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Vokietijos junkeriai gal 
paleis ir Prūsijos Seimą

Hindenburgas su von Papenu spiria seimą 
atšaukti reikalavimą panaikinti diktatūrą. 

Seimas jų neklausysiąs
Berlynas, rūgs. 21. — Prezi

dentas von Hindenburg ir kanc
lerio von Papen kabinetas, pa
leidęs Vokietijos reichstagą, da
bar pradėjo kovą su didžiausios 
Vokietijos valstijos, Prūsijos, 
seimu, kuriam taipjau grūmoja 
paleidimas.

Prieš kiek laiko von Papeno 
valdžia nuvertė Prūsijos kabi- 
nctą ir prezidento dekretu pa
skyrė diktatorinę komisiją tą 
valstiją valdyti. Prūsijos sei
mas atsisakė tą diktatorinę ko
misiją pripažinti ,ir rugpjūčio 
30 d. priėmė bilių, kuris reika
lauja, kad prezidentas atšauktų 
diktatorinę valdžią Prūsijoje ir 
kad valstijos valdžiai butų leista 

Ignoruoti kanclerio komisiją.
Kartu augščiausiąjame teis

me tapo užvesta byla dėl lega- 
liškumo tos diktat orinės komi
sijos.

Dabar prezidentas von Hin- 
denburg griežtai pareikalavo iš 
Prūsijos seimo atstovų, kad pri
imtas rugpjūčio 30 d. bilius, rei

kalaujantis panaikinti diktatori
nę komisiją butų .tuojaus at
šauktas

Jei šis prezidento reikalavi
mas nebus atšauktas, tai sei
mui grūmoja paleidimas. Te- 
čiaus niekas nemano, kad sei
mas sutiktų tą Hindenburgo 
reikalavimą išpildyti.

Padėtį blogina' lai, kad teis
mas negales padaryti savo 
sperndimo apie diktatūros lega- 
liškumą prieš spalio 6 d.

Jeigu Prūsijos seimas ir butų 
paleistas, tai nesitikima, kad 
fašistai su komunuistai sutiks 
pildyti prežidento įsakymą, bet 
veikiausia pakartos tai, kas 
įvyko paleidžiant reichstagą, 
kur prieš patį paleidimą tapo 
išreikštas nepasitikėjimas von 
Papeno valdžiai.

Jei įvyks Seimo paleidimas, 
tai neužilgo Vokietijoje įvyks 
dveji labai svarbus rinkimai; 
Prūsijos seimo ir visos Vokieti
jos reichstago.

LAIMĖTOJAI IR PRALAIMĖJĘ WISCONSINO NOMINACIJOSE

[Acme-P. b A. Photo]
1) Wisconsino pažangusis gubernatorius Philip La Pollette pralaimėjęs republikonų nomina
ciją. 2) Buvęs gub., konservatyvis Walier J. Kohler, kuris laimėjo gubernatoriaus nominaciją.
3) Senatorius John J. Blaine, pažangusis republikonas, taipjau pralaimėjęs nominaciją ir 4) jo 

oponentas John B. Chapple, nominaciją laimėjęs.

LaFollete pralaimėjo 
VVisconsino guberna
toriaus nominacijas

Nominuotas konservatyvis Koh. 
Jer. Blaine irę i prakiimėjo 
senatoriaus nominaciją

Capone bando pasiliuo- 
suoti iš kalėjimo

Henderson įspėjo nu
siginklavimo' kon

ferenciją
Nusiginklavimas ir taika, arba 

ginklavimąsis ir karas

Colombia atmetė Pe
ru pasiūlymą

Karinio ūpo pagauta minia už
puolė komunistu laikraštį

Amerikai gresia fa
šizmas, sako Thomas
Bet jis busiąs visai skirtingas 

nuo Europos fašizmo, sako 
socialistu kandidatas c

New York, rūgs. 21. — So
cialistų kandidatas i preziden
tus, Normali Thomas, kalbėda
mas surengtame jo pagerbimui 
bankiete, pareiškė, kad Ameri
kos politikoje yra didelis krypi
mas linkui fašizmo. Tas fašiz
mas busiąs ne <tik Amerikai, bet 
ir pačiam kapitalizmui tikra 
nelaimė.

žodį fašizmas Thomas mini 
plačia prasme, o ne vien kaipo 
reiškiantį Mussolini ar jo or 
ganizuojamą fašistų interna
cionalą, į kurį dagi nebusią pri
imti hitlerininkai, kurie yra 
aiškiausi fašistai. Ir Amerikos

Gandhi badavimas 
sutaikė Indijos 

frakcijas
“Nepaliečiamieji” susitaikė su 

kitomis frakcijomis ir pada
vė Gandhi patvirtinti bendrą 
planą

Poona, Indijoj, rūgs. 21. — 
Mahatma’ Gandhi pradėtas “ba
davimas iki mirties” protestui 
prieš Anglijos paskelbtą rinki
mų tvarką Indijoje, jau davė 
labai svarbių pasekmių: įvyko 
susitaikimas tarp įvairių Indi
jos frakcijų. Ypač svarbus yra 
susitaikimas žemiausios indusų 
kastos “nepaliečiamųjų” su au- 
gštesnemis kastomis ir išdirbi - 
mas bendro, kompromisinio, 
rinkimų plano.

šis bendras planas tapo nu-

Gencva, nigs. 21. —Nusigink
lavimo konferencija atnaujino 
savo posėdžius, juose Vokieti
jos atstovams nedalyvaujant. 
Konferencija Arthurui Hender- 
sonui prašant, atidėjo svarsty
mą Vokietijos reikalavimo gink
lų lygybės, nes Henderson pa
rašė Vokietijos užsienio reikalų 
ministtriui von Neurath laišką 
kviečiantį Vokietiją ir toliau 
dalyvauti konferencijoje. Bus 
laukiama į tą laišką atsakymo 
pirm svarstyti Vokietijos klau 
simą.

Atidarydamas posėdį ir da
rydamas peržalgą konferencijos 
nuveiktų darbų, pirmininkas 
Henderson įspėjo konferenci
jų-

“Mes dabar, artinamės pria 
kryžkelės, kur mes turime pasi
rinkti arba taiką ir nusigink
lavimą, arba ginklavimosi lenk
tynes ir galimą karą”.

Atmetė algų kapojimą
New York, nigs. 21. — In

ternational Longshoremen’s uni
jos viršininkai konferencijoj su 
jurų laivų savininkų komitetu 
atmetė pastarojo pasiūlymą mo
kėti prieplaukų darbininkams 
po 75c į valandą ir po $1 j vai. 
už viršlaikį. Siūlomoji alga 
yra daug mažesne už ikišiol 
buvusią algą.

Bogoto, Colombia, Pietų Ame
rikoj, rūgs. 21. —• Karinio ūpo 
pagauta minia, kaltindama, kad 
laikraštis išspausdino nepatrio
tišką straipsnį Leticia klausi
mu, vakar užpuolė komunistų 
laikrašti Tierra, sunaikino ra
kandus ir sudegino rastus laik
raščio numerius.

3,000 moterų parodavo sosti
nės gatvėmis, dainuodamos tau
tinį h’mną ir reikalaudamos ka
ro su Peru.

Nesusipratimas su Peru kilo 
dėlei peruiečių minios užpuoli
mo ir pagrobimo Colombia 
miesto Leticia, kurį Peru ati
davė Colombijai 1922 m.

Peru valdžia padavė savo pa
siūlymus kaip likviduoti tą ne
susipratimą. Vakar Colombia 
valdžia paskelbė, kad ji Peru 
pasiūlymus atmetė, nes atsi
ėmimas Leticia esąs vidurinis 
Colombia reikalas ir Colombia 
tame dalyke veiks kaip jai vie
nai tinka.

Koks Colombijoj yra ūpas, 
rodo tai, kad baigiama sukelti 
$10,000,000 fondą “šalies gyni
mui”, nors senatas dar nėra bai
gęs fondo bilių svarstyti.

Milwaukee, Wis., rūgs. 21.— ' 
Vakarykščiuose gubernatoriaus, 
senatoriaus ir kitų valstijos vir 
šininkų ir valstijos legislaturos 
nominacijose skaudžiai ppalai 
mėjo pažangieji ropublikonai.

Pažangusis gubernatorius 
Philip F. LaFollette pralaimėję 
nominaciją galbūt arti 100,006 
balsų. Nominaciją laimėjo 
konservatyvis fabrikantas Wal- 
ter J. Kohler, irgi buvęs pir
miau gubernatorium.

Pažangusis senatorius John 
J. Blaine taipjau pralaimėjo ir 
nominuotas tapo atgaleivis laik
raštininkas John B. Chapple. 

f

Konservatyviai r epublikonai 
aplaikč ir daugiau svarbių lai 
mėjimų, taip kad, kaip išrodo, 
pažangieji republikonai neteks 
kontrolės ir valstijos legislatu 
roję.

Nominacijų kov^j buvo labai 
aštri ir atgaleiviai stvėrėsi vi
sų priemanių, kad tik sumušti 
pažangiuosius republikonus. 
žmonių susidomėjimas nomina’ 
cijomis buvo labai didelis ir jo
se dalyvavo nepaprastai didelis 
balsuotojų skaičius.

Nekuriu spėjam?., kad pažan
gieji republikonai pralaimėjo 
todėl, kad pirmesniuose rinki
muose jie buvo davę perdaug 
didelių prižadėjimų, kurių ište
sėti jie neįstengė. O gal dar 
pralaimėjo ir todėl, kad sun
kiais laikais žmonės paprastai 
darosi daug konservatyviškesni.

Atlanta, Ga., rūgs. 21. —-Al 
Capono, Chicagos gengsterių va
do, advokatai kreipėsi į fede- 
ralinj teisėją Underwood, rei
kalaudami Capone paliuosuoti iš 
kalėjimo.

Reikaalvimas remiamas tais 
pačiais pagrindais, kurie jau 
kartą buvo atmesti Chicagos 
teismo.

Byla bus svarstoma' spalio 
19 d.

Nusižudė korikas
Londonas^, rūgs. 21. —John 

Ellis, pagarsėjęs korikas, pako
ręs daugiau kaip 200 krimina
listų, šiandie pats nusižudė.

Jau 1924 motais jis ėmė bo
dėtis savo baisaus darbo ir jį 
metė. Tečiaus tas j j nenura
mino ir tais pačiais metais jis 
bandė nusišauti. Jis pasveiko ir 
prižadėjo teisėjui daugiau nesi- 
žudyti Bet vistiek nerimo, 
praeitis jį kankino ir šiandie jį 
rasta nebegyvą, pasiplovusį 
britva.

Negauną algų darbi
ninkai užgriebė ka

syklą
Montreal, Que., rūgs. 21. — 

Gauta žinia, kad 27 kasėjai, ku 
rių daugelis negauna algos jau 
per kelis mėnesius, užgriebė Le 
Roy Gold Minės kasyklą, ties 
Amos, ir laiko prezidento 
sūnų Arthur Melkma’n, kaip į- 
kaitą iki bus užmokėta jiems al
ga.

Chicagai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

New Yorke nebus ma- 
yoro rinkimų

» " ' ■ ■ ■ r —

New York, rūgs. 21. — Lai
kinis mayoras Joseph V. McKee 
laimėjo bylą teismuose neleisti 
naujų mayoro rinkimų ateinan
čio lapkričio mėn. Teismo nuo
sprendžiu, McKee eis mayoro 
pareigas iki sekamų reguliarių 
jnayoro rinkimų ateinančiais 
metais.

Žmonių streikas prieš 
elektros kompaniją

Mexico City, rūgs. 21.—Pro
testuodami prieš augštas elekt
ros kainas, Tampico gyventojai 
paskelbė streiką prieš Tampico 
elektros kompanija. Prie strei- 
ko prisidėjo tūkstančiai namų 
savininkų, biznierių ir dirbtu
vių. Miesto valdžia nutarė į 
streiką nesikišti.

Taylorville dar tebeval 
domas milicijos

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroj.

Saulė teka* 6:36, leidžiasi 6: 
50.

Cholera Philipinuose
Iloilo, P. I., r. 21. — Septyni 

žmonės pasimirė nuo choleros, 
vienas miršta ir 34 susirgę ta 
liga guli vietos ligoninėj.

Kięl, Vokietijoj, rūgs. 21. — 
Lola Schroeter iš Goerlitz pa
siekė nauja parašiuto šokimo re- 
kordą. Ji įšoko iš hydroplano 
24,250 pėdų augštumoje ir už 
28 minučių nusileido 28 mylių 
atstume nuo šokimo vietos.

fašizmas skirsis nuo Europos 
fašizmo.

Pirmieji fašizmo ženklai yra 
žmonių nepasitikėjimas “politi
ne demokratija”, taipgi auklėji
mas niekinimo kongreso. Ir 
ciniškas žmonių atsinešimas į 
abi didžiąsias partijas. Niekas 
netiki, kad kuri jų duotų ką 
nors konstruktyvio, bet vistiek 
tenka už jas balsuoti.

Ekonominėj srity fašizmas 
stengiasi kiek sustiprinti kapi
talizmą. Bet pats kapitalizmas 
negalės sukurti fašizmo. Jis tu- 

Clyman, 28 m., iš Toronto, Ka- rgs ieškoti įtakingo žmogaus, 
nados, korespondentė London ' - • • ................... ...... -
Daily Express ir Toronto Mail 
ir Empire, tapo išvaryta iš Ru
sijos neva už neteisingų žinių 
teikimą. Ji tapo išvaryta už 
aprašymą gyvenimo sąlygų šiau
rinėj Rusijoj, kur politiniai ka
liniai yra verčiami kirsti miš
kus. Tie jos straipsniai labai 
nepatiko Izvestija, kuris parašė 
■apie ją ilgą editorialą ir po to 
sekė jos išvarymas iš Rusijos.

P-lč Clyman šiuo laiku ran
dasi Tiflise, Kaukaze. Į ten G. 
P. U. (slaptoji politine policija) 
vice-prezidentas Jagoda ir pa
siuntė įsakymą, kad ji išsi
kraustytų iš Rusijos i 24 valan
das.

Rusijoj ji išgyveno 4 metus.

Rusija išvarė Kana 
dos korespondentą

Įsakyta apleisti Rusiją į 24 va
landas neva už neteisingų ži
nių teikimą

Springfield, III., rūgs. 21. — 
Streikuojantys angliakasiai va
kar išvyko į Logan pavietą pi- 
kietuoti dirbančią kasyklą prie 
Lincoln miestelio. Streikie- 
riams atvykus, apie 100 anglia
kasių tuojaus metė darbą ir 
kasykla užsidarė. Tečiaus vė
liau angliakasiai nutarė gryšti 
į darbą, po ko pikietuotojai ra
miai pasitraukė.

Taylorville tebėra valdomas 
milicijos, lęuri neleidžia jokių 
susirinkimų ir dagi neleidžia 
kad ir mažais būreliais žmo
nėms rinktis gatvėse, nors pati 
milicija pripažysta, kad mieste
lyjeyra ramu ir 
mų ten niekad ir

Maskva', rūgs. 21. — Rhea

Dar vienas alaus bra- 
varas

Kaunas.—šiomis dienomis at. 
sidaro naftjai įrengtas brolių 
Sadauskų/ alaus bravaras Ma
žeikiuose.' Tai y bus tryliktasis 
alaus bravaras/Lietuvoj, įsteig
tas lietuvių.

