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Meksika Išvaro 
Papos Atstovą

Papos atstovas Meksikoje prezidento ir 
atstovų buto jsakymu pašalinamas 
kaipo “kenksmingas svetimšalis”

Kaltina Insultus pasisavi
nus jų kompanijų pinigus
Chicago prašys Franciją ir Kanadą, kur jie 

yra pasišalinę, išduoti teismui 
abu brolius Insultus

Mexico City, sp. 4. — Prezi
dentas Bodriguez šiandie pa 
diktavo įsakymą pašalinti iš 
Meksikos papos pasiuntinį ar- 
civyskupą Leopoldo Buiz y Flo- 
res.

Kada po piet pas jį atvyko 
atstovų buto delegacija reika
lauti pašalinti papos atstovą, 
tai prezidentas pranešė, kad jis 
įsakymą jau yra padiktavęs.

“Aš labai džiaugiuos šiuo at
stovų buto nusistatymu”, pa
reiškė prezidentas. “Jis dar kar
tą parodo revoliucionierių drau
giškumą. Mes veikiame vienin
gai. Aš jau padiktavau įsa
kymą, kad papos delegatas bu
tų iš Meksikos išsiųstas.”

Vakar atstovų butas apsvars
tęs paskiaUsiąją papos encikli
ką nutarė pasiųsti pas prezi 
dentą delegaciją ir pralyti* kad 
prezidentas pašalintų iš Mek
sikos papos atstovą kaipo “ken 
ksmingą svetimšali”.

Nors papos • delegatas a'rci- 
vyskupas Buiz y Flores yra 
gimęs Meksikoje, bet atstovai 
jį skaito svetimšaliu, kadangi 
jis, einant šalies konstitucija, 
yra praradęs savo pilietybę 
tarnaudamas svetimai (Vatika
no) valstybei.

šįryt papos atstovas buvo 
prikepus anksti ryte ir pakvies 
tas vidaus reikalų ministerijon, 
kur jam tapo įteiktas įsaky
mas apleisti Meksiką.

Msnoma, kad jis bus išvež
tas prie Jungt. Valstijų sienos 
aeroplanu. Bet dar nėra pa
skelbta, kokiu budu ir kada jis 
Meksiką apleis.

Prieš apleisiant Meksiką pa 
pos atstovas išleido savo pareiš
kimą, kuriame jis atsako į 
Meksikos prezidento prigrumo- 
jimtis uždaryti bažnyčias ir pa 
versti jas į mokyklas, jei papa 
ir toliau maišysis į Meksikos 
vidurinius reikalus. Kartu pa 
pos delegatas bando apginti ir 
papos encikliką. Papos delega 
tas sako, kad enciklika įsakan 
ti kunigams ir žmonėms nekel 
ti ginklo ir ji buk nekurstanti 
kunigijos prie nepaklusnumo 
šalies įstatymams. Papa' esą 
turys teisę instruktuoti kata 
likus dėl jų pareigų, nors Mek
sikos įstatymai papos ir nepri
pažintų.

Bet ypač papos delegatui ne
patinka, kad atstovų butas 
skaito jį svetimšaliu, praradu
siu savo pilietybe delei tarna
vimo svetimai valstybei. Papos
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esą negalima vadinti svetima 
valstybe, nes per jį (papą) Die
vas ir 'Jėzus Kristus valdą vi 
są pasaulį.

Papos delegatas išsiųstas į 
Jungt. Valstijas

Mcxico City, sp. 4. — Papos 
delegatas Leopoldo Ruiz y Flo
ros šiandie tapo ištremtas iš 
Meksikos. Jis, lydimas dviejų 
vidaus reikalų ministerijos agen
tų, išskrido aeroplanu į Jungt. 
Valstijas. Sieną perskris ties 
Lorado ar Brownsville.

Ekonominė konferenci
ja bus laikoma Londone
Į konferenciją bus pakviesta ir 

Rusija

Geneva, sp. 4. — Pasaulio 
ekonomine konferencija bus lai
koma Londone. Tą nusprendė 
Lausannos konfoerncijos pa
skirtoji komisija sušaukti pa
saulinę konferenciją. Į šią kon
ferenciją bus pakviesta ir Bo
sija. Laikas konferencijai dar 
nenuskritas. Ji galbūt įvyks 
tiktai kovo mėnesy.

Japonija nekeis savo 
politikos Manžurijoj
Nepaisys Tautų Sąjungos ko

misijos raporto ir jos reko
mendacijų. Rūstauja ant 
Amerikos

Tokio; sp. 4. — Japonijos ka
binetas apsvarstęs Tautų Są
jungos komisijos raportą, ir re
komendacijas, nutarė nekeisti 
savo politikos linkui Manžurijos, 
kuri siekiasi Manžuriją atskirti 
nuo Chinijos ir palaikyti ten 
pačių iaponų sukurtą neva’ ne
priklausomą Manchukuo vals
tybę.

Japonų laikraščiai paduoda 
užsienio reikalų ministerijos at
stovo pareiškimą, kuriame jis 
pasmerkia Jungt. Valstijų vals
tybės sekretoriaus Stimson kal
bą, pasakytą pereitą šeštadienį 
Philadclphijoj, kurioj jis pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos ir 
toliau laikysis nusistatymo ne
pripažinti ginklu užkariautų te
ritorijų. Tokia kalba, pa'sak to 
ministerijos atstovo, yra pavo
jus geriems Japonijos ir Jungt. 
Valstijų santikiams.

