Ashland Ąve.
. arti 47th Strofą

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Kctvergais ir Subatonu 
2420 W. Marųuette Rd. arti Wtstern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliab, Seredomis it Pelnyčio b 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai___
Dr. Vjncęnt C, Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue 

............ . w ............. ... .... . m ta-

Td. Lafaycttc 7031
Rez. Virginia 1829

V. E. Siedlinski 
DETISTAS

Archer Av., kampas Francisco A V. 
9 v. ryto iki 9 v. vak.

Nedėldicniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halated Street 

TcL Boulevard 131Q
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

2400 W. Maditon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 6597

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

PRGBAK

(PROBAK BLADF)



CLASSIFIED ADS

Depozitorių reikalai

dau

Iš 18-tos Apylinkes

Brighton Park

For Rent

pasek

Radios
Šiandie.

MADOS MADOS

900 W 37 St

tam

DABAR YRA LAIKAS GARSINTIS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI

West Side
Kazimierinėse kapi

£554

kad su

viens

ŠAUKITE

Chicago. III.

8500
per krutinę

Laiške sakoma
(Vardas ir pavardM)

(Adresas)

(Miestas ir valstija;.

f

Seno Petro pastabos 
apie Dr. A. J. Karalių

savo
ras-

butent 
bildu 

paeina

S1OS 
prie

T. RYPKEVIČIA 
1739 So

gėrėja 
paši

ls už

ūmi

Educational
Mokyklos

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER

šeštadienio 
d., piktada 
ir pateko į 
pp.. Tverio- 

gerimų

buvo rimtas Keistu- 
narys. Numirdamas.

MERGINOS IR AMBTTISKOS MOTERIS
Mokinami paRlprražiidmo (Bt-auty Culture) 

Trumpas ir lengvai kursas. Tik mažam akai 
čiui dar ši mSnea| duosimo $40.00 nuolat, 
įlos .Mušt) darbo suieškojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuoknn arba rašyk te tau 
ntsakomybfs 
klaa dabar organizuojama.

MARINĖLIŲ) .SYSTEM,, 
National Sehool of Cosmetlcians

108 Norlh Stato St,

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus 'tik i Namus.

AnfraBienis, nigs, 20, 1932

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Margiaret Lasaitis pašovė Ed 
vardą Bituną

ar daugiau 
prašome iš- 

i arba pri- 
, pažymėti

langą 
ištrau 
ir lie

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų 
taipgi dirbame blekorių darbą — 
rinas, oro šviesą, ir pataisome

Vietinio Keistučio Kliubo pir- 
nininkas Wm. F. Buishas, ku
ris darbuojasi prie Wisconsin 
National Life Insurance Co., 
nuo dabar turės daugiau dar- 

ir ga- 
leidimą 

rusiu 
ir automo- 
rakandus, 
krautuvių 

mažus, ir

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No............ ...
Mieros

pirmą
pasodino į šaltąją. Jis

Reikalinga 
mortgage ant 
Galima padaryti 
ant ilgesnio laiko

Del platesnių informacijų kreipkitės

Halsted St.

ir savo 
rašo 
rų pakalnėj 
idealus valdo 
žmogui nėra 
gyventi 
svarbu, 
sakys.
kas tiktai norite ir kiek nori
te. AŠ nepaisau.”

Ir čia jis nesuklydo. Tuoj at
sirado žmonių, kurie kiek no
rėjo ir kiek galėjo ėmė šmeiž
ti nabašninko vardą. Jie pa
skelbė šlykščiausius melus, nors 
patys gerai žinojo, jog tai yra. revolverį 
,tik prasimanymas. ... ’f

Mes 
stogų 

oro šviesą, ir pataisome pįčius 
. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

gera”, o tai yra “blo- 
“dora”, o tai “nedo

ra”. Tačiau jie beveik niekuo
met nesistengia įsigilinti į tas 
aplinkybes, kurios verčia žmo
gų vienaip ar kitaip elgtis.