Pabrango duona
ru-Alytus,—Sąryšy su blogu 

gių derlium pabrango duona; 
dabar už juodos duonos kilo
gramą reikia mokėti 35—40 
centų, o pirma būdavo 30 cen
tų. Įdomu, duona brangsta, bet 
rugių kainos beveik tos pačios 
kaip ir pirma.

Naujoviška degtinė

jokių sumiši- 
nebuvo.

Igliškėliai, Mariajmpolės aps. 
—čia bernai išrado naujų deg
tinei gaminti būdą. Gamina ją 
iš cukraus fabriko išspaudų. 
Nors cukraus fabrikas jau se
niai' baigė savo darbo sezoną 
ir išspaudos jau papuvę ir 
smarkiai dvokia, bet degtinę 
visvieri iš jų dirba. Užgėrę šios 
degtinės, 
skaudėjimu ir dažnas antrą 
kartą jos gerti nenori. Tačiau 
ji vis; tik čia yra' labai popu
liari ir vadinama, kažkodėl,

Tokios organizacijos kaip “mė- 
linmarškiniai”, “khakimarškL 
niai” ir panašios organizacijos 
turi fašistine ateiti. 

L* »

vežtas i kalėjimą ir įteiktas 
Gandhi patvirtinti.

Manoma, kad Gandhi bendrą 
planą patvirtins ir už kelių 
dienų badavimą atšauks.

Pats Gandhi pranešė valdžiai, 
kad ji perdaug nesiskubintų jo 
gyvastį gelbėti, nes jis galė
siąs pakęsti ilgą badavimą.

‘Sausoji Amerika’ šmu- 
geliuoia alkoholį į 

Kanadą
Montreal, rūgs. 21. —Į Mont 

realą šmugelio keliu, po prie
danga aliejaus, tapo atgabenta 
20,000 galionų alkoholio, nesu- 
mųk^jus muito, kuris butų sie- 
kęs $300,000. Tas alkoholis bu-

Tik vienas kaj gali pastoti W pagamintas slaptoj munšai-
kelią fašizmui, tai augąs socia
listinis judėjimas. Tik jis vie
nas gali sustabdyti degeneraci 
ją senųjų partijų.

v
Norrnan Thomas už kelių die

nų išvyksta su prakalbų marš
rutu į 36 valstijas.

Gaso eksplozija dirbtu
vėje

no dirbtuvėj “sausame” New 
ark, N. J.

Sąryšy su tuo šmugeliu ta
po areštuoti du viršininkai vie
nos aliejaus kompanijos ir vie
nas muitinės darbininkas.

Kanados muitinei nurodžius, 
prohibicijos agentai vėliau su
naikino tą alkoholių pagaminu
sią slaptą dirbtuvę.

skundžiasi vidurių

Hari ir ‘ vadinama, 
“šamariiaku”.

Chicago.—Vakar smarki gaso 
eksplozija Jewel Tea Co. dirb
tuvėj ties Barrington, supurtė 
visą dirbtuvę. Du darbininkai li
ko sunkiai sužeisti ir apie 200 
lengvai sutrenkti, ar supiaus- 
tyti stiklų.

Demokratai muilu kels 
kampanijai pinigus

Pakilo serų ir grudų kainos

Chicago.-— Delei didelio pir
kimo biržoje, Šerai didžiųjų 
kompanijų vakar žymiai pakilo 
—nuo 5 iki 11 punktų.

Kartu biskj pakilo kviečiai, 
bovelna, kava ir cukrus.

Raleigh, N. C., rūgs. 21. — 
Tyre Taylor, prezidentas jaunų 
jų demokratų kliubų, paskelbė, 
kad kadangi nelabai kas nori 
aukoti pinigus rinkimų kampa
nijai, tai demokratai bandys 
kelti pinigus pagelba muilo — 
pardavinėdami žmonėms “De
mokratišką muilą”. Pardavinė
jimui muilo bus samdomi be
darbiai, kurie vaikščios po na
mus ir biznius. Norima išpar
duoti 25,000,000 šmotų to mui
lo.

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

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 iki • 
5VPNTADTFN1ATS NUO O TKI ’ VAI



Lietuvon Vikingų Keliais

KORESPONDENCIJOS

vyrai su

UI K

75c

a t o*, minimai

NAUJIENOS

neturi vietos cigąrętuose

100^

tampa* Keeltr A™

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

BAKINC
P0WDER

Copr.. 1032.
The AmeHctn

Tobacco Co.

Prisiųskite $5.00 (cash, registruotame

■ Kapitoną* . 
Pasauliniame kare

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASĮ BATHS ftpi I 111

arti Sc. Louis Avė, 
Vapos, lietaus h

Pastebėkite puikių tei 
Ją . . . kaip piragai 

laikoti i vieži

TA
Tel. CMwford 5573

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

1739 SO. HALSTED ST 
Chlcago, III.

Abeln* sveikata gėrės - 
energija grįžta. Po 2 savaičių ligonis 
jog nuovargio visai 

ir nors

sai nesimato. Laukosė ganosi 
daug galvijų. Nekurie pasažie- 
rių, ypatingai iš ateivių, tei
raujasi stotyse apie svaiginan
čius gėrimus. Pasirodo, kad 
Ontario yra. pusiau sausa. Kits 
čia nori gerti, privalo turėti 
nuo valdžios tam tikra leidi-

Jatjno lietuvio daktaro ižkij 
mingos vestuvės

o mes kaip 
važiuojame.

uprantu. Reiškia, tie 
ii “Alleghany Motin

as pusiau 
labai dai

nužių kal- 
ypatingai gražiai išrodo

Bevažiuojant matau

"Jcižmogusparašytų geresnį knygų, ^pasakytų geresni pamokslų, ar padarytų tobillesiiius siųstus pelitus 
gaudyti nagu jo kaimynas, o pasistatytų namus tuliko tankniiie, vlstlėk pasaulis iki jo durų pramins taką-” 

RALPH EMERSON

Kelionė j New Y orkų

Nakties laiku privažiuojame 
prie- Buffalo, N. Y. čia jau vėl 
esame S. V. teritorijoje. Nuo 
čia važiuojame “Lackavvanna” 
gelžkcliu. Matau Binghamton, 
N. Y. Malonu. Reiškia, neuž
ilgo busime pačiame New Yor-

terystės, Jaunosios tėvas pri
vedė ir skaisčių, gražią jauną
ją prie stovinčio jaunuolio. Vi
si vestuvių par^dkininkai labai 
puikiai pasipuošę 
frakais, Jo merginos su ilgomis 
vy^niavomis sukniomis. Užpa
kalyj jaunųjų atvedė dvi jau
nas mažas mergytes su beske- 
mis gėlių. Iš šoninių durų iš- 
žingsniavo bažnyčios tarnai ir 
pats kunigas, kuris atskaitė 
jaunavedžiams vedybų priesai
ką. Susižiedavę jaunavedžiai 
saldžiai pasibučiavo ir visi ap
leido bažnyčią su pripildytais 
linksmumo veidais.

Laike vįnČįąvojiino ceremo
nijų mačiau p. Brazevičienę. 
Jai tenka geros motinos garbė.

Brnnsom ,.. įkvėptas'leopardo žiaurios 
koviijdncios jėgos ir tsenuilstatno aufios 
medžiojimo, kas jį padaro Afrikos 
džiunglių visiems gyvuliams teroru.

Tarpe 
plaukia 
žiuriu 
gerėti 
biuosi, 
me būti. Staiga girdžiu 
station 
pypkių 
valstijoje, o dabar 
nijoje. Nesuprantu, 
ležinkelio žemėlapį, 
kad Pennsylvanijos 
kerta į New Yorką, 
tik per tą dali ir

Dabar 
kalnai,— 
tains”. Scranton, 
lietuviškas miestas 
liai išsiplėtė ti rpė 
nų ir 
iš tolo

daug smarkiai bėgančių upelių, 
kur žuvaujama. Matosi Pitts- 
ton ir keletą Ritų vietų, taip 
gerai žinomų lietuviams. Ne
trukus vėl esame New Yorko 
valstijoje. Gamta labai graži. 
Vagono žmonės bruzda ir ren
giasi. Jau Nevvark, N. J. Ne
užilgo Hobocken, iš kur plauk
sime laivu. Galų gale po dvi
dešimt keturių kelione.'’ valan
dų privažiuojame Hobocken. 
Presto! Taksi ir valio Fredc- 
rik VIII, — mano laivas.

(Bus daugiau)

/ (Acmt-P. A. Photo]

Ortiz Ęubio, buvęs Meksikos prezidentas, kuris nesenai iš tos 
vietos pasitraukė, sveikinamas jam atvykus j Jungtines Val

stijas gydytis.

Scranton”. <P<
Buvome New

Pennsylva 
Paimu ge- 

Pasirodo

kelionę Lietuvon to- 
kuriais man dar 
i. Man besėdant 
staiga pasirodė 

mano draugų, p. Osd- 
atsisveikinti su manim 

knygą.

už draugę pasirinkęs lietuvės 
motinos dorą dukterį, bet mes 
vistiek džiaugiamės, turėdami 
jį savo tarpe, — ir tiek jį, tiek 
jaunąją ponią Brazięnę. svei
kindami su pradėtu vedybiniu 
gyvenimu, linkime viso labo.

Bičiulis.Iš Chicagos 
" * \ • f . ■ ■ •

Dar man galvai beskaudant 
nuo širdingo Chicagos lietuvių 
daktarų vaišinimo, q ypatingai 
nuo garsaus D^ZKaraliaus dai
navimo, liepos 1 d., anksti ry
tą, su p. M. Kiru apleidome 
Chicagos BridgeportąH<ad pra
dėti kelionę Lietuvon man dar 
nežinomais keliais. Nors At- 
lantiką man teko pervažiuoti 
daug karių ir Amerikoje tran
kytis visokiais keliais apie sep
tynerius metus, šiuo kartu pa
sirinkau 
kinis keliais, 
neteko važinėti 
jau vagone, 
vienas 
berg, 
ir atnešė dovanų

Sankeleivfai vagone Tiktai tokiais kilniais žmonė
mis savo tautiečiais pieš lietu
viai didžiuojamės, kaip kad 
yra p, BrązevUiai-Braziai. šei
myniniame gyvenime, tyra mei
le, santaika ir tvirtas tikslin
gas pasiryžimas liko atsiektas. 
Išauklėta ir išmokyta nebe 
kaip, bet profesūros laipsniais 
vaikai. Tai pažibutis musų tar
pe ponai Brazevičiai. Tegul 
būna pavyzdys jųjų gyvenimas 
jaunąjai lietuvių genkartei.

Aleksandras galėjo pasirink
ti ir apsivesti lietuvaitę. Bet 

Mat, 
jaunuoliai savyje 
lietuvystės sielą, 

maloniau, jei Dr.
Braze butu sau

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai .......
, 118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi. . |

Nuosavybes Išsivystymas ..........................................
170 pusi.

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

Moralybes Išsivystymas ..............................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pus!................
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus 
PARAŠYTAS KNYGAS

Vienuolės visą laiką skaito, 
o gar meldžiasi. Danė darosi 
nuobodi. Norisi ką nors pra- 
dėti su vienuolėmis. Atsipra
šau ir užklausiu prie kokio or- 
deno arba zokano jos priguli, 
nes tokių uniformų bei apiė- 
dalų aš dar nemačiau. Senes
nioji maloniai man pradeda 
aiškinti, kad jos esančios fran- 
<'skonės misijonierės. Kalbame 
apie Lietuvą ir lietuvius. Proi- 
rodo, kad lietuvius jos gana 
gerai pažįsta.

Pakalbėjus su vienuolėmis, 
pradedu skaityti brolių Gaa- 
kchii biografiją ir jų prakal
bas. Tai iš tikrųjų vieninteliai 
romėnai kilnios d vado.
t i idealų. Traukinis vis bėga 
ir bėga. Nemėgstu keliauti ge- 

Kelionė nuobodi ir 
Bėginiai beveik tie

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponu:
TEUTONIA IMPORT and EKPORT SERVICE CO.. Dept. 10,224. 

211 Fourth Avtnue, Ncw York City, N. Y.

Gerbiamieji: Prašau išsiųsti sekamu adresu...............bakselių Titus-Pearls,

už kuriuos siunčiu $ 

Mano vardas 

Mano adresas

Vėl užmiegu. Atsibudau. 
Pradeda aušti. Žiuriu ?r neti
kiu savo akimis. Aplink pui
kus medžiais apaugę kalnai, 

jų migla iš palengvo 
lygiai kaip debesys, 

ir tiesiog negaliu atsi
grožiu vaizdu ir ste

kui’ gi mes dabar gali- 
“Next 
šimts 

Yorko

šeštadienio gražus Vakaro 
oras. Dangus giedras, kur ne 
kur palšas debesėlis matosi. 
Sužinojęs, jog musų gerų tau
tiečių, p, Brazevičių iš Keno- 
shos sunaus Alekso bus vestu
vės, nugužinome 5:30 vai. va
karo j Šv. Lukošiaus episkopa- 
lų bažnyčią.

Radome pi 
nių, — 
šimtų., 
puoštas 
aukštesnės klasė 
gonais 
maršą,; 
tariant, 
vo solo 
žingsniai pradėjo slinkti i baž
nyčios vidurį, prie altoriaus 
Tik rasai pabrolis privedė mu
sų jauną gražiai išaugusį jau
nikaitį, žengiantį į stoną m<r

GYRQ VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUSIOS Ir-NElSęVOOMOS JOS YRA 
6ptcialištai gydo 1iga» pi|vp. plaučių, totalų k pnilės, užnuodijirtą kr»u- 
jų, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos ikansmus, ikausmus ’ nuga
roje, koše ji m.j, gerklėj staudėjinją ir pasląpūjigaj, ligas- Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyk atitikite {ik k persidkrinklu ką ji* jums g*11 padaryti. 
Praktikuoja net daugelį metų it iigydė c ‘ 
dykil. OFISO. VALANDOS: Kasdįės
valandai ir nuo 5-8 valandai va k re.