1,000 chiniečių žuvę 
mūšy su japonais

Mukden, Manžurijoj, sp. 4.— 
Japonų karininkai paskelbė, 
kad 1,000 chiniečių, gen. Li 
Tahsing ir Anganchi, toj pačioj 
dienų mūšyje su japonais ties 
Tahsing ir Angnchi, toj pačioj 
vietoj, kur arti metų atgal ja 
ponai pradėjo savo puolimą 
Manžurijoj*

[Acme-P. 5J A. Photo]

Tautų Sąjungos komisija, kuri tyrinėjo Chinijos-Japonijos nesutikimus ir davė Mandžurijos 
klausimu taip nemalonų Japonijai raportą. Iš kaires į dešinę: Gen. Henry Glaudei, iš Fran- 
cijos; Lordas Lytton, pirmininkas, iš Anglijos; grafas Luigi Aldrovandi, iš Italijos; Dr. Hein- 
rich Schnel, iš Vokietijos ir Maj. Gen. Frank McCoy, iš Jungtinių Valstijų.

Atsidarė darbininkų 
bankas

New York, sp. 4. — Fede- 
ration Bank & Trust Co., di
džiausias darbininkų unijų į- 
kurtas bankas, kuris buvo užsi
daręs spalio 80 d., 1931, va
kar iŠnaujo atsidarė.

S k i 1 i m as Anglijos 
Nepriklausomojoj 

Darbo partijoj
Dalis narių sukurė Socialistų 

Lygą ir prisidės prie Darbo 
partijos

Leincester, Anglijoj, sp. 4.— 
Čia laikomoj konferencijoj ta
po įkurta nauja Socialistų Ly
ga, kuri susideda iš tų Nepri
klausomosios Darbo partijos na
rių, kurie nuo jos atsimetė ir 
nori pasilikti Darbo partijoj.

Lyga neturi tikslo kurti nau
ją partiją, bet nori tik sukurti 
organizaciją gelbėti Darbo par
tijos veikimui, ir vyriausia, ves
ti propagandą už socializmą.

Prie Lygos priklausys ir ško 
tijos Socialistų partija, bet tu
rės autonomiją visuose Lygos 
reikaluose Škotijoje.

Socialistų Lyga bus oficialiai 
susivienijusi su Darbo partija 

(Nepriklausomoji Darbo par
tija pirmiau pati priklausė prie 
Darbo partijos. Bet kai Darbo 
partija antru sykiu buvo pa
ėmusi valdžią į savo rankas ir 
nedaug ką tegalėjo atsiekti, ne
turėdama parlamente didžiu 
mos, tai nepriklaUsomiečiai at-4 
simetė nuo Darbo partijos, kai
po perdaug nukrypusios į deši
nę).

Veteranai buriasi 
naujai bonų kovai

. '..i . i.-. r. ■<.

U;niontown, Pa., sp. 4. — šim 
tai veteranų, daugelis su šei 
mynomis, atvyko | čia, o dar 
šimtų jų laukiama', veteranų 
knovencijai, kuri turi atnau
jinti kovą už bonus, kuri buvo 
nutraukta kai prieš kiek laįko 
kariuomenė ginklais ir dujų 
bombomis išvaikė veteranus iš 
Washįngtono.

Mokyklų vaikai de
dasi prie anglia

kasių streiko
Sustreikavo protestui prieš mo

kyklos vartojamas už nuka- 
kapotą algą iškastas anglis.

« 
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Kincaid, III., sp. 4. — Mo
kyklų vaikai) prisidėjo prie ’aftg- 
lakasių streiko, patys sustrei
kuodami. protestui prieš mo
kyklos vartojamas už nukapotą 
algą iškastas anglis.

Streikuojančių angliakasių vai
ką i vietos augštojoj mokykloj 
apleido pamokas ir paskelbė, 
kad jie iiogryš į mokyklą iki 
ji bus apšildoma neunistų iš
kastomis anglimis.

Mokykloj pa'siliko tik 17 
vaikų, ir kad juos apsaugoti 
nuo streikierių pajuokos, val
džia pasiuntė valstijos miliciją 
mokyklą saugoti.

“Musų tėvai nedirba kasyk
lose”, paaiškino jaunų strei 
kierių vadas Joe Forelli, i5 m. 
“Jie streikuoja, kad gauti $6.10 
į dieną, O mokyklos taryba 
perkasi anglis iš kasyklų, ku
rios dirba už $5 skalę. Todėl 
mes neisime mokyklon iki mo
kykla nusipirks $6.10 anglių”.

Mokyklos taryba teisinasi 
tfto, kad ji pirko anglis iš Peo- 
body anglių kompanijos todėl, 
kad ji buvusi vienintelė kom
panija', kuri, sutikusi priimti tak
sų warrantus.

Amerikos prekyba su 
užsieniu • sumažėjus

Washington, sp. 4. ~ Preky
bos departamentas apskaito, 
kad Jungt. Valstijų eksportas 
rugpiučio men. pasiekė $109, 
205,121, kuomet tą patį mėnesį 
metai atgal jis sieke $164,808,- 
440. Sumažėjo ir importas. 
Rugpiučio mėn. importas siekė 
$91,110,475, kuomet metai at
gal siekė net $166,678,184.

Per 8 mėnesius šiemet eks
portas pasiekė $1,056,972,184, o 
importas—$917,215,188. Pernai 
per tą patį laiką eksportas! sie
kė $1,661,545,872, o importas—— 
$1,448,289,340.
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Nušovė šerifą

Rushville, Ind., sp. 4. —Rusk 
pavieto šerifas Bay Compton 
tapo nušautas nepažystamo 
žmogaus, kai jis su dviem pa 
gelbiųinkais išvyko daryti kra
tą viename name, ieškant mum 
šaino.

Daugiau milicijos 
pasiųsta. į kasyk

lų styti
Pašovus vieną angliakasį, mi

licija pasiųsta i Canton

Canton, III., sp. 4. — Pra
šant Fulton r pavieto šerifui C: 
C. Prickėtt/ visa kuopa valsti
jos milicijos atvyko į čia iš 
Peoria. kaęfctoalaikyti čia tvar
ką. Miliciją jau užėmė visa's 
patogesnes vietas mieste, šeri
fas pasišaukė miliciją po to, 
kai nežinomų puolikų tapo pa
šautas angliakasis Robert Pol- 
litt, 22 m.