Nabašninkas Karalius buvo 
jautrus žmogus. Jis matė, kad 
šių dienų santvarka yra neti
kusi ir sugedusi. Apie tai jis 

paskutiniame laiške 
^Patyriau, kad š:oj aša- 

pinigas visokius 
kad teisingam 

progų žmoniškai 
Dabar man visai ne

kas ir ką apie mane 
šmeižkite, mano vardą

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St
Tel. CANAL 1678-1679

Vakar Margaręt Lasaitis, 22 
metų amžiaus, 2153 W. 24tli Į 
st., pašovė Edvardą Bituną, 
2315 S. Oakley av., kuris pra
dėjęs plytomis daužyti langus. 
Policijos stoityj Margaret La
saitis ir jos motina, kuri yra 
našlė, papasakojo tokią istori
ją: su Butinu jos susipažinu
sios prieš dvejetą mėnesių, ka
da jis pardavęs labai žema kai
na vaisius. Mat, Būtinas yra 
pedliorius. Nuo to laiko jis 
dažnai pradėjęs atsilankyti ne 
tiek biznio reikalais, kiek tuo 
tikslu, kad pamatyti našlę, prie 
kurios jis pradėjęs lįsti.

Prieš mėnesį laiko Lasaiitie- 
nė pastebėjusi, jog Bitunas 
pardavinėjęs prastos rųšies vai
sius ir įsakiusi jam daugiau 
nebesilankyti.

Tačiau sekmadienio vakare 
Būtinas vėl atvykęs ir pareiga- 
ląvęš, kad viskas turi būti po 
senovei. Kada jam buvo pa
liepta išsikraustyti, tai jis pa
leidęs plytą į langą ir pabėgęs

— Kiekviena mokyklon einan- 
norės turėti šią gražią sukne- 

spalvos 
Sukirp- 

metų am-

-;, —gal tui 
Tverionas. šiame 12 warde toks džentelma 

spruko atgal J krautuve ir pa-1 nas komitmenas, kuris prieS na

SAUGUS ĮVEST-
MENTAS
$3000 paskolos ant imo
$15.000 vertės namo, 

atmokėjimais arba

RENDON 6 kambarių flatas, labai 
dideli ir šviesus. Duodame karštą van
denį kasdien. Renda $30 su garadžium.

45 21 So. Washtcnaw Avė.

kale 
jiems, 
ginimą 
lėtų jaustis 
darbą lietuvių

Kiekvienas žmogus turi 
tikrų ydų ir silpnybių. Nebu
vo nuo jų liuosas nei Dr. Ka
ralius. Tik su juo visa bėda 
buvo ta, kad jis tų savo silp
nybių perdaug neslėpė. Vadina
si, buvo atviras. Tuo tarpu 
dauguma tų “teisėjų”, kurie 
dabar nabašninką smerkia, tik
rumoj yra niekas daugiau,' kaip 
hipokritai, — jie stengiasi pa
sirodyti ne tokiais, kokiais jie 
iš tiesų yra.

žmonės labai lengvai daro 
savo nuosprendį. Jie paprastai 
be jokio apsvarstymo, be jo
kio apgalvojimo nutaria, kad 
tai yra

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

2332 Madison St.

automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus at 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, 
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos*

YOURTm
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

MarinoCo.,Dcpt. II. S., 9 E. OkioSt.,ChicaiJo

Po pereito penktadienio de
pozitorių susirinkimo visi pra
dėjo labiau interesuotis ir ieš
koti žinių apie to banko reika
lus. Reporteriui pasikalbėjus 
su depozitorių egzekutyvio ko 
miteto nariais, paaiškėjo, kad 
dėl greitesnio pastumėjimo to 
darbo pirmyn komitetas žada 
pakviesti dar 3 ar 4 lietuvius 
advokatus, kurie, pasidalinę dar. 
bą tarpe savęs, galėtų pasek- 
mingiau veikti.