Privažiuojamo prie Adrian, 
??ich. Kyla manyje Hr.ug min
čių. Kitą syk buvau labui įsi- 
J ėję.;. Jinai šiame miestely
je ;.jgo ir čia baif-j mokytojų 
kolegiją. Matau kolegiją. Pui
kus ir dideli namai. ’ Tiek to. 
Kas praėjo, tas dingo. Trauki
nys vis bėga pirmyn. Priva
žiuojame prie Detroito. Matosi 
Lordo fabrikai ir kitų žinomų 
automobilių įmones. Dauguma 
kaminų nerūksta. Įspūdis apie 
stoti ne kažin kokis

DŽIUNGLIŲ TERORAS
' . * J . I ' i , v

“Gamta savo Žalumoj” — kaip afvaiž'

I.š Detroito milžinu laivu p?i 
upę keliamės į Winclsor, Kana
dą. Matosi iškeltas “Union 
Jack”, — tai britų vėliava. 
Reiškia, esame jau anglų teri
torijoje. Skirtumas gan didelis, 
bet, gal būt, malonesnis. Det
roito pusėje dangorėžiai. Wind- 
sore grąžys Europos stiliaus 
namai. Stotyje matosi garsini
mai su tokiais parašais: “Bri- 
tish Empire Day”, “King’s 
Day”. Tomis dienomis rengia
ma ekskursijos. Važiuojame 
per turtingą Ontario, Kanados 
provinciją. Visur plevėsuoja 
britų vėliavos. Nežinau, gal 
kokia nors šventė, o gal nori
ma amerikonams priminti, kad 
jie britų imperijoje. Visą laiką 
traukinys bėga gražaus St, 
Clare ežero pakraščiais. Mato
si daug vasarnamių. Gamta vi
sur graži ir turtinga. Ūkiai 
gerai apdirbti. Tuščių vietų, 
kaip Illinois arba kitur, čia vi-

Jo nėra Luckies puikus tabakas, jį tinkamai pa-
. . . lengviausiame Cigarete sendinu®, išnokinus, perleidžiamas 

kokį kada nors rffkhe ' ' pcr Į-MV Suike valy-
■ .< • .>.f ino procesą, kuns žinomas kąip -

l <ES perkame puikiausią, patį . It s toasteį . Štai kodėl ^įekvieno 
lfX puikiausią tabaką visame pašau* miesto, miestelio ir sodybos gyven
oje, bet tas dar neHaiškM kbd& tojąs ^sako, kad Įmckies yra tokie 
žmonės visur skaitę Lucky Strike cigaretai.
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,; 
kąd mes niekuomet neužmirstątue 
teisybes, jog ‘Gamta jaąvo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva” V todėl šia

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

Nori būti* jutų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Va Įves graininame $5.00. Kad* tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klcsos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayctte 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

3514-16 UV. ROOSEVBLT ROAD 
‘ ‘ ‘ ‘ * TtL Ktdzie 8902 

druskos vanos, 
swimming pool. •

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

idant pagelbėti tūkstančiams vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras t.j svarbiausią fizišką jėgą. Savo 3 5 -netų praktikoj ir tirinejime. 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, hietėjimo arterijų, abcTln fiziško 
silpnumo, po darbui arba povaigiui, svaigulio, depresijos, neurastenijos 
ir t. t. -

Visi tie nesveikumai gali būt pagydomi su TITUS-PEARLS- Daugelis 
žmonių sėkmingai buvo išgydyti Dr. Hirschfėldo jo Institute, Berline.

L. S. (Valstijos Tarnautojas: 60 metų amžiaus, vedęs) sirgęs fiziškų 
silpnumu, svaiguliu ir nervingumu. Greitai pavarydavęs. Sungiai galvo
davęs ir palengva tik galėję* vaikščioti. Jo fiziškos spėkos buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
dbodama po 2 TITUS-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaitės vėliaus gy
dytojaus raportas apie šį žmogų buvo sekamas 
nė. gyvesnis, svaigulis susimažino 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma, jog nuovargio visai nebejaučiąs, yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas susimažino, ir nors 60 metų amžiaus, 
jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj.

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE. Per ^2 savaites 
jus jausitės tvirtesnių ir jaunesniu - 
laiške arba moncy-otdcrį) už 2 savaičių tritmentą

Ar šis pareiškimas ^g'apėtfiid įąiiškitia To$Į pasaulis užgiri* ir prijoja Dičky Striko?

ją zųio- 
buti virš poros 

Dievnamis puikiai iš
matyt, palaikomas 

žmonių. Var- 
groja linksmą vedybų 
po to, vargonais pri- 
viena panelė padaina- 

Parėdkininkai retais

Vagone žmonių nedaug. Prie
šakyje apystori dane su sūnu
mi kokių keturiolikos metų. 
Užpakalyje dvi vienuolės pil
kais rūbais. Viena jų jauna ir 
gana graži. Vagone girdisi lie
tuvių, lenkų, ukrainų ir skan
dinavų kalbos. Pradedu skaity
ti. Nebesiseka. Užvedu kalbą 
su dane. Simpatinga, atvira ir 
šneki moteriškė. Po valandos 
jau beveik žinau jos visą pra
eitį. Važiuoja jinai į Daniją 
paviešėti ir parsivežti savo 
motiną.

WiSSIG,
SprcBUiCM

4OYEARS 
25 ou neės for254

tai jo asmens reikalas 
ne visi musų 
išlaiko tyrą 
Daug butų 
Aleksandras

Jaunystes Jiegos
w w w w v y w w vee w ii w w iyo <> v w w

Dr. Magnus Hirschfeld, p'žčiai paskilbęs pasauly autoritetas Lyties Mo
kslo tyrinėjime ir Direktorius Lyties Mokslo Tyrinėjimo Instituto Berline, 
Vokietijoj, išrado

TITUS-PEARLS

DOUBLE
ACTING
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SOCIALINIS ŽMOGAUS ASMENYBES 
NEMIRTINGUMAS (NEMARUMAS)

naują 
įtempia- j

(Akad. B. Bechterevas)
Tais istoriniais momentais, 

pav., kaip nūdien gyvenamais 
laikais, kada kuriant 
gyvenimą heroiškai
mos jėgos, kada kas kiekvieni 
metai girdim, kad miršta mok
slo milžinai ir politiniai kovo
tojai, — ypatingai ryškiai ir 
įkyriai kyla žmogaus asmeny
bės nemirtingumo, arba nema
rumo, klausimas.

papuošdamas jo laikiną egzis
tavimą.

Kai dėl rūpinimosi kitais, 
tai argi verta, apskritai, šituo 
galvą sau kvaršinti, 
— ir “aš” ir “kiti”

kada visi 
ryt. poryt 

arba kiek vėliau “nieku” vir
sime? Bet tai yra jau aiškus 
žmogaus prievolių ir pareigos 
neigimas, o taip pat neigimas 
bet kokios
neišvengiamai 
rius pareigos 

Atėjo nenumaldoma mirtis, nulis.
šit kodėlir žmogaus nebėra”. Taip pa-

visuomenes, kuri 
suriša savo na- 

ir prievoles jaus-

žmogaus protas 
prastai pasako ant naujo kaix>. jau senų senovėje negalėjo pa- 
Bet argi taip iš tikrųjų yra?! kęsti minties, kad žmogų po jo 

žemiško gyvenimo laukia visiš
ka mirtis. Tad senovėje įvai
rių šalių religiniai įsitikinimai 
sukurdavo paveikslus “neme- 
džiaginės sielos”, kuri pagal 
tuos įsitikinimus egzistuojanti 
ir po mirties gyvos bekuniškos 
būtybės pavidalu, o Rytų pa
saulėžiūra sukorė idėją, pagal 
kurią sielos po mirties persi- 
keliančios iš vienų būtybių į 
kitas.

Taip pat ir idealistinė filoso
fija jau senai skelbė žmogaus 
sielos nemirtingumo problemą. 
Kaip yra žinoma, dar Spinoza, 
o paskui ir Kantas, nekalbant 
jau apie kai kuriuos- kitus fi
losofus, laikydavo sielą nemir
tinga esant.

Iš naujųjų autorių ameriko
nas filosofas Džemsas “taip 
buvęs įsitikinęs pomirtinio pa
saulio buvimu, kad žadėjęs po 
savo mirties surasti būdą dva
siniam bendravamui su savo 
bičiuliais.” Į tai rusų moksli
ninkas Mečnikovas ne be iro
nijos pastebėjo, kad Džemsas 
“neatliko savo pažadėjimo”.

Mokslinė mintis senai jau 
atsisako nuo visa, kas yra 

j stebuklinga, ir ji negali rem
tis tikėjimu. Šit kodėl žy
miausi mokslininkai, pav., 
Mečnikovas ir kiti, yra tos 
nuomonės, kuri visiškai nei
gia “pomirtinį gyvenimą.”

Paliksim nuošaly tikybines 
ir šiuo atžvilgiu , su jomis 
glaudžiai sutampančias idea
listinės filosofijos pažiūras ir 
pereisim į mokslinę žmogaus 
asmenybės nemirtingumo 
klausimo analizę. Mes klau
sim tą mokslą, kuris laikomas 
tiksliu, ir pažiūrėsime, 
čia bus sprendžiamas
gaus asmenybės nemirtingu
mo klausimas nūdieniu moks
liškai materialistiniu arba, 
tiksliau tarrant, energetiniu

Juk, jei musų proto arba “dva
sios” gyvenimo energija baig
tųsi tuo pat metu, kai nutrūks
ta širdies plakimas, jei mirda
mi mes nieku virstume, tai ky
la klausimas, ko butų vertas 
pats gyvenimas? Nes, jei gyve
nimas nieku baigiasi, tai kas 
gali branginti ir vertingu lai
kyti tą rūpesčių, sielvarto ir 

. kartaus nusiminimo kupiną 
gyvenimą? Ir iš tikrųjų, ku
riems galams tie musų rūpes
čiai ateitimi? Kuriems galams, 
pagaliau, pareigos jausmas, jei 
žmogaus^ asmenybes egzisten
cija (buvimas) nutrūksta kar
tu su paskutiniu mirštančio 
atodūsiu? Ar ne geriau tuo
met nieko gyvenime sopulingai 
neieškoti, o tiktai naudotis to
mis pramogomis ir pomėgiais, 
kuriuos jis mums duoda: juk 
pragyvenus gyvenimą vis tiek 
pat nieko nebelieka. Kitaip ta
riant, pats gyvenimas, toji 
gamtos dovana, praeis ir dings 
be tų žemiškų malonumų ir 
smagumų, kuriuos jis gali žmo
gui suteikti, pagražindamas ir

[Acme-P. B A. Photo]
Jimmy Doolittle, kuris Clcvelando oro lenktynėse laimėjo pir
mą prizą. Jis skrido beveik 253 mylių greitumu per , valandą.

išsklidimo savumą. Medžiagos j 
radioaktingumas bei išsklidi- 
mns (dissociacija), jos (lema- i 
terializaciia yra sinonimai.” 1

Bet šalia viso šilo būdavo 
dai4 ‘dvasinis” . pasaulis arbą . 
vadinamoji psichine, tiksliau 
tariant, nervų Veikla, kuri 
musų būdavo pažįstama tik 
betarpiškai. Tai pasaulis to
kių reiškinių, kuriuos mes 
pažįstam savistabos ir savi
analizės keliu. Todėl šis pa
saulis būdavo laikomas visiš
kai kilu, negu objektingasai 
pasaulis, o abu jie būdavo lai
komi vienas antram priešin
gais,.. nes Objektingasai pa
saulis nesiduoda savistabos; 
keliu pažįstamas, be to ir jį! 
patį, mes pažįstam ne kitaip, 
kaip tik per musų išvidinius 
pergyvenimus, t. y. eidami ke
liais to paties subjektingojo 
pasaulio, kuris mums prieina-j 
mas per savistabą ir saviana-į

įvyksta be žmogaus ar gyvulio valios, 
veikiant išorės ar vidaus paerzinto- 
jams jautrius nervų audinius. Paerzi
nimas, kilęs nervų galuose, persiduoda 
per nervų pluoštus į nervų centrus nu
garos ar galvos smegenyse. Tie centrai

KOKIE PUIKUS! Minkšti 
kaip pūkas, nauji vatos ma
tracai.. Visokio didžio.

ir stumia veikti bei iššaukia veikimą 
tų ar kitų organų be žmogaus ar gyvu
lio valios, dažnai net nepaliesdami jų 
sąmonės. --Vert.

(Bus dauginus)

PauiskubinK jeigu 
nori vienų gauti!

Spn'ngtų
Matracai

6.98
99 Coli Sprintai 100% va
tos Matracas Pa n ei LOVA. 

Suas .........10.95

100% VATOS 
MATRACAI 

PIRMI AUS $6!

!)9 Coil Springsai 10 metų 
garantija. Byle $ JĮ IZC| 
didžio. Specialiai

stovumo dėsnį, šis dėsnis sa
ko, kad energija gali kisti, — 
vieno pavidalo energija gali 
virsti energija kito pavidalo, 
— bet ji nedingsta, neišsieik-

5 Tūbų 
RADIO
Galima gauti 
Policijos 
Pašaukimus 
ir Tolimumą. 
garantuojame 

1 metus, 
{statome 
DYKAI. 
3 dienų 
Specialas

12.98Ikt šis priešstatymas išliko' 
tik iki to laiko, kol mes apie 
nervų pshicbinę veiklą spren
dėme pagal savo pergyveni
mus, t. y. laikydami ją išimti
nai subjektinga veikla. Bet 
tas mokslas, ta mokslinė dis
ciplina, kurią aš stengiuos 
sukurti “Objektingosios psi
chologijos” vardu arba, tiks
liau tariant, “Befleksalogi- 
jos” vardu, nervų psichinę 
veiklą nagrinėja griežtai ob- 
jektingu atžvilgiu. Ji nervų 
psichinę veiklą nagrinėja, 
kaip tam tikrą eilę krūvon 
sujungtų ir suderintų reflek
sų*), turinčių savo išorinės

Taejopas STUDIO COUCH 
Visokių Spalvų $Q 
SPECIALIAI .........

P adus ko s skyrium. 

Visi Mohait Parlor Setai 
$39.50

Valgomojo Kambario Setai 
$39.50

Riešuto .

KOMODA

>42 colių

SPECIAL

s12.49pradžią medžiagai arba ma
sei, kuri, galiausiai, esant 
tam tikromis sąlygomis, gali 
būti suskaldytą ir paversta 
visa eile fizinių energijų. Šiuo 
atžvilgiu jau Dekartas lyg pri
eidavo, problemos išsprendi
mą sakydamas, kad medžiaga 
yra, “judėjimas” arba “jėga.”

G. Lcbanas, statydamas 
sau klausimą: “Ar nėra me
džiaga energija?” pastebi: 
“Kiekvienam, kurs sekė mano 
darbus, yra žinoma, jog man 
pavyko įrodyti, kad radio 
druskų savumai yra tie patys 
kiekvieno gamtos kuho savu
mai, tik radio jie ryškiau iš
reikšti, kaip kur kitur, šis pa
rodo, kad medžiaga turi lėto

4 kambarių 
Įrengimas

$198
SPECIAL VICTROLA ŠILDYTOJAI dėl kietų ir minkštų anglių, 4Prieš tai, kaip žinoma, bu

vo nustatyta medžiagos pa
stovumo principas. Tuomet 
manydavo, kad medžiaga vi
suose savo pasireiškimuose 
svorio atžvilgiu liekanti ta 
pati, kitaip tariant, medžia
gos kiekis, nežiūrint visokių 
kitimų, pasiliekąs tąs pats .

Vėliausi mokslo atradimai, 
ypatingai radioaktyvių kimų 
atradimas, o taip pat išradi
mas rentgeno spindulių ir 
kiti mokslo nugalėjimai su
silpnino šį teigimą, nes paaiš
kėjo, nors ir lėtas ,laipsniais 
vykstąs, virtimas medžiagos 
energija. Antra vertus, dabar 
mokslo nustatyta, kad ir me
džiagos atomai, kurie elektro
nais suskyla, yra ne kas kita, 
kaip tik energijos centrai.- O 
jei taip,, tai kalbėdami apie 
fizinį pasaulį, mes turim tu
rėti galvoj tik energiją, ku
rios sąvokos esmė apima ir 
fizinę energiją ir musų ma
tomą bei juntamą medžiagą.

Kitaip sakant, galima teig
ti, kad energija, būdama tam 
tikrose paslėptos potenciali-

*) Refleksais paprastai vadina įvai
rius vyksmus bei reiškinius, kurie

kambarių didžio self feaderiai. VTPTAI? Reguliariai $49.00 
IŠPARDAVIMAS ŠILDYTŲJŲ VJLVlLFlV
•PRASIDĖS’ RUGSĖJO 29-TO Dovanos su Pirkiniais C4.OU

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 WEST 47th STREET, kampas Campbell Avė, V

Sutaupyk 75c ant Dolerio, pirk DIRBTUVĖS KAINOMIS

Eat this fine
cheese food

oftener!

IN OUR OFFICE

dūką mokslas 
nesugriaunamą 

energjios pa-

inšiuriną? 
pinigų 

krautuvių

morgi- 
csa-

kaip 
žmo-

-tų.
$1,00
$rt.oo
$6.00
$8.00

■EBB33

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI
Pataria, ką daryti, kada Jūsų radio 

NEVEIKIA
1—PER2IURRK ar jūsų Radio yra gerai 

ąukonektuotas į elektros autletų.
3-**-PERŽIURRK ar visos tūbos dešra. 
$-^-PER2JURRK antenų—-Išlaukinius Ra
što dratus—ar n?ra atsihuosavę. Jeigu 
įegalite surasti priežasties, tai pašaukite

Už Vi«*nt| Doleri mes sutaisysime ju
tų Radio.—M . s taipgi parduodam R vilios 
viso) išdirbysėių už žemiausias kainas 
Chįcagoje. ?-i

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY

M. SHILLS, Vedėjas
EleetrO'teehnlkas-j—Radio Inžinierius 

3856 Archer Avė., Chicago
Tel. I.AFAYETTK 6195

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

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

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

Tel. Normai 4400

THE LOGAN 
DENTISTS 

1401 So. Halsted St
Priešais L. Klein

Kiekvieną darba. garantuojame 
dešimties tn&iif ir išduodame 

raštišką garantiją.
iHtraiikiinuH be HkaiiHino ............. $1.00
Trauklu Di*. T, II. LOGAN dantų trau

kimo HpeclaliHta* per virš 20 metų.
FilUmr* tiktai nuo ....... ,.................. $1.00
22 k. Aukso C'rotvn* .................. $0100
HridKe work/ .............. ............
Lieto' aukso' Inlays ...........
Garantuota pritaikyta Pinte
Mes duodamo kreditų. Darbas užbaigia
mas ant karto. įnikite šešis mėnesius iš
mokėjimui'. ’ ’ 71

ant

(TRIPIE PLŪS)

NeateMtina, kad milijonai žmo
nių įnėgia Kraft Velveeta .. . 
apsitepk duoni), HiialpjaiiHtyk ar
ba virk su Juo.

Avelnus, skanus, 13 Kero Ched- 
dar sūrio padarytas. Huviršklna 
taip lengvai kaip pienas. V įgir
tas Amerikos Medikai?* Maisto 
Komisijos. Yra labai maistlnias.

Nusipirk dar vienu sur| pas sa
vo srosernlnkij Šiandie.

KRAFT 
elveeta
• OeliciotK Naw Cheese Food

.Amerikos Lietuviai

^=ss=rišsiunt6 per-
i i fb , ’

NAUJIENAS
VIRŠ

Dar nelabai senai mokslinės 
pažiūros trimis šulais rėmėsi 
—fizine energija, medžiaga 
(materija) ir' dvasia, kurie, 
pasak mokslininkų, negalėjo 
būti mokslines analizės keliu 
suvedami į bendresnes visa
tos (kosmoso) reiškinių for
mas; be to buvo manyta, kad 
fizinė energija, medžiaga ir 
dvasia neturi tarpusavy nieko 
bendra. Dar velionis Mečniko- 
vas negalėjo nusikratyti ši
tomis, taip dar nesenai visų 
išpažįstamomis pažiūromis.

Pereitam šimtmety Mayerio 
ir Helmholtzo 
priėjo vieną 
dėsnį, būtent,

O

Chicago LAW School
-------------------------------ACCREDITED

The study of law develops and eouips 
LEADERS. Most of our Leading Mon, Including 
our Presidonts, have been Lawyers. TRAINED MINDS 

NATURALLY GO FORWARD. There Is aiway« a Groat 
Demand for Men and Women wlth Legal Training. 
INVESTIGATE OUR UNIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a tlme. No Time Lošt. New Classes 
formed nlne times a Year. Start Studying and Earn- 
Ing Credlts at any Time. ENTER NOW. U.B. Degree 
ln Three Yoars. Day and Evening Classes.

PRE-LAW, LAW AND POST-GRADUATE COURSES 
14 EAŠT MONROE STREET

A. A. Anderson, Presldent Telephone Reglstrar. State 4143
(Ėst. Feb. S, 1896)

$3,000,000.00
Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

Mes taipgi pasiunČiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadon, Argentinon ir i kitus kraštus,

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois
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- HAUII^NOS
The Litluiaafan Daily Newa 

Fnblished Daily Except Sunday 
Die Lithuanfan News Pub- Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS-

by

Subscription Ratas s 
00 per year fa Canada

2.00
1.50

.75

8c

kyti, kad dabartinis jų nepaąispkįjW yųpgtypč^ 8H 
konservatyviais republikonais jįę$M jąpęjį^, 
jie, galų gale, privalo arba nųtrąųktį ryšius W rąpub- 
likonąis, jeigu jiems yrą brangus nf|ppjpą|? arba 
tį j šą|į, pricipus įr pas^iRti pĮąJIniTO

Ant dviejų kėdžių ąmžiųąį ^ąliiną-
■........... ......... .......— " ....................... .......... ■.........................—y".1------------------------------------------------------------------ ■

3c per copy

Bntered as Second Clasa Matter 
Maieh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
fcfarch 8rd 1879.
CTagagagpsai,,,,, į u „„ i,i ,i a. .'im"i ........ ;

os eina kasdien, ilskfriant 
•nlus. Leidžia Naujienų Ben

ori, 1789 S. Hateted St. Chicago, 
Te^Ėeifal Jfaupvelt 8500.

t...... '

ŲfaMęyme Rainai
Chicagoje — paltus

Metanui ■-....-.......... , ,...
Pusei metų —----------
Trims mėnesiams ■------ ,
Dviem mtaesiam
Vienam mėnesiui ,

Savaitei 
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose. M ^ktgoj,

Metama ..........................   87.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
VienAm mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur ufaieniuoM 
(Atpiginu)

Metama - -------  88.00
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams ...................  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uftfakgrmu.
. :'aa.asHgasas8sa  "T

Apžvalga
>4 ..w.r

DANIJOS AUKŠTŲJŲ RŪMŲ 
RINKIMAI

•*

KUNIGO SAUŽUDYBg

J40ųvių ląikraščiai rytuose praneša apie kur. Sta- 
sįp Šleinių, buvusio tautinės katalikų parapijos klebo
nų Uawrencę-ę, Mass., mirtį. Iš dviejų jo, po mirties 
paskelbtų, dokumentų, nuomanu, kad nabašninkas pats 
nusinuodijo, nors prieš pat mirsiant jisai apkaltinų 
vieną jauną vaikiną jį nunuodijus.

Kun. šleinio nusižudymo priežastis, matyt, buvę 
jo susipykimas su parapijonimis ir netekimas vietos 
Lawrence’e. Paėmęs nuodų, nabašninkas, tur būt, ilgai 
kąpkinosi ir bųyų paimtas ligoninėn, pirma negu pų- 
mirė. Čia jį aptiko Romos katalikų kunigai ir prikal
bino pasirašyti dokumentą, kad jisai nutraukiąs visus 
ryšius sų nepriklausomais katalikais ir prašąs priimti 
jj atgal j Romos katalikų bažnyčią. Toks mirštančių 
“paklydėlio atsivęrtimas” yra be galo naudingas daly
kas dvasiškijai. Tai buvo praktikuojama per šimtme
čius. Bet kiek tai sutinka su skelbiama krikščioriišką 
artimo meile, tai jau kitas klausimas.

VOKIETIJA IR NUSIGINKLAVIMAS

Ginklavimosi didinimas yra taip nepopuleriškas 
dalykas pasaulyje, kad net ir dabartinė Vokietijos vąl- 
džia nedrįsta už jį atvirai stoti. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris, baronas Von Neurath rado reika
linga pareikšti spaudoje, kad netiesą skelbią užsienių 
ląikraščiai, kurie rašą, kad Vokietija norinti susilygįnti 
su kitomis šalimis gįnkląvįmosi atžvilgiu, didindama 
savo armiją; ne, Vokietija, anot jo, norinti ne savo 
armįją didinti, bet kad kitos šalys nusiginkluotų iki to 
ląipspio, iki kurio ji yra nusiginklavusi.

Labai galimas daiktas, kad baronas Von Neurath 
veidmainiauja, taip rašydamas, bet vistfek yya reikš
minga tai, kad jisai reikalauja kitų šalių nusiginkla
vimo ir stengiasi užginčyti užsienių gandus apie val
džios pasiryžimą ginkluotis. Taip elgtis ji verčia viešoji 
opinįja pasaulyje ir pačioje Vokietijoje. Nors Vokieti
jos valdžia patęko j militaristų raukąs, bet matyt, kad 
Vokietijos žmonės dar nėra visiškai užnuodyti milita- 
rizmo dvasia. Jeigu kitose šalyse darbo žmonės nesi
liaus kovoję už pasaulio taiką, tai taikos šalininkai ir 
Vokietijoje paims viršų.

Rugsėjo 4 d. įvyko kai ku
riuose distriktuose rinkimai į 
Danijos Landthingą (senatą), 

‘šituose rinkimuose dalyvauja 
tik piliečiai, kurie yra ne, ma
žiau, kaip 35 metų amžiaus. 
Nežiūrint j smarkiausias kon
servatorių atakas prieš social
demokratus, pastarieji suge
bėjo atlaikyti savo poziciją ir 
dagį žymiai pac|ic|inti savo bal
sų skaičių. Vietoję 169,91Q bal
sų, paduptų už sęciąldemokratų 
kandidatus pirmespįuose rinki
muose, (įabar jie surinko 231,- 
594 balsus. Pakilo balsai ir ki-'Į- r . - • H
tų partijų, nes dalyvavo bal
savimuose, nepaprastai (JįdeĮis 
skaičius žmųnių. Ūkininkų par
tijos bajsai pakilo nuo 9Q,0ąįl 
iki 121,897; konservatorių — 
UUo 98,602 iki 127, 874, ir ra
dikalų — nuo 41,733 iki 49,- 
892.

Senato sąstatas pasikeis tik
tai tiek, kad radikalai ir ūki
ninkai turės po vienų atstovą 
mažiau, q konservatoriai vienų 
atstovu daugiau.

Danijos valdžia susidedu iš 
socialdemokratų ir radikalų. 
Ministeris pirmmįpk”^ yra 
Stauning — socialdemokratas. 
Kadangi pęr keletą paskptįąįų 
metų Danijoje, kaip ir įęi|($e 
šalyse, siaučią depresijų, tai 
valdžios prįęšaųis buvę gęęa 
progą atakuoti socialdemokra
tus, verčiant ant jų atsakomy
bę už ekonominius kraštų keb
lumus. Bet vistiek socialdemo
kratų jėga pasirodė nesuįaų^p- 
ma.

KUNIGAS S. ŠLEINYS Į>RJ$š 
MIRTĮ ESĄS “ATSIVEUTŲb” 

PRIE ROMOS

KONSBRVĄTORJV LAIMIMAS WISCONS|N^

“.parp.” skelbia, kad pųy^s 
Lawrence’o tautines kątp.jikų 
parapijos klebonas, S. šaipys, 
prieš mirtį pasirašęs dokumen
tą, kuriame, jisai gailisi orga
nizavęs nepriklausomus Įcatali- 
kųs ir pasįsakP {ą'įžfąs prįę Ro
mus katalikų. Jo parašą gavo 
dų Jępkų kunigai: bylia įr Sa-

Nominącijų balsavimuose antradienį Wisconsino 
kpnsęrvatyviai republikonai sukirto gubernatorių La 
Fpllętte’ą ir kitą progresistų šulą, John J. Blaine. Šis 
smūgis gali šunąikinti Ja-foJĮęttizmp galią Wisconsįpp 
valstijoje.

Kodėl taip atsitiko, nesunku suprasti. Viena dalis 
La follette’o pasekėjų balsavo už socialistus, kita da
lis —- už demokratus, ir rezultate konservatorių balsai 
republikonų partijoje paliko skaitlingesni, negu pro
gresistų.

Į^a Follette’o frakcijos padėtis iš viso yra nenor- 
mališka. Ji neremią ofieialipės republikonų vadovybės 
ir dagi atvįyąį kovoja prieš republikonų partijos na
cionalinius kandidatus, bet kartu ji nori būti republi
konų partijoje ir dalintis jos “politiškais džabais”.

Dar kuomet buvo gyvas senasis La Folltte, dauge
lis jo draugų ragindavo jį mesti republikonus ir steig
ti nepriklausomą partiją. 1924 m. Wiscopsino progre
sistų vadas buvo įsidrąsinęs tiek, kad sutiko kandida
tuoti į Jungtinių Valstijų prezidento, kaipp uniiu, fąr- 
meriy ir socialistu kandidatas. Bet kada pasirodė, Kąd 
rinkimuose už jį paduota tik apie penki milionai balsų, 
tąi jisai neteko energijos ir vėl sugrįžo su savo vien
minčiais į repųįlikonų gardą.

Už tą La Fpl|ette?p eksperimentą tačiau brangiai 
užmokėjo socįąliątai. Nes progresistai, neturėdami nuo-, 
savos orgąnįzącįjos, nnKįinu kąrnpąnijoje naudąjį sa- 
cialistų partijos inąšį||ęFiją; bet Kuomet socį§lį$ų |)ą|r 
sąi valstijose buvo .^rgęįstrflotį, Kąįpo 
tąi tpąe vaistuose pępasirodė beliptuose.socialistų/par
tijos vardąs, ir paskui, ketveriais metais vėliaus, socia
listams teKp ripjeti parašus po peticijomis, idant parti
ją vėl ątgapty savo stovį rinkimuose. , Tą nųoątoiį SP- 
cialigt^nįs iar iki. šiol nepasiseką pįlpąi išjyginti. „..

Grįžtant prie Wi§eonsino progi^sisių, reikia paša-1 kunigų taisytas įr pakištas na

nineje. Savo atsisveikinimo žo
dyje jisai sakosi, kad jq prie
šui (kąį kurie parapijpnys) 
privertę jį prie
Bet prieš mirdamas jisąi ap
kaltino vieną jauną vąikiną, 
lenką Tųpęk, fcąd ^3 jį nunuo
dijęs. Matyt, jisai b»vo nepil
nam prote paskutinėse sąyo 
gyyęnįmo yąląn<k>se, nęs jo 
elgesiai ir žodžiai prieštaravo 
vieni kitiems. Nabašninko ne
va išpažintis, su jo parašu, 
skamba taip:

“Aš, žemiaus pasirašęs, 
protiškai visai sveikas, bū
damas ligos lovoje, paręiš- 
kiu, jog aš pąęląriaĮi tam“ 
siausią klaidą ‘ Nepriklauso
mos Bažnyčios atžvilgiu, ap
gaudinėdamas daug katalikų 
ir atitraukdamas juo,s nuo 
Rųiųps Katalikų Bažnyčios. 
Aš atsišaukiu iš maną šir- 
tĮjpS gilumos, prašydamas 
Šįvanips Romos Katalikų |3ąž- 
tyyčios dovanojimo ir vjsiis 
tuos, Iriuos aš apgaudinė
jau; ragiųų sugrįžti į Kata- 
lik« .

♦‘Jęj ąš mirčiau, nųoįap- 
z kiai prašau palaidoti mane 
Ka|ąlĮkų Bažnyčioje.

“Jei a| pasveikčiau, tai 
nutrūkiu yi^iĮS. ryšiįis ąu 

Pažnyčį^.” 
Ęęt ąt^odo, kad šis doku“ 

meptas, buvo minėtų lenkų

bt^nipltHĖ pąąirašyfi, |<ndą ji
sai m pęfetHrėio aiSMw s^- 

fa palipu rąi-

žibinys Npgpivanuo, gp- 
SIRYBES SU l’ĄRĄI’i4ONAiS

LawLpnce’o nepriklausomu 
kalikų bpyusiątn klebonui 
žleipiųi nppuą, buvo telegramą 
’Mguktąs i FąlĮ Riypr p. <. 
VąlsHlą, dulfartįilis “Vi«wW»” 
Mąktprips, kuris pfts S|ein| 
rakfflty<WY9 prieš užlipsi^ 
redaktoriaus vietą Urpoklyne-

p-aa Valaitis pądl!«da tur(n| 
šieipip {W»ww”> kwlftw 

bąšpfakss piisiekųpd^:
“Nek^ Rftkęsti 

aikj ip papeni materialius 
nuostolius, kad tiktai tas 
išeitų parapijos labui. Dau
guma parapijonų tą mano 
atliktą darbą įvęrtįno, tik- 
tai dąlh intrigantu ieškojo 
budy kaip nors tą parapiją 
ardytį įr tųą sau rasti nau
dą. pasmerkimo nuosprendį 
išdavė mane išduodami ant 

» C-'',.., • I:?’' 1. L • J ’ I .j ' *’i a * » ' ■' »•

mirtįęs. Aš mirštu įsitiki
nęs esąs nekultas. Tegul ta 
mano mirtis šąųkią iš dan
gaus prakei kinio visiems 
tiems, kurie prie tos mano 
nęląįmįngos mirties prisidė
jo. ^ųk į? farįziejąi įr žydų 
qį(įųomenė įšduodąmi įirįsią 
ąųt mįrUp§ sakėsi ątlįk§ 
§vęą|£ darbą, taip jąųčiasi 
įr tie, kurie Prįę tokio bąį- 
sąus Jąlyko piane privertę, 
tąi yra nusižudymo.”
čia aiškiai pasakyta, kad jo
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nelaimingos mirties kaltininkai 
esą jo priešai, ir kad jie pri
vertę jį nusižudyti. Sųįįg IJ.- 
Katalikų bažnyčios ...įstatymais, 
nušižudĮįųsį žmogų, negalimą, 
laidoti “šventin|Jose” kapinėse 
ir su bažnytinėms apeigoms. 
Bet kąja PyUa ir Sa-
tula išgavo JP mirtį pa
rašą, kad jisai atsižadąs ne
priklausomos katalikų bažny
čios, tąi Šįciųys tapo “katali? 
kiškai” - palaidotas. “Darb.” 
apie tai praneša:

“Kup. Ę. Dyllą suteikę S. 
Šleiniui paskutinius Bažny
čios patarnavirąųs.

“S. šleinio škunas laidoja
mas Ūa|| Rivęr katalikų ka
pinėse rug. 21 d. 8 yąl. rytą.” 
Buvusi, girdi, atvykusioms 

Lawrence’o nepriklausom ų ka
talikų parapijos delegąęiją ir 
norėjusi pasiimti $lęipio lavo
nų, bet kun. Pylla, pasiręmda- 
lųas nabašninko pasįrą|y.Įg Jp- 
kumentu, jo nedavė delegaci
jai.

AR šLEĮNyTąTSJŽADėJO 
neprj^uausow 

BAŽNYČIOS?

n
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Peopię yyiH Jfi įs glYP W ą 
decęnl fpąrąĮ.

“I hąye |ęft ą y$Į|, which 
VfllĮ appaąr ąk W
1 saY Fod bye to a,L 

“Yoųrą ių ęhrlsį,

$ th? Mthoa-
Pątyoiic 

oftųrąlb ftanten st-, 
LąwreĮ)ąe, tyjąsą/’

W kąlp ir Mnvis- 
kaį pąrašylątne tąskųmęi4ę, sa- 
kąnifb kad ,kųp. uats 
mitąręs padarytį sąų galą, ir 
nųsiskuųj^ąpią prįešąįs, k»rie

j j jšędę ii įp hą^pyęios ir pą- 
mo, norą jisąį fięk dąug jįęm§ 
dirbęs ir savo bažnyčią taip 
mylėjęs, i. '

Buvęs šleinio ząkri^tijonas, 
p. Valaitis, rašo, kad “abejo
jama, ar kun. Šleinis prieš mir
tį p mirdamas buvo pilnam

Visgi “rymiečiai” .iau£iąsi 
laimėję- “Užkąrlavę” jo lavoną, 
j,ię dąpąr grųt|(|eįa nęnriĮęlaų- 
tiomip Hata|į|cąs ątsįmesti nuo 
‘kiąiįintojų” įr grįžti “prie 
Kristaus Motinos (?) |iažny- 
čįoą.”

irr? —-y

Vertė A. Kartonas.

AUKSINES UPES KARALIUS
arba

.IVODĮĘJI BROLIAI

Kąų> |shoaį§p ppnas Pict- 
vąKąnu Vėjai i Jų<Hluiu Bro
lių žemdirbystės sistemą.

Romos kąt^ikų dv^i^įųm^? 
pąšigąvusiems “nęzaleŠmpkų” 
buvusį kleboną, mirtinai ser- 

W Ęfter lig9pi$.įe, 
vp labai svarbu padarytį taip, 
kąd jisai neva atsižadėjo savo 
‘Ipaklydimo” ir sugrįžo į ‘‘tei
singos” bažnyčios prieglobstį. 
Dokumente, kurį jisai prieiš 
mirsiant pasirašė, sakoma to
dėl, kad šlejnys pripažinęs,- jo- 
gei jo veikimas tarpe nepri- 
Jdąuąpmų katalikų bųy$$ “tam
siausia klaida” ir katalikų “ap
gaudinėjimas”. Bet j'sai pąliko 
aųąįiška kalba payąsytų doku- 
meųtų, kuris skąmba taip:

‘/Fpp whom it may eppcern: 
“Į am leaving thi§ yyprld, 

ąnd hppę to barę bette|- Jųck 
$bpr$ypr į ąm going. After 
14 yęars of slavery, the 
people !w|iolų I l^VGd and 
\vorked so hąfd for, want 
to have me įoąvę the church 
and homą $bįph I have

I

pp Ipjr ipįnd to flnish 
I hope the least the

Nuošalioje ir kąlnuotpje 
Stirijos dalyje nuo senų laikų 
buvo žinomas stebėtinai der
lingas ir gąusųs klonis- Iš 
visų pusių bwv« aukšti ir ak- 
męnėtį kalnai, kylantys i auk
štybes. amžinu sniegu apklo
tas viršūnes, iš kurių tekėjo 
srauni upeliai, sudarydami 
nuolatinius vandenpųolįus. 
Vienas (ų upelių tekėjo į va
karus; plaudamas taip aukštai 
išsikišusią uolą, kąd saufai 
lęį(|žįqn|is, kaį apąčjoję jąu 
buvo tamsų, jos spinduliai dar 
pilnai apšviesdavo yaųdęų- 
puolį, sudarydami vaizdų, pa
našų į krapinimą auksu- Apy
linkes žmonės užtai ir vadin
davo šį vąpfięnpuolį Auksine 
upe. Keistą bįivo, kad nęi vįe- 
lįaš upęlįS netekėjo į patį klo
nį. Visi jįę slinko j ąntrą |<al- 
nų pusę, vingiuoilami per pla
čius laukus ir apgyventus 
įnies|ųs. Bet debpąys buvo vi
sąja pątrąukiąini į tuqs snie- 
kįį kąlųųs ir šyęląįąį ilsėdavo 
viršuj apskrito kįpnip, tąip 
|<ąd, kai visą ąpyjįniįfė įšdžįu- 
davo ir viskas išdegdavo ma
žame klqnyje? vis budavp lie
taus, klppięs derlius vis būda
vo toks didelis, žole tpki aukš
ta, pbuqliąi tokie raudoni, 
vynuogės tokios įpėlynos,, yy- 
nąg toks geras, mėjųs tpįįs 
sąldus, kąj kiekvienas pąpia- 
tęs stebėdavosi ir pąprąstąi 
yądindayp Turtu klonių ,

šis mažas klonis visas pri
klausė trims' broliams, kurių 
vardai buvo Švarcas, Hansas 
ir G||ikas. Du vyresnieji brp- 
Įiai — švąreas ir Hansas, — 
buvo labai negražus, su il
gais nudribusiais antakiaįs, 
mažiukėmis, neaiškiomis įr 
pj-įmerktopus akimis, taip kąd 

PUYP juųs įžiurėfį, 
o visada atrodydavo, kad jie 
įžiūri gi|įai į tave, pyveno jįę 
alH|irbdąių| TmlU Lanką, — 
įr kukip geri ūkininkai jie bu
vo! Jie užmušdavo viską kąs 
ųebųyp yęrtą Valgyti. Jie iš
šaudė strazdus, kam tie lem
davo vaisius; išmušė ežiukus 
iš baimės, kad tie nęišžįs|y 
karvių L jįe išnuodijo

—.................................... .......................................... I 1 1 1

kėį^^Unįs, rųgs. 2Ž, :gjž

visi, kurie turėjo kokį 
reikalą su jais, praminė 
Juodaisiais Broliais.

Jaųnįausis brolis, Glūkas, 
skyrėsi nuo vyresniųjų brolių 
taip savo budu, kaip ir išvaiz
dą. Jįs buvo ne pilnai dvyli
kos metų amžiaus, švelnaus 
veido mėlynų akių ir geros 
širdies prie visų gyvių, žino
mą, jįs nejąbąi sutikdavo su 
sąyų poliais arba, geriau pa
lakius, jįę nesutikdavo su 
juo. Jąių suteikdavo malonų 
dąrbą |cpRjnt lųėsą prieš liep
sną, kai buvo ką kepini, nes 
jie įr sau gailėdavų, kaip ir 
kiliems žmonėms. ĮĮįtais lai- 

ji8 vftĮycĮavd feąto, piaų- 
(|ąvp gpimlis, jr |cąį kada lėkš
tes, pąąiim<|ąma§ likučius 
maisto nųp lėkščių savęs nų- 

Gąųdąvo dąųg ir 
sveikų sąnsy spiųgįų ų|pkslp

nors 
juos

grown sq t’pnd of. S.o I have 
rpąde

*'here

oželius 
už ėdimą leuphiius virtuvėj^. 
Išsmaugė cikadas, kurios čir- 

Hfwhh«sp visa w 
rą. Samdinius versdavo dirb
ki bę algos, kol tie atsisakyda
vo, tada susibardavo su jais 
ir pavarydavo be atlyginimų. 
Butų buvę keista, kad tokia
me ūky. ir tokių ūkininkavi
mo |)udu jie nėbutų pralobę, 
—bet jie ir laibai pralobę. 
Jiems pasisekdavo išlaikyti 
grūdus ligi brangyipetė$, {adą 
parduodavo už du syk jąu- 
giau, ppgų tie grudai biiyp 
verti. Jie turėjo supilę ant 
grinejų krūvas auksų, pįę? 
kas pegirdėjo, kad jie butų 
davę nors centą pįnigpis ar 
plutą duonos lab^ęyjigi; jįp 
neidavo ant mišįų; yisą^ to 
godayo, kai reikdavo atiduo
ti dešimtinę; žodžiu? jip l|iįvp 
tokie nuožmus ir šykštus/ kad

Viskas ^liųkP Ipkiu l»udu 
ner ijgą Įaikq. Aut galo, užėjo 
Ubai šĮapi vašąra ir blogai 
klojosi yįspje apylinkėje. Ne
suspėjo žpioųęs suvežti šįeną, 
kąįp, pakilęs vąndpo, nupluk
dė čiplas ą|irtas tiesiog į ju
rų. Ledpi išnųišę vynuoges, o 
juodasis amaras sunaikino 
visus javus. Turtų klonyje, 
kaip PUPrasĮųb yįskas užsili
ko čicjybęje. pįą YĮsa4U 
yo Įįętaųs kąi kitur nc- 
|y$ląvo, taip jąų ir saulė čia 
švjętę, kąi kįtur niekųę nebu- 
Y9 saulės. vįsį ėjo pirkti gru
dų i $į ųfcį įr visi kpikė, ąp- 
|eįsdami Jųoijųpsius Bfo|iųs. 
Jie reigąjąyp ųž grūdus, kiek 
|įp nprėm, ir gaudavo, išski
riant beturčiu^ kurie tik 
mąlpautį ąteįdavo, ir keletas 
m mirę i$ ba(|o pyįę pų| dprų 
be pasigailėjimo ar pątėnHji- 
IHP-

Ąrtįnosį įąu šimpa įr lapai 
Šąjtąs pras’ kM dhuą 
įpili vireąpipįj hfplįąl i^ciejų-

pliko ųmhii Rinkų pp- 
žiųręti kepimą mėąps ir dųo- 
diiRd is?k>w pfc-
kų neįąĮ|ms|i ir mępo niękam 
ųeduoli- al?isėdb ų*li
||eų§pps, peš ppo ąpiąrkaus 
lię|ą|is viriilVlą siėnps puvo 
drpgnos ir ųaląbąį mąlopios. 
Jis vis vąrlė ir vartę kepina
mų mėsa RP0 liepsną* kol 
mpsą nqmvo gražiai iškepu
sį- “^ąip gaila,” mW P*u-

“kad hFolky nawl#vie- 
kl PPF8 apt pietų. Ą$ esu 

i^Vkhl^t kad penėjus sve
čius tokia gražia aviena ir 
broliams butų geriau ant šir
dies, žinant, kad tokie svečiai 
nei sausos dnopos neturi.”

Jam bekalban| tuos žodžius, 
pasigirdo dvigubas beldimas 
į namo duris, nevisai aiškus, 
bet smarkus smųgiai, lyg kad 
kas surištas belįdėsi.

“Tai niekas daugiau, kaip 
vęjąs,” tarė sau Glūkas. “Nie
kas daugiau nedrįstų belstis į 
įpusų duris.” Ne; tai ne vėjas: 
jįįįai ‘įr ‘vėl pasigirdo labai 
smarkiai, o kas nuostabiausia, 
kad beldintis roįiė didelį ne- 
kaptrųmą ir viųai nesibijojo 
purpiu. jGlukųs priėjo prie 
ląp^o, atsidaręs iškišo galvą 
pažiūrėti, kų§, tęp buvo.
5 Prie durų buvo stebėtinai

įdomus mažas ponas, kokio 
niekur ^sayo gyvenime pir
miau Tiebuvo matęs. Nosis jo 
buvo labai didele, kiek mi
singinėm spalvos; veidai la
bai raųdpni, manytum, kad 
jis pūtęs kokią žiedrią ugnį 
per kokias keturias dešimt aš- 
tuonias valandas. Jo akys lin
ksmai spindėjo per ilgas, pa
našias į šilką, blakstienas; ti
sai buvo suraityti, kąįp grąž
tai į abi pusi burnos, o jo 
plaukai pusiau juodi, pusiau 
žili, buyo nusileidę gerokai 
žemiau pečių. Jis buvo kokių 
keturių pėdų ir šešių colių 
aukščio 
skrybėlę, vęik tokio aukščio, 
kaip jis pats, o prie skrybė
lės buvo prisegta juoda plunk
sna apie trijų pėdų ilgio. Ap
sivilkęs jis buvo žakietu su 
nuolaida ,lyg kregždes uode
ga. Ant viršaus žaketo dėvėjo 
jis kvolduotą, pasipūtusį žvil
gančiai juodą apsiaustą, veik 
visai uždengdamas žakietą. 
Apsiaustas rodėsi per dide
lis ir ilgas jam ramiu oru, nes 
kai vėjas sušvilpė apie senąjį 
namą, tai ištiesė jo apsiaustą 
nuo jo pečių keturis syk il
gesnį, negu jis pat,s.

Glukąs taip nustebo tokia 
svečio išvaizda, kad jis nega
lėjo nei pasijudinti, kol tas 
sęngs džęntehupnas dar smar
kiau pabęldę į duris neatsi
žvelgė j nupustytą jo apsiaus
tą, jįs patėmijo išsižiojusią 
praplėątQB| akim mažą gel- 
topplaukę Glūko galvą kyšan
čią prq langą.

“Sveikas.” ištarė senasis po
nas, ‘.‘tai nę Įaįp atsakoma į 
dld?ų belįlįiug. Ąš esu vįsas 
šlapias, įsileisk manę į vidų.”

Teisybė ipalas ponas t»krai 
bųup ėįapias. Jo plunksna bu
vo nudribus tarpe kojų, lyg 
primušto šunyčio uodega. Iš 
plunksnos varvėjo vanduo, 
kai nuo lietsargio. Iš jo ūsų 
bėgo vanduo tiesiog į jo ža- 
kięto kišeniųs 
nių, lyg maži tvankinėliai.

“Atleiski man, gerbiamasis,” 
tarė GJukas, “man labai gai
lą, bet aš tikrai negaliu.”

“Ąš negaliu jus įsileisti, — 
negaliu, tikrai; mane broliai 
primuštų |igi mirties, kad aš 
tą užmanyčiau. Ko-gį jus no
rit, gerbiamasis?”

“Ko ppriu?” — piktai atsa
kė jis. “Aš noriu ugnies ir pa
stogės; štai viduje dega, lieps
noja didžiausia ugnis, o nie
kas nesišildo prie jos. Įsileisk 
mąne, sakau; aš tik noriu su- 
sišiidyti.”

“Gluka^ taip ilgai išlaikęs 
galvą iškištą pro langą pradė
jo jausti, ,ka<| tikrai buvo ne- 
inąjonu ir šalta. Atsigrįžęs 
patėmįjo, kad viduje iš tikrų
jų buvo maloirn; ugnis lieps
nojo mesdąipą raudonus lie
žuvius į kaminą, lyg palaižiu
si kepančią mėsą. Kvapas mė- 
s<» ns«i siiminniiRP 
širdį ir jįs paįs gailėjosi, kad 
,a (Ms hI ‘b’h- 
atrodo labai šlapias, tarė 
mužiku? i p|pka§; “aš kilejsiu 
jį tik ant ketvirčio valandos.” 
Apsisuku puėjo if atidarė du
ris; įeinant seniui ponui vi
dun, vėjas taip sipaijiįąį pa
pūtė viduje, nnt kaninias 
sudrebia, (gus '

ir dėvėjo spiaiįią

ir vėl iš kįše-
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ANGLIŠKAI- 
LJgfJ] VISKAS

4pic 400 puslapių

$2.50 Su Persiuntimu
Labai patogus ir būtinai reikalin
gas kiekvienam asmeniui. Tai ne 
žoęįybp, ‘ket 'enciklopedija. Jisai 
gėrįki surepgt?s. ‘ pilnas if aiškiai 

‘ didėlėmis Fdjdęipis ^spausdintas.
JipiF Qf tik pažymėti žbdžiai, bet 
paduoti' « |u‘’.ptanma$.' Užsisa
kykite sau vien< Šiandie.

NAUJIENOS
ęSJSASP, B-į.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mirė garsus dakta
ras 
, ,-į , .... V":-/'1'-.

Užvakar pasimirė Dr. Frank 
Billings, 1550 N. State park- 
way. Jis buvo 78 metu am
žiaus. Mirė dėl susižeidimo. 
Pereit;} penktadienį jis paslido 
savo namuose ir pargriuvo, ne
sunkiai susižeisdamas. Tačiau 
viduj truko gysla ir pasireiš
kė kraujo nubėgimas. Būdamas 
jau gana senas žmogus, jis to 
neatlaikė ir pasimirė.

Dr. Billings buyo plačiai ži
nomas ne tik Amerikoj, bet ir 
Europoj. Franci ja jį apdova
nojo garbės legiono kryžium. 
Už visokius nuopelnus jis buvo 
gavęs daugybę įvairiausių me
dalių. Dr. Fishbein, medicinos 
žurnalo redaktorius, sako, jog 
nabašninkas įsteigė daugiau į- 
vairių klinikų ir mokslo įstai
gų nei bile vienas kilta? žmo
gus.

Dr. Billings paoižymfe.,’0 ne 
vien tik nepaprastais organiza
toriaus gabumais. Jis taip pat 
buvo pripažintas kaipo vienas 
žymiausių pasaulio daktarų, 
ypatingai diagnozę srityj. Ačiū 
tam, i jį kreipdavosi turtin
giausi Chicagos gyventojai. Su 
jais jis užmezgė gerus santy
kius. O tai jam pagelbėjo gau
ti pinigų įvairioms klinikoms ir 
mokslo įstaigoms. Kai kurie 
turtuoliai aukavo net po $1, 
000,000.

Tačiau savo praktikoj jis nie
kam nepataikaVo. Pasakojama 
|okis atsitikimas: vienų rytų mi- 
iionierius Pullman pašaukė jį į 
namus,, kadangi susirgo vienas 
Šeimos narys. Dr. Billings at

vyko tik 3 vai. no pietų. Pull- 
man buvo nepatenkintas ir pra
dėjo išmetinėti. Dr. Billings 
tuoj atkirto: “Pacijentai į va
karus nuo State gatvės man 
yra tiek jau svarbus, kaip ir 
pacijentai į rytus nuo tos gat
vės’*.

Reikia žinoti, kad pietinėj 
Chicagos dalyj į rytus nuo 
State gatvės tuo laiku gyveno 
turtingiausi žmonės. Tai buvo 
savo rųšies “gold coast”. Tad 
tuo savo pasakymu Dr. Billings 
davė Pullman’ui suprasti, jog 
neturtingų paęijentų sveikata 
jam yra tiek’ jau svarbi, kam, 
ir turtuolių.

Dr. Billings baigė North- 
vvestcrn universitetų. Kadangi 
tuo laiku medicinos mokslas. 
Amerikoj nebuvo labai aukštai 
pastatytas, tai jis išvyko į Eu
re pų. Ten jis aplankė Vieną, 
Londoną, Paryžių ir kitus me
dicinos mokslo centrus. Visur 
jis stengėsi susipažinti su nau
jaisiais gydymo budais. Europa 
Kaip tik tuo laiku buvo suju
dinta dėl atradimo visokių bak
terijų ir bacilų, šiandien ne tik 
daktarai, bet ir šiaip prasila
vinę žmonės žino, jog daugelis 
ligų pareina nuo bakterijų. Vi
sai kitaip buvo prieš 50 metų. 
Į Pasteuro aiškinimus kai dcl 
ligų paėjimo didelė dauguma 
daktarų žiurėjo skeptiškai.

Dr. Billings aplankė Pastcu- 
r’ą ir karta su juo kai kurį 
laiką dirbo laboratorijoj. Grįž
damas Amerikon, jis parsivežė 
ir mikroskopą. Tai buvo pirmas 
Chicagoj daktaras, kuris turėjo 
mikroskopą. Kai įvyko Ameri
kos daktarų suvažiavimas, tai 
Billings paprašė pirmininko, kad 
jam butų leista parodyti suva
žiavusiems daktarams ligų pe
rus. Pirmininkas sutiko, bet 
pačiu laiku atsiprašė delegatų, 
kad jie neįsižeistų už gaišinimą 
brangaus laiko “tokioms kvai
lystėms”.

Po sugrįžimo iš Europos Dr.

Biliings tapo pakviestas profe
soriauti Northwestern universi
tete. Vėliau jis persikėlė į 
Chicagos universitetą, kur ėjo 
profesoriaus ir medicinos fa
kulteto dekano pareigas per 25 
metus. Jis taip pat buvo Pres- 
byterinn ligoninės vyriausias 
daktaras.

Dr. Billings’o laidotuvės įvyks 
šiandien.

Plyšo bomba prie tei
šėjo McGoorty namų
Jaunuolis ir jauna motina 

snukiai tapo sužeisti

JULIJONA HERMAN 
(po pirmu vyru Petrošienė) 
Persiskyrė su šiuo, 

rugsėjo 21 dienų. 3:30 
ryte 1932 m., sulaukus 
amžiaus, gimus Lietuvoj, 
gės apskr., Kvėdarnos 
Larubų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 
Paliko dideliame nuliūdime vy

rų Jonų, dukterj Paulinų ir žentų 
sūnų VIa- 

pussesesres — 
F’etrošienę

pasauliu • 
valandą

pusės
T aura-
parap.,

metu.

rą Joną. dukterį 
Juozapą Tamostunus. 
dislova Petrošių. 2 
Juzspą Gečienę ir Oną 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
10521 S. State St.

Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 24 dieni}. 8 vai. įš ryto 
iš namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kaži-, 
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Herman gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimu ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Žentas. Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

randasi

šeštadieny

JONAS STRAZDAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dienų, 1:30 valandų 
po pietų 193 2 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs rugsėjo 1, 
187 5, Tirkšlių parapijos, Telšių 
apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Veronikų, dukteris: Pran
ciškų ir Velcrijų Kuzmickienę, 
sūnų Juozapų, žentų Juozų Kuz- 
mickų-Uktvcrį, 3 anukus ir 1 
anūkę.

Kūnas pašarvotas, randasi pas 
Juozapų F. Radžiu koplyčioje, 
668 W. 18 Ct.. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks subatoje rug
sėjo 24 dienų. 9:30 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Tautiškų parapijos baž
nyčių (35 ir Union Avė.), kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Strazdauskč 
giminės, draugai ir pažįstami esat

"• dalyvauti 
jam pas- 
ątsisveiki-

nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
kritinį patarnavimų ir 
nimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, 
Žentas, Anūkai ir 

Laidotuvėse aptarnauja
1 i 1 v

Sūnūs, 
Giminės.

_ i grabo
rius Juozapas F. Radžius, Tel. 
Canal 6174.

PRANSIŠKUS STONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 19 dienų, 10 valandų ry
te 1932 m., sulaukęs 49 metų 
amžiaus, g i m f s Raseinių apskr., 
Viduklės parap-, Vailabo kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Antaną, Rhinelandcr, Wis., 
pusbrolį Prancilkų. brolienę Elz
bietą Urbonus ir gimines ir drau
gus Leoną Malikauską ir Juozapą 
Grigalavičia.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So. 49 Cf.. Cicero.

Laidotuvės įvyks ketverge rug
sėjo 22 dienų. 2 vai. po piet iŠ 
Eudeikio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stonio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoiirdžiai kviečiami dalyvauti 
laufottrvise ir sutrikti jam pasku- 

<tinj patatnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.

Brolis,. Pusbrolis, Brolienė,
Giminės it Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Budrikis, Tel. Yards 1741

KAZLMIERAS MAŽUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 dienų, 7:40 valandų 
vakare 1932 m., sulaukęs 57 me
rų amžiaus, gimęs Maldunų kaime, 
Girdiškes parapijos, Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų .

Paliko dideliame nubudime 
moterį Onų, 2 sūnūs, Antanų ir 
Juozapų, 2 dukteris Antaniną Se
maškienę ir Onų Rinderer, du žen
tus Semoškų ir Rinderer, du 
anukus Marijonų ir Elenų ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 1512 
So. 49 Avc,< Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
rugsėjo 23 dienų. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Antano parapijos baž
nyčių. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Mažutis 
gimines, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

Užvakar prie teisėjo Mc
Goorty tapo padėta dinamiti
nė bomba. Teisėjo namai 
randasi adresu 929 E. 45th st. 
Teisėjas ir jo šeima išliko 
sveiki ,bet jų trijų aukštų na
mas gerokai nukentėjo.

Vakare pro teisėjo namus 
ėjo du broliai — Lee ir Fred 
Koeppen. Tuo laiku pro šalį 
važiavo automobilius, kuris 
lyg truputį sustojo. Kai Lee 
priėjo arčiau, jis pamatė kaž
kokį daiktą, suvyniotą į’ po
pierių. Nieko blogo nemany
damas, jis paspyrė tą daiktą. 
Tuoj pasigirdo baisiausias 
trenksmas. Lee gulėjo ant že
mės nežmoniškai sužalota^: jo 
kojos buvo sulaužytos ir akys 
beveik išplėštos.

Pasilaikė, kad tuo laiku vi
sai netoli ėjo Ada Moyer, še
šiolikos metų motina. Ji irgi 
labai sunkiai nukentėjo. Jos 
akys tapo sužeistos taip, kad 
lik geriausi specialistai bega
lės išgelbėti regėjimą.

Kai pasigirdo baisus bom
bos sprogimas, tai teisėjas Mc
Goorty išbėgo iš namų. Jis 
pamatė jaudinantį vaizdą: 
Fred, kuris kokiu tai stebuk
lingu budu išliko neužgautas, 
laike savo brolį rankose ir 
šaukė: “Dėl Dievo meilės, 
pagelbėkite I” Teisėjas tuoj 
sustabdė pravažiuojantį auto
mobilių ir nukentėjusios au
kos tapo nuvežtos pas dakta
rą, kur jiems suteikta pirma 
pagalba. Vėliau jie buvo nu
vežti į Chicago ligoninę.

Pasirodė, jog Lee Koeppen 
yra taip baisiai sužalotas, jog 
jis ne tik nebeturės kojų, bet 
ir akių. Ada Moyer regėjimui 
irgi gresia pavojus, — reika
linga skubi specialistų pagal
ba. .() tuo tarpu apie specia
listus ji negali nei svajoti. 
Prieš kiek laiko ji apsivedė ir 
susilaukė kūdikio, kuris da
bar yra šešių piėnesių am
žiaus. Jos vyras, 17 metų 
jaunuolis, ją apleido ir neži
nia kur pasišalino. Pastaruo
ju laiku ji gyveno su savo 
motina skiepe, 4^58 Oaken- 
wald av.

Kad pagelbėti Ada Moyer 
atgauti regėjimą, tapo sukur
tas fondas. Teisėjas Mc- 
Goorty pirmas aukavo $25.

Lee Koeppen yra šešiolikos 
metų berniukas. Tiek jis, 
tiek jo brolis Fred gyvena su 
tėvais adresu 4305 Oaklen- 
>vald a v. Abu broliai netu
rėjo darbo, bet dėl blogų lai
kų negalėję lankyti mokyklą.

Del tos bombas dabar da
roma įvairiausi spėliojimai. 
Policija mano, jog bomba bu
vo padėta iš keršto. Mat, tei
sėjas McGoorty pasiuntė ke
lis kriminalistus į kalėjimą. 
Vėliau kai kurie tų krimina
listų pasiliuosavo. Tad ma
noma, jog kuris nors tų pasi- 
liuosavusių kriminalistų ir pa
siryžo atsiteisti su teisėju.

U

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mes be Vilniaus ne 
nurimsim”!

Radio programas
Šiandie vakare bus radio 

programas iš stoties WHFC. 
Pradžia 7:30 vak. Taipgi va
kare bus didelė iškilmė 
“Show” Budrikę krautuvėje. 
Dalyvaus garsus Juodukų Jazz 
Band, Accordion ir dainininkai 
— daug artistų iš Majcstic 
kompanijos. Kiekvienas ga
lės dalyvauti dainavimo kon- 
teste. Taipgi bus iškilmingai 
įteikta Majestic Radio, kurį 
laimėjo lietuvaitė Rose Dubiii- 
skas, 6001 S. Sacramento Avc.

Lietuviai Gydytojai

DENTISTAS
Utarninkais, Ke t vergais ir S ubą to m* 

2420 IV. Marųuette Rd. arti Wettern Ao 
Phone Hemlock .7828

Pagedėliais, Sercdomis ir Pecnyčta Ja 
1821 So. Halsted Street

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 ketvirtadie

niais pagal susitarimų.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. E. Siedlinski
DETISTAS

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

Nedėldieniais pagal susitarimą 
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

__ Graboriai ____

S. M SKUDAS
Lietnvia

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T,l. Reo««lt 7531

* . a, . '-p ■ , \ ■

A. L. Davidonis, M J).
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107. 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 m«-' 
tus kaipo patyrts gydytojas, chirurgas 
ir alcušens•

Gydo staigias ir chroniškas 
rų. moterų ir vaikų pagal 
metodus X-Ray ir kitokius 
prietaisus.

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

Valandos: nno 10—12 pietų Bą 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Centrai 7464

DR. CHARLES SEGAL

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

šiuomi pranešame gerbiamai 
lietuvių visuomenei, kad nedė
lioj, spalių 9 d. ym rengiamas 
didžiausias 12 metų Vilniaus 
užgrobimo paminėjimas Lietu
vių Auditorijoj.

Bus visa eile kalbėtojų, cho
rai, orkestras, dainininkai ir 
šokėjai. Programas bus tikrai 
puikus ir didelis. Mes kviečia
me lietuvių visuomenę jau da
bar pradėti rengtis ir dar sy
kį pareikšti, kad Chicagos lie
tuviai nenurims, 
tus ir 
sostinė 
žinias

-kels protes- 
reikalaus, kad Lietuvių 

Vilnius butų vėl grą- 
Lietuvai.

Komisija:
Dr., Graičunas,
A. ^ymontąs,
J. Rickevičius, 
Mrs, KemęŠienė, 
J. Čępųkas.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdįe nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak., Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

JT*

Graboiiai

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS

. s t... .. ■■ l H"-

Patarnaują laidotuvėse kuopigiattria. 
Reikale meldžiame atsišaukei, o r-uių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, IU.
TeL Cicero 5927

n'1.:' i... 'T—
. ,.L,

Seniausia ir Didžiausia
GRAB0R1U ĮSTAIGA

BUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su MVė nupiginto- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mm įteką 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kimo | manų 
įstaigą iž bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiliua atvailuM | jūsų 
namus ir atveš | musų įstaigą, kur gaMlto pamatyti M- 
džiausį pasirinkimą grabų ir Mtų rąikmanų ir tą 
tarnavimą jums visai nieko nereikto mokBtl, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne. . .

ĘŲDEIKIS yra yĮėpatinia graborius, kurk
teikia ambulance patarnavimą ąų . Wpęrt« Uetųyįp pa- 
tamautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm fapeį^ĮiSįi'. kur 
kitur. ' ■' _

■LIDEIKIS■ w a^Kšii fui
‘ ' k ' ."'f H ’ -

t

r ■,

''Mfrab OOįfi- .

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Talefonal: YAKDS 17iFir

t

1646 W. 46th St 

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

' lame. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO. ILL.

 t  i................................................................................... .

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ąįiij Gydytojai

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, kuria erti 
priežastimi galvos skdudljimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal sutartj. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite tavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^ĮĮg/įįįfc OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė,

.. Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

AtsitiltiiMUose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 85th St.
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—41, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 13

ir nuo 6t30 iki 8:30 vakare, Sek 
ttiadieniaiė ’ėno 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Bonlcvaid 8483

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Sercdomis ir nedeliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 
.    ' '' j : 1 ........ Į..........

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

756 W. 35th St 
(Cor. of 35ih 8 Hal,«a Su) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savp ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė. ,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337.

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus sercdomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare*, Utarninkais ir 
Kctvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rea. 6600 South Arttsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. R Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stctrt 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo d iki Si ir nuo 6 IH

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

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

Tel. Lafayette,* 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Marųuette. Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avc. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioms pagal sniitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

ValafidoC: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedeliomis pagal sutartį. 
4847 TVert 14th Street, 

CICERO, ILL.
X~Ray....Phone Cicero 1260

. Hemlock 8151
!' V <3 KTI^JtCs V • Iv

(Naryauckay) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųaette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antrakte 
Ketvirtadieni vakarais pagal maria

h Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47th Street

Praktikuoja 20 metai
Ofisas

4729 South Ashland Avė., 2 fateg 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Jienų., 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi«l 

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir vsneriiką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Nedeliomis .ir šventadieniais 10—-12.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Hahted Street 

TeL Bou|evard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakarų, išskyrus ketvergi 
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 Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 V/ashington St. 
Room 905 TeL Dearbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Kecv.——6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolpb S7T!

Vakarais 2151 W. 22hd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. AiMand Avė. 
TeL Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockujetl St.
Tel. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge vak, 
TeL Lafayette 6393 *

160 N. LaSalle Su — pagal sutarti

CHAS. A, PEPPER
r LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK $T. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
Te|.r Victory 2213

Arbal 1800 W. 47th Su Laf. 8490 
' ' '_____ Pagal sutarimą_____________

C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock »323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakato 
Nedžlionis pagąl sutirti J*.
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Tarp Chieagos 
Lietuvių

plačiau ir daug įdomiau, negu 
aš tai galiu padaryti iš musų 
trumpo pasikalbėjimo,

—V. R as.

Bridgeportas
Ką papasakojo Dr. Kasputis 

apie savo kelionę Lietuvon

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija 

—ijr—
(20 metų jos darbuotė)

Sužinojęs, kad Dr. C. Kaspu
tis grįžo iš Lietuvos, laukiau 
progos aplankyti jį ir pasida
linti su juo įspūdžiais iš Lietu
vos ir aplamai iš kelionės. Nu
vykau pas Dr. Kasputį pereitą 
antradienį ir, štai, susitinka
me prie jo ofiso durų (3334 
So. Halsted St.), kuris kartu 
su p. Hertnianavičiu grįžo ofi
sai). Daktaras pakviečia mane 
ant viršaus ofisam

Dr. Kasputį kelionė, matyt, 
nei kiek nenuvargino, nes at
rodo gerai ir, kaip ir paprastai, 
pilnas gyvumo ir energijos. Ke
lionę daktaras turėjęs gerą, tik 
parvažiuojant laivą užklupo di
delė audra, o po to ir uraganas. 
Vandens bangos liojęsi per vir
šų laivo. Jurininkai, sako, per 
30 metų nebuvo matę tokios 
audros.

Lietuva daktarui padarė ge
ro įspūdžio, žmones gyvena 
neblogai, turi ką pavalgyti ir 
gerai valgo, ypatingai miestie
čiai, nes maistas dabartiniu lai
ku Lietuvoj esąs labai pigus, 
žinoma, ūkininkai skundžiasi 
dėl ūkio produktų pigumo. Uba
gų arba tokių, kurie prašytų 
išmaldų beveik netekę matyti 
Tiesa, viena ubagą matęs Klai
pėdoj ant tilto, bet ir tas se
kančią dieną kažinkur dingęs. 
Lietuva, mat, turi prieglaudas 
ubagams ir todėl jie nesimaišo 
piliečiams po kojų prašydami 
išmaldų.

Darbo Lietuvoj, ypatingai va 
saros metu, yra užtektinai. Kai 
kurie ūkininkai net bėdavoja, 
kad negali gauti darbininkų. 
Atrodo, kad depresijos Lietu
voj, palyginamai, kaip ir nėra.

Kliapčdos uostas, sako dak
taras, nepaprastai gyvas—pilnas 
įvairiausių laivų. Daktaras ma
no, kad Klaipėdos uostas savo 
gyvumu ir laivų skaičiumi pra
lenkia ne tik Rygos uostą, bet 
ir kitus uostus ant Baltike ju
ros, neišskiriant Dancigą ir 
Gdynią.

Kaunas pusėtinai pagražėjęs 
ir atsistatęš. Vis statoma nauji 
namai, ir tai gan gražus, mo
derniški gyvenami namai.

Dr. Kasputis parsivežė
Lietuvos kai kurių suvenirų. 
Tarp jų ir archeologiškų iška
senų. Tai tam tikri žalvario 
papuošalai, kuriais Lietuvos pa
nelės ir karžygiai puošėsi gal 
būt dar prieš Vytauto ir Keis
tučio laikus. Be to daktaras ro
dė gintaro šmotą, kuriame koks 
tai vabaliukas “įšalęs” ilsisi. 
Tas gintaro šmotelis, anot Dr. 
Kaspučio”, esąs milijonų metų 
senumo. Be to, daktaras par
sivežė lietuviškus šachmatus. 
Lietuvoj padirbtus, kuriuos man 
su p. Hertmanavičium , teko iš
bandyti. Nežiūrint į tai, kad mu
du su p? Hertmanavičiu protes 
tavome prieš lietuviškus šach
matus ir prašėme amerikoniškų, 
nes prie jų geriau pripratę, bet 
daktaras griežtai atsisakė mus 
patenkinti ir liepė pratintis prie 
lietuviškų šachmatų.

Išsikalbėjus apie sportą, dak
taras sakė, kad Lietuvoj yra 
gerų šachmatininkų. Esą su 
kai kuriais reikia sunkiai pa
dirbėti, kad atsilaikius. Vieno 
dalyko daktaras Lietuvoj ne
pastebėjo, tai golfo. Lietuvoj 
žmonės dar beveik nežino, kas 
yra* golfas. Dr. Kasputis sako, 
kad jeigu kada apsigyvens Lie
tuvoj, tai bandys įsteigti gol
fo lauką.

Dar daug įvairių dalykų pa
pasakojo daktaras. Bet kadan
gi jis mielai pasižadėjo savo 
visus įspūdžius aprašyti “Nau
jienose” artimiausiu laiku, tai 
čia tik paviršutiniai kai ką pa
minėjau. žinau, kad Dr. Kas
putis

3) Istorinis ilgos atminties 
įvykis, — tai Chicaginės gru
pės — Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos Sveikatos Pa
roda, kuri buvo surengta lie
tuvių seniausioj kolonijoj ant 
Bridgcporto — žaismių parke 
Mark White Square erdvioj 
didelėj svetainėj. Paroda 
traukėsi čielą savaitę ir susi
dėjo iš trijų skyrių: 1 .Besai
kis vartojimas svaiginančių 
alkoholinių gėrimų; 2. Džiova 
ir kitos užkrečiamos - lim
pančios ligos; 3. Motina ir Kū
dikis; prieš gimstant ir po'pa
gimdymo. Per visas septy- 

tukstaneiai lietu- 
Prieš piet ir po

prigimtąją kalbą
Tad nesunku 

kokia sunki ir

Tos rųšies diplomus ir po 
šiai dienai Sveikatos komisio- 
nicrius išduoda ir tas paska
tina jaunas mergaites prie pa- 
simokinimo, kaip auklėti sa
vo jaunąjį broliuką ir sesu
tę-

Po dviejų ar trijų metų žy
mias pasekmes aiškių aiškiau
siai pasirodė tiek sustabdyme 
mirtingumo kūdikių, tiek su
stabdyme ligotingumo žmo
nių ne tik tarp lietuvių, bet 
visame mieste Chicago ir Cook

' ffAOJiftNUS, CKfcšgu, ffl.
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Grįžo iŠ Lietuvos A 
Miliauckas su savo 

šeimyna

sveikai 
po visą 

trupučiuką 
ir po šiai 

komisionie- 
jau nebe

Ketvirtadienis, rūgs. 22, ’32
gumoj atsitikimų tiktai mate-1 
rialių ‘sumetimų priemone. La
bai dažnai menas yra panaudo
jamas ne kultūrinimo, bot propa
gandos tikslams. Kada tokia 
tendencija vyrauja, žinoma, me
no mėgėjai neturi patraukimo 
ir darbas neina sklandžiai.

Bet gi mėgėjų, turinčių idea
li palinkimą prie dailės, yra ga
na nemažas skaičius. Tai gir
tinas dalykas. Ir todėl su prar 
džią šio sezono “Birute” kvie
čia visus prisidėti ir dirbti dėl 
meno, prisilaikant obalsio “Art 
for arl’s sake”, c’a’ jus rasite 
ne tik asmenini pasitenkinimą, 
dalyvadami kilnesnių žmonių 
tarpe, bet taipgi prisidėsite prie 
naudingo visuomeninio darbo.

—Kl.

Educational
Mokyklos

Patent Attorney
PatentaiIšvažiavo iš Cicero pradžioje 

birželio. Jie važiavo laivu “Bre- 
men”; kartu su savim vežėsi 
Fordą. Dabar sugrįžo pabaigoj 
rugpiučio ir basakojo, kad tu
rėjo labai smagią kelionę. Jie 
išlipę iš laivo “Bremen”, savo 
“forduku” keliavo per Vokieti
ją 3 dienas. Nuo laivo iki Lie
tuvos sienos padarę 840 mylių. 
Sako, per Vokietiją .važiuojant 
nors viso 5 asmenys mokėjo 
apie 10 vokiškų žodžių, o va
žiuojant dar išmoko apie 20, bet 
nepaklydo nė bloko. Vokie 
tijoj, sako, tik retkarčiais te
galima užtikti automobilių, bet 
užtat dviračių—tai pilni keliai.

Mat, turėdami žemėlapj, jeigu 
negalėjo pasiklausti, tai pirštu 
parodė miestuką ir vokiečiai vi
sur labai mandagiai patarnavo 
ir nurodė kelią.

Pribuvę į Lietuvą, j Kybartų 
muitinę, irgi buvo mandagiai 
priimti ir nė su valdininkais, nė 
su šiaip žmonėmis jokių nema- 
onumų neturėję. Kadangi jie 
turėjo tarptautinį laisnj, tai 
Lietuvoje jokio muito užstatyti 
nereikėjo, nes $100 buvo užsta
tyta New Yorke. Pinigus par
grįžus atgavo .

Lietuvoje mažai galėjo pasi
važinėti, nes viso ten išbuvo 3 
ar 4 savaites ir per tą laiką tik 
3 dienas nelijo, o kitą visą lai
tą lijo dieną ir naktį.

Sako, Lietuvoj žmones pur
vuose, nešvarume paskendę ir 
visi bėdavoja, kad nėra iš ko 
pinigų padaryti ir užsimokėti 
mokesčius. Bet miestuose, ypa
tingai didesniuose, jiems labai 
patiko ir už .metų ar kitų žada 
vėl važiuoti ir kartu “forduką” 
vežtis.—T. RypkfeVičia,

■ ; j.> .•

.MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Mokinasi paslaražininio (Bcanty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar fij mėnesi duosime $40-00 nuolai
dos .Musų darbo suieAkojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonupkite arba raftykte gau- 
elto DYKAI 2l> puslapių knygų. Be jokios 
atsakomybės. Dieninės ir vakarinės moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM., 
National School of Cosmeticlans, Ino., 

108 North Stale St., Stato 6057

PATENTŲ advokatas kooperuos su 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime 
mams.

rinkų praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
L- - y Reikia________

REIKALINGA mergaitė pagelbėti 
grosernėj.

4300 So. Western -Avė.

Radios
NAUJAS 1932 Philco Radio ir Fo

nografas $24.95. Majestic Console 
Hi Boyi$.19.50, Migets $11:95, G. E. 
10 tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto 
Console . $39.95.

2332 Madison St.

Toji vienvalinė nesustojanti 
masių pamokinimo 
gyventi prasiplėtė 
Anieriką. Nors 
atslugusioj formoj 
dienai Sveikatos 
rius tebevaro, tik
svetimtaučių kalbose, bet val
stybinėj kalboj. Ir už tai Chi
eagos mieste žmonės kur kas 
ilgiau metais gyvena ir sve- 
kesni. O kūdikių mirtingu
mas sumažėjo iki 10% nuo
šimčių.

5) Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija pirmoji pasirū
pino tuo, kad Amerikoje išei
nantys lietuvių kalboje laik
raščiai beveik visi įvedė pas
tovius Sveikatos skyrius savo 
skiltyse.

6) Amerikos Liet. Daktarų 
Draugija nepasitenkino tuo, 
kad įvesta buvo Sveikatos 
skyriai laikraščiuose, kur ša
lia straipsnio apie sveikatą —- 
šmakšt, sykis nuo sykio ir įsi
skverbia koks nors “humbu- 
gieriškas” skelbimas — ar tai 
stebuklinga mostis visus skau
smus ir suirutes gydanti^ ar 
tai koks šundaktaris peršasi 
viską gydąs ir nuo visko spe
cialistas — profesorius.

Sumanyta ir uždėta savo or
ganas — “Gydytojas”, kur ne
varžomai žadėta atvirai ii’ aiš
kiai pateikti visuomenei ne 
tik žinių iš sveikatos srities, 
— kaip gyventi, kad nesusirg
ti ir kad sveiku — veikliu bū
ti, bet ir “liumbugieriškus” 
skelbimus pačirškyti.

Pirmas numeris “Gydytojo” 
pasirodė gegužės menesį 1921 
metais ir reguliariai ėjo kas 
nėnuo per 41/^ melų. Turėjo 
sustoti, dėliąi. lėšų stokos. Mat, 
gydytojai jautė, kad visuome- 
lė pardaug reikalauja . Ne
gana, kad teikiama buvo pa
mokos, kaip sveikai gyventi, 
jet dar ir spaudinimo “Gydy
tojo” lėšas turėjo patys gydy- 
ojai ir dentistai apmokėti iŠ 

savo kišenės. Tas tai jau per
daug didelė skriauda buvo da
roma gydytojams ir dentis- 
tams . Ir “Gydytojas” sustojo 
ėjęs . Bet Draugija ir čia pa
sirodė, kad ji yra pirmoji, 
kuri drąsiai skleidė žinias: 
kaip gyvent sveikai ir sulaukti 
žilos senatvės. “Gydytoją” pa
sekė Amerikos Daktarų Drau
gija (A. M. A.), kuri pradėjo 
leisti anglų kalboje “Hygea” 
žurnalą, skiriama 
liaudžiai. Lietuvis 
jas” pagimdė visos 
piliečiams mėnraštį

7) Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija pirmoji įkūnijo 
praktikom kad geriau yra 
žmonijos labui neduoti žmo
nėms susirgti, negu laukti, 
kad susirgtų ir susirgusį gy
dyti. Ir tą užduotį ji neat
mainomai stumia pirmyn ir 
tobulina. <

štai čia padaviau, nors la
bai ir labai trumpai Amerikos 
Liet. Daktarų Draugijos dar
buotės istoriją tarp Amerikos 
lietuvių. Toliau paduosiu 
trumpai ,— 'nuveiktus ir vei
kiamus darbus per Amerikos 
Let. Daktarų Draugiją link 
tėvynės Lietuvos.

Pirm negu pateiksiu žinelės 
apie nuveiktus ir veikiamus 
darbus link tėvynės Lietuvos, 
drįstu priminti visuomenei, 
kad spalių mėnesy 5, 6, 7 ir 8 
dienomis, įvyks Sveikatos Pa
rodė Lietuvių Auditorijoj. 
Įžanga parodon ir lanlčymas 
prelekcijų, kurias teiks Am. 
Liet. Draugijos nariai, — bus 
dykai

I 1 i*,; t. »•* i / I /\.Jl

Birutės Choro pirma repeticija įvyks 
ketvergo vakare 8val. Gage Park sve
tainėj 55 ir Western Avė. Visi choro 
nariai ir naujieji norinti įstoti yra kvie
čiami atsilankyti. Valdyba.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leavitt St.
Tel. CANAL 1678-1679

PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI 
Atnaujinami ir finansuojami 

arba apiclinkių praperčių. Taipgi 
morgičiai.

' CITY REALTY CO., 
Inkorporuota

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

Business Service 
Biznio Patarnavimas

miesto 
ūkių

RADfo PATARNAVIMAS — pa

taisau visų išdirbysčių radios. Patar
nausiu greitai ir gerai. šaukite Tel. 
Grovehill 2092.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER
NĖ.

900 W 37 St.

TIKRAS PALENG
VINIMAS NUO 

RHEUMATIZMO

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas na 

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokės 
tis. Expertų patarimai visais reikalai* 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

Incorporated 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 ir 2952

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
pigiai arba mainysiu ant automobilio— 
Buick af Nash. 3210 S. Halsted St. 
Box 45.

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

Kreipkitės į Naujienas
Box 1479 K X

1739 So. Halsted St.

Tikrai palengvinsi skausmą, uždegi
mą ir sutinimą.

Pamėgink šį naują metodą būtent 
nugarkaulio atitaisymą ir tuo budu pra
šalinsi priežastį nuo kurio paeina rheu- 
matizmąs.

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

JUS NETURĖTUMĖTE ILGI AUS 
KANKINTIS.

Pradėkite sveikti tuojaus—šiandie.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI

Musų 
taipgi 
rinas,

t. t.
BRIDGEPORT ROOFING CO.

NEATĖJUS 
darbas padaromas ekspertų. Mes 
dirbame blekorių darbą — stogų 
oro šviesą. ' ir pataisome pečius 

Darbo apkainavimas DYKAI.

nias dienas 
viu lankėsi, 
piet buvo aiškinama paveiks
lai — statitstika ir tt. Vaka
rais teiktos lekcijos iš visų 
trijų skyrių. Viskas tas bu
vo suteikta publikai dykai.

4) Chieagos miestas didelis 
— suvirs 31Z, milijonų gyven
tojų; susideda iš visokių tau
tų — tautelių. Valstybinė kal
ba, žinoma, angliška, bet tau
tos atkakliai ir tvirtai palaiko 
savo tautos 
ir papročius, 
įsivaizduoti
paini padėtis Sveikatos Už- 
veizdai suvienuodinti 
gyvenimo atžvilgiu 
neerzinant ir nepykinant gy
ventojų. Nes ir taip tais lai
kais mirtingumas miesto gy
ventojų buvo aukštas. Ypač 
užėjus vasaros karščiams. Kū
dikiai nuo pirmos dienos gi
mimo iki 2 metų amžiaus mir
davo, it musės nuo musmirių. 
Net iki 80% nuošimčių siekda
vo . Siautė taip vadinama va
sarinė liga (cholera infan- 
tum). Reikėjo kas nors da
ryti, kad sumažinus kūdikių 
mirtinguhią . Dr. W. A. Evans 
tais laikais buvo Sveikatos ko- 
misionierius. Atkreipta domė 
Dro W. A. Evanso ir paduotas 
planas. Dr. Evans noriai ko
operavo ir paskyrė Drą A. L. 
Graičuną svetimšalių motinų 
ir kūdikių inspektorium. Pra
dėta išleidinėti per Sveikatos 
komisionierių visose kalbose, 
podraug ir lietuvių kalboje, vi- 
sokiaropos, iš sveikatos sri
ties lapeliai, brošiūrėlės. Tie 
lapeliai daugiausia taikoma 
buvo jaunoms motinoms — 
šeimyninkėms, kaip auklėti 
kūdikį, kad nesusirgtų, apie 
švarą ir tt. Ne tik lapeliais 
pripildyta buvo stuba ateivių 
šeimynose, bet ir teikta pa
mokos bažnytinėse svetai
nėse ateivių prigimta kalba. 
Žmonės pamokas noriai lan
kydavo, nes buvo teikiama 
dykai ir dar su paveikslais — 
savo, rųšies “mooving pietures 
shbw”. Pamokos teikta diena 
iš dienos apie viską iš sveika
tos srities suaugusiems ir ma
žiems. Įvesta į pradines (Pu
blic school) mokyklas sveika
tos pamokos, 
nai ateivių 
mergaitėms
tenka savo mažesnius broliu
kus ir sesutes daboti ir nešio
ti — nes motinos arba būna 
užimtos namų ruoša ar išva
žiuodavo į darbą fabrikan už
darbiauti,—tai dėl paliktų vy
resnių vaikų savo mažesnius 
broliukus ar sesutes pridaboti, 
dažnai didelės nelaimės atsi
tikdavo su mažyčiais. Tad 
stropiai imtasi mokyti paau
gėjusias mergaitės ir bernai
čius slauginimo (nursery). Net 
baigusiems — mažesnių savo 
broliukų ir sesučių kursus 
auklėjimo išduodavo Sveika
tos komisionierius su savo 
parašu diplomą, kad štai Ony
tė pabaigė kursą daboklės — 
auklėtojos ir yra kompetentiš- 
ka laikinai pavaduoti motinos 
vietą.

sveiko 
sąlygas,

Grįžo iš Lietuvos
Antonette Wc.dges, gyvenam 
1516 W. Gran(| avę., kuri biu

S. M. Berneli, D. C
CHIROPRAKTAS

Tel. PROSPECT 0773 
Lankaus tik į Namus.

ir

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

pa- 
vi-

PARDUODU eleetrie shoe repair 
storą. Geroj vietoj, 4 kambariai, ren
da pigi. Priežastis, apleidžiu Chicagą. 
610 W. 47tb St. Boulevard 5541.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
saldainiu kafutuvė, arba mainysiu j 
automobilių.

4456 So. Wasbtenaw Avė.

PARDAVIMUI bučern? ir grosernė 
.biznis išdirbtas, pigiai. Apgyventa vi
sokių tautų. 3435 Wallace St.

VALOME LANGAMS UŽDANGAS 
už 25c kiekvienas.

NAUJAS UŽDANGAS — 50 centų 
kiekviena.

NORTHWESTERN SHADE
COMPANY

2924 Division Street 
Armitage 4684

Faritig For Sale 
Ūkiai Pardavimui

ŪKIS, FARMA, PIGIA KAINA
80 akerių'su gyvuliais, padargais; 

gera žemė. 80 akerių ūkis su upeliu, 'it 
mišku ir budinkais. 200 akerių su •gy
vuliais, padargais, upelis, miškas. 40 
akerių ūkis, gera žemė, budinkai ir gy
vuliai ' .parduoda labai pigiai arba mai
nysiu į namą be skolos.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

r > ;

MADOS MADOSti 1516 W. Graną. avę., kuri bu
vo išvažiavus Lietuvon birželio 
iqėnesį laivu “I^ai’įs”,!^yį^orug
sėjo ip.ėjiesį : laivu ^Ille dė 
7rance”. i ;

Ji dėkoja “Naujienų” Laiva
korčių Skyriui patarimą va
žiuoti franeuzų linija’ ir už su
tvarkymą taip gėrai visos kc- 
lionės, kad jokio nemalonumo 
.nė su bagažais, nė su vizomis 
neturėjo.

Sako “mane visi gązdino, kad 
franeuzai labai smulkmeniškas 
kratas daro, bet turiu pasaky
ti, kad nė didelio, nė rankinio 
bagažų niekur nežiūrėjo”.

Kadangi Mrs. Wedges nebuvo 
buvus Lietuvoj per 20 metų, tai 
jai Lietuva atrodė labai žingei
di ir ji smagiai laiką praleido 
su saviškiais. Esą, jeigu ap
linkybes leisiančios, tai už ko
kių poros metų žada vėl grjšti.

-—Reporteris.

For Rent

1S

J

Dr, 4. L. Graičunąsisavo įspūdžius aprašys

Furniture & Fixtures
z Rakandai-Įtaisai______

Kadangi daž- 
paaugėjusioms 

ir bernaičiams

plačiajai 
“Gydyto- 

Amerikos 
“Hygca”.

VISI krautuvės fixtures, gazo radia
torius. gatavas vartojimui. Bargenas 
$35.00. tuojaus. 3232 So. Canal St.

- Mergaitei mokyklon eiti 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 

šiai suknelei ga-

Real Estate For Sale 
NgroftLŽemė Pardayimui

CENTRALINĖ virta, bizniavas kam
pas, 2 krautuvės ir ugnies inžino na
mas. 8000 geriausias pasiulijimas, ant 
išmokėjimo, pamatyk savininką. 3102 
W. 111 St. Užpakaly.

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

4521 So. Washtenaw Avė.

Gausi auka bedar 
biams

P. N. N. atsilankė į Naujienas 
ir paaukavo Bedarbių Fondan 
$25.00, Ačiū p. N. N. už tokią 
gausią auką. Vardai bedarbių, 
kurie pasinaudoš šiais pinigais 
bus paskelbta Naujienose.

—M. J.
; —.............. . .... ...

" s ' ’

‘Birute’ stoja darban
Lietuvių Dainos ir Dramos 

Dr-ja “Birutė” iš eilės pradeda 
26-tus metus savo darbuotės. 
Tai ne mažas laikotarpis pra
slinko. Ir per tą laiką daug 
darbelių lietuvių kultūriniame 
judėjime įtapo nudirbta. Iš pra
eities ir dabar dar didelė buvu
sių birutiečių šeimyna daug į- 
spudingų pergyventų valandų 
prisimena. Ypač ne vienam yra 
smagu prisiminti anuos laikus, 
kuomet meno idėjiniai darbuo
tojai su pamėgimu dirbo 
meno.

Dabartiniais laikais ir 
šių, apystovų rneųas liko

3012 
suknele. 
12 metų mergaitėm. 
Įima vartoti dviejų rūšių, materijoj. 
Jeigu kas turi likusius šųiotukus, tai 
lengvai galės pasiūti iš jų nebrangią 
suknelę. v

Norint gauti vien* ar daugiau 
virSnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai 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. III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago.
čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardi)
dėl

prie 
dau

(AdrosaB)

(Miestas ir valstija)