šioje apielinkėje gyvena apie 
1,000 angliakasių, iš kurių tik 
sau jale gal ir sutiktų gryšti į 
darbą senosios unijos priimto
mis, bet pačių angliakasių at
mestomis sąlygomis.

Naujas Čili prezidentas
Santlago, Chili, sp. 3. — Laik. 

prezidentui gen. Bartolme Blan 
che rezignavus dėl visoj šaly 
ištikusio sukilimo tikslu pasta- 
tyti eivilę valdžią, naujuoju či
li prezidentu tapo paskirtas 
augščiausiojo teismo pirminin
kas Abraham Oyanedel. Tai jau 
penktas čili prezidentas bėgyje 
pastarųjų keturių mėnesių. Jis 
tuoj aus pasitars su partijų va
dais, kad sudaryti kabinetą, ku
riame butų atstovaujamos vi
sos partijos, šis kabinetas eis 
pareigas iki spalio 80 d., kada 
įvyks nauji parlamento rinki
mai.

! ' ■ '■ ;• i >

Sukilimas prieš karininkų pa
statytą valdžią apėmė visą ša 
lį, prie jo prisidėjo ir karei 
viai. Ištikusiuose mažuose su 
sinonimuose ir riaušėse tašo už 
muštą apie 20 žmonių ir apie 
50 žmonių sužeista. 
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Chicago.—Grand jury vakar 
apkaltino abu buvusius Chica^ 
gos visuomenės aptarnavimo į- 
monių magnatus. Samuel In
sull, Sr. ir jo brolį Martin In
sull. Abu jie tapo apkaltinti. 
Už pasisavinimą pinigų, vagys
tes ir vagystes “by bailee”.

Apkaltinimai buvo įduoti vy
riausiam kriminalio teismo tei
sėjui John Prystalski. Įrodymai 
buvo priduoti jury vakar ryte. 
Išklausius įrodymų, jury pasi
tarė apie valaUdą laiko ir išne
šė apkaltinimus.

Kaio tik apkaltinimai buvo į- 
teikti, juos tuoj aus pasiųsta 
kriminalinio teismo klerkui iš 
duoti įsakymą areštuoti abu 
Insullus.

Valstijos prokuroras Swan- 
son paskelbė, kad jis tuoj aus 
darys žygių, kad Franci j a ir 
Kanada abu apkaltintuosius iš
duotų. Sariiuel Insull yra pa-j 
sislėpęc Paryžiuje, o Martin In
sull—Orillia, Ont., Kanadoj,

Streikas Fordo dirb
tuvėje

Edgcwater, N. J., sp. 4.—400 
iš 2,000 darbininkų Fordo dirb 
tuvėje sustreikavo delei visu 
trečdaliu nukapojinio darininkų 
algų. Algos $6 į dieną tapo 
nukapotos iki $4.

Vienna, sp. 3. — Prieš kele
tą dienų čia įvyko Austrijos 
fašistų konvencija. Konvencijos 
laiku 7,000 Viennos ‘policjstų 
buvo įsakyta eiti savo pareigas 
po 24 vai. į parą. Tečiaus vis- 
tiek fašistams pasisekė sukelti 
ria'ušių ir susirėmimų su socia
listais. Susirėmimuose kelios de
šimtys žmonių sužeista.

Washington, sp. 4. — Valdžia 
neužilgo pasigamins 2,000,000 
galionų bourbon ir rugines 
degtines. Ji bus vartojama 
tiktai medicinos tikslams
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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 —

i
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Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S 
Šventadieniais nuo s iki i val.
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taip kad pirm juos areštuoti, 
reikalingas tų valstybių sutiki
mas juos išduoti Chicagos teis
mui.

Prieš juos yra išnešti trys 
apkaltinimai. Pirmas apkalti
nimas kaltina tik vieną Martin 
Insull, kad jis pasisavino $344,- 
720 iš Midle West Utilities Co., 
kad panaudoti tuos pinigus už
statui pas brokerius savo as
meniškai spekuliacijai.

Antras ir trečias apkaltini
mas kaltina, kad Samuel Insull 
ir Martin Insull bendrai pasi
savino $66,000 iš Middle West 
Utilities Co. ir $74,222 iš Mis- 
sissippi Valley Investment Co., 
kad apsaugoti asmenines .Mar
tin Insull spekuliacijos sąskai
tas pas brokerius.

Teismas nustatė po $25,000 
kaucijos už kiekvieną apkalti
nimą. Todėl iš Martin Insull 

j bus reikalaujama $75,000 kau
cijos, o iš Samuel Insull $50, 
000. i I ■ ji *

Protesto demonstra
cija prieš Hooverį

Tūkstančiai ūkininkų susirinko 
į Dės Moines protesto de
monstracijai.

Dės Moines, Iowa', sp. 4. — 
Keli tūkstančiai vyrų, moterų 
ir vaikų, farmerių streiko pri
tarėjų. surengė šiandie demon 
staciją protestui prieš prezi
dentą Hooverį, kuris šiandie at
vyksta čia laikyti prakalbą.

Daugelis nešė plekatus, ku
riuose už dabartines agrikultū
ros ir ekonomines sąlygas kal
tina prezidentą Hooverį. Visi 
demonstrantai buvo pasirėdę pa
prastai darbiniais rūbais. Ne- 
kurie jų išvyko iš namų dar 
prieš auštant. Farmerių strei
ko vedėjas Milo Reno tikisi, 
kad nauji tūkstančiai farmerių 
yra ke’yje ir atvyks demonstra
cijai į vakarą, kada ir prezi
dentas bus mieste.
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Kenosha, W
Mirė Juozas Jurevičius.

Pereitą savaitę staiga pasi
mirė Juozas Jurevičius, 2112 
—5th St. Pasimirė jis nuo 
širdies ligos. Buvo 19 metų 
amžiaus. •

Jurevičius į Ameriką atvyki 
ko prieš 34 melus. Pirmiausiai: 
sustojo Chicagoj, kur išgyve
no ketverius metus. Vėliau at
vyko į Kenoshą, kur įsigijo 
daug draugų ir pažįstamų. 
Priklausė jis prie SLA. 212 
kuopos, l>raugystės Lietuvių 
Balsas ir prie kitų organizaci
jų. Palaidotas tapo šeštadienį 
su bažnytinėmis apeigomis.

Velionis paliko žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų. Konoshoj 
taip pat gyvena jo brolis An
tanas, o Cambridgc, \Vis 
šuo Victoria Grubcl.

sc-

svctainčjc.

SLA. 212 kuopa rengia šei
mynišką vakarėlį, kuris įvyks 
penktaciienį, spalių 7 d., Gor- 
inan-American
Pradžia 7:30 vai. vakaro. J- 
žanga tik 10 centų.

Visi Kenoslios ir apiclinkės 
lietuviai yra kviečiami tame 
vakarėlyje dalyvauti ir pa
gelbėti tiems bedarbiams, ku
rie nebegali užsimokėti savo 
duoklių į SiTsivienijimą. Visas 
vakarėlio pelnas kaip tik tam 
tikslui ir yra skiriamas.
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Musų kauntėj socialistai su
rinko nominacijose vienuolio 
ką šimtų balsų. Tokio pasise
kimo socialistai čia dar nie
kuomet nebuvo turėję. Turiu 
pasakyti, jog socialistų tikie- 
tu liko nominuotas į valstijos 
Assembly ir lietuvis 
Martin.

—o—
Dar kdli žodžiai apie Dr. 

Alenksandro i Braze-Brazevi- 
čiaus vestuves. Pirmiausiai 
reikia pažymėti, jog Dr. Bra
ze yra sunūs musų kolonijos 
žinomo veikėjo Charles K. 
Braze. Medicinos mokslą Dr. 
Braze baigė šį pavasarį Wis- 
consin universitete, o dabar 
yra apsigyvenęs Ashland, 
\Vis.

Dr. A. Braze pasižymėjo ne
paprastais gabumais. Iš viso 
universiteto tik keturi gabiau
si studentai buvo išrinkti į

John

NE NUPULK DVASIOJ
.••ig.i nrnate taip tvirtas ir gyvas kaip 
),;m' buvote , __  " ’
katavimai susilpnino jtuiij spdkas. Yra tam 
valatei. 
konibinar-ijp. 
tiikstai>'’iams 
Nl’GA-TONE 
pirnuwil'n?sc 
į>aaigydatnas 
luotas. Nusipirk , 
pamatytu to tą 
vardų NUGA-AONE.

organizaciją. Tų studentų tar
pe buvo ir Dr. Braze. Už pa- 
sižyiųėjiinų moksle jis taip 
pat gaudavo slinendiją.

Prieš kiek lauko Dr. Braze 
apsivedė su p-ic Myrtlc Alber
ta Beal iš Racine, kuri yra pa
sižymėjusi muzikoj. Vestuvės 
buvo nepaprastai šaunios ir įs 
pudingos.

Linkiu jaunam daktarui 
kuo laimingįausro šeimyniško 
gyvenimo ir pasisekimo pro
fesijoj.

— Vietos Pilietis.

ARGENTINIŠKI 
KURIOZAI

Lietuviški tautininkai apie Lie
tuvos atstovybės orakulus. 
Anot jų oficiozo vadai—-gny- 
ndos.

taip tvirtas ir 
pirmiaus, rūpesčiai ir kiti rei-

*. . . . ” i
Gydytojas specialistas Išrado tokia 

kuri atKT»)žino pasitikėjinui 
žmonių. Tai dabar vadinama 
ir Kalima nusipirkti visose 
vaiatynyčiose. vieno mčnesio 

kainuoja $1.00. pilnai garan- 
vienų butelį šiandie, ir 

sklrlunių rytoj. Atsiminkite

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų 

“Laisvas Žodis”
"LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar 

bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų .gyvenimų.

•‘I* ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodos darbus.

"L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per me
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga. 
Gogola iela 7a-9

pirmieji 
kad

Volendam ♦ Veendam 
yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir riešui su^lie-, 
kinus per Rotterdamą ar BottlcJgtte- ’ 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antrpj klesoj) ir modemi
ni) Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Peatborn $t.» Cbicago

Visam lietuviškam pasauliui 
jau gerai yra. žinoma, kad šim
tui tūkstančių Pietų Amerikos 
lietuvių atstovaVimui Įsteigta 
Lietuvos atstovybe savo veiki
mą pradėjo klebonijų “galybe” 
stiprinama. Nusivalkioję kuni
gai Bumša su Janilioniu naudo 
jo konsulato ir atstovybės auto
ritetą savo juodos reakcijos 
tikslams ir lietuviams bedar
biams skiriamas valstybines lė
šas pralėbaudavo kunigai su sa
vo “paniekomis.’’ Kterikališka j 
šunlapis “švyturys” niekino 
šviesesnius lietuvių visuomenes 
asmenis, organaudamas konsu
latui ir atstovybei. O jeigu kas 
drįsdavo iškelti viešumon at
stovybės orakulų makinacijas, 
tą provokaciniais skundais ir 
oficiaUnėmis antspaudomis ant
spauduotais donosais kišdavo 
žvalgybos kazemetuosna.

Neturėdami visuomenės pri
tarimo, klerikalai susmuko. 
Griūdami suteršė ir Lietuvos 
atstovybės autoritetą. Nors kle
rikalinės erkes labai giliai įsi
siurbę lietuviškan “bekonan“, 
vienok atstovybė bando jų nusi
kratyti. Skęstantis griebiasi už 
britvo,... Atstovybės konsulam 
skyriaus vedėjui ponui Kučins
kui tapo įsakyta sutverti tauti 
ninku sąjungą, kad išsiuntinėti 
pasveikinimus “kur reikia.“ Po
nas Kučinskas 27 metus gyveno 
Paryžiuje ir dėl to yra didis 
“tėvynes mylėtojas“, tuo labiau, 
kad turi valdišką tarnybą. Jis 
susirado tris žmones: “Argenti
nos žinių” redaktorių-leidėją p. 
K. Kliaugą, iš Paragvajaus at 
vykusi buvusį Lietuvos kariuo
menės karininką K. Žilinską h 
stiprų laisvamani B. Balčiūną. 
Jie atliko visus formalumus: 
išsiuntinėjo pasveikinimus, su
redagavo manifestą, surengė 
balių, “Argentinos žinias“ pasi
rinko tautininkų sąjungos or- 
ga’nu. Dalykas labai natūralūs. 
Stebėtino tame taipgi nieko nė
ra. Kas charakteringa, tai tau
tininkų nuomonė apie lietuvis 
kus kunigus, kuriuos pažangioji 
visuomenė visą laiką vadino žu 
likais, o atstovybė su konsulatu 
su jais taip artimai bendradar
biavo, kad ištvirkę kunigai fak
tinei valdė 'tautinės politikos 
triupus, buvo oficialistų ‘oraku
lai. Subankrutavę kunigai kal
ba apie laikraštinės etikos rei
kalingumą. Elementas, kuris ne 
silaiko elementarinių etikos dė
snių kalba apie etiką... O išnfth 
šusios iš kunigų rankų triupuą 
“Argentinos žinios“, t. y. Ar- 
gentimis tautininkų sąjungos 
organus prie tos progos štai ką 
praneša apie Lietuvos atstovy
bes orakulus:

“Kaip nekeista, bet pagarsėję 
savo jezuitine demagogija ir 
ne klerikaiiškų lietuvių provo- 
kavim'i, Buenos Aires Hetuviš 
ki ‘kakmeisteriai’, Bumša su 
nilioniu, prabilo apie reikalingą 
mą musų spaudai etikos.

“Skundimai doresnių lietuvių 
policijai, rašymai ant jų juod 
žiausių donosų ir melų, grasini 
mai teismais, Mumšai su Japį-

tatų. Nepasmaugė visos spaudos; 
ir neprivertė jos nutiltį.

“‘Bųjnšos purvinosios plunks
nos etika mums visiems jau be 
galo pažįstama. Tik jis, o no 
kas kitas iš savo etikos supra
timo, daugelį dorų visuomenės f 
darbui atsidavusių lietuviu ap
lojo ‘kriminalistais, bolševikais, 
baltosios vergijos agentais’ ir 
visaip kaip tik jo suniekšėjųs 
sąžine galėjo išgalvoti. Dabar, 
girdi ręikalinga. kurti žurnalis. . 
tų sąjunga, kad toji sektų 
sų spardos etinę pusę. Mes i 
nom, Rad Bumša' ir tą galės iš- 
IMji’ėti. Jis tokių ir šiokių ‘o|r- 
ganizacijų’ priperto kiek jus 
benorit, bot jo etika vis purvi
na paUJiko, nębus geresne ir 
ateity, kol bendrai šie abu 
gnyndos, ši visų lietuvių gėdai 
smirdės čia At'gentinoj-. Mesi 
visi esam gyvi ir prieš ‘Kiako’j 
šnipus negalim kiikytis tokio’ 
dėsnio, k«d jei tau davė į vei-’ 
dą> atsuk |am dar ir kitą-. Nė-’ 
kuomet, nei Visų, kurio moka 
valdyti plunksną, musų spaudos, 
ir organizacijų yra v-ienint^ė ir 
pirmaeilė pareiga sukaupti vie
šas jėgas, kad greičiau nusikra
čius ?ių dviejų demagogų ir 
kaip Wlint greičiau su skardy- 
nėmįs išlydėjus juos ten, iš kur 
juos nelabi vėjai atnešė. Etika 
reikailnga, bet prieš tuos, kurie 
moka gerbti žmogaus asmeny
bę, tačiau nebebūna didelių mą
stymų apie mandagumą, kai 
banditai įlindę į namus kėsina
si ant žmogaus gyvybes, juo
dieji ‘Kako’ agentai buvo ir yra 
pasiruošę ne vieną lietuvi mo
raliai žudyti, todėl su šiais lie
tuvių išgamomis kova iki galo.

“Mes juos vadinam lietuvių 
išgamomis, todėl, kad tik jie 
Bumša su Janilioniu, savo de
magogija, savo provokacijomis 
sugriovė lietuvių vienybę, at
stume nuo tautiško daug rimtų 
žmonių. Vietoj ‘Kako’ agentų 
lizdo, kur nieko rimto nėra, 
kur vardu 12 fikcijų 
klero propaganda, mes 
ną turėtumėm didelę 
pajėgą ir suvienytomis 
mis galėjom daug
Kaip nėra, liūdna, tačiau to ne
buvo ieškota iš tenai iš kur rei 
kęjo ieškoti.“

D.
Kunigai prisipažino, kad Lietu
vos valdininkai, tarnaujanti 

kunigų politikai, yra 
durniai.

Argentinos lietuvių visuomet 
nei nuolatos protestuojant prieš 
laikymą konsulate, o paskui at
stovybėje suidiotėjusio palaidų* 
no ir sukčiaus B. Steponaičio, 
pagalios jis tapo iškeltas Brazi* 
lijon. Kunigams jis buvo labai 
geras, kuomet drauge su jais 
bėgiodavo policijo'n skundimų 
'“tikslais“, bet kada tas diplo
matinio korpuso gėda išsidangi^ 
no, tai konsulato ir klebonijos 
oficiozas, jį palydėdamas ši 
taip parašė :

“...pastaruoju laiku jautėsi, j.n 
sieloje ir gyvenime lyg kažko
kia disharmonija... O kiti jį 'kei
kė ir Kartais pyko... šiandienį 
žinant šios šalies gyvenimo są
lygas suprantama, kad šitamę 
krašte labai lengva netik ne 
normalių žmogumi pasidaryti, 
bet ir visiškai iš proto išsi- 
kraustyti. Užtat negalima' ir 
džiaugtis Steponaitį palydint j 
naują vietą.“

Taigi patys, oficialistai piipa{ 
Žino, kad Stoponąitis yra bę- 
protis., “švyturys” dėl to ųesi- 
džiaugia jo išvažiavimu, kad ir 
Brazilijos lietuviai pamatys tą 
Lietuvos gedą.

Tai tokis elementas paskirtai 
globo.’imui šimto tjukstaisčhi 
Pietų Amerikos lietuvių. Kada, 
tokios tragedijos reiškinius pa 
stebėdavo. ppo^eijos ąpmiiiįa', ta 
dftMĮgęlis nepatikėdavo arba w- 
taųdavp.

Tai šitokie perlai spindi bu 
simos Pietų Ąjnerikos lietuvi i, 

' istorijos medžiagoje.

varoma 
šiandie 
lietuvių 
pajėgo-

nuveikti.

ių. Jų redaktorius mielu norn 
lankydavo jų parengimus, o tų 

laiką pet prganavę jų n^enp 
aleliui, vadinamu “Liaudies 

Teatras.”
sų jais Vilią Devoto bastilijoje 
ir paskui arčiau pamatęs dyl^i-. 
duoniaujr.nčių komunistų va
dukų “aspiracijas,” paskelbė 
jiems atvirą kovą. Dabar “A 
Ž.” rašo:

“ ‘Arg, 'Žinioms’ iškėlus aikš
tėn lietuviškų rytojinių bolševi 
<ų skriaudas* kuldų dėka vien 
Avcllųnedoij išmesta dau-, 
giau !?(W UetUVių gatvėn iž fa j 
jrikų, lietuviški Išgamos pašė-; 
lo kam jų blogus darbus paro
dėm plačiai lietuvių visuomenei.

Visų lietuvių šventa pareigą 
boikotuoti tą visą šlamėtų lizdą, 
tiek daug kenksmingą lietu
viams.“

Arbą* |
‘Teėjusios savaitės pabai

goj, Parųue IMrieies rajone; 
buvo areštuota ąįnę 14 lietuviui 
įtaptų rytojii^M^ Ąrešiįųętiieji 
visi išvežti Vilių Devoto 
man. Išvežtą tahte’i rytoj iečių 
raštai ir skaityklėle. Rimti lie
tuviai patrisieČ’įąi .pasakoja,; 
kad už kvailų ir Lol^evi-; 
kuoj-ančių vaikezų,, keli visai ne
kalti lietuviai imkęntėjo,

Lietuviams bęndrai reiksdin-; 
ga saugotis rytoj'iečių, nes jie 
jau ne vieną nelaimę yra lietu
viams užtraukę.”

Net “partiniuos^” čia priviso 
“sklokiniiikų,’’ tai ką bekalbėti 
apie buvusius simpatizatorius, 
ar bent juos toleravusius Žmo-' 
nes.

Pirmiau 
metinedavo “Argcntmos Lietu 
vių Balsui”, buk tarpe balsiečių 
ir kpnsuliiiiai-kiiųiginių veikėjų 
nesą jokio skirtumo. Bet tai bu
vo politika įtik, anot tos pasa
kos, “dlią' prostoj narod”... Da
bar jau prikiša “Balsui,“ kad jo 
žmonės atsisėdo prie bendro sta
lo Su bolševikais iš septynių or
ganizacijų sudarytame bedarbių 
šelpimui komitete? Tiesą pasa
kius, tai baksiečiams nėra' jokio 
reikalo traukti Už ausų nusmu
kusius bolševikų^ kadangi bol
ševikai čia atsižymi vien darbi
ninkų su Vadžiojimu ir kitų pa
žiūrų žmonių ^eižimu. Bet 
kaltinti “Balsą“ t šubolševikėji- 
me taipgi nėra. į pamato. Tai 
vien taktikos klaidos.

Pačių bedarbių kolonijose sUn 
darytas komitetas šaukė višų 
organizacijų atstovų susirinkL 
mą “Lietuvos” salio ne. Atėjo 
visi (apart kosulato atstovo)^ 
Vieni papolitikavę išėjo, kiti 
.pasilikę sudarė bedarbiams šel
pti komitetą, kuriame rodos, 
nėra vietos jokiems poJitikięria- 
vimams. šis aktas išnešė kųnL 
ganis ’tnupųs iš' įlankų, kurie 
melavo, buk jię tųrj kokį tai be
darbių komitetą. ? Jo, vąrdų jie 
ėmė lietuviškus litus ir juos 
pralėbaudavo.

Netikėta bomba.
Labai apsiriko ta spauda i^ 

tie žmonės, kurie nepartinę dr- 
giją “Lietuvą” Ir jos organą 
“A. L. Balsą” pravardžiavo 
šistais. ' f L¥?

“A. L. Bdlsas” .štai kaip ‘^pa-; 
sveikino” susi kūrusią Auganti 
nes Lietuvių Tau^hinkų Sąjun-; 
■gą:-

^Fašistų lizdas.
“Lietuvos konsulo Argentino

je p. Kučinsko - pastangomis,
— —m— ii i iMii.i—.n ............ ...

Bet pabuvęs draugei

šiomis dienomis susuktas lietu
viškų fašistų lizdas, p. Kliau
gos leidžiamų ‘Argentinos ži

“Į lizdą patupdytas tūlas ži- 
liųskas^ o apie i j aptūpė lito 
kvapą užuodę kėli ‘didvyriai, 
kurie lig šiol buvo prisidengę 
darbininkų reikalų gynėjų kau
kėmis.

“Pažangiosios Argentinos lie 
tuvių organizacijos, broliai dar- 
bininkąi ir vigu Argentinos lie
tuvių visuomenė! Fašiątų dar- 
bus jau mes gerai žhiome. Di 
dži^usms jų Uotas—kiek galini 
prispaust darbininkiją, kuriant 
sau privilegiructus aristokratų 
(ponstvos) luomus. Visuos fa
šistų vald.omu.os. kraštuose, ka- 
iejimuos vysta gražiausi darbi
ninkijos žiedai, kiti skurdą ken- 
čia išbėgę į svetimus kraštus.

i Ginkluotos fašistų bandos už 
darbininkų orgąniza1' 

cijąs, žudo ramius gyventojus, 
,iš kujlkosvajdžių apšaudo mpte- 
ris ir vaikus. Ne kito ko mums 
linki ir Buenos Aires lietuviški 
fašistai. Tat visų musų prievole 
juos bpikoutoti, kad neradę vi
suomenės pritarimo, dar nesu 
spėję susiorganižucti, suban
krutuotų taip, kaip subankrota- 
vo Patagonės gatvės klerikalai 
su snvn tariamuoju lietuvių na- 
m.” 1

davatkos reikalauja etapu par
varyti Lietuvon. Straipsnyje 
“Bedarbių pinigai kriminalia- 
tams“ tvirtina, kad kun. Rad 
žius ir jo sėbras Vladas Svilai- 
nis, Vidiškiuose padaręs mal-

vereacijas su pašto pinigais su
moje 5.000 litų, gauną po kelis 
šimtus litų kas įpėnesj, už reiš
kiamą prielankumą atstovo po
litikai, —B, K. A.

Bs. Aires, rugsėjis, 1932.

Ci Airi

Telefonuok man tankiui, sūneli!

A. ž’.’ nuolatos iš-

—o— -
“Naujoji Banga’’ proiestuojia.

Urugvajaus Sociąbstų Parti
jos Lietuvių Sekcijos dvisavait 
raštus %<N. B.” protestuoja, kad 
Lietuves tovybė Pietų A- 
merikai mieto bedarbiams ski

T 

ri'a'mas lėšas tokiems gaiva
lams palaikyti, kaip Montevideo 
gastroliuojantis kunigas Kad
žius, kurį jo apgautos Lietuvos

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wąbafih Avė.. 
Suite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš spccializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS

Hernia (Ruptura) . Goiteris,
Varkose Vcins Hcmoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akrų)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų, i

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

■ Nedaliomis pagal sutarimą.

Į*MiUii»!! Į>' i■■.!■ ............ '
Rudeninis Sezonas 

Prasideda Dabar
Dresltj Dezalnlninms Ir 

SkryVįlliU Tutluryinus

Mes telkiamo ekspertų 1n- 
BtfukofjaB Dlcntimls Ir Va
karais, žema kaina. 
Skrybėlių dirbėjos uždirba 
■nuo $25 iki $50 savaitei.

į-JĄnt jų yra didelis parel- 
' kalteViinas.
Išsimokink papuošti, nu
velti ir padaryti sau pui
kių s)<ry bClai tų dar bosi- 
hiokinanl.
»!AWKtt PRKSSMAKING 

(OI.I.EOE
J13U &. VVabliHh Avrtuio 
kuųrpus Van Biuon S t, 
ilašyklto dėl knygutes 

■Gbubito jų DYKAI.
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Į.......... . l> II III........... II 1
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LIETUVAITĖS -
Turime Naują

Valdu

ji kainuoja W

$1.00
Pasiskubinkite ją nusi

pirkti,.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

TUa- « • ,ii.>ii «'■ ir .....n........—,_į ...»........... ...

........
V-

^KURTUMĄ
Užhng Galvoję ir Slogas

lr Yž;IXAS h- 'Švilpimas, bėgimus Ir skausmas fiveluos ir opios 
U amiioB ir slogpsi Jus nireistobėsito -kaip errolt Ouriiw gral| 

■JtuiiH 'haffelbBti. 'ęhl 'Jus Wqii^ką ?iil Jfts jau 
mčarhlOtO vleolUųs Artistus, 'bot nenustokHo VIUlos 'pirm nogu 
suethhMiiiiilte 'šu ’OurtUio ir pamatysite katft Jttms 'gali pagcl-

esrfiit. Tai Ąrn 'tikrai

A$ kentBjaų nuo ąiisų 
u yisaĮ kųrtyps. AB sūr 
h|ulu, kad tai pastobS-

kirvio W- minęs kalba. Neseniai

,,g: 
ainiu,' ktit'ftlos’ -Į*A hiktiiaii ’bo' vilties emii 
m ■ * i •' ■■■ ■■■ ■

'Hdhn Werodf(h iB (JanadoB sako: “Z 
virs ai būdavai. rr.„,.

tik piiųc 'bulmfo Olivine ii’ ’rnpdii, kad tai pastębB-

mA*l**»
oųtttok, pirkęs vaistus, pasiimu- 

tono žmonių gavo nuo Omine. Ke-

“Ą. apie bsi^viktj “tiw 
pęlnŲ^”