Depozitorių Komiteto pirmi 
ninkas St. Strazdas žada šaukti 
valdybos susirinkimą rugsėjo 
19 dieną, kuriame bus disku1 
suojami visi tie klausimai, ku
rie buvo iškelti pereitame de
pozitorių susirinkime, ir ko 
trumpiausioj ateityj šauks visą 
komitetą, kad valdybos išdirb
tus planus užtvirtinti.

skiepo langą Ir prasiša- 
Atvykusi policija' pasiėmę 

St. Tverioną kartu ir leidosi 
ieškoti piktadarių. Jiems be
važiuojant, netoli prie VVestcrh 
avė. vaikėzai tapo surasti ir 
sugauti. Visi trys pristatyta j 
kalėjimą. Vaikėzai buvo ne lie
tuviai. Tai jau antrą kartą vie
no mėnesio bėgyj pp. Tverio- 
nams išmušama krautuvės lan
gus. Bet pirmiau piktadariai 
nebuvo sugauti.

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.

materijos su baltu 
tos mieros 8, 10, 
žiatis panelėm.

Norint gauti 
viršnurodytų pavyzdžių, 
kirpti paduotų blankui 
duoti pavyzdžio nume:. 
mierą ir aižkiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

RADIO PATARNAVIMAS , — pa 
taisaU visų išdirbysčių radios. Patar
nausiu greitai ir gerai. šaukite Tė! 
Grovehill 2092.

DEL SVEIKATOS gerkite oškos 
pieną, galima pirkti. 838 W. 34 St., 
2 floor.

šaukė policiją. Kol policija at 
vyko, tai tuo laiku vaikėzai iš 
mušė 
lino.

Li fe 
dabar įtures 

nes padavė prašymą 
iš Springfield, III 

apdrausti ne tik įvairių 
žmonių gyvastis, bet 
jilius, namus, namų 
krautuves, stiklus, 
angus, didelius bei 
kitokius apdraudos srityj dar
bus atlikti. Kad geriau galė
jus užtikrinti savo kostumerių 
saugumą, Wm. F. Buishas žada 
kooperuoti tik su didelėmis ap
draudos kompanijomis, kurios 
;uri daugiau žmonose pasitikė
jimo. Be <to, dar jis žada už 
kiek laiko susirasti tinkama 
vietą ir atidaryti savo ofisą. 
Kadangi Wni. F. Buishas yri 
inksmo ir malonaus budo žmo

gus ir turi jau nuo seniau pa- 
yrimo apdraudos reikaluose, 
;ai, manau, kostumeriai bus la
bai patenkinti jo patarnavimu. 
Kuriems reikalinga bent kokia 
apdrauda (Insurance), kol kas 
kreipkitės Wm. F. Buisho bu
veinės adresu,—7004 S. Talman 
avė.; tel. Republic 6131. Pato
giausias laikas jį surasti iš ryto 
ki 10 vai.

dų ir už šimtą sovietiškų rub
lių minkštų prekių.

Kadangi dabar laikai neįma
nomai blogi, -o bizniai tarsi ant 
vištos kojos laikosi, tai šitok
sai susyk gigantinis biznis ant 
tiek .sukrėtė p. Anglicką, kad 
sekmadieny turėjo visą dieną 
gulėti lovoje, nes galva gavo 
smegenų spaudimo ligą. Reiškia, 
netikėtai likti turtingu bei pa
daryti susyk didelį biznį nėra 
sveikatai pageidaujamas daly
kas—geriau, kad biznis eina iš 
lengvo ir turtai didėja laips
niškai.

Dabar visi 18-tos apylinkė:; 
biznieriai nori į savo biznius su
silaukti “turtuolio” p-no Čepo
nio, kad ir jiems gerų laikų sau
lutė šyptelėtų.—N.

2554 
ti panelė 
lę. Pasiūti reikia iš vienos 

kalnierium.

Kaz. Pusčius, 4518 S. Mozart 
sitr., maliavojo savo tnamą iš 
lauko pusės. Kopėčios pasly
do ir jis, nuo antro aukšto 
krisdamas ant cementinio ta
ko, susilaužė nugarkaulį. Nu
vežtas tapo j šv. Kryžiaus li 
goninę ir po keturių dienų pa
simirė. Jo laidotuvės įvyko pra
eitą trečiadienį, rugpjūčio 14 d. 
Palaidotas 
nėse.

Velionis 
čio Kliubo 
be kitų giminių, paliko moterį, 
dvi dar jaunas dukteris ir se
serį.

P-nų Tverionų, 4014 S. West 
ern Avė., praeitą 
vakarą, rugsėjo 10 
riai išmušė langą 
kalėjimą. Kadangi 
nai užlaiko minkštų 
kautuvėlę, saldainių, šaltos ko
šės ir cigaretų, tai trys vaikė 
zai, tarpe 18-20 metų amžiaus, 
įėjo krautuvei], nusipirko po 
cigarą ir, pastebėję, kad vie
nas Tverionų kostumeris, kuris 
jau pirmiau buvo įėjęs krautu
vėm ką nors perkasi ir turi 
pinigų, tuojau pareikalavo kos 
tumerį eiti su jais laukan. Su
prantama, norėjo iškrausyti ki- 
šenius. St. Tverionas tam pa
sipriešino ir, davęs įsakymą 
nešdintis, pats juos su roberi- 
ne paipa palydėjo lauk. Vienas 
vaikėzų, atsidūręs šaligatvy j,
išsitraukė kokį tai įrankį,

Tada' St. 1__

Praeitą antradienį, rugsėjo 
13 d., buvau visą dieną namie 
ir susilaukiau net aštuoniolikos 
pašaukimų telefonu. Tarp šau
kusių buvo ir p; A. Kalvaitis, 
Lietuvos konsulas Chicagoj bei 
J. F. Eudeikis (graborius). Su 

išimtimi visi pašaukimai 
Keistučio Kliubo reika- 
Be to, da*r pora atšilau

maža 
buvo 
lai s. 
kė ypatiŠkąi.; Q fyaip Ęeistu^įo 
Kliubo pirmininkas Jonas Alėje 
sandravičius pasimirė apie me
tai laiko atgal, tai tuo laiku 
per vieną dieną5 turėjo atsa
kyti apie dvidešimt aštuonis 
pašaukimus. Nors, žinoma, pa
taiko kiekvieną dieną mažiau 
ar daugiau kalbėtis per telefo
ną, turėti reikalų ypatiškai ir 
šiaip padirbėti dėl Kliubo kar
tais gvi'na dau
tai išrodo nesvarbu, bet aš no
riu supažindinti ypatingai pa
ties Kliubo narius su tuo, kiek 
raštininkas turi daug bei atsa
komi ngo darbo atlikti; taip pat 
nemažai turi darbo ir kiti val
dybos nariai. Nežiūrint to, vi
sų, kurie turite reikalų, prašau 
kreiptis kad ir naktį.—A. J. S.

Dr. Karalių aš pažinau per 
kelis metus. Jis visuomet bu
vo nuoširdus ir stengėsi pasi
dalinti savo žinojimu: rašė 
knygas ir įvairiausio turinio 
straipsnius, kuriuos žmonės la
bai mėgo skaityti, nes jie bu
vo parašyti gyvai ir įdomiai. 
Aš neabejoju, kad šimtai žmo
nių, nabašninko raštus beskai
tydami, daug prasilavino ir 
daug naudingų žinių įsigijo.

Ir ne vien tik tai 
gelį žmonių gydė visiškai vel
tui. Daugelis jam už gydymą 
nesumokėjo, nors ir galėjo. Vi
ja tai, žinoma, prisidėjo prie 
to, kad jo gyvenimas buvo 
vargingas. O vienok nežiūrint 
į tai, jis dažnai su vargšais 
savo paskutiniais centais dali
nosi. Dar liepos mėnesyj aš 
pats savo akimis mačiau, kaip 
jis tautiškos bažnyčios šelpia
miems bedarbiams atidavė savo 
paskutinius šešis dolerius.

štai kodėl Dr. Karalius ir 
neturėjo turtų ir gyveno var-

Vargas ir kitos susidėju- 
aplinkybės jį privedė ir 
tragingos mirties.

Senas Petras.

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI 
Atnaujinami

arba apielinkių praperčių. Ta 
morgičiai.

tITY XREALTY CO
Inkorporuota

94 8 W. 63rd St.,
Wentworth 0249

Daug jau buvo rašyta apie 
Dr. A. J. Karaliairs mirtį. Bet 
kiek apie jį prikalbėta, — tai 
netilptų nei į keliolika knygų. 
Ypač daug malė ir dabar te
bemala liežuviais visokios pa- 
rapijonkos ir Maskvos davat
kos. Karalius buvęs ir šiokis, 
Karalius buvęs ir kitokis. žo
džiu, velkama į aikštę visos 
nabašninko buvusios ir nebu
vusios nuodėmės. Atrodo, lyg 
tie “teisėjai” butų nekalti, 
kaip avinėliai, ir jokių nuodė
mių neturi.

Tikrai vykusis yra tas posa
kis, kad svetimo akyj lengva 
pastebėti ir krislelį, o 
akyj dažnai nematoma nei

kimus ir po rinkimų skaitosi 
su savo piliečiais-balsuotoja'is, 
išrinkusiais jį tai vietai, Virš- 
minėtu adresu Felix Kucharski 
įsitaisė naują gražų ofisą su 
užrašu lange “Real Estale” ir 
antram gale svetainė susirinki
mams laikyti. Felix Kucharski 
yra lenkas, bet kai kuriuos da
gi 'al’timus gimines jis turi lie
tuvius.

S. M. Berneli, D. C
CHIROPRAKTAS

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
parduosiu pigiai

3401 S. Auburn Avė.

Dr. T. Dundulis ,4142 Archer 
avė., yra Keistučio Kliubo ser
gančių narių prižiūrėtojas. Jis 
atlanko kiekvieną sergantį na
rį, žinoma, įtik Chicagoje. Jei
gu reikalinga, tai ir medikališ- 
<ą pagalbą suteikia! Už pitmą 
vizitą • jam primoka kliubas. 
Butų gerai, kad gerb. Kliubo 
nariai, kaip tik kuris suserga, 
nieko nelaukęs pasišauktų kliu
bo daktarą telefonu Virginia 
0036 arba ypatiškai atsilanky
tų į jo ofisą ir persitikrintų 
apie savo sveikatą. Ilgas lau
kimas gail būt pavojingas gy
vasčiai ir kartu tai gali pada
ryti nesmagumų bei daug ne
reikalingų išlaidų kliubui. Vie
name pasikalbėjime Dr. Dundu
lis pasakė, kad jis vargo pri
spaustoms ir neturinčioms iš 
ko užsimokėti šeimynoms gali 
patarnauti veltui, nežiūrint to, 
kad jie butų ir ne kliubo nariai. 
Gerai, daktare; manau, mes 
keistutiečiai mokėsime įvertin
ti tamtos pasišventimą ir vėl 
išsirinksime dėl ateinančių 1933 
metų už kliubo gydytoją. O 
jei kaip, tai magaryčioms dar 
pridėsime daugiau darbo, tai 
yra įstojančius kliuban naujus 
narius egzaminuoti, nes ir ki
tos didelės organizacijos taip 
daro.

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 10 
d., adresu 4001 Archer avė. Fe- 
lix Kticharski, 12 wardo repub- 
likoniškas komitmenas, suren
gė šaunų pasilinksminimą, į ku
rį susirinko daugybė svečių — 
vyrų ir moterų, žinoma, jie 
buvo 12 wardos piliečiai-balsiio- 
tojai. Svečių tarpe nemažai 
matėsi ir lietuvių. Buvo muzi
ka, šokiai ir svečius vaišino su 
alučiu, kurio iki sočiai gėrė, 
kiek kas tik norėjo, nemokėda
mi nė vieno cento. Be to, Fe- 
lix Kucharski savaitę laiko 
prieš tai išsiuntinėjo 12 war- 
dos piliečiams laiškus, kuriuose 
tarp kitko kviečiama reikalui 
esant kreiptis pas jį. Jis patar
naus veltui

į “Aš lauksiu ir busiu visuomet 
, prisirengęs jums patarnati vel-

Tai, gal būt, tik pirmai

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
morgičiaus. ant ■ 4 flatų mūrinio namo. 
Knygynas. 3210 .S Halsted St.

Financial
___ ; Finansai-Paskolos

TIKRAI

[Acme-P. B A. Photo]

Santa Monica, Cal. — Olin Dutra, kuris laimėjo profesionalių 
golfininkų turnamentą.

kaip tik tuo laiku, kai atvyko 
policija. ;

Vakar anksti rytą jis ir vėl 
atvykęs ir išmušęs kitą 
Tada MargaVet Lasaitis 
kė iš stalčiaus revolverį 
pė jam eiti lauk, ir kada Bi« 
tunas atsisakęs tai padaryti, tai 
ji paleidusi tris šuvius. 
kulka kliudė jo petį.

Bituną policija nuėmė 
to, kai daktaras suteikt? 
pagalbą. ] 
busiąs traukiamas f.tsa^omybėn 
už nedorą pasielgimų.

Reporterio supratimu, čia 
lietuviai advokatai turėtų visi 
stoti i darbą, kad pagelbėti de 
pozitoriams kuo daugiausia at
gauti iš uždaryto banko savo 

Jų teisingas šiame rei- 
I > a ta r n a v i mas su t e i k t ų
jeigu ne pinigišką atly- 
, tai morališką: jie ga- 

atlikę naudingą 
visuomenei.
—Reporteris.

Well, reiškia laikai 
Jeigu tam netikite, 
klauskite p. Anglicko, kur 
laiko biznį prie Union ir 17-tos 
gatvės. P-nas Anglickas sako
si praeitą šeštadienį turėjęs 
pirmą dieną, ne tik Uboverio 
laikais, bet ir savo gyvenime 
sėkmingiausio biznio. Patyrinė
jus kiek “moksliškiau” p. Ang
licko pareiškimą, pasirodė štai 
kas: į p. Anglicko biznio vietą 
netikėtai aitislankęs p. J. J. Če
ponis,—pirkęs už šimtą tūks
tančių vokiškų markių kietų pre-

finansuojami miesto 
ūkių

TIKRAI
PALENGVINS

VIDURIŲ LIGĄ
Prašalinimui širdies sunykimo, vė

mimo, gazų ir kitokių įdurtų sui
rimų.

i
Pamėgink Šj nauj? metodą, 

nugarkausio ątitaisymą ir tuo 
prašalinsi priežastį nuo įjūrio 
vidurių ligos.

DUOS DAUG GREITESNES 
mes, negu byle koks kitas metodas (gy
dymas). Jisai lengva priimti ir jus jau
site momentalį palengvinimą ligos.

JUS NETURĖTUMĖTE ILGIAUS 
KANKINTIS.

Pradekite sveikti tuojaus

2įi puslapių knyrą. Be jokios 
Dieninį jr vakarines moky-

MAftiNĖLLoTSYRTEM.,
Ine..

State 5057

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

14 15 W. 53rd St.

Business Sėrvice
BiznioPatarnavimas _____

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na 

mq savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. ExpertQ patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedčliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Rakandai-Įtateai
RAKANDAI. 23 kambariai, 3 metų 

lysas, 3 augštai. 6 apartmentai. Visi 
isrenduoti. Gera proga Pasaulinei Pa
rodai atėjus. $850, įmokėti $600. 
Pamatyk savininką.
624 1 Woodlawn Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Female 
p,-_n h-m ------

REIKALINGA patyrus moteris 30— 
40 metų amžiaus prie namų darbo, vai
kų nėra, šaukite po 10 vai. Miss Ross 
Crawford 0200.
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