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Socialistai Sudarė Švedijos 
Ministeriu Kabinetą

£? ’i

Naujoji angliakasių 
unija priruošė 

sąlygas

Liberalai rengiasi 
trauktis iš Angli

jos kabineto

Bet neturi didžiumos parlamente ir pri 
klausys nuo kitų partijų. Priemieru 

yra Hansson, mūrininko sūnūs

Jcs bus paduotos Šiandie įvyks, 
kančiai konferencijai su ka
syklų savininkais

Priešingi yra nustatytiems su
tartyje su Kanada muitams

Stockholm, Švedijoj, rūgs. 25. 
—Karalius Gustav patvirtino 
naujųjų valdžių, kurių sudarė 
socialistai. Premjeru yra Al- 
bin Uansson, 47 m., mūrininko 
sūnūs, socialdemokratų partijos 
pirmninkas; užsienio reikalų 
ministeriu yra ’Richard Sandler 
ir finansų ministeriu— Ernest 
VVidfors. Kiti ministeriai yra: 
teisingumo—Carl Schlyter, gy
nimo—Ivar Vennerstroem, socia
lių reikalų—Gustaf Moeller, su
sisiekimo—Leo Henning, švieti
mo—Arthur Engberg, agrikul-

turos—Edvvin Skoeld, prekybos 
—Frrtjof Ekmon ir be portfe
lio—Torsten Northin ir prof. 
Oesten Unden.

Tai jau trečia socialistų mi
nisterija Švedijoje. Bet kaip 
pirmiau, taip ir dabar socialis
tai parlamente neturi absoliu- 
tės didžiumos vietų, nors šį 
kartą ir. pravedė 14 daugiau at
stovų, negu turėjo pirmiau. 
Tad ministerijos likimas pri
klausys nuo kitų partijų ir to
dėl ji negalės pravesti kiek di
desnių reformų.

[Actne-P. W A. Photo] 

Taylorville, III., Daily Breeze dienraščio spaustuvė sprogus joje bombai. (Pasinaudojant tuo 
bombos sprogimu į miestelį tapo prisiųsta valstijos milicija.

Mahatma Gandhi li
kimas MacDonaldo 

rankose
i .....'■i ..

Indi
gąv D

Rusijos komisarai 
dekretu užgriebia 

ūkininką mėsa
Susitaikymas tarp nepaliečia

mųjų ir indusų pasiektas ir 
pasiųstas patvirtinti Anglijos 
kabinetui. Gandhi sparčiai 
silpnėja

Londonas, rūgs. 25. — Patir
ta, kad Anglijos valdžia sutiks 
priimti indusų išdirbtą kompro
misinį Indijos rinkimii projek
tą ant tiek, kad patenkinti Ma
hatma Gandhi ir leisti jam pa
liauti badavimą.

Poema, Indijoj, rūgs. 24. — 
Susitarimas tarp nepaliečiamų
jų ir indusų apie Indijos rinki 
mų tvarkų tapo pasiektas ir 
buvo priduotas Gandhi patvir
tinti. Visiškai nuo badavimo 
nusilpnėjęs Gandhi, gulėdamas 
po medžiu kalėjimo kieme link
telėjo galva savo pritarimą su
tarčiai ir ji tapo telegrafu pa
siųsta Anglijon patvirtinti pre- 
mierui MacDonaldui ir visam 
jo kabinetui. Kartu prašoma 
greito nuosprendžio, kad dar 
galima butų išgelbėti Gandhi 
gyvastį, kadangi daktarų nuo
mone, Gandhi yra tiek silpnas, 
kad vargiai išlaikys dar 3 ba
davimo dienas, o kol nebus 
Anglijos pritarimo, tai jis ne
paliausiąs badavimo.

Manoma, kad Anglija sutiks 
su nauju kompromisiniu rinki
mų projektu, nes MacDonaldas 
pirmiau buvo žadėjęs, kad jei 
patys indusai susitaikins, tai 
jis sutiks pakeisti rinkimų pro
jektą.

Sulig kompromisinio susitai- 
kimo, visi indusai balsuos bend
rai, bet nepaliečiamiesiems pro
vincijų legislaturose bus rezer
vuotos 148 vietos ir tam tik
ras nuošimtis centralinėje le 
gislatnroje, taipjau nepaliečia
mieji bus priimami valdžios tar
nybon.

Anglijos projektu, nepaliečia
mieji buvo išskirti iš bendro 
rinkikų kadro ir jiems buvo su
teiktos vietos legislaturose, kas 
pasak Gandhi, butų dar labiau

indusus atitolinę nuo beteisių 
nepaliečiamųjų.

Svarsto naujų pieną
Londonas, rūgs. 24.- - 

jos reikalų ministerija
naująjį Indijos rinkimų projek
tų, išdirbtų bendrai indusų ir 
nepaliečiamųjų. Projektas ati
džiai tyriamas ir ant jo, jei 
bus reikalo, bus dirbama visų 
naktį, kad pasiųsti Indijai at
sakymą kaip galima greičiau
sia.

Ūkininkai turi atiduoti mėsą už 
valdžios kainą; nepristatę mė
sos mokės rinkos kainą

Rusija deportavo 24
turistus

Deportuoti už tai, kad jie 
tikavo piatilietką

kri-

Varšuva, rūgs. 25. — 24 tu
ristai Rusijoje, daugiausia ame
rikiečiai, anglai ir vokiečiai, ta
po išvaryti iš Rusijos už tai, 
kad jie kritikavo bolševikų pen
kių metų pienų. Nors jie tu
rėjo sovietų vizas, vistiek jie 
tapo deportuoti ir po G. P. U. 
(čekes) sargyba atgabenti į 
Stolpce, ant Lenkijos rubežiaus. 
Iš vieno amerikiečio tapo at
imtas ir automobilius už tai, 
kad jis buk nesumokėjęs 
jaus taksų.

alie-

pe-Lietuva pertvarkė 
rėjimą Lenkijos sieną

Varšuva, rūgs. 25. — Perėji 
nias per Lenkijos-Lietuvos sie
ną bus pertvarkytas po spalio 
15 d. Po to laiko bus išduodami 
tiktai pavieni leidimai pereiti 
sieną. Ikišiol buvo išduodami 
leidimai ir grupėms. Nuo atsi
darymo sienos perėjo jau 215,- 
000 žmonių.

Verčia Boliviją ir Para- 
guajų taikintis

Washington, r. 25. — Neutra
lus šalys, jų tarpe Jungt. Vals
tijos, pasiūlė, kad Bolivija ii 
Paraguojus, Pietines Amerikos 
respubb'kos, tuoj aus sustabdytų 
tarp jų einantį neoficialj karų 
ir visus nesusipratimus išrištų 
arbitracijos budu. Jei kuri tų 
dviejų šalių nesutiktų su šiuo 
pasiulymu, tai grumojama at
šaukimu tos šalies pripažinimo.

0-RRS
Ciuckiai ir apylinkei tedera* 

Lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
■> Apsiniauku ir biskj šilčiau.

* Herrin, III., r. 25. —D uan- 
gliakasiai iš Marion liko už
mušti Crab Orchard kasykloje 
sprogus dinamitui šaudant an
glis.
” ' . I I . • t . -

pristatyti jautienos, kiaulienos 
ar | avienos, jis gali 
valdžiai vištomis.

Dekretas taipjau įsako vals
tybės ukiarrįs padidinti mėsos 
produkciją nuo 130,000 tonų 
iki 200,000 tonų.

Neduos kolektyvams sėklų
Kitas valdžios dekretas at

meta nekuriu kolektyvių ūkių 
prašymą suteikti grudų pavasa
rio sėjai. Dekretas sako, kad 
patys kolektyvai ir ūkininkai 
turi apsirūpinti pasėlio grūdais 
(kas yra labai sunku padaryti, 
nes visur grudų trūksta).

Delei grudų trukumo šį va- 
va'sari, pasidariusio nuo 
ros 1931 m., buvo apsėta 

žemės,

Maskva, rūgs. 25. — Delei 
esančio Rusijoje didelio mėsos 
trukumo, valdžia išleido dekre
tą, sulig kuriuo mėsa iš vals
tiečių bus renkama visai pana 
šių budu, kaip mokesniai.

Per ateinančius 15 mėnesių 
kiekviena ūkininkų šeimyna tu
ri pristatyti valdžiai tam tikrą 
daugį mėsos už pačios valdžios mažesnis plotas f

Jei kuris IkacĮ valdžiai tikėjosi.nustatytas kainas, 
ūkininkas negalėtų pristatyti 
reikalaujamą mėsos daugį, tai 
pabaudai jis už nepristatytą 
mėsa turės sumokėti valdžiai 
rinkos kainą, kuri yra kelis sy
kius aukštesnė už valdžios nu
statytą mokamą kainą ukinin 
kams.

Po dekretu pasirašė pats Sta
linas ir komisarų pirmininkas 
Molotov.

šiuo savo 
ko neleisti 
naudoti tos 
mesniu dekretu, kuris mėsos ii 
grudų perviršį leidžia' parduoti 
tiesiai vartotojams atviroje rin
koje.

Valdžia taipgi panaikino pir
mesnes savo reguliacijas, kurios 
Maskvos apielinkės ūkininkus 
paliuosavo nuo pristatymo sa
vo produktų valdžiai ir leido 
juos parduoti rinkoje. Delei to 
esą išsivysčiusi “spekuliacija’ 
ir atsiradę nelegalus tarpinin
kai, kurie supirkinėdavo pro
duktus iš., ūkininkų ir paskui 
juos pardavinėdavo publikai.

Naujasis mėsos dekretas nu
stato, kad nuo spalio 1 d., 1932 
m. iki sausio 1 d., 1934 m., 
kiekviena ūkininkų šeimyna tu
ri pristatyti valdžiai (už val
džios kainą) nuo 40 iki 50 ki
logramų mėsos, žiūrint 
linkės (kilogramas yra 
2.2 svarams).

Kiekvieno kolektyvio 
šeimyna turi pristatyti valdžiai 
15 iki 32 kilogramų. Pieno ir 
gyvulių kolektyvai turi duoti 
po 30 kilog. mėsos nuo kiekvie
nos turimos karvės; kiaulių 
ūkiai po 120 kilog. nuo kiekvie
nos kiaulės; avių ūkiai po 10 
kilog. nuo kiekvienos turimos 
avies.

Mėsa bus renkama kas trys 
mėnesiai, pradžioj© mažesnėmis 
dalimis, paskiau dalis vis dau
ginant. Jei ūkininkas; negali

dekretu valdžia tai- 
ūkininkams pasi- 

pačios valdžios pir-

apie- 
lygus

ūkio

išsimokėti

saus- 
daug 
negu

Italų nesusipratimai 
su jugoslavais

Rymas, rūgs. 25. — Dalma
tijos pakraščiuose nuolatos di
dėja nesusipratimai tarp italų 
ir jugoslavų, kurie gali privesti 
prie rimtų diplomatinių kivir
čų. To pakraščio Jugoslavijos 
miestuose yra rengiamos de
monstracijos prieš italus, o Ita
lijos valdomuose dviejuose 
miesteliuose tas pats daroma 
prieš jugoslavus. Įvyksta' ir su
sirėmimų. <

Amerika priims tautų 
sąjungos pieną gelbė- 

bėti Liberiją

vergų. Sulig tuo pienu, 
sąjunga turės užvesti de- 
su dviem Amerikos fir-

Geneva, rūgs. 25. — Jungt. 
Valstijos sutiko priimti tautų 
sąjungos pieną gelbėti Afrikos 
negrų respubliką Liberiją,, su- 
sikurusią iš buvusių Amerikoj 
negrų 
tautų 
rybas
mom, kurios valdo Liberiją fi
nansiniai ir ekonominiai—Fire- 
stone Tire & Rubber Go. ir 
National City Bank of New 
York .

Norima priversti Firestone 
kompaniją mokėti augštesnę 
nuomą už gumos plantacijas, o 
banką—leisti skolinti Liberijai 
pinigus, k’as yra uždrausta Li
berijos sutartim su banku.

2 žmonės užmušti baž' 
nyčioje

Leęsville, La., rūgs. 25. —Du 
žmonės liko užmušti ir daug 
sužeista iškilusiose muštynėse 
ir persišaudyme Whiska'chita 
bažnyčioje laike misijų. Prie
žasties susišaudymo nežinoma.

Virš 11,000,000 regis
truotų bedarbių 

Europoje
Tiek bedarbių'yra tik 19-koj 

šalių, Bedarbių skaičius nuo
latos vis dar didėja

Gillespie, III., rūgs. 25. — 
Naujosios angliakasių unijos, 
Progressive Miners of America, 
algų komitetas priruošė algų 
kontraktą,* kuris bus įteiktas 
pirmadieny Edwardsville įvyks
tančiai konferencijai su kasyk
lų savininkų grupe. Naujoji 
unija susideda iš tų angliakasių, 
kurie streikuoja prieš senosios 
unijos padarytą sutartį, kuri 
žymiai nukapoja angliakasių al
gas.

Vėl puolė angliakasius dujų 
bombomis

Taylorville, III., rūgs. 25. — 
Iš Bulpitt pranešama, kad ir 
ten valstijos milicija puolė aša
rinių dujų bombomis vaikyti 
streikuojančius ‘angliakasius, ku
rie btivo išėję gatvėn pažiūrėti 
atvykstančių milicininkų.

Prieš milicijos komanduotoją 
kapt. Carl Meacham tapo išduo
ti keturi varantai, delei jo mi
licininkų išvogimo keturių ang
liakasių žmonų. šerifas betgi 
vilkina su įtekimu varanti] 
kapt. Meacham.

Londonas, nigs. 25. —Otta- 
wa ekonominė konferencija'kuo
ne suardžius! visos Britų impe
rijos, dabar gręsia suardyti 
Britų nacionalį kabinetą. Nors 
tik kelios koncesijos buvo pa
darytos Kanadai, uždedant mui
tus ant kai kurių gaminių, te- 
čiaus liberalai, kurie yra prie
šingi muitams, nesijaučia, kad 
jie gali priimti tą sutartį ir 
rengiasi pasitraukti iš valdžios. 
Rengiasi * pasitraukti ir pasilt 
kęs kabinete darbietis lordas 
Philip Snovvden. Gali pasitrauk
ti iš kabineto viso apie 11 narių.

Tiesių pačioj Anglijoj tapo 
įvesti muitai, bet jie įvesti kai
po. laikinė priemonė. Kanados 
gi sutartis numato muitus trims 
metams. Premieras MacDonal
das deda didelių pastangų išlai
kyti kabinetą čielybėje ir ant 
kiek tai jam pasiseks, paaiškės 
po trečiadienio, kada įvyks ka
bineto susirinkimas, kuriame 
bus svarstoma minėta sutartis 
su Kanada.

Lietuvis prigėrė be- 
žuvaudamasWashington, rūgs. 25.— Pre

kybos departamentas paskelbė, 
kad tik devyniolikoj Europos 
šalių pabaigoj birželio buvo 11,- 
378,000 registruotų bedarbių. 
Dvidešimty šalių pereitais. me
tais šiuo laiku buvo 8,488,000 
bedarbių. Taigi bedarbė Euro
poj, lyginant su pereitais me
tais, yra žymiai padidėjusi. 
Žiemą bedarbių buvo 12,970,- 
000. Sumažėjimas bedarbių šią 
vasarą palyginant su žiema, į- 
vyko daugiausia ne delei page
rėjimo darbų, bet delei to, kad 
niekurios šalys, kaip Lenkija, 
Vokietija ir Anglija nekurioms 
bedarbių kategorijoms atėmė 
pašelpas ir išbraukė tuos nete
kusius pašelpos bedarbius iš 
bendro bedarbių skaičiaus, taip 
•a'belna bedarbių skaitlinė turė
jo sumažėti, tuo pačiu laiku nė 
kiek nesumažėjant tikrąjam be
darbių skaičiui. Ateinančią žie
mą galima tikėtis dar didešnio 
bedarbių skaičiaus, nes1 bedar
bių eilėse rudeny atsidurs ir 
dabar dirbantieji laukų darbi
ninkai.

Muštynės tarp mai- 
nierių Springfielde

II),,. rūgs. 25. — 
Vienas policistaš liko nušautas 
ir keli angliakasiai pašauti ir 
sumušti susirėmime tarp seno
sios ir naujosios ^angliakasių 
unijų šalininkų. Susirėmimas iš
tiko po susirinkimo, kuriame 
apie 100 angliakasių svarstė 
apie gryžimą į darbą už nuka
potas algas.

Chicago. — Juozas Stočkus, 
plačiai žinomas dekoratorius ir 
maUorius, 6936 S. Talman Avė., 
su buriu draugų išvyko žuvauti 
DesplaineS upėj. Bet žuvavimas 
užsibaigė nelaimingai: Stočkus 
pateko į gilumą ir prigėrė.

Velionies liko moteris ir vai
kai.

Laidotuvėms patarnaus grab. 
J. J. Bagdonas.

Smarkiai statosi Pa
nevėžys

Panevėžys.—Šiemet smarkiai 
statosi Panevėžys Daugiausia 
statomi mūriniai namai. Iki 
šiam laikui išduota 200 sta
tybos leidimų,<tuo . tarpu pernai 
per visus metus statybos lei
dimų buvo išduota tik 180.

Statys tiltus
Biržai__ Apskrities valdyba

gavo iš valdžios 18,000 litų pa 
šalpą. Ji bus sunaudota til
tams statyti. Dar šiemet" bus 
pastatyti Galvokų tiltas, Vabal
ninko valsčiuje ir per Skelerd- 
žio griovį tiltas Ncc. Radviliš 
kio valsčiuje.

Bulvės pūva

47 mirė nuo munšaino

Šios skaitlines apima tik tas 
valstybes, kurios turi vienokią 
ar kitokią nedarbo apdraudą ir 
savo bedarbius registruoja. Bet
gi daug Šalių jokios apdraudos 
neturi ir bedarbių neregistruo
ja. Tarp pastarųjų šalių yra ir 
Lietuva.

Iš šių skaitlinių galima tiktai 
spėti a beiną padėtį Europoj, 
nes tikrasis bedarbių skaičius 
Europoj yra nepalyginamai 
daug didesnis.

Uždraudė mokytojams lankyti 
šokius

Marianna, Fla., r. 25, ~ Pa
vieto mokyklų taryba nuspren
dė pašalinti iš darbo visus mo
kytojus,. kurie bus patėmyti 
lankant kokius nors šokius. K

Anglijos bovelnos streikas 
užsibaigė

Londonas, r. 25. —• Lanchan- 
shire bovelnos darbininkų strei
kas, kuris industrijai kainavęs 
$50,000,000, jau užsibaigė i e 
dirbtuvės pradės dirbti trečia
dieny. Streikas kilo prieš 10 
lyioš. algos nukaposimą.

New York, r. 25. — Nuo pir
madienio nuo medinio alkoholio 
pasimirė 23 žmonės. Aštuoni 
žmonės mirė vakar. Nuo rugp. 
1 d. nuo nuodingo munšaino 
pasimirė jau 47 žmonės.

Beveik visą rugpiučio mene 
sį lietus lijo, tik į galą Šiek tiek 
pasitaisė oras. Nuo to labai 
nukentėjo ūkininkai, nes beveik 
visas jų derlius žuvo. Rugiai ir 
kviečiai sudygo, o bulvės pra
deda puti.

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 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i vau
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SOCIALINIS ŽMOGAUS ASMENYBES 

NEMIRTINGUMAS (NEMARUMAS)
(Akad. B. Bechterevas)

(Tąsa)
Tatai, žinoma, nereiškia, kad 
žmogus turi perniek laikyti 
savo gyvybę ir nesaugoti jos 
ten, kur ne tik jos nustoji- 
mas ,bet ir žala sveikatai su
mažintų kolektyvinę kūryba 
arba šiaip kuo pakenktų jai. 
Savižudybė apskritai, kaipo 
savižudvbė išeinant iš indi
vidualinių motyvų, negali su
laukti jokio pateisinimo so-

aukojimas gyvybės žmonijos 
ateities gerovei yra aukščiau
sias etininio taurumo pakili
mas 
mas
vra ir mirties baime 
daug ką naikina.

Griežtai galvodamas 
k y d a 11 • a s a s m e 11 y 1 > ę

kuri

ir lai- 
vicna

. . f)

' ftAOĖNOS, Chicago, iii. Pirmadienis, rūgs. 26, 1932

z

nikovųs tatai turėjo galvoje, 
kalbėdamas apie.. savo orto- 
biosą, tai aš paklausėiau ar 
bus, net apskritai imant, nau
dingas bendrai žmonijos kul
tūrai apsunkinimas visos žmo-

iš viso bejėgiškais ir atbuku
sio proto žinonemis? 0 visa 
tai yra liūdni žilos senatvės 
senimai. kurių juk ortobios 
nepašalina, pašalindamas an-

Musų nuomone, įhirštąs 
žmogus — nesvarbu, ar bus jo 
mirtis ankstyba, ar teks jam 
pasinaudoti ilgu gyvenimu, 
skirdamasis su juo ir ženg- 

| damas j amžinų miegą be sap
nų, neturi bijoti pačios mir
ties, bet 4ik apgailestauti, kad 
jis ne viską padare, ką butų

bni ir džiaugtis ir raminti sa-

ję gyvybių, kurios vuna iš ki
tų paveldi ir vidaus turinį ir 
išorės formą, žmogus turi su
tikti ir taikintis prie to laiko, 
kurį jam lėmė likimas k urv

ir reikia žmogui turėti ta, kuo 
galėtų save raminti prieš 
mirdamas. Bet argi daug kas 
turi to nusiraminimo, kad 
naudingai vra gyvenęs? Tie,

Mirties baimė jau ir parodo, 
kad žmogus laiko save kaž 
kokia visai nuo aplinkos ne
pareinančia iš savęs teeinan-į 
čia ir savyje pasibaigiančia ir 
visai atskirta nuo viso pašau-' 
lio^biMybr. kuri mirdama nu
stoja Visiško buvimo, kas,ipO savųjų įsitikinimų auko- 
kaip mes matėm, nėra teisiu-mis. Ar jie bijojo mirti, ar ne
gu iš esmės. Į buvo jiems mirtis, kaip kokia

ar dovana savo parei

kit Husą, mirusi aid laužo, o 
taip pat ir daugelį kilų, kurie

už įsitikinimų laisvę, už tais

Taip pat ir Mecnikovo “ar-:(|uok 
lobiosb” teorija, kaip mums! gaj i;> 
rodos, ne visai teisi 
šviečia individualinio 
rimo uždavinius. Mc

nu-
našiau ir,

plėtojiinas ir išsilobulėjimas 
iššaukė supratimų, kad mir-

net žiauri 
mirtis ne lik kad nustoja 
baisi buvusi, bet tampa dži li

lis neišvengiama, o gyvuliško- j dabarties ir 
ji žmogaus

[Acmc-P. tJ A. Photo!

Prieš kelias dienas įvykęs iškilmingas atidarymas gražaus Kelionių ir Transporto Namo 
siunčioję, pasaulinėje parodoje Chicagoje.

bu-

Reichsbanncr’io organizacijos turi taip baisių pasekmių.
• gjęoiy nuošimčių Europa da

bar ihoką 3 kart daugiau, ne
gu priefc karą. Socialiams rei
kalams pinigų nėra; karas pa
vertė pasaulį suvargusių sko
lininkų armija, —- visų

Europos valstybių biudžetai 
sudaro 20 miliardų aukso 

frankų nedąįekįiaus. 
s t ■ -

Dygiai tiek pat tos valstybės 
išleidžia ginklavimosi rcika- 
. v ■ •: : • t ,lams.

Naujas kapas bu Jų žmonijos 
kultūros palaidojimas. Įvai
rių sukčių ir veidmainių 
skelbiamas karo “suliumaniš- 
kėjimas” kai kuriuos gink
lus uždraudus yra apgavystė.

Karas tiek gali būti “žmo
niškas,4* kiek galima “šu- 
žmpniškinti” plėšrųjį žve^į.

Tautų tegali būti lais
vų, jokia fašistine diktatūra 
nepayergtų, tautų sąjunga. 
Tik tada ji užtikrins taiką. 
Kova už liaudies laisvę, dabar 
einanti Vokietijoj, rišasi su vi
sos Europos tautų laisve. Fa
šistiniai — nacionajisjinę re
akciją vėl pakėlė savo

vardu majoras Kari Mayr ir 
Reichstago narys Rossmann

Kongresų atidarė s-gos pir
mininkas Henri Pichot (Pran
cūzija). Savo prakalboj jis 
nurodė, kad Jtaro invalidai, 
kaipo. ukaro speciulištai,,‘ ui- 

ui
kaipo. ukaro s pečiai išt ar 
suomei stovės -kovotoją

Kas nori laikos — kovoja su

D-ras J. Deutsch 
mas pasakė, kad 
šaulyje gali būti tik tada už
tikrinta, faii bus uUikrinla 
laika atskirose valstybėse. 
Niekas labiau taikos neardo, 
kaip fašizmas. Kas nori tai
kos, lai kovoja su fašizmu.”

Rugsėjo 1 d. vakare įvyko 
didelis karo aukų mitingas 
Favoriten kvartalo darbinin
kų klube. Tribūna papuošta 
visų kare dalyvavusių valsty
bių vėliavomis. Italijos vėlia-

“taika pa-

ta. Kalbėjo įvairių kraštų at
stovai. Ypač didelių ovacijų 
iškelta prancūzų kunigui Sec- 
ret, pasakiusiaih karšia anti-
militaristinę kalbą.

Vokielys Pfandtpcr papa
sakojo baisių smulkmenų iš 
kareivių • mirties fronte ir

ji pasirūpintų, kad ateityje 
panašių priešmirtinių vaitoji
mų jokiuos “garbinguos’ 
šio laukuos nesigirdėtų.

Taikos auklėjimas.

mu-

Vokietijos respublikonai pasi
rūpins, kad istorijos ratas 

nebūtų atgal pasuktas.

drąsos, o kitų kraštų bendra
minčiai jiems toje kovoje gali 
padėti kovodami su savais fa
šistais ir reakcionieriais.

Sąjungos pirmininku išrink
tas austras — vaisi, patarėjas

simu 
euzo 
liškai jau Vykdomas pasikeiti
mas austrų ir prancūzų vai
kais atostogų mot ii. Vaikai to
kiu budu “pažįsta taikų” ir 
pamato, kad už sienų kitose 
valstybėse gyvena ne jų prie
šai, bet broliai. Tai yra pra
džia tokio plačiai projektuo
jamo tarptautinio pasikeitimo

Laroųue iniciatyva prak-
ce-pirm. praheuzas Morcl, be 
to —- vokietis Pfandlner ir 
lenkas Karkoszka.

Tarptautinis Karo
■ Aukų Kongresas

Vienoje,

mą Po suvažiavimo visi daly
viai nuvyko į ęcntrąiines ka
pines, .kur prie “Nic-wiedcr- 
krieg” žuvųsięms kare pa
minklo padėjo vainiką. ~

Naujasis pirmininkas Bran- 
deisz pasakė trumpą kalbą, 
pabrėždamas kad: prie žav. 
karo aukų kapo '{šlikę gyvie
ji prisiekia savo likusia neilga 
gyvenimo dalį pašvęsti kovai 
už tai ,kad jie ir pasiliktų pa
skutinėmis masinių karo žu
dynių aukomis... —A. K.

chvveine”*) a la Hitleris ir 
kurie frontą tik iš pasakojimų 
ir laikyčių feljetonų tepažįs
ta. šio kongreso dalyviai

tobulinimuisi ir gali tobulin
tis, bet, pareidamas nuo ap
linkumos, jis ir negali nesilo- 
bulinti, ir todėl jo tobulini
masis eina tai greičiau, tai lė

Karo specialistai 
prieš karą.ateities labui.

aš pasakysiu:
mirtie

gyventi 
mintis,

taigi ir svarbiausiu pasitari
mų punktu buvo laika. Kon
gresas svarstė ne tiek invali- i O

-___ > pagerinimo klau-
dalyvių bendradar- simus, kiek taikos ]>asaulyję 

(GIAMAC) įgyvendinimo klausimą. Jiems 
rupi, kad jaunajai, karo nepa
žįstančiai kartai, niekad ir

Rugsėjo 1—3 (į. žemosios 
Austrijos seimelio rūmuose 
Vienoje posėdžiavo 8-tasis 
metinis tarptautinis karo au-|dų būklės 
kų ir karo < 
biavimo sąjungos 
kongresas.

Dalyvavo virš 200 atstovų 
iš 11 valstybių nUo kelių mi
lijonų organizuotų karo inva
lidų. Susirinko atstovai tų 
žmonių, kurie prieš 14 melų 

Ii:..:........... . i.ir..

nuodijimosi nuo-! nugalėtume 
floros gamina-l reikia taip 

utyse liktų 
vaisinga ir O 4

d aks. 
mais, sutrumpina jo gyveni
mą. ši pagrindinė žmogaus 
prigimties disharmonija gali 
būti 'racionalinės higienos tai
syklių pašalinta, ir šit, 
tintų žmogų išgyvci 
ivmingą gyvenimo 
ris baigtųsi ramia 
line mirtimi. Tatai 
dina įnašai artobios, 
• ima
žmogaus buvimo tikslą.

Neigia i j i e a r t obi Oso, 
'•vvenimo

žarnų
baime, 

jog mu- 
kad mes

gyvenom, be to, reikia visuo
met būti pasiruošusiam mirti.

ti pilną irjmt) smulkmenose, kad užmirš- 
ciklą, ku-Į[aine mirtį ir ją atsimenam 
ir natura-pi^ (ada, kai ji ištinka musų 
ir yra va- j biėmij% kada gatve slenka lai- 
į kurį g i-: dotuvių eisena; bet ir. šiais 

žiūrėti ,kaip į racionaliai momentais ne visuomet gal
vojam apie tą valandą, kuri 

kaipo■ būtinai ateis ir .mums pa
pūgai higienos tai-; tiems. O tuo tarpu kait) t‘k 

s, kuris žada tik po 12l)-|šia valandą ir reiklų kuo daž- 
hiO melų natūralinę tiziologi-i niausiai prisiminti, bet lik ne 
no senatvę, bet vis dėlto argi|(ain j<a(| bėdotume ir verks- 
galima žiūrėti į artobiosą,; leI)lllIne, o tam, kad skatinlu- 
kaip i racionalinį žmogaus 
egzi:davimo liksią?

Juk tatai 
kaip ir pa

santūrūs

ine save veikti, nuolat žadin- 
' • • • r

tume mirtį, kad musų asme
nybė yra glaudžiam sąryšy su 
visa žmonija, su jos beribišku 

kurio mažutėlęir ilgas tobulėjimu,
gy venimas pagal higienos. (laie]ę ines patys vykdom, 
taisykles yra tikslas, kuris Gyvenime ir gyvybėje, kait 
siektinas, kaipo galutinis i cl e -> jr visoj visatoj nėra rimties 
alas. Bet ar mes nežinom į het yra nenutrūkstamas judė-

žmonės Darbas, surištas su eiiergi-
po savęs palikdavo, lokį dva- jos eikvojimu, žmogui yra fi- 
sinį palikimą, kuris vertingu- zįologiškai
mo atžvilgiu vra nepalyginti Bet darbas pats savaime,‘kaip 

lai, ką palie-l veikimas vra veikla sutlnkan- 
ka kiti ilgai gyvenę žmonės, (j ta?

O jei taip, tai ortobios, ar

būtinas dalvkas.

negu
ir kitas klintis, tobulina 

žmogų, ir tas tobulinimas tę
siasi nuo pat kūdikystės iki

momentas
jo gyvenimo

liktai laiptas

lesnių asmenybės formų iš
reiškimo šit pagrindinis 
įstatymas normališko žmo
gaus gyvenimo plėtojimosi. 
Bet žmogus yra visuomeniška 
būtybe, be visuomenės, be 
veiklos toje visuomenėje, o 
taip pat ir be darbo jos la
bui negalima įsivaizduoti
žmogaus asmenybės, kuri to- įvairiuose 
bulinlųsi. šit kodėl vieno to- laukuose”, 
bulinimasis ne lik kad neturi 
kliudyti kitų tobulinimuisi, 
bet turi tam padėti, kitaip

iriann. Jis pažymėjo, kad 1918 
m., kada Europa buvo karo 
audrų sugriauta ir sunaikinta, 
buvo tikėtasi, kad pagaliau

Kongreso
virš tribūnos kabojo didžia
jame kare dalyvavusių valsty
bių vėliavos. Tai tų pačių val-

resniems siekiniams

nas žmogui yra ne 
kaip viena palankių

priemonių ge- peikja užmiršti, kad priešingas 
--1 įgyvcn- veikimas bei kliūtys, L. 
ištarpęs ku- sutinka tų ar kilų veiklų,

įgyvcn- veikimas bei klintys, kurios
-------  ..f, ne

daugiau, kliudo tobulinimuisi, bet lik
ir didina energiją tų

tas žmogus, kuris prieina na- Tačiau, tarpusavio konku- 
turališką galų, gyvendamas' rcncija negali būti nei gyveni- 
pagal ortobioso taisykles, jausmo tikslas, nei vienintelė lo- 
šituo patim išvengia mirliesj bulinimos priemonė, nes ir 
baimės? Juk viskas šiuo at-l biologijoje šalia gamtinės al-

tik suglebimas ir sugurimas 
'!* I 4 .

žmogų, kad savaime 
noras “amžinos ramybės,’’ ar
ba senatvės įtakoje apges ir 
sutriks sąmonė kaip kokio 
nenormalaus ir proto atžvil
giu nusilpusio žmogaus, kurio 
nebejaudins mirtis. Jei Mėč-

gims

dėl būties, visur ir visada vei
kia, kaip aš įrodinėjau, vadi
namoji socialinė atranka. Be 
to, jei pirmoji, t. y. gamtinė 
atranka gludi biologinio pro
ceso pagrinde, 'jp.i antroji, t. 
y. socialinė atranka, pagrįsta 
bendradarbiavimu ir darbo

nimas, galima sakyti, egoisti
nis tobulinimas, taptų sociali
ne -žala, o ne tobulėjimu.

Tųkiu budu mes galim pa
sakyti, kad gyvenimas, suda- 
rinlas su visa tuo, kas yra vi
suomeniška arba sociališka, 
yra tobulinimasis, taigi ir gė

tikinimą, kad pasaulinis pro
cesas kelių žmonių gimines 
progeneracijos galiausiai pri
ves prie sukūrimo socialiniu 
atžvilgiu aukštesnės žmogaus 
biilvbes.

Kad. susikurtų 
ateities žmonių 
mes turim dėti 
pastangas, kurių
glūdėti nen u t rukut amam 
bulinime* savo paties 
nybės, suderinant tą tobulini
mą su visos žmonijos kolek
tyvo interesais ir kartu tobu-

šis geresnis 
kolektyvas, 

visas musų 
esmė, turi 

to-
asme-

veninio formų. K-ra

LIETUVIAI RADIO DMTARAI 
1‘tUurlti, Ko daryti, kada Juhu nulio 
>■ » .. NEVlitKlA ' A ' .

1—PERžlL'llftK ar }iwų Rndlo yra gerai 
toikonakliioI.-iH | okiktros auileto.

•»—J’ERžIURfiK ur visos Ulbos dega.
3—PER21IJR6K nntoni)—IftlaukiniuB Ra- 
<llo . draliiK—ar įkiro {itsillnoBavę. Jeigu 
nėgallti) surasti ■ nHftžaBtloa, ■ tai pašaukite 
uitis. Už Vienu Doleri ,mc$ sutaikysime Ju
st) Ratilo.—Mos taipgi parduodam Radloa 
vinų Išdlrbynčhj už ŽoiuitiUDiae kainas 
Chicagoje. ,

General Radio Store
RADIO SEKVICK'*LA«ORATOR¥ 

M. SMILLS. VcdCjuB - '
Eleclro'teehnlkfts—<Kudio ■ Inžinierius

3856 Archer Ąye., Chicago 
’lici.' LAČAYETiu OlitKP < 

-- ------------- ----- - /

“garbinguose kovos 
ir kurie dabar už-

ąinklaviinasis visai neuztikri-
K ' ■. ... ; . . . .

na saugumo

ir veda nesulaikomi prie nau
jų karų. Materialiniu atžvil
giu ginklavimosi beprotystė

•

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
darrtš kasdie nuo 8 v. ryto 
jki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ką”. Amerikoje karo dalyviai 
gazo granatomis ir šautuvų 
ugnimi užtat pavaišinti. Vo
kietijoj žymiai mažinamos 
pensijos.

Hitlerininką rašytojas Krust 
Manu apie karo invalidus

invalidai galima charakteri
zuoti kaipo mažaverčiai (Min- 
dervvertige) žmonęs ir jų did-

jie žmoniją paliuosudtų nuo 
apsunkinimo savimi (reiškia 
nusižudytų B. A.). Anlimilila- 
rinis muziejus Berlyne turėjo

c. vienoj smuklėj

rius ir jie praeidami karts 
nuo karto išdaužydavo mu
ziejaus langus. Tai]) pat buvo 
pavojaus, kad i unijoj i- Pruši-

konfiskuos.
šito* kongreso dalyviai yra

fašislijiių “fronto kovotojų
• . ■ 1 • - C ' ' ?’' r : ! ■ ■' • •

.m. .. ,

• f , - * • . - 

.SfflPĮiąs
■ I^raside^a Daliai'

: DręulU pczt<liUiiIniHH ir 
SkrybCUu Pnduryinuy.

, , Mos tolklnmo, .ckHporlų in- 
MtTukcijUh DlunoiniH IV Va- 
kai’id.H,. žcitiA 'kaina. 
SkVybOMu ”<nvbfijos uždirba 

iki' $50 pavailol.
Apt. Ju yru. didelis pareit 
kalnvlniiiH. .. „ ,

/ISšin’iokliik papubSti, 
,velti if: padju-yU hihi 
•ldi> skrybClaUe’ dar 

•' >. . anęklnanl. 't

nu- 
pili- 

bosi.

831) -S.MVklmsh Aveiiue 
■ . • ' M* • • \t i*!- .

Rašykite * fl(>l knygutes 
‘ Uailfilto jų, DYKAI.

viens kito žudyti. 1 
zidiumo narys ir 
dincių salėj

dabar tą vėliavą 
jie akli.

nemato

rijos
to Ausl- 
pirminin-

EmmerlingO
Austrijos pre

IMU.... I IMI g—■

THE BRĮDGEPPRT KNITTING SHOP

burmislras 
mosios
Buresch, Respublikoniško Šut- 
cbundo 
Deutsch

■. . r

) Taip 
iinių fronto, 
karius.

vadas D-ras J. 
ir k t. Vokietijos

vokiečiai vadina užpaka- 
dalių. į mūšius neinančius,

DR.B.STEVENS
MARŠHALL FIELD ANNEX 

24 Norjh Wabush Avė., 
Suitė 1134-1136 Tėl. Central 3588 

Aš spccializudjuos sekamose ligose
PE 0PpRA<:MUS 

Hcrnia (gupt'ura) Goiteris,
VarlcOse Vfetiis Heinoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju hauj.) sėkmingą meto
dą Igydyfaui gklvos* odos ir augini
mui plaukų.

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

Nedėliomis pagal sutarimą.
■__ : ■___ f.', m'į.' - r '.i_____ -t________________________
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Kam mokSt brangiai už inšiuriną? 
Mes’ Juifns suuugysim daug ’ pirtjgų 
inšiurinant ąutotnęljilių, krautuvių 
tingus ir it. Mes rašome visokios rų- 
šles irisini irius ant nirto ir žm-inių. 
hisišiunuk'riiojali save ir sa?o Sči- 
myAT Plrnia imsi bik kokį 
inšibrinį, pasiteirauk ’ 0as mus.

Mes taipgi parduodame ir mai
nome namus, lotus, biznius ir fir
mas. Mcs priimahr mainais niorgi- 
Čiu& ir kit£>iiiąs sccuritics. Mes esa
me bižnyjį ’yitš 20!vlfhctų.

a. SfNKUS- ftrtd co. 
1039 WesĮ C»9tli Sk 
'•^Tel. No'Mnal 4400 • "

Parduodame vilnones gi
jas dėl įvairių herhiių, 
Mes parduodam žemom 
kainom, idant galėtumėt 
sutaupyti nuo 75 nuošim
čių iki HM) nuošimčių.

504 W. SSrcl STREET. CHICAtld, ILL.
PHONE VICTORY 3486. * (Ątdara

Neriam Vilnones Pančia- 
kas Del Moterų ir Vųrų. 
Tcusom Senus Svederius^.7 < ■ fv .< i .

Neria Plonus ir Storus 
Vilnonius Svederius Del 
Vyrą, Moterą, Merginų 

ir Vaikų.

I Avenue) 
ir Vakarais).

■•s
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Chkago LAW Schosl
-------  ACCREDITED........ .........  .

T>HE STUDY OF LAW DEVELOPS AND EQUIPS 
IEADERS. Mbit of frurleadttį’ Midi, tnetuding 

<rtir pr6«idonts/havębetn UwV©n.A TtAlHEp ^INDS 
tmmii o,:® 

INVESTIGATE OUR UHIOUE SINGLE TEXT SYSTEM. 
One subject at a tlm'e/Bd Time Lest New CĮeues 
formed hlne times a Year, ŠĮu^ying an<j ta\K- 
Ing Cre^ĮtVat any Time. ENTER NOW. U.B. Degreo 
Tn ttirW Years.v Day and fvening C|anei.

PRE-LAW> LAW AND PPST-GRADUĄTE COĮJRSES 
J4 EAST MPNROĘ STREET

A. A. Andorson, Prosldont Talsphons Reglitrar, State 6143
(E.t Hb. ,. 1JMJ, .....
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i Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija
(20 metų jos darbuotė)

Amerikos Liet. Daktarų Drau
gija nepamiršo ir tėvyi ės Lie
tuvos; ir štai nors trumpai ir 
paviršutiniai priminsiu jos toj 
srityj darbuotę.

1) Kas gal užmiršti “Lietu
vai Gelbėti Draugiją” (LG.D.), 
kur desėtkais tūkstančiu dole
rių ir visokių drabužių buvo 
pasiųsta Liet. Raudonajam 
Kryžiui, kuris Lietuvos 
čius, nukentėjusius nuo 
šelpė.

Kiek naktų nemiegota, 
ofiso valandų apleista,
prakalbų pasakyta vis tai 

ugdant amerikie- 
dvašia link tėvy-

pilie- 
karo,

Garsinkiįės Naujienose

keti

yra ta našta. Mes tai 
pasitikėdami, kad ka- 
atbusi ir susiprnsi at- 

ir dar šimteriopai,

[Acme-P. & A. Photo]

Berlynas. — Adolf Hitler sako išrinktiems į reichstagą naziams prakalbą ir prisaikdina juos.

norime išgelbėti per didelį var 
gą sukurtas draugijas.

* “N.” Rašėjas.

nį draugijų ir kbubų veikimą. 
Na, o jei kas turi gerą suma
nymą, tai tegul parašo apie jį 

“Naujienas”. Pasvarstykime
visi. Svarstyti reikia', jeigu

. <

kiek 
kiek

gaivinant ir 
čio lietuvio 
nes Lietuve*

sukrovęs turėjai iŠ- 
ačiu paramai savųjų, 
sveikas pamiršęs bu-

Amerikos gydytojų ir 
randasi suvirs 200;

už tų darbą Liet.
Kryžius apdovanojo

Amerikos Lietuvių Dak- 
Draugijos nariai, atsilan- 
Dr. Jonui šliupui Chica- 

1920

dėliais kitataučių daugiau ne
busime.

Vėjavaikiai gali sau eiti pas 
kitataučius garbės ir duonos 
pelnyti. Pažiūrėsime ar jie 
daug pelnys. Mums užteks sa
vosios duonos 
būti

ir nuo savųjų 
pagerbtais.

Dr. A. L. Graičunasi.

Beje, dabar bus ne pro šalį 
priminti vieną labai svarbų da
lyką. Mes čia turime daug vi 
šokių draugijų ir kliubų, — 
bažnytinių, tautiškų ir kitokių. 
Daug tų organizacijų jau iš 
nyko iš musų tarpo. Išnyks ir 
kitos, jeigu mes laiku neapsi-

žiūrėsime. Organizacijų gyva 
vimas priklauso nuo musų. Tad 
mes dabar pagalvokime ir pa
svarstykime budus, kaip galima 
išsilaikyti. Ypač tas reikalas 
turėtų apeiti valdyboms. Butų 
gerai, kad savo mitinguose ir 
nariai pasvarstytų apie tolime*

Cicero ĮSIGYKITE. PAKOL DAR TURIME

bet laiku suteikta, 
Lietuvos Universite-

bendrai remtume savo 
Bet tai tik svajonė; 
pasirūpina tie užsimo- 
užvilkintą “Medicinos”

Draugyste Lietuvos Kareivių 
laikė pareitą sekmadieni L. L. 
Svetainėje savo susirinkimą. 
Nieko naujo ir įdomaus nebti-

Susirinkimo pradžioj atsi- 
B. Butvilas su

PARAŠYTAS KNYGAS

f9 V
Ii Aggi
v *w«

r—

Iškilmingas Vilniaus 
Užgrobimo Paminėjimas

75cBarbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

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

Nuosavybės Išsivystymas ................. .
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ?..............  ........
» ■ j ; 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi..............
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurią suspėjo

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

vo. 
lankė svečiai, 
rezoliucija apginti ateivius. Mat, 
Dėdės Šamo valdžia rengiasi 'at
eivius deportuoti. Antras sve
čias buvo Katilius, kuris savo 
laiku buvo plačiai žinomas chi- 
cagiečiams kaipo chorų vedėjas. 
Jis atsilankė Bedarbių Tarybos 
reikalais ir atsinešė rezoliuciją. 
Tiek vieno, tiek kito rezoliuci 
jos labai prastai ir gramozdiš
kai apdirbtos. Jos tik daro gė
dą “veikėjams”. < Tas reikalas 
padėtas j šalį. -

Bedarbių reikalas yra svar
bus. Todėl tapo išrinkti atsto
vai, kurie tyrinės Bedarbių Ta
rybos veikimą ir paskui rapor
tuos draugystės susirinkimui. 
Tačiau turiu pastebėti, jog su 
tais žmonėmis, kurie lenda j 
lietuviškas draugijas su viso
kiomis savo rezoliucijomis yra 
bėda ta', kad jie neturi jokios 
sarmatos. Visi žino, kad jie 
niekina Draugystę Lietuvos 
Kareivių, ir po to jie turi drą
sos ateiti į susirinkimą ir siū
lyti , savo nevykusias rezoliuci 
jas. Matomai, tų žmonių akys 
jokių durnų nebijo.

Toliau ėjo grynai draugystės 
reikalai,—svarstymai bei tari 
mai. Metinio parengimo komi
tetas raportavo, jog jau 
ma derybos su artistais, 
turėti smagų parengimą, 
do, kad programą pildys
Dundulienė su savo trupe.

P-nia Dunduliene yra plačiai 
žinoma ne tik chicagieči'a'ms, 
bet ir Ciceros piliečiams. Tai 
gal vienatinė scenos darbininkė, 
kuri užsiliko iš senesnių laikų. 
Jos energija dar vis neišsise
mia’. Todėl bus smagu ją čia 
matyti vaidinant lapkričio 6 d. 
Liuosybės svetainėj.

20c

50c

me j aukštesnį laipsnį kultū
ros.

Gal tu, lietuvių tautos nary, 
dar iki šiol niekuomet nepri
sidėjai, bet vistiek mes už ta
ve, tavo naštų ant savo pečių 
nešam. Teisybe, nedidele mu
sų krūvelė gydytojų-dentistų, 
susispietę krūvon, tavo naštą 
pasidalinę nešame; ir jei da
bar neprisidėsi, mes vistiek 
pajėgsime ir tolinus nešti, nors 
ir sunki 
darome 
da nors 
silyginti
kaip kad atsilygino nemirtinos 
atminties lietuvių tautai Dr. 
V. Kudirka ir daugelis kitų.

šiandien tau sunku užsimo- 
prenumeratą $5, o kas

žino, gal rytoj, kada tu atsi
gulsi ant mirtinos lovos, užra- 
šu-testamentu paliksi Medicinos 
Fondui šimtus tūkstančių, ku
riuos tu 
imtinai, 
kuriuos 
vai.

Musų 
dentistų
pridėk dar chemikus, aptieki- 
ninkus, tai priskaitysi suvirs 
300 asmenų. Ir jei tieji 300 
profesionalų užsiprenumeruotų 
ir užsimokėtų po $5 metines 
prenumeratas už “Medicinai”, 
tai nuo vienų Amerikos proue- 
sionalų “Medicina” turėtų įeP 
gų $1,500.00. Beveik vieni ame
rikiečiai medicinos žurnalą ga
lėtų užlaikyti. Taipgi paleng
vintų naštą “Medicinos” redak
cinei kolegijai ir administraci
jai, jei visi kaip vienas sutar
tinai ir 
įstaigą, 
lai nors 
keti už
prenumeratą, .kurie yra skolin
gi už 3—5 metus, ir tai bus 
gerai. Kas pajėgs tiems skoli
ninkams įskiepyti, kad užsimo
kėtų, tai nuo savęs tarsiu ačiū.

Nei vieno sveiko proto mo
tina nenori, kad jos mylimas 
sūnelis ar dukrelė taptų vėja
vaikiu, o vienok neretai taip at
sitinka, tai ką-gi galima no
rėti, kad tautos nariuose vie
nas kitas jos narys netaptų 
vėjavaikis. Nėra pasaulyje tau
tos ar gentės, kur tam tikras 
nuošimtis neišeitų blogesniais. 
Taip yra ir tarp lietuvių. Bet 
yra aiškus daviniai, kad lietu
vių tautos nariuose, ir tai di
džiumoje kraujo indose teka 
tyras, sveikas kraujas.

Todėl neturime nusiminti, 
jei mums nesiseka taip, kaip 
mes geistumėm subendrinti, 
surišti vienan ryšin kiekvieną 
profesiją,
viams tas nevyksta, 
nemokam pasiekti jo gilumos 
širdies. Ir aš esu pilnai įsitiki
nęs, kad laikui bėgant ir mums 
patiems kas kart vis įsigyjant 
daugiau patyrimo — vis dides
nį ratą pasukame. Tik daugiau 
ištvermės, pakantos ir atsida
vimo užbrėžtam darbui. Tad V:
neškime, vyrai, tąją sunkią 
naštą — lietuvių tautos kultū
rinimo ir švietimo.

“Medicina” tapo išlaikyta 
per 12 metų; išlaikysime dar 
kitą tiek, o per tąjį laiką pri
augs jaunimas, taps profesio
nalais — 
naštą nešt.

Bet vergdut ir būti pastum-

75c

50c

50c

NAUJEHOS
1739 SO. HALSTED ST.
< Chicago, III.

Nedelioj, Spalių 9,1932
Lietuvių Auditorijoj

3133 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

*

Pradžia 7wal. vakare. Įžanga tik 35c

PROGRAMAS BUS DIDELIS IR ĮVAIRUS. DALYVAUS 
VISA EILĖ KALBĖTOJŲ, CHORAI, ORKESTRAS, DAI- 
NININKAI-SOLISTAI IR ŠOKĖJAI.

KVIEČIAME LIETUVIŲ VISUOMENĘ DALYVAUTI.
* - »

K o m i s i j a:
Dr. Graičunas, J. Mickevičius,
A. Žymantas, Mrs. Kemeiiene,

K. Cepilkas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy« 
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DU SYK Į SAVAITĘ 
IŠ DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

veda- 
Tikisi 
Atro- 
p-nia

Jeigu mums lietu- 
gal mes

palengvins mums
M 
H 
M

M

rasime ir šiandien

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

BUDRIK KORPORACIJOS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
. swimming pool.

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

Teisybė 
Raudon. 
Amer. Liet. Daktarų Draugiją 
garbės ženklu, suteikdamas dė
kingumo diplomą, kurio turi
nys buvo savo laiku paskelb
tas laikraščiuose.

2) 
tarų 
kius
gon 12 dieną rugpiučio 
metais .įteikė dovaną $550.00 
ir paskatino-paragino kitus 
amerikiečius lietuvius aukuoti, 
idant už tuos pinigus butų 
įrengta Lietuvoje Aukštieji 
Kursai. Ir štai Dr. Jonas filiu- 
pas, sugrįžęs Lietuvon, perduo
da Amerikos lietuvių daktarų 
dovaną švietimo ministerijai 
149,300 auks., už kuriuos ir 
buvo atidaryta aukštieji kur
sai sausio mėnesy, 1921 me
tais,.© 16 d. vasario, 1922 me
tais jau gimė Lietuvos Uni
versitetas.

Ką tai ženklina? Ką tai reiš
kia lietuvių tautos atgimimo 
valandoje? Maža Amerikos 
Liet. Dakt. Draugijos piniginė 
parama, 
pagimdė 
tą.

Nedaug
lietuvių, kurie galėtų Įsivaiz
duoti savistovį, milžiniškos drą
sos žingsnį mokslo pažangos 
pirmyn.

Tai ženklina, ačiū musų drą
suoliams didvyriams, tautos bu
dintojams; ačiū ir tiems, kurie 
pagauti idėjos sutverti nepri
klausomą valstybę, pasirašė 
ant Deklaracijos, paskelbdami 
pasauliui, kad Lietuva nuo 
šios ^valandos, tvarkysis ir val- 
dysis pati, be pagalbos globė
jų. Mes lietuviai nuo dabar ne- 
bereikalaujam ubagauti, mal
dauti pas kitus arba glaustis 
prie jų, kad savo naujus moks
lo išradimus pranešti pasauliui 
per svetimtautiškas įstaigas.

Mes turime savo nepriklau
somą valstybę; turime savo 
spaudą; turime savo mokslo 
svarbiausią įstaigą — Univer
sitetą, ir turime savus mokslo 
žurnalus.

3) Amer. Liet. Dakt. Drau
gija nudžiugo išvydus pirmą 
numerį “Medicinos” — medici
nos mokslo žurnalą, ir jį pa
rėmė ir remia iki šiol. “Medi
cina” — žmonių sveikatos sar
gas. Tik dartės turime patys 
mokėti įkainuoti ir remti nors 
prenumeratos keliu ir siųsti 
savo moksliškus patyrimus 
“Medicinos” redakcinėn kole
gijom idant pranešus pasauliui, 
kas naujo pastebėta medicinos 
mokslo srityje. Tad visi gydy
tojai, dentistai, aptiek ininkai, 
chemikai ir tt. remkime moks
lo raštais, referatais ir prenu
merata, užsimokėdami iš kal
no po $5 metams už “Medici
ną”. •

Garbingas, tikslus ir našus
darbas lietuvių tautos pakėli-

WHAT S Upf
LOŠT NE R,

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
UTARNINKAIS

iš W.G.E.S. 1360 kil. 
tarpe 7 ir 8 vai., vakare. 

PEOPLES furniture co.
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St,

JOS. F
3417-21 So. Halsted Street

M 
M

MflSSIG
Specialistai H 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga-x 

, roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjojus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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NAUJIENOS
The Litluivalan Daily Neva 

Fablished Daily Except Sunday 
Dm Lithuanran News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

by

Editor K GRIGAITIS

Subscriptton Ratas: 
Dar yaar in Canada iŠ year outeida of Chicatfo

8c per cppy

Entered SecoDd Clacs MatUr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. imder the act of

llaklriantNaujienos eina 
sekmadienius. Laid

anai

4
UblBakymo kalnai

Chlcagoje — paltu;
Metams ——_______
Pūdei metu 4 
Tnms mėnesiams
Dviem įhinesiam__ ___
Vienam mėnesiui — T1I ..

Chicagoj per ilnelioKtfuif

98.00 
4.00 
2.00
1.60 

.75

84I

ShlVlenytOMi .Vaistuose, ne Chicagoj, 
paštu■ - E..!- .~

Hinu<um.i<. m. «n S7.00 
_____________ 8.50

1’25

Milteliui

Trims
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metama ............ 38.00

Pinigu* įeikla atarti Vaito Money 
Orderiu kartu rt uiiakymu.
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DARBININKAI IR BEDARBIAI

Pagal 1930 metų gyventojų surašymą, Amerikos 
Jungtinėse Valstijose tais metais buvo 48,832,589 žmo
nės, virš 10 metų amžio, kurie turi arba ieško apmoka
mo darbo, šitame skaičiuje didžiausią dalį — veikiau
sia, daugiaus, kaip pusę — sudaro darbininkai. Kiti, 
kurie įeina j paminėtą skaičių, yra fartneriai, smulkus 
biznieriai, profesionalai ir t. t. Visi) gyventojų tais me
tais Jungtinėse Valstijose suskaityta 122,728,873 — vy
rų, moterų ir vaikų įvairaus amžio.

Taigi apie 40 nuošimčių Amerikos gyventojų turi 
arba ieško pelningo užsiėmimo. Bet ne visi jį suranda. 
Net ir vadinamos gerovės laikais didelis skaičius žmo
nių Amerikoje neturi darbo. Pavyzdžiui, 1929 metai 
yra laikomi kuone geriausiais šios šalies istorijoje, o 
betgi ir tais metais buvo be darbo tarp vieno ir dvyli
kos mėnesių 1,874,050 asmens.

Iš to matome, kad prie dabartinės ekonominės si
stemos yra negalimas daiktas, kad bedarbių visai ne
būtų, nors ir sugrįžtų “prosperity”.

Bet kuomet biznis ima slūgti, tai bedarbių skaičius 
didėja šuoliais. Taip, antai, 1930 metais, kurie buvo pir- 

metai, birželio mėnesį jau

m. bedarbių skaičius buvo 
Pereitą žiemą jisai prašoko

mi dabartinės depresijos 
buvo 2,429,062 bedarbių.

Sausio mėn. 1 d. 1931 
pakilęs jau iki 6,000,000. 
7,000,000; o šią žiemą numatoma, kad bedarbių bus apie
11,000/000. Daugelis mano, kad jau šioje valandoje yra 
ne mažiau, kaip 12 milionų bedarbių, ir kad per žiemą 
ju skaičius gali pasiekti 13 arba net 14 milionų.
' Šios kelios skaitlinės aiškiai rodo, kad darbo ir ne

darbo klausimas yra šiandie didžiausia, svarbiausia ir 
opiausia krašto problema. Kol šis klausimas nebus tin
kamai išspręstas, tol nebus galima pasakyti, kad Ame
rikos visuomenės gyvenimas stovi ant sveikų pamatų. 

Dalykas šiandie eina visų-pirma apie tai, kaip ap
rūpinti maistu, pastoge, rūbais ir kitais reikalingais 
gyvenime daiktais tuos milionus žmonių, kurie neteko 
uždarbio, ir jų šeimas. Milžiniška problema! Juk jeigu 
dešimts, vienuolika ar dvylika milionų darbininkų yra 
be darbo, tai mažiausia 30 milionų žmonių -
daugiaus, negu yra gyventojų visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje! — neturi užtikrintų Įplaukų gyvenimui. Vi
suomenės pareiga yra pasirūpinti mažų mažiausia, kad 
jų gyvybė ir sveikata butų apsaugotos nuo bado, šalčio,

14 kartų

Bet tai yra tik uždavinys bėdoje. Civilizuota žmo
nija negali tenkintis pagelbos teikimu nelaimės ištik
tiems, kuomet nelaimė jau yra atėjusi. Jeigu nelaimė 
yra iš anksto pramatoma, tai turi būt surasta budai 
pasitikti ją, kad ji kitą kartą neužkluptų visuomenės 
neprisirengusios su ja kovoti — taip, kaip dabar kad 
užklupo. I

Kad biznio depresija ir masinis nedarbas Ameriko
je ateis, tatai galėjo iš anksto . pramatyti kiekvienas 
žmogus, susipažinęs su praeities faktais. Ši nelaime bu
vo ne iš dangaus atsiųsta. Kodėl gi Amerika prie jos 
neprisirengė? Todėl, kad jos valdžia, politikieriai, biz
nieriai ir kiti nenorėjo žiūrėti į gyvenimą blaiviomis 
akimis. Tik nedidelė žmonių dalis, socialistai, stengėsi 
iškelti aikštėn ekonominės sistemos ydas ir aiškino, 
kur visuomenę veda tas kapitalo vijimasi paskui dolerį 
Bet milžiniška daiiguma žmonių nenorėjo jų klausyti. 
Jie net pyko, kad’ socialistai <<erzinan minias ir neduo
da ramybės geriems, savo likimu pasitenkinusiems as
menims. Net organizuotų darbininkų vadai didžiuoda
vosi, kad jie nesą toki “nenuoramos” ir “priekabiu ieš
kotojai”, kaip socialistai, ir šventai tikį į šios šalies ge
rovę ir ateitį. ! z \

Dabar jau visi žino, kad tiesa buvo socialistų pu
sėje, o ne ftų, kurie juos niekindavo. Gerovė išnyko, ma
sės kenčia vargą, ar biznio bei politikos lyderiai neiš
mano, kaip Čia nuo tos bėdos atsiginti, šita skaudi pa
moka visuomenei neprivalo praeiti bergždžiai. Jeigu 
kapitalizmo sistemoje ekonominiai kriziai ir nedarbas 
yra neišvengiami dalykai, * tai visuomenė turi rito 
apsidrausti. Kovoti už tai privalo, visu pirmfl, patįs 

darbininkai, nes jie daugiausia d$l nedarbo nuketičiri.
Socialinės apdtaudos klausimas turi būt pastaty* 

tas priešakyje visų kitų klausimų dabartinėje rinkinių 
kampanijoje. Kų tuo klausimu sako Įvairių partijų Kan-

yra :

-w
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didatai į Jungtinių Valstijų prezidentus ir kongresą? 
Pagal tą darbininkai balsuotojai privalo pirmiausia 
tuos kandidatus vertinti.

Jeigu apie 25 milionai Amerikos darbininkų, dir
bančių ir bedarbių, sukoncentruotų savo pastangas ąnt 
šito svarbiausio reikalo — kaip aprūpinti bedarbius 
dabartinėje depresijoje ir kaip apsaugoti juos nuo pa
naši^ nelaimių ateityje; jeigu jie, vadovaudamiesi ši
tuo reikalu, dabar užimtų griežtą poziciją rinkimų ko
voje, taj jau gana trumpoje ateityje įvyktų stambių 
atmainų Šios šalies gyvenime.

.John fttiskįn £ Vertė A. Kartūnas

AUKSINES UPES KARALIUS
. A . arba

JUOblfc JI BROLIAI
’ ii

Apžvalga
I III I lįsi ............ —j

ĖOSTERIO LIGA 
“POLITIŠKA”?

.....    V" ■
Baisiai koliodamasi, “Laisvė’1 

rašo, kad žinomas New Yorko 
publicistas Heywood Broun pa
reiškęs laikraštyje “World-Tc- 
legram”, jogei komunistų kan
didato į prezidentus, Fosterio, 
liga esanti Aktyve (prasima
nyta).

Neseniai spaudoje buvo pa
skelbta, kad Fosteris staigiai 
gavęs nervų suirimą nuo per- 
sidirbimo ir gydytojai liepę jam 
ilsėtis, todėl jisai paliovęs va
žinėti su prakalbomis. Dabar, 
anot Brooklyno laikraščio, Hey- 
wbod Broun sakąs, kad komu
nistų kandidatas neserga. Fos
teris esąs nuverstas nuo dikta
toriaus kėdės. Jam esą už
drausta važinėti su prakalbo
mis ir jo laikiąs toks pat liki
mas, kaip ir New Yorko mero 
Walkerio, kuris turėjo pabėg
ti, nelaukiant iki jisai bus pa
šalintas. Heywood Broun dar 
pasakė, kad visa komunistų 
rinkimų kampanija susmuko, 
nes jie pasiliko be kandidato.

Komunistai tvirtina, kad tai 
netiesa. Jų oficialis organas 
praneša, kad:

“Fosteris kaip buvo, taip 
tebėra žymiausias Komunis
tų 'Partijos vadas. Jis yra 
narys sekretariato, kuris su
sideda iš trijų draugų ir 
vadovauja musų partijai.

“Fosteris dabar serga ir 
randasi namie po num. 1038 
Anderson Avė., Bronx, N. Y. 
Keliais atvejais pas jį lan
kėsi laikraščių reporteriai ir 
tie pasikalbėjimai buvo at
spausdinti ‘Herald-Tribune’ 
ir kituose laikraščiuose, tuo 
tarpu tuos pasikalbėjimus 
tiksliai paslėpė ‘World-Tele- 
gram’. ”
Nežiūrint į šitą “D. Wor- 

kerio” pranešimą ir į “Lais
vės” keiksmus, visgi neatrodo, 
kad komunistų partijos viršū
nėse butų viskas tvarkoje. Jei
gu Fosteris urnai taip sunkiai 
apširgo, jogei turėjo nutrauk
ti prakalbų maršrutą, tai keis
ta, kad jisai dabar priima įvai
rių laikraščių reporterius ir 
laiko su jais pasikalbėjimus. 
Antra, apie tai, kad Fosterio 
sveikata butų buvusi silpna, 
pirmiaUS nebuvo niekuomet 
skelbiama.

Pas komunistus, kur re na
riai kontroliuoja organizaciją, 
bet Maskvos paskirti klapčiu
kai, toki stalgus ^pefversmai” 
viršūnėse įvykta neretai. Juk 
štai prieš keletą metų didžiau- 
slas jų vadas buvo Lovestone. 
Jisai kuone vienbalsiai buvo iš
rinktas vadu partijos suvažia
vimo; o Fosteris tame, suva- 
jiavipne neturėjo nė vieno ša- 
fininko. Paskui staiga atėjo Iš 
Maskvos paliepimas Lovestone'ą 
puversti ir paskirti vadų Fos- 
(erį. Ir Lovestone’as bįyo nu
verstas, o Fosteris, neturėjęs 
nė vieno prĮtarėjo, pasidarė 
partijos , dįįtątorium.

Chątakterirfgą; yru tąjį, kad 
“D. Worker” skelbia, jogei par
tijai vadovauja ^ekrefeiatas\ 

susideda iš drau
gų”, ir FOstdris esąs tįijc vie
nas iŠ tų sekretorių. Aįtrodo, 
jogei partijos nar^iįb yt& ruo
šiami, tam, K&cl vOiW- Ver* 
eis { kito “sęjcrėtdrlaųs” ran- 

'kas. 
■ 1 1

Baigiant, reikia dar pastebė
ti, kad su Fosterio vardu yra 
surišta jau ne viena misterija. 
Aną metą, kai jisai atvyko į 
Chicagą laikyti prakalbą gat- 
vekarių darbininkų auditorijo
je, tai jo prakalbų rengėjai pa
leido gandą, kad svetainėje 
kas tai į Fosterj šovęs ir ką- 
tik j| nenužudęs. Bet tikrumo
je tai buvo gryniausias blofas, 
nes neatsirado nė vieno žmo
gaus, kuris butų matęs “pikta
darius” su pištalietu rankose, 
ir svetainės užveizda, padaręs 
nuodugnų tyrinėjimą, neužtiko 
nė mažiausio pėdsako, kur bu
tų galėjęs pataikyti šovinys.

Visa komunistų partija, galų 
gale, yra paremta humbugu.

APLA KUOPOS PROTESTU©.
.JA PRIEŠ JUNGIMOSI

• SU LDS.

McKees Rocks miesto, netoli 
16 delegatų iš 

Prieglaudos 5 
konferenciją ap-

Pittsburgho, 
Aukščiausios 
kuopų laikė 
svarstymui klausimo apie tos 
organizacijos dėj imąsi prie 
naujojo bolševikų LDS. Nors 
APLA seimas šių metų liepos 
mėnesį nutarė sujungti tas dvi 
organizacijas, bet minėtoji kon
ferencija priėmė rezoliuciją, 
kurioje sakomą:

“Kadangi niinetame seime 
nebuvo skaitoina ĘDS kon
stitucija ir įstatai, kurie bu
vo priimti LDS seime Cle- 
veland, Ohio, birželid Ž7-30 
d. 1932: m.;

“Kadangi,pagal APLA 
ekstra seimo tarimą, Centro 
Komitetas vers narius ir 
kuopas priimtu ir pildyti to
kią konstituciją ir įstatus, 
kurie nariams nežinomi ir, 
gal. būt, nariams visiškai ne
priimtini ;

“Kadangi pagal padarytą 
seime vienybės sutartį kad 
sujungti APLA su LDŠ, 
kaip galima greičiausia, ne
paisoma to, jog minėta su
tartis palieka A/PLA kuopas 
ir narius beteisiais, Pennsyl- 
vanijos valstijoj, pakol LDŠ 
čarteris neįtegistraotAs;

“Kadangi įfe turi dai
giau visokių fondų Ir reikės 
daugiau mokėti į minėtus 
fondus, taipgi numažinama 
pašalpa ir sutrumpinama pa
šalpos laikas; r 

“Todėl —
“1) Mes griežta, 

tuojam prieš APLA 
seime tokią padarytą sutartį, 

daug 
APLA narių, kaip viršuj pa
minėta.

“2) Mes reikalaujam, kad 
minėta sutartis nebūtų vy
kinama gyvenimai) iki APLA 
reguliario seimo 1933 m.

“3) Mes stojam už APLA 
čarterį, konstituciją ii įsta- 

, ;tųšf taip pąt kviečiame ir 
kitas draugijos kuopas ir na
rius stoti už Šioh draugijos 
reikalus ir teises.”' 
iležoiilįrija iškelią aikštėn 

ypatingai tą įdomų faktų, kad 
AukšČiaųšios Prieglattfe drau
gija yra verčiama dėtis prie 
bolšęVikUkd sųsįvięnijimo, jlcu-

posį įstojusi 
sav^ fegalio A ThT

kuri nuskriaudžia

!w>i?

protes- 
eisttl

(Tąsa) ,
“Ne”, tarė nykštukas už

baigdamas,; “ųe, nebųtų ge
riau”. Tai pasakęs, nykštukas 
pasisuko du sykiu po tris pč- 
das į vieną Ir kitą kambario 
pusę, keldamas kojas labai 
aukštai ir nuleisdamas smar
kiai žemyn. Toks nykštuko 
elgimasis davė progos (rlukui 
apšimislyti ir, neinątydamas 
didelio reikalo žiūrėti į ma
žąjį svečią »U baime Jt jaus
damas, kad žingeidumas per
gali nusistebėjimą, jis užma
nė paklausti ypatingai man
dagų klausimą. . (

“Maldauju, pone, ar nebu
vot jus mano statine?”

Išgirdęs tai, mažasis greitai 
apsisuko ir ėjo tiesiog prie 
Glūko ir išsitempė į pilną sa
vo didumą .

“Aš”, sake mąžašis žmogus 
esu “Auksinės Upes Karalius”. 
Tai pasakęs, jis vėl apsisuku 
ir nuėjo porą sykių po apie 
šešias pėdas, duodamas laiko 
išgaravimui padarytai nuosta
bai iš jo klausytojo galvos. Po 
to jis vėl priėjo prie Glūko 
ir stovėjo rainiai lyg laukda
mas kokios pastabos kai dėl 
jo pranešimo.

Glūkas nutarė ką nors sa
kyti, bežiūrint, kas bus. “Aš 
tikiu Jūsų Didybė esat visai 
sveikas”, pasakė Glūkas.

“Klausyk!” tarė mažasis 
žmogus, nenorėdamas atsaky
ti į mandagų paklausimą. “Aš 
esu Karalius, ką jus mirtini 
žmonės vadinat Auksinės 
upes. Pavidalas, kuriame aš 
buvau ir kuriame jus n\ane 
matėt, turėjau aš nuo piktu
lio svetimo karaliaus, nuo ku
rio užbūrimo jus mane ką tik 
paliuosavote. Kiek aš mačiau 
tave ir tavo .atąinešimą prie 
tavo netikusių brolių, dtibda 
man noro tarnahti jums, todėl 
klausyk, ką aš lati sakau. Kas- 
užlips į vifŠunę to kalno, iŠ 
kurio jus matot pradžių Auk
sinės upės, ir įpils ( upelį pa
čioje pradžioje tris laštls švęs
to vandens, tam, it tik tam 
vienam, Upė pasidarys auksu. 
Kam nenitsišeks įiimią sykį, 
tam antros progos nebus; ir 
jeigu kas įpiltų nešvęstą van
denį į upę, taš bus pergalėtas 
ir jis pavirs į juodą akmenį. 
Tą pasakęs, karalius Auksi
nės upės nusigrįžęs ir nieko 
nepaisydamas nuėjo tiesiog į 
karščiausias liepsnas kakalio. 
Jo figūra paraudo, pabalo, 
pasidarė permatoma, spin
dinti — liepsna smarkiausios 
šviesos — atsistojo, sudrebėjo 
ir prapuolė. Karalius Auksi
nės upės buvo išgaravęs.

O!” šuktelėjo vargšas Gįu- 
“gdamas prie kamino 

žiūrėti nykštuko, “O, vargšus, 
varšas aš! Mano statinė! Ma
no statinė! Mano Statinė”.

III
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Kaip ponas Hansas ėjo prie
Auksines upės ir kaip jam 

sekėsi.
Auksinės upės karalius vos 

Špėjo taip įiepaprastai pasiša
linti, kaip Haiišap ir, šyąrcas 
atšiiiaiadojo, Šukąudami iš 
aliidėSi neįinaiiomai prisigė
rę.1 Patyrę, kad piažuvo pas
kui biis gabalas aukso, jie kiek 
prablaivėjo, nors tiek, kad jie 
galėjo pasigavę Glūką * nuož
miai mušti per ketvirtį valąn* 
dosį pasibhigus ^mušimui, r jie 
įpUoilę į kėdės reikalavo Glfr 
kų pasiaiškint. Glųfcąą £d|įfa- 
išakojo viską, bet jie, be abe-

jus mirtini

jus mane

kas, “

valstijoje,

sės? vadinasi, valdžia bile ka 
da galėtų uždrausti jų veiki

i;į d-L' Z}įę /• .L.

giau, kad jis, užlipęs tas kal
vas, nustebo radęs didelę plu
tą ledų, kurios buvimą jis vi
sai nežinojo, nežiūrint, kad jis 
tuos kalnus gerai pažino. Le
dai plito nuo jo iki pradžios 
Auksinėm upės. Užėjo ledyną 
jis su drąsa prityrusio kalnie
čio; be,t jam rodėsi, kad jis 
niekad slivo gyvenime nebuvo 

įėjęs per tokį keistą ir pavo- 
Ledas buvo la- 

... ..-.j plyšių 
k°- girdėjosi nuožmus vandens 
su“lūžimas; ne kalnų ar tykus 
ne“I garsas, bet kintąs ir aukštas,

šintui keblaus klausinio, kuris 
jų bandys savo laimę pirmiau. I jingą*ie(iyną r
Barėsi ilgalaikį ir .ant galo, bai slidus ir jį'^ų 
išsitraukę kardus pradėjo 
votį. Sukeltas triukšmas 
judino ir kaimynus, kurie,
galėdami nuinaliiHti juos, pa-|pakH^ "kai’ kada f banguotą 
šaukė policiją. K

Hansas, išgirdęs policiją, su- lūžtįg'l trumpi ________ _
gebėjo pabėgti ir pasislėpti; ftag gaidas> ar slai ius šuktc. 
Švarcas-gi buvo nuvestas pas igjimuSj panaSius j bab, žn)o. 
policijos viršininką ir i— 1
baustas pinigine bausme, bet 
kadang! buvo pragėręs pasku- j (užančius klaikių vaizdų.

vakare Pr>eš_ tai, nej vjenas kurių, Hansas ma- 
^u/° lllleslas kalėti kol ri^ nebuvo nepdriaŠus į pa

ti sunokęs. v prastą ledo skeveldrą. Rodėsi,
Kai Hansas .išgirdo, kad fcad tos skeveldros buvo ypa- 

švarcas yra kalėjime, jis la- tingų ir keistų išvaizdų — 
bai džiaugėsi ir tuojau nutai- Į nuolatos atrodančių j gyvas 
re eiti prie Auksinės upės, formas, iškraipytas ir pasity- 
Dabar jam buvo didelis užda
vinys, kaip gauti švęsto van-| 
dens. Jis nuėjo pas kunigą, Į 
bet fas negalėjo dupti švęsto! 
vandens tokiam apsileidusiam Į 
žmogui. Tada Hansas nuėjot 
bažnyčion ant mišparų ir nu-Į 
duodamas, kad Žegnojasi, pa-l 
sivogė puoduką švęsto vąn-1 
dens ir tųėjau grįžo namo Į 
pergatėtbjųm. Į

Ant rytojaus jis pabudo 
prieš saulės tekėjimą, įpylė 
švęstą vandenį į tvirtą bute
lį, pasiėmė du buteliu vyno ir 
kiek mėsos, viską susidėjęs į 
pintinę ir užsimetęs ant peČfų,| 
pasiėmęs lazdą išėjo į kalnus.

IŠeihant iŠ mietSelio jam 
reikėjo praeiti kalėjimą, Ir kai 
jis pažvelgė į langus, ką-gl jis 
džiugiau matys, kdip Švarcą 
žiūrintį pro grotus ir visai ne
ramų. I

“Labas rytas, broli”, tarė 
Hanshs, “ar neturi kokio įsa
kymo Auksinės upes kara
liui?”

Švarcas griežė dantimis iš 
piktumo ir purtė grotus su 
visa savo spėka; Hansas-gi tik 
juokėsi iš jo ir patarė* jam 
buti patogiai, kol jis sugrįš, 
ir vėl užsimetęs pintinę ant 
pečių, paskalavęs švęstą van
denį švarcę akyse, kol vanduo 
paliko putotas, numaršavo ge
riausiame upe.

Iš tikro, tai buvo rytas, ka
da kiekvienas galėjo jausti 
linksmas ir neturėdamas min
ties ieškoti Auksinę upę. Ly-I 
gios eilės rasotų miglų gulė-! 

i jp palei klonį, iš kurių maty
ti buvo kalnai, Žemutinės 
kriaušės kalnų buvo apdeng
tos šviesiais pilkais šešėliais 

i vargu atskiriamais nuo plur 
i duriojančo, garo , laipsniškai 
kylančio aukštyn, kol pasiekė 
saules spindulius, kurie, ątsi- 
inuŠdami. į aštrias uolų įlau
žąs, driekėsi rausvom spal
vom prasimušdaini tesiog pro 
vilyčių pavidalo pušis. Toli 
Viršuj matėsi Suskilusios raus
vos, lyg pilys, uolos, ir virpė- 
damūš, šokdamos, sudarė 
daugybę fantastiškų formų su

laukinę melodiją, ir vėl nu-
i melancholiš-

“M’jgaus skausmuose ar nelaimė- 
ije.t Ledas buvo suskilęs į 

i vaizdų.

prastą ledo skeveldrą. Rodėsi,
< ypa-

čiojančias. Daugybė apgau
lingi; Šešėlių ir viliojančių 
švięsų žaidė ir plūduriavo ap
link ir pro išblyškusiai mėly
nas kalnų viršūnes, spindėda- 
mi ir kladindami keleivio 
akis. Jo ausys prikurto ir gal
va apsvaigo nuo nuolatinio 
bėgimo ir ūžimo nematomo 
vandens. Tos visos varginan
čios aplinkybės didinosi to
lyn jam beeinant; ledas skilo 
ir žiojosi į naujus plyšius prie 
jo kojų, judanti spiraliai lin
gavo aplink jį ir su trenksmu 
gruvo ant jo tako. Nors jis 
pergalėjo visus pavojus ant 

| baisiausio ledyno ir blogiau- 
! šiame ore, bet su naujai spau
džiančiu baimės jausmu ir pa
nika jis šoko paskutinį ledo 
plyšį, puldamas ant kietos kal
no žemės, visas nuvargęį ir 
drebėdamas.

Jis buvo priverstas palikti 
savo maistą, kuris buvo pavo- 
jingu apstmkimmu einant le- 
dyhtt,* tfii dabar nebuvo dau
giau kuo atsigaivinti, kaip tik 

ĮatšilaUŽus šmotelius ledo ir 
Čiulpiant juos. Vis-gi tas nu
malšino jo troškulį ir valan
dą poilsio atgaivino jo kūną, 
su pasiryžimu ir ncpergalia- 
ma godumo dvasia jis v?l 

[pradėjo savo vargingą kelio
nę.

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
’T -i<

S a gau- 
Ąme- 

laikraščius: 
eiga* (No. 5)

Reikalaukite .“TifAtl- 
:rr,NASM ant bite kam-

i. Toli 
viršuj matėsi šiiskitlisios raus-
1

damėį šokdamos,

ruožais saulės apšviesto snie
go', IšddodanČio pėt uolų ply- 
iftis, Šakotus, kaip žaibo, spin
dulius. Toliau ir aukščiau Už 
vhką, mažidu, bet aiškiau, 

debesys, miegojo

ikras&y Inte gatavas 
Jnrtis įafarnaiiltl. Jisai 
Lėliai šioyi pe savo sma- 
gumui. bet Justi pato
gumo delėi.

mLiįn.»iilįiil..ijH»il ,■ "įx.>wĮiiį><.iiiii i

NAUJAS
ASdLišltAI- 

LlETC VISKAS
• » .« • * •

• 'i ft.>

negu .ryto 
mėlyname danguje aukščiau
sios kalnų viršūnės amžino 
sniego.

Auksinė upė, kuri prasidėjo 
iš aukštumos, kur sniego ne
buvo, jau bevėik visa buvo 
paunksnėje; 
pačias aukse 
kurios kėlėsi, kaip lėtai rjiks- 
Santys durnai viršuj vanden- 
HĮolio, ir nuplaukė neaiškiais 

yįinįkaW,stį.ryto vėju.
Į tą objektą, ir tik tą vieną, 

Hanso mintys ir akys buvo at- 
reįptos, ^niršdamas, kaip 

s nueiti, jis pra
stai greitai ei-

visa, išskiriant 
ačias aukščiapsias švirkšnes, 
urios kėlėsi, kaili

«
rt. kas ;lį tūbai* nuvargino pir-

•fRt- miau įiegti Jte; buvo užlipęs 
sėkmės iš tą išėjo, kad tąrpę 
dviejų brolių iškilo ginčai ri*

pįrW W . Žaliuojančių ir ne- 
neaukštų kalvų. Dat blo

I . I .
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Apie 400 puslapių

Su Persiuntimu
Labai patogus lt būtinai reikafin 
|a» kiekvienam asmeniui. Tai 
^nx^as'n^'d,jj ’ 

didaUmta laidffflis

i ne 
fopedija. Jisai 
ws ir aiškiai 
at^aiMdhtat. 
‘ žodžiai, bet 

, ,ias. Užsisa- 
‘ kykiW vietų šiandie.

SAr.in-.yos 
1739 So. Halsted St. 

‘ GHicAGę, nx. ■

*
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois gąvp $5,000,- 
000 paskolą bedar- 

bių šelpimui
Fedcralė rekonstrukcijos fi

nansine korporacija šeštadienį
, * r *1 n1 jM j ‘ 1 Tsuteikė Illinois valstijai $5,- 

QQP,QQ() be4a.rbių šelpimo sto
čių palaikymui. Tų pinigų 
ųzįeks litį lapkričio mėnesio. 
Bedarbių šelpimo komitetai 
tikisi, kad tuo laiku valstijos 
legislatura jau turės priėmusi 
kokius nors įstatymus, kurie 
padės valstijoins sukelti pini
gų tolimesniam nedirbančiųjų 
aprūpinimu maistu ir rūbais.

, , »>.... • 4. < <» < .

Federalė valdžia ty 
rines Insulo bendro 
vią bankroto prie

žastis
Fcdepalis prokuroras Chica

goj e

tomobiliu, nušovė vieną ban
ditą ir kitą sužeidė. Kepney 
nenukentėjo.

<?atvekarių benjĮ^yę 
įves nauJną ‘ 

fers

Penki banditai už
puolę banką; pabėgo 

su $4,000 grobiu 
banditaiPenki apsukrus banditai 

šeštadienį užpuolė State Bank 
of Franklin Park, prie 9702 
Franklin Avė., kuriame tuo 
laiku buvo šeši vvrai darbi
ninkai, viena mergaitė ir kli
ente. Pagrobė $4,000. Polici
ja mėgino banditus pasivyti, 
ir su jais susišaudė, bet nepa
jėgė suimti.

Nusižudė dar vienas 
turtuolis 

/ i-1 ■ ‘ ‘i1 '
—.ii.,,,....i. ........ ... ...........-........ .

Penktadienio naktį. 230 So. 
Sheridan Road, nusižudė Cent
ral Dred^ing Company virši- 

' 1 ' <r z’ i. Atsi-
susirinkusių

ninkas E. M. Graves
prašęs namuose
svečių, nuėjo j knygyną ir ten 
paleido kulką į galvą. Gimi
nes ir draugai negalį konsta
tuoti jo mirties motyvo.

SHIRLINA GREGG — 
GRIGALIUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 24 dieną. 7:30 valandą 
vakaro 1932 m., sulaukus 3 mė
nesių amžiaus. gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudim? 
motiną' Emmą. tėvą Joną, bobų- 

ir senelj Žvibus ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 6409 

So. Aberdeen St.
Laidotovės įvyks seredoj. 

rugsėjo 28 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at- 
sibur gedulingos pamaldos už 
vėltonėt' sielą, o iš ten btis nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Shirlina Gregg gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.

Motina, Tėvas ir Giminės.
' 4^ J r * * <*r

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. J. Bagdonas. Telefonis 
Republic 5i7^j.,

jai pasku- 
atsisveikini*

JUZEFĄ POŽERAUSKAITĖ 
(Pozer)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo '23 ‘ dieną. 1 valandą po 
piet 1932 m., sulaukus 28 metų 
amžiaus, gimus Rigoje.

Amerikoj išgyveno 10 mefų.

Paliko dideliame nuliūdime sa
vo mylimuosius ir mylinčius bro
lį Vladą.' brolio vaikus, bro
lienę Olgą, ’pūsifserę Anelę šer- 
man ir giminės:

Kūnas pašarvotas randasi 2314 
W. 23 PI.’, 'Pacbavičiaus koply-

LaidotuVčs įvyks antradienyj 
rugsėjo 27 dieną. 2 vai. po piet 
iŠ koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kap‘

Visi a.
kaitėš gimines, draug
taflil elit' hboŠifdžiai 

Uite* rl i z * (raiyvauTi lataol

a. Juzefos Požeraus- 
' giminės, draugai ir pažys- 

/- i kviečiami 
tuvėse ir suteikti 
jtarhavimą ir atsi-

ame.:7a
rolicr Vaikai.
Pusseserė ir

*7? v? -v r
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Rooičfžlt
2515.

..... ___ _  Pa.š-
kalbč, kad jis gavo įsakymą 
iš Washingtono nuodugniai 
Ištirti tikras elektros magnato 
Samuel Insullo ir Martin Įn- 
sullo $2,00(),(X)(),060 visuome
nės naudojimo bendrovių su
griuvimo priežastis. J tyrinė
jimo komisiją įeis pašto, mo
kesčiu i}’ teisingumo departa
mentų atstovai. Manoma, kad 
Insullas bus prasižengęs fede- 
raliams įs|atyhiams, ypatingai 
pašto ,ir jis bus priverstas 
grįžti į J. V. iš Paryžiaus, kur 
išvažiavo po bankroto.

Biznieriai traukiami at- 
sakoiųybėn ųį pįrkū-

Joe Grein, miesto “sealer” 
patraukė atsakomybėn kelius 
valgomųjų daiktų krautuvių 
savininkus, daržovininkus, an
glių sandėlius ir vieną i 

linos stoties savininką už 
ginimą nusukti pirkėjus.

Susižeidė šokdama
degančio namo

me

iš

Nušokusi nuo antro degan
čio namo aukšto, sunkiai su
sižeidė Bertha Lindenthal, 
678 Lcngwoo(J Drive, Glencoe. 
Namas užsidegu šeštadienio 
rvtą.

Daktarų diplomų 
rjkas

fab-

Illinois valstijos medikajė 
registracijos taryba patyrė, 
kad Keyštonc ligonines virši
ninkas Dr.' Eewiš K. Eastman,

praktikavimą , turėjo tikrą 
daktarų diplomų fabriką. Ke
liolikai asmenų suteikė diplo
mus su daktaro titulu ir leido

" I * • - k i ’

jiems praktikuoti savo ligoni
nėje.

Nežinoma moteriškė 
automobilio auka

Prie Wells ir North Avė. 
gatvių kampo automobilis su
žeidė moteriškę, kuri vėliau 
mirė Augustam* ligoninėje. 
Mirusi apie 10 metų amžiaus. 
Policija mėgina indentifi- 
kuoti.

Mirė banditų sužeistas?
detekty vo draugas

» -
Little Company of Mary li

goninėje mirė Williani Walsh, 
7700 S, Aberdeen gatvės, kuris 
buvo pašautas laike susirėmi
mo su banditais, prie 8.6 if 
JRacine galvių, penktadienį 
įrytą. Detektyvas \V. Keiiney, 
|<uris su Walsbu važiavo au-

AUGUSTAS ŽADEIKIS
Persiskyuė su pasaulio 22 d. 

rugsėjo. 5:20 vai. vakare, 1932. 
sbhukęs pusamžio; paeina iŠ 
Mažeikių apskr., Akmenės par., 
Menčių kaimo. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Palįko dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius, moterį Oną, po tė
vais Stašaičiui?, du sūnų, Stani- 
šldvą ir Edwardą, brolį Liudvi
ką ir brolienę Bronislavą, seserį 
Veroniką ir Švogerį Juozą 
Szurkus. sesers šunų Kasperą. 
pusbrolį Pranciškų Žadeikį ir gi
mines . O Lietuvoj motinėlę Pet
ronėlę ir brolį Juozapą ir brolie
nę ir gimines. Buvo nariu Vaka
rinės Žvaigždės Kliubo ir Palai
mintos Lietuvos Draugystės.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 
So. 49th Ct. Laidotuvės įvyks 
panedėlyj. 26 d. rugsėjo. 1:30 v. 
po pietų iš Eudeikio koplyčios į 
Titiji^as kapines.

Visi »• ą- Augusto Žądeikio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini 
mą.

Nuliūdę liekame,
**

Moteris^ Sanai, Brolienė, 
Sesuo, Švogeris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Cicero 3794.

Apie spalio mėnesio pradžią 
Chicago Surfąse Lines, ben
drovė operuojanti Chicagos 
gatvekarius, išleis naujus 
6transfėrs”, kuriais mėgins su
mažinti nelegalių keleivių 
skaičių.

Suimta mergina — va 
ffių šaikos narę

jc įkalinta graži 20 metų mer
gina Buby Ward, kurį, spė
jama, priklausė prįe vagją 
šaikos, įcroriz.avusios ^STortJi 
Sidę. Kitas bandos narys gu
li Rpgers Park ligoninėje, pa
šautas.

surinko už “notary”. To

bnivei sąl State Bank
Rugsėjo l'į (į- “Naujienų“ 

korespondentas pažymėjo buk 
depozitorių susirinkime buvo! 
klausta, kas atsitiko su kvote- 
riais, kuriuos pirmutinis komi
tetas
liaus pažymėjo, buk nieks ne- 
davė atsakymo i tai.

žinoma, čia pasirodė nemąn- 
dagus užsipuolimas. Reporteris 
neteisingai dalyką perstato. Ei
kime prie tikrenybes ir teisy
bes. Reporteris gerai žino, kad 
kai antrasis komitetas laike 
susirinkimą ant viršaus Ūni- 
versal State Banko ir buvo už
klausta, ką darys su, pirmu de- 
pozitorių išrinktu komitetu ir 
ką darys su jų blankomis, tai 
ponas Strazdas atsakė, kad šis 
komitetas susinės su anuo ko
mitetu ir likviduos jį, ar tam 
panašiai.

Antrasis komitetas buvo at
silankęs į mano ofisą apatiškais 
dalykais, bet' apie sitį' dalyką 
jokių kalbų nebuvo. Ir' aš lau
kiau, ką dabartinis komitetas 
darys, — ar jis reikalaus iš 
mano ofiso blankų ir pinigų? 
Bet jie nesakė, ir Reporteris, 
turėdamas blogą mintį ir ap
šaukė tokį nertialonumą

Mano ofisas sugrąžius vi
siems tiems, kurie užsiregistra
vo pas mane ir užmokėjo kvo- 
terį. Atsilankykite i mano ofi
są ir mano mergaite sugrąžins 
jums blanj<ąš ir kvoterius. Ofi
so valandos nuo 4 iki 8 vai. va
karo, 756 W. 35th Street.

Dar to neužteks. Jeigu šis 
komitetas darys sąžiningą dar
bą, aš pasižadu aukoti $2&.’00 
dėl apgynimo piano brolių lie
tuvių ir nubaudimo |)finko vįr-j 
šininkų. Bet ponas Reporteris,

tur būt, žino, kąd labai longvą 
ant žmogaus užtraukti juod^ 
vardą, bet jis brangiai kaštuo
ja nušvarinti. Taigi kol aš ųž- 
ųįęsčiąu bile kokiarn žmogui 
dėmę, aš labai apsimąstyčiau.

Charles P. Kai.
K ; . • j

Reporterio prierašas
Po šimts pypkių! Reporterio 

amatas, tai kaip to žyHo: eisi 
per dvarą — gausi mušt, neisi 
— irgi tave muš.

Universal State Banko depo- 
zitorių susirinkimą aprašiau, 
rodos, gana teisingai. Dabar 
vieni kaltina ir barą, kam vis-, 
kas reikėjo rašyti; kiti bara
si kad dar ne viską aprašiau. 
Būtent, neparašiau tą kalbos 
dalį, kur buvo aiškinama, jog 
vienas banko vedėjų, ponas 
Antonisen, duodavo paskolas 
Rokiai tai kpjitrąHorįų kompa
nijai, kuri atsinešdavo kontrak
tą taisyti namą, Sakysime,, vi
sas darbas kainuos $3,000 
žmogui porčių pridėti, pama
tus pamūryti, ar tam panašiai. 
KontraktoriUs atsineša tokį 
kontraktą pas poną Antoniseną 
ir prašo $2,000 paskolos, ir 
Antonisen tokias paskolas duo
davo, nežiūrint advokato pro
testų. Mat, buvo nužiūrima, 
kad jokie namai nebuvo taiso
mi. Na, ir liž rieaprašymą šios 
dalies kalbos gavau, kaip lie
tuviai sako, “velnių piauti”.

Tuo tarpu už parašymą, kad 
buvo duotas klausimas/ kas 
atsitiko su tomis blandomis, ir 
tais kvoteriaiš, kuriuos pirma
sis komitetas rinko, advokatas 
Kai teikėsi net per laikraštį 
mane išbarti. Jįs nužiūri, kad 
aš tai parašęs, norėdamas jį 
įžeisti. Vienok jis nei nebando 
užginčyti, kad toks klausimas 
tikrai buvo duotas, ir kad į jį 
niekas neatsakė. Neatsakė net 
pats adv. Kal^ Jiurįš tame su
sirinkime dalyvavo. Ir po viso

Graboriai
■4' 'į, *

to primesti Reporteriui “blogą 
mintį’; yra tie&tog juokinga.

Aš, dalyvaudamas susirinki
me ir temydamas jo eigą, sten
giausi viską paduoti taip, kaip 
)uvo. Galimai daiktas, kad kai 

ką galėjau praleisti. Tačiau 
nieko nerašiau, ko nebuvo. To
dėl jeigu dar kas patėmysite, 
kas neužrašyta, meldžiu man 
pranešti, o aš su mielu noru 
dapildysiu.

Aš dabar mokinuosi tvumpa- 
rašystes, tai kitą kartą galėsiu 
viską pilnai užrašyti.

Reporteris.

g
Jtarninkai*, KetVergajt ir Sųbatom*

lemfckk 78Ž0 ’

f

Dr. Vincent C. Steele 
Dentįstas 

4180 Archer Ąyenue

p“

Grižo iš Europos ir' vėl praktikuoja
T/1 ‘ 'įį^joj vietoj, . * '

VALANDOS: 10-12’A: M- 2-6 P. M. 
7-9 P, M. Sckriladicnlais ir ketvirtadie-

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Rez. Virginia 1829

Dr. V. Ę. Siedlinski
' - ? DENTIŠTAS •
4143 Archer Av., kampas Francisco Av.

Valandos: 9 v. rfto Iki 9 V. Vak.
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO, ILL- y

ibiais 'pagal stisltarim Įvairus Gydytojai

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o t-u«ų 

! ‘ * darbu busite >SlŽganė3ind. "
Tel: Rofosevely, f 515 arba '$5 J 6

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. Coųrt, Cicero, III.
*TėL'Cicekb Ž927

J. F. BWJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

j . . . .
Laidotuvėse patarnau
ju geriau it pigiau 
Segu“ tO(lel? W 
priklaustfu prie gtŠ- 
r bų išdirbystės i

” *ofisX$ '668 W?M8tb Street

' Tel.? CanaJ '6174 '
SK$įlU£:

Mmll Ir Didžiausia
SMmilĮ ĮSTUB* 

81?
f ’nr v rn;

kitur.

ra? Cm
ĮJj, tanje. .
U JJjfeyfa ISf”
fehiaviiį n' jMSTOlMl W, 

EUPE^ |?ii> sejpi R

,UD^9|C|S
------ - _ * —■ ~ -I — -»-■! I------ 1 »

Peter Conrad 
į fotografuoju jūsų na- 
I * 'ImUOM arba studijoj’ 

| 6023 S. Halsted St.
(JinsenStud.)

Re«. 730 W. 62nd St.. h, Tel. Engleurood 5840
. 1—>—---    ■ .■X.. ■ — —

Graboriai

S. M. SKUBĄS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BABSĄMUOTOJĄS 
'' Didėlė h tisži koplyčia' dykai'-’

718 W. 18 St. *
Roodvelt 7511

Graborius Chicagoj
1646 W. 46tb St.
• • -. ■

Telefonai

Ęonlevard 5203

Boulevard $413

1327 So. 49th Ct
M'ii'.f, i .į,/į ‘J JI ' r • '>

Telefonai
.F.oW-

Cicero 3724

i

Telefonas Yards 1138

Stąąlęy ?.
Graborius ir
Balzamuoto jas

f " ; ■ V“* ■ . r' ' ■

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems “ reika

lams. Kaina prieinamą ‘

331d Auburn Ąvenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, “kaid 'neturime iX-

D R. HERZMAN
— ĮS RUSUOS 1

Gerai lietuviams žinomas per 25 Mi
tui kaipo pacytfii gydytojai, chiiraqpu 
ir akušeris. ■ - • 1 ?

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy
rų, motetą Ir vaikų pagal turajiudua 
metodo* X-Ray ir1 kitokiu* dėkom 
prietaisu*.

A. L Davidonis *11 o? vRF*T; Valandos: nuo 10—ii pietų h;
4910 So. Michigan Avenuė *_iw f gMffiSr

Rezidencijoi telefonai 
Hgde Patk 6755‘«r Centrai 7464

—

A. MONTVID, M. D.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaL 
Tel. Seeiey 7330

Namų telefonu Brun»wick 0597
■ ......... .. ■ , i ■■■■■« , ' .................... .

Tel Kenwood 5lOZ 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio T:. I. )' >; / f, ? '■ I i i/., v 1 ifc <•' •• ’ t •».< »i
—" 1   'I  .......................III■—>11—1.11 ■!!■!« —   M ..... *I,,,  | „ Ml ,

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1 West 22nd Street 
’ 'V.lanio.1' I—3 Ir 7—«

Seredomi* ir nedėiiomis paįal sutartj. 
Rezidencija 6628 So. ■ Richmond Stnu 

•f Telefone Republic 7868 '

DR. CHARLES SEGAjl 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729- South Athland Avt., 2 lubot 

CHICAGO, ILL. » " * 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki *igų 
w' OFISO VALANDOJ:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v. ’isna. ' 

Phone Midway 2880 '

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASB
756 w.’ 35th Ši.

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

Nedėldieniais pagal sutarti !
------ -  - | r ...... J ' ’ V

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMUS
756 W. 35th St.

(C6r.'6f 35th 8 Halsted Sw) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nud 7-9 

Nedėldieniais pagal ■ sutartj

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTpJĄS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
’ ‘ blauzdų gysli*. J

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nedčliomi* nuo 10 iki }2. 
3343 South Halsted Street

’ TĄ Boulevard 1401 ž*

Telefonu Yardi 0994

Dr. MAURO KAP
4631 South Ashland A vena*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dildą, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai: NedęL nuo 10 iki jf 
Rez. Telepbone Plaza 3200 

- * 4 r f > 4 « C 

Ofiso: Tel. Victory 6893
• Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir osnerižkų liga 
Ov i.. ORsas4 o'.-t • 

3102 So. Halsted St 
' lampd 3 Irt Strett "

VaL: 10—IĮ v. ryto, 2—4, 7,—9 ▼.▼. 
Nedčliomis ir šventadieniai* 10—12.

Advokatai J -'
Ii 7 -ji1

♦u Z*" Ir*.

r ilty** F
•

1

3307 Ąųbųrn Aye
.DtoKdA IK '

.ta

*

drTvaitush^pt/
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pa|engvins akių Įtempimą, kurie esti 
priėŽaŠtimi talvos skatidėjimo, svaigimo, 
aktų a^temiifid/'nėrVuotdmo, tkatfdanų 
akių karšti, nuima katarakta, atsitaiso 
f® pa^gyštf * Ir' ToliFegf stf. Priremia
teisinai akinius. Visuose atsitikimubsi 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j Mokyklos vaikių. Valandos 

v,‘ Nedaliomis pigai sutartj. 
os per pusę piginus, kaip

Daugely atsitikimų akys ati-
■•-1 v n

nuo II 
Akini/ —----- _
buvo pirmiau. // / '■ 1

taisomos be akinių. Kainos pi
giau kaip pirmiau.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Duokite savo aki* išegzaminuoti

BhUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avs.

LĮETŲVJČ ĄKltf sPeciAlištas 
v Patyrimai 

Komplikuotuose

•*’f*“’ w
- Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

1 ano '10 Ud 11

Liętyyiai (Sydytojai

Dr. Sumą A, SJIąkis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofis6 ’Tel. tAFA'YETfE 733 7

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

lis. ■■ ... '■ ' *
. Tel. HYDE PARK 3395

* . Ą i- i" /’ . • '* . i f X ♦ . . . u

DR. T. DUNPULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Yirginia 0036

'ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

127 &*; hhTelefoną* Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 

> ’•»* Gyvenimu* vUta **i 
3323 South Halsted Stretl 

Tel. Botiletard 1316 ' 
Valandos: nuo 6 iki 8 \ " *

*' vakari, išskyrus ketvergi 
Medelio j nuo 9 ‘iki 12 ryto 

"i.... . .............X1 " * '**'■***' * *

John Kuehinskas
Lietuvis Adypkatąs 
2221 West 22nd Street 

Arti Į>*avitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandas 9 ryto Iki 8- vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 ’ild 6

▼ai. Jdtkvieni

Rez. 6600 South Arttsian Aoeneu
* Pfaone Prcsptet 6659

Ofisų T«L Canal 0257

DR. P. ?. ULATORIR t a n r a ir t n
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A A X I A K I \

1321 So. halsted Street M f M
Advokatas '

Miesto Ofisas 77, IV. Washington St. 
Room 905 Tėl. Dėarborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki14 po ^ietų 
___ j--------- t ■ f A

Vakarai*: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vat 
4145 Archer Avė. tel. LafayAte 7337 

» - ’.. ..^x— ’ . j.. ...
Į^amą Tai. Hyd. Ęatk 3įįS

JOHN B. BORDEN
’fETU^rAPVOKATAS 
W. Adams St4 Rdoiū/ i02 

6727 ? ’

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS I» CHIRURGAS 

OFISAS:
4(i45 g. ĄshlaiĮiį} A ve.,

Ofiso valandoj nuo 2 ik! 4 !r nuo 6 iki 
8 vai,* vak. NidfiUotuia patai .sutarti 

Ofiso Tel.i Boulevard 78?0r 
Namų Tel.: Prošpect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
444? South Western Avenue

i

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro 
. -f' ■ ..■ v

ryto

-V

DR. A L. YUSKA
2422 ^darųuette Rd. 

"kampas 67th Ir Artesian Avi.
Telefonas Gfovehill, 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-j 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų; k 

’ nedėlioms pagal su.itarimi »

DĘ. A. L GŲSSEN 
r* ■ LIETUVlS tlEfoTlSTAS ' 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9' Vakaro, 

nedėiiomis pagal sutartj.
> 4847 Vest I4th Street, 

CICERO/ ILL. " t
X-R.y....Į>l‘<»ff pjrtro 1260

H.mlock 8151

DR. V. S. NARES 
(NaryauckM)' - < 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—>12, 7—9, Antradksj___________ Ii
Ketvirtadieni vakarai* pagal susitarimų.

Ifoont BpuĮeyaid 7Q4

k £

(John Bagdžiunae Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAI

105 W. Adams St4 Adom' 102
J " Telephon* Randolpb 6727 *

Vakarais 2151 W. ^22nd St. nuo 6-9 
Tdephone Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600 
l , n r ,. -i. “H ■ ' ' ■ ... * -

JOSEPH J. GRISH 
ląrtuvia Advokatai 

4631 So. Ashland Avė.
TtL tymlevaM 2800

Re*. 6515 So. Rockmell St. 
Tel. RėpnbHė 9723

J. P. WAIT(HES
ADVOntAS

52 E. 107th St. — prie Michigan Avė.
Te). Pullman 5950—6377 K

4600 Š. Wood St. — KetVetgo valu 
“ ■ TeL Lafayette 63$j* •

160 N. LaSall. St. - pagal ..tarti
... .......... ....... .......................... .-.................................. ii....... . .................. ... ....

C'HAS. A. PEPPEIl
LIETUVIS ADVOKATAS

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

i- **

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

ValsAmį•i1® tyfrf iki’ 9 nkareį
• -♦ NedlUoirii« pagel* iutAH*,***< >

I^tr



Jozefina Požerauskaitė

Universal State Panko direkto
rių žodi*

Tarp Chicagos
Lietuvių

Universal Banką 
perorganizuoti 
esą negalima

Nuo Universal State Banko 
užsidarymo, birželio 23 d., daug 
laiko buvo pašvęsta jo reorga
nizavimo ir atidarymo klausimo 
studijayimui ir svarstymui. 
Plane, ‘‘kuris buvo direktorių 
priimtas, kaipo vienas praktiš
kiausių, numatyta kreiptis j 
(lepozitorius ir reikalauti jų pa
versti į kapitalą nuošimtį savo 
depozitų, kuriam ’aikui atidėti 
dalies depozitų ištraukimą, ir, 
už likusią dalį —priimti certi- 
fikatus (participation certifi- 
cates), kurie ateityje bus at
pirkti iš banko padaryto pelno.

Po ilgų derybų su valstijos 
bankiniu departamentu, direkto
riai turėjo šį planą pamesti, nes 
valstijos atstovai atsisakė duo
ti ja’fn savo sutikimą. Dabai 
nematyti kitos išeities, kaip tik 
leisti receiveriui toliau varyti 
likvidacijos darbą.

Nežiūrint visuomenėje pada
rytų pareiškimų ir kalbų, ku 
riose banko vedėjams primeta
mi netaisyklingumai ir netvar
kingumai banko reikalų vedi
me, direktoriai ir viršininkai no
ri užtikrinti depozitorius, drau
gus ir kitus, kuriuos bankas 
tiesioginiai liečia, kad tie kal
tinimai yra neteisingi, ir kad 
banko užsidarymas, visų pirma, 
priklausė nuo ekonominių sąly
gų, kurių žmogus negali kon
troliuoti, ir antra, nuo nepa
prastai didelio pinigų (trauki
mo iš banko, kuris privedė prie 
arti 75% visų depozitų likvida
vimą nuo aukščiausio banko de
pozitų pasiekto laipsnio.

DIREKTORIŲ TARYBA:
J. Levin, pirmininkas, 
Joseph J. Elias, prezidentas.

W M. Ąntonisen
Otto II. Buetler •
James P. Doody 
K. P. Gugis
A. Kamenjarin 
F. Lukasewski 
P. M. Stresenreuter 
J. W. Zacharevvicz 
John Zagar.

Bridgeportas
Dr. Vincentas S. Norkus, ko

jų specialistas ,perkėlė savo ofi
są iš Prighton Parko, 4138 Ar
cher Avė., j 756 W. 35th st. 
Apie metai laiko atgal Dr. Nor
kus baigė Chiropodist College.

—žvalgas.

“VISKAS TURI IŠEI
TI PER ŠI OUTLET 

IŠPARDAVIMĄ”
Skubink! Skubink!
NEPRALEISK ŠIUOS 

BARGENUS ŠIA
TAIP ŽEMA > 

KAINA
MOTERŲ IR MERGAIČIŲ 

DRESĖS, visų šaižų

VYRŲ SVETERIAI
VAIKŲ
ČEVERYKAI B n
MOTERŲ ■ 1 L
KORSETAI >■ Į J M
BERNIUKŲ > ■ M 
VILNONĖS - k
KELNĖS ■
VYRŲ IŠĖJIMUI "
MARŠKINIAI

BERNIUKŲ 4 ŠMOTŲ SIUTAI 
didžio nuo 2 iki 6

SLIPERIAI
Šimtai rudeninių dalykų vertės iki $3 

NELAUK — NEABEJOK 
Pirk čia dabar ir sutaupyk!

Niekad daugiaus negausi panašių 
bargenų kaip šie I

Atdara kasdie iki 6 vai. vak. Ketv. ir 
šešt. vakarais iki 8:30

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HarrKon & Paulina Sts. , Marshfield ‘L*

ta

Antradienį įvyks Jo 
„zefinos Požeraus- 

kaitės laidotuvės
Mirė penktadienį po pietų šv. 

Kryžiaus ligoninėje; Chicago- 
je buvo gerai žinoma 
nos mėgėja; laimėjo 
gražuolių kontestą

sce-
“N.”

Josefina Požerauskaitė (Pozer) 
bus palaidota antradienį, lygiai 
antrą valandą po pietų, iš gra- 
boriaus Lachavič’aus koply
čios, 2314 W. 23rd Plnce, į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Ji mirė netikėtai šv. Kry
žiaus ligoninėj, penktadienį po 
pietų.

Jozefina buvo stambi “Pir
myn” choro rėmėja, priklausė 
prie M. Dundulienės artistų 
grupės, kurioj vaidindavo lydi
mas roles ir savo laiku laimė
jo “Naujienų” gražuolių kon- 
testo jSirmą dovaną. Buvo links
mo budo, graži ir labai maloni. 
Gaila jos. Sulaukusi tik 26 
metų, pačiame jaunystes žydė
jime, turėjo atsiskirti nuo mu
sų.

Į Ameriką atvažiavo 1922 
metais, našlaitė, Motina' Joze- 
finą apleido dar tik dviejų die
nų senumo. Motinai mirus, tė
vas kur tai iškeliavo, bet nie
kuomet negrįžo. Juzyte nepa
žinojo nei tėvo, nei motinos. 
Lietuvoje, Klovainių mieste ją 
užaugino giminėj. Teii, paliko 
pusesei § šepūkięnę, -p Amerikoj 
brolį W. Požerauską ir giminai- 

Subatienę, prie kurios, 
Lietuvoje, taip ir Ameri- 
Juzyte visą amžių išgy-

kaip 
ko j e, 
veno.

Visi draugai ir pažįstami, ku* 
rie nori atiduoti Jozefinai pas
kutinį patarnavimą, kviečiami 
ją aplankyt ir palydėti į ka
pus.—M. Dundulienė.

Iškilmingai palaido 
tas Petras Kuchins-

Buv6 vienas New Process Bak- 
ing Co., kepyklos savininkų; 
mirė sulaukęs 38 metų am
žiaus

šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, 
Lietuvių Tautiškose kapinėse 
iškilmingai palaidotas Petras 
Kuchinckas. Prie kapo atatin
kamą kalbą pasakė S. Valan 
čius, o Stasys Rimkus, muzi
kantams Grušui ir Grušaitei 
pritariant, sugiedojo keletą 
giesmių. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 300 žmonių.

Velionis buvo tik 38 metų 
amžiaus. Kartu su broliais už 
laike kepyklą, New Process 
Baking Company, prie 34th ii 
Morgan gatvių.

Vedė įtik du metai
žmona nesenai išvažiavo į 
tuvą ir spėjama, kad ji 
tebėra kelyje.—Z. »

atgal. 
Lie- 
dar

Marųuette Park
Mirė aptiekoriaus Grigaliūno 

duktė

šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
mir§ S. Grigaliūnas (Gregg), 
vaistininko Grigaliūno Gregg 
arti keturių mėnesių amžiaus 
duktė. Laidotuvės įvyks trečia

dienį iš Gimimo Paneles šven
čiausios parapijos bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines.

Bažnytinės apeigos bus at 
laikytos 
Kūnas 
6409 S.

*

8:00 valandą ryto, 
pašarvotas namuose. 
Aberdeen St. —R.

Raudonas Baronas ir 
Adomėlis Piteraitis 

nazat iš Rusijos
Jau žinoma, kad po socialis

tų partijos skilimo, 1919 me
tais, atsirado daug karštagal
vių, kurie pasidaro nesukalba
mi žmonės. Ką rašė VVilnis”, 
“Laisvė” ar kiti komunistų laik
raščiai—tai viskas buvo O. K. 
Bet jeigu kitų, re komunistė 
.nių pažvalgų laikraštis padavė 
nors ir teisingiausias žinias — 
jie viską skaitė melagingu.

Panašių minčių buvo ir Jo
nas Baronas su Adomu Pite- 
raičiu pirmiau gyvenę Collins- 
ville, III., kur dirbo anglių ka
syklose. Bet anglių pramonėj 
užėjus nedarbui, J. Baronas iš
važiavo į Detroitą, Mich., kur 
pradėjo dirbti Henry Fordo au
tomobilių dirbtuvėje. Jis buvo 
tiek ištikimas Fordo vergas, 
kad už kelių metų gavo net 
boselio darbą. Bet Joną sąžinė 
nuolat graužė, kad jis gyvena 
kapitalizmo šalyje — reikia va
žiuoti j “proletarų tėvynę.”

Adomas Piteraitis atvažiavo 
į Chicagą, kur,kurį laiką dirbo 
viešbučiuose. Bet vėliau, nete
kęs darbo, pardavinėjo “Vilnį” 
ir “Daily Workeri”—18-tos gat
vės apylinkėje. Daugiausiai 
Adomėlis vargo su “Workeriu” 
ties Omaha skerdyklomis, prie 
24-tos ir Halsted gatvių.}

1931 metų pradžioje Adomas 
ir Jonas nutarė apleisti šią iš
naudojimo šalį ir važiuoti j 
“darbininkų tėvynę”. — Kaip 
nutarė, taip ir padare. J. Ba
ronas paliko šeimyną Detroit, 
Mich., o A. Piteraitis draugus 
Collinsville ir Chicagoje, o bro
lį St. Louis, III.

NuvažiaVę į Rusiją, musų du 
karštagalviai didvyriai pasijau 
te apgauti tuo “rojumi”, į ku
rį .patys ,, aklai „ tikėjo ir ki
tiems mėgino ‘ įkalbėti.

Buk dirbę po auglių kasyk
las ir automobilių dirbtuvėse, 
bet niekur nebuvę gerai. Visur 
susidūrę su didesniu išnaudoji
mu, negu Amerikoje.

Pagyvenę apie 10 mėnesių 
Rusijoje, abu sugrįžo į Dėdės 
Šamo žemę ir iškilmingai pri
siekė daugiau į Rusiją—neva
žiuoti.

Išgydytas Adomėlis apsigy
veno N. St. Louis, pas brolį, 
nes visus pinigus pravažinėjo ir 
labai rugojęs ant “tyrųjų” And
riulio ir Bimbos ir jų organų 
“Vilnies” ir “Laisvės” už me
lagingų žinių rašymą apie Ru
siją, kur prarado paskutinius 
centus.

J. Barona's, sugrįžęs, vėl ap
sigyveno Detroite ir lupas su
kandęs tyli, nors pirmiau apie 
Matuškos rojų gana daug kai 
bedavo.

Well, tokiems žmonėms tai 
yra geriausiai mokykla. Nuva
žiavę j Rusiją jie turėjo pro
gos patirti visus tuos raškad- 
žius ant savo kailio.

—Senas Petras.

Pp. Matekunai šven 
te 20 metų sukak

tuves
Rugsėjo 17* dieną pp. Kazi

mieras ir Kazunė Matekunai, 
3437 Jackson Boulevard, šven
tė 20 metų vedybinio gyvenimo 
ąukaktuves.

P.p. Matekunai visuomet gra
žiai gyveno ir veik? pažanges
nės lietuvių visuomenės tarpe. 
Jų sūnūs Kazimieras ir duktė 
FraUces priklauso prie “Pir
myn” choro, kas parodo, kad ir 
jaunieji eina tėvų pramintais 
keliais. Jaunasis Kazimieras ir 
Frances turi gerų vardą ta*rp 
lietuvių ir aktyviai dalyvauja 
choro parengimuose. —*

, r r . • ♦ V t *
m . ............. i* ■-

Nuo savęs linkiu pp. Maite- 
kunams sulaukti auksinių su
kaktuvių.—Jų dinugas.

Dešimties savaičių 
operos sezonas Stu

debaker teatre

Kainos bus

duoti Chica- 
pupuleriško-

Iškilmingas operos sezonas 
Studebaker teatre atsidarys
spalių 11 d. su pastatymu “La 
Gioconda”. Opetai vadovaus
Alfredo Salmaggi. 
žymiai nupigintos.

Salmaggi nutarė 
gos gyventojams 
mis kainomis labiausiai pagar
sėjusias operas po to, kai rug 
piučio mėnesyje turėjo didelį 
pasisekimą pertsatymas Soldiei 
Fleld stadione. Jis dabar grį
žo iš ... ew Yorko, kur jam pa 
siseke gauti žymių dainininkų 
Chicagos operai.

Iš pasižadėjusių dainuoti ar
tistų galima pažymėti tokias 
garsenybes, kaip Rosita For- 
dieri, kuri šią vasarą savo bal
su žavėjo tūkstančius klausyto
jų, ir Ralph Errole, Chicagos 
jaunuolį, kuris turi nepapras
tai gražų tenorą.

Pirmoj atidarymo savaitėj 
Salmagggi pastatys scenoj tre
čiadienį “La Traviata”, ketvir
tadienį, “La Forza dėl Destino” 
ir penktadienį “Rigoletto”.

Tikietai galima nusipirkti te
atro kasoj. Kainos bus nuo do
lerio ligi pustrečio dolerio.

Bridgeportas
Tikron žinios

įvai-

mie-

yra

Taip sakant,
Amerikos

širdis, dva-

Vaikščiojant Chicagoj 
riose vietose ir žingeidąujant 
gerais dalykais, teko atsidurt 
ir Bridgeporte, Chicdgos 
sto pietinėj dalyj. Štai 
turiu pasakyti V 11

Bridgeporto *• apylinkė 
skaitlingiausia lietuvių koloni
ja ne tik Chicagoje, bet viso*- 
je Amerikoje
Bridgeportas yra 
lietuvių sostinė
sia lietuvių tatitos svetimoje 
padangėj ė.? Piymiati tčįjx> bų^o 
labai daUg įsisteigę įvaiinų lie
tuvių biznių tfir‘ 'gan stambių, 
gi dabar kai kurie nukentėjo: 
vieni jų sunkiai verčiasi, kiti 
gi žuvo baisaus krizio audro
je.' r

Dabar reikia pasakyti žinių 
apie Amerikos Lietuvių Moky
klą, įstaigą mokslo ir apšvie- 
t()S. !

Amerikos Lietuvių mokykla, 
3106 So. Halsted St., įsteigta 
20 metų atgal, tai yra tada, 
kuomet tūkstančiai įpusų bro
lių lietuvių važiavo Ameri
kon. Nemokėdami anglų kal
bos ir nežinodami šios šalies 
papročių, dažnai be cento ki
šeninį, jie butų patekę vargan, 
nelaimėn. Amerikos Lietuvių 
Mokykla visus tuos, kurie at
silankė jon, priėmė-priglaudė 
— už mažą atlyginimą, arba 
ir visai dykai davė mokslo — 
mokino taisykliškai angliškai 
kalbėti, rašyti ,aiškino ameri
konų papročiuskonų papročius — lavino kai
po tikrus šios šalies piliečius, 
šiandien tūkstančiai lietuvių, 
lankiusių Amerikos Lietuvių 
Mokyklą ir joje įgiję tikrą 
mokslą ir žinojimą, džiaugia
si savo laime. .

Amerikos Lietuvių Mokyk
la, kaipo tikro mokslo lietu
vių įstaiga, anglų ir lotynų 
kalbų, yra vienintelė mokykla 
ne vien Chicagoje, bet visoj 
Amerikoj. Tiesa, pirmiau čia 
buvo daugiau įsteigtų moky
klų; dabar apie jas nieko ne
girdėt. o Amerikos Lietuvų 
Mokykla ir dabar gražiai gy
vuoja ir dirba: kaip pirmiau, 
taip ir dabar mokina, lavina 
ir šviečia tuos žmonės, kurie 
mokslo geidžia, šitoj moky
kloj nėra skirtumo: priimama 
ir mokinamą suaugę vyrai ir 
moterys ,vaikeliai ir seneliai. 
Daugelio metų praktika paro
dė, kad galima išmokyt-išla- 
vint kiekvieną; žmogų, pritai
kius jam lekcijas.

! Rūgštį o -pir^ dieną jau pra-

----------------------—,------- ------- 
sidėjo visokių aūgštų ir žemų 
mokslų aiškinimas, anglų, 
lietuvių, lotynų kalbų taisyk- 
liškas guldymas, taipgi žemo
sios ir aukštosios aritmetikos 
mokinimas, pilietystes lavini
mas. žodžiu sakant, kiekvie
nas žmogus lengvai gali Ame
rikos Lietuvių Mokykloj mo
kytis ir išmokti tą, ko jis nori. 
Mokytojas štai ką sako:

“Laike dvidešimts metų ma
no darbo mokykloj teorija ir 
praktika parode, kad galima 
kiekvieną vidutinį žmogų iš
mokyti to, ką aš ir kiti mo
kyti žmonės žinome. Mokslas 
nūnai labai reikalingas kiek
vienam žmogui, kuris nori 
save apsisaugoti. D abar, bai
saus krizio laike, daug nemo
kytų žmonių skundžiasi nu
kentėjo ir pinigiškai ir dvasiš
kai, ypač ateiviai, kurie dau
gumoj nemokėjo anglų kalbos 
ir nepažinojo neteisingų žmo
nių ir jų piktų papročių. 
Ateityj nemokyti žmonės gali 
būt dar baisiau nuskriausti. 
Mano tikslas ir didžiausia idė
ja yra ir lis paremta moksli
šku darbu: mokysiu -r- lavin
siu brolius lietuvius, skiepy
siu jų protan šviesos spindulį 
ir teisybės žodį, atvesiu ant 
moksliško kelio savo tautie
čius, kurie lankys ir ims lek
cijas Amerikos Lietuvių Mo
kykloje.”

— Buvęs Studentas.
J

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystes. laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams. pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakarpč^

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

iš 
9

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

Special Bargenai!
Dutch Boy Lead $Q —100 W«wU svarų 

Ready $ 1.75 Gal 
mui irtopopiera ..,f............. ■ ww Rolė

Grindims Apdangalas
9x12 ............................

S. H. WIDMAN 
3405 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 3998

Egyptian
Mixed ..

AI.WAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

ŠvelnusLabai 
nuo mišinys parlnktlnlo alie
jaus, Švelnaus uksueo,. rinkti
nių kalušlnlų, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažoml« krust Ju
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS crosrr- 
ninkame kas kelloe dienos.

Pabandykit J|1

N0W OFFERED AT 
RE DUČE D PRICES

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte turės savo čvertmeti- 
nį susirinkimą utarninke 27 d. rugsėjo, 
193 2 m., 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos salėje, 3133 So. Halsted St. 
Administracijos ir atstovai malonėkite 
pribūti, nes daug svarbių dalykų apie 
Susivienijimą ir apie Auditorijos reika
lus turime butiąai apsvarstyti. Valdyba.

CLASSIFIED ADS
a

. Educational
Mokyklos

MERGINOS IR AMBITISKOS MOTERIS
Mokinasi paulgražlnimo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar AĮ mėnesi duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieSkojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuokite arba rafiykto gau
site DYKAI 29 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybes. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

MARINELLO SYSTEM.,
National School of Cosmeticians. Ine., 

108 North State St., State 5057

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.

—o—
PIRMI IR ANTRI MORGIČIAI 
Atnaujinami ir finansuojami miesto

arba apielinkių praperčių. Taipgi ukiu Hi Boy $19.50, Migets $11.95, G. E. 
morgičiai. 10 tūbų rankomis išdrožynėtas riešuto

CITY REALTY CO., 
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
Wentworth 0249

Business Service
u .-U LTL- -

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na* 

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

1642 West Divisioh St. 
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, 
ir

oro šviesą, ir pataisome pečius 
t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai. kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Patent Attorney
Patentai

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

rinkų praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Pirmadienis, rūgs. -A 1932

For Rent
19-ta IR MARSHALL BLVD.

Fornišiuoti ir nefornišiuoti, naujai 
pastatyti, moderniški apartemntai $20 
ir augščia.us.

Priešais gražiausią Douglas Parko sek
ciją. 2, 3, 4, 5 kambariai.

3001 W. 19th St., 
Agentas ant vietos.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos, dėl vaikino 

prie mažos šeimynos, karštu vandeniu 
šildomas ir telefonas, 4517 South 
Rockwell St., 1 lubos.

PASIRENDUOJA prie švarios šei
mynos šviesus apšildomas moderniškame 
name kambarys, tinkamas dėl viežlybos 
poras ar vaikino. 6504 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Hemlock 2323, 2 lubos.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbą už janitoriaus pagel- 
bininką, esu jaunas, patyręs ir priklau
sau prie unijos. Dirbsiu pigiai. Šau
kite. Victory 9034, kaluskite Tony.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių Reikia

. MERGAITĖ 20 m. namų darbui, be 
virimo, prosinti reikės. 2 vaikai šeimy
noj —- $3,00. Tel. Irving 5030.

Radios
NAUJAS 1932 Pbilco Radio ir Fo

nografas $24.95. Majestic Console

Console $39.95.
2332 Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—o—
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

biznis išdirbtas, pigiai. Apgyventa vi
sokių tautų. 3435 Wallace St.

' PARDAVIMUI kendžių. cigaretų ir 
cigarų krautuve, atiduosiu už geriausj 
pasiulijimą. 1617 Ruble St.

PARDAVIMUI grosernė. gera vieta, 
parduosiu už prieinamą kainą.

2751 W. 55 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ $120.00, lengvais .iš? 
mokėjimais. Dykai duosime knygą ir 
mapą. *

a. w. BLOM, 
Menominee. Mich.

<Real Estate For Sale
 Į^amai-žeme

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

JEIGU jus ieškote bargenų. bunga- 
lows, 2-3 ir 4 apartmentų bildingas. 
ateikite 5200 So. Ashland Avė., arba 
telefoTiuokite Prospect 5749.