Neperseniai “A; JabM to,

j™ MmhKron CHILwWtM

SliHtok ippkfiJfiH už uublen IUvCou
įlok lifttbrtg'vinimu. koki ‘dauriatiB Kaip 'piihb tiifHl
Itttą -iHflų i; :$tiĮ| II- naloitirvĮnfmft tųojfipa. p, R. t. Mkxwell. (forai žinomas Bp- 
rifas . “'ri.k 1CQ ^cl6J«u vartoti atyrą, butelĮ ir man ipalonp pasakyti, kad aš 
širdžių'‘Wp • nitam laiblIkNMHB tiktli. ^ikpaien, pli-hik syk ’Bltj Vasalu ; išgirdau 'bažny
čioj 'Vąijpnę. ihįjp atkakli Jusi) Ilga >nobtj|įj. >Į|}b’tįjĮfjitę paifWh)U, Ourlllo.
Jokioj rWko8, ahS)pj(njft, pHl’Iflft ti^i atlikti savų aj-ba 1#;^ pleko nękoinuuj. 
4’ai‘tkduoSa 'ii- moiiiehflitojttiftk Miaigroklv -Litfgdts ‘it- - ftytūta vaistmydiu.

ip^atobStlpaa lųokBliSkas tlradhnaą. 

ligds virš 
v iii-toj nu

Motinos negili tiRcria, kad jų užimsi Mo
kyklon išvyk; sūneliai joms tankiai rašy
tų—jie jokio budo ui negali iSpildytil 
Štai kodėl išmintingos motinos padaro su
tartį tankiam -tclefonavimui. IŠ KITO 
MIESTO PAŠAUKTI YRA LABAI LEN
GVA—ima tik vieną minutę—ir tai kai
nuoja nedaug.—be to pašaukimas telefonu 
yra visuomet labai smagus sus mesimo bū
das.

NAUJAS RADI01933
Intcr-Ocean, kurios pasie
kia tolimus kraštus, gra
žaus balso, pasiekia Kana
dos, Mcxikos, Pietines A- 
merikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Majes- 
tic ir Spartom Pamatykite 
šiuos naujus 1933 Radios 
Budrike krautuvėje, o jus 
nusistebėsite jų tobulumu 
ir gerumu.

Kainos žemos trumpam ■rr-
laikui. Jūsų seną radio 1- 
mame mainais.

Dabar aplaikėnifi mažų Baby Grand Radio, kuriuos 
specialiai parduodame trumpam laikui po gg

Jos. F. Budri k, M 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Mortgage and Bond 
Holders Protective 

Committee
PUOŠ TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 

MOKTGEOIU SAVININKAMS
Kaip iškolęktųoli užvilktus nuošimčius.
Kai.]) surasti savininkus “SpŲt iųorgeČUWč”
Kaip atgauti pinigus už “befąųlf* morgečius.
Kaip ^augiausia gauti už supiaŽėjusips vertės ir nuo

šimčių nebemokančius Gold Bonus.

■ NAMŲ SAVININKAMS
Jjkųip ąliiaujintl išsibaigusius morgečus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo torcĮpsavimo.
KtMP 'savininkus išdalinto uwM?gičiaus ir įvairių 

kitokių navttaajj.į’ t
Su visais reikalais kąeipkitčs ..prie MORTGAGE

AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius
.'. T. RYPKJEVICIAUS, .'

1739 So; Hafeted Street.
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Adv. A. A. Šlakio kaltinimai yra paremti 
iškraipytais faktais 

.... —....... . 

Joseph J. Elias atsakymas į adv. A. A. 
Šlakio straipsni

Advokatas iškraipo faktas
Universal State banko dc- 

pozi torių susirinkime, laiky
tame rugsėjo 16 d., š. m., adv. 
A. šlakis pasakė, buk aš, J. J. 
Elijošius, pasiskolinęs iš Uni
versal banko $14,500 gegužės 
mėnesio 9 d. 1932 metų — reiš
kia, kuone prieš pat bankos 
užsidarymą.

“Naujienų*’ No. 225-me aš 
nurodžiau, kad kalbamą pas
kolą gavau daug ankščiau. Bet 
p. šlakis pakartojo tą patį 
kaltinimą “Naujienų’’ No. 
230-me. Taigi priseina apie 
šitą paskolą paduoti banko 
rekordus.

Rekordai sako ve ką: Aš, 
J. Elijošius, gavau iš Univer
sal banko paskolą $15,000 ba
landžio mėnesio 13 d. 1929 m. 
Tuo laiku, kitų tarpe, banko 
direktorių (taipgi ir jos advo
katu) dar buvo p. A. šlakis. 
Jis, kaip ir kiti direktoriai, tą 
paskolą užgyrė ir savo parašu 
patvirtino. P. šlakis negali 
užsiginti šito fakto, ba jis yra 
užrekorduotas banko protoko
luose. Ir tuos protokolus ban
ko resyveris gali parodyti įdo
maujantiems.

Kas atsitiko su paskola to
liau? Štai kas: birželio 11 d. 
1930 m. ji tapo atnaujinta ir 
padidinta iki^ $18,000; kovo 
mėnesio 9 d. 1932 m. (t. y. 
šiemet) ji vėl buvo atnaujinta, 
bet jau sumažinta iki $14,500. 
Taigi šiemet aš ne pasiskoli
nau, bet gavau senos paskolos 
atnaujinimą.

P-nas šlakis sako, kad jis 
nebuvęs Universal banko di
rektorių, kai ši paskola man 

tapo duota. To negana: jis 
dar perstato dalyką taip, kad 
žmonės suprastų, buk aš už
traukęs naują paskolą prieš 
pat banko užsidarymą. O tai, 
kaip .matote, yra netiesa.

Paskolos kitiems direktoriams 
ir ne direktoriams

Anot p. šlakio, J. Levin, 
Universal State banko direk
torius, gavęs”'* iš Universal 
banko paskolą $12,500 balan
džio mėn. 12 d. 1932 m. — reiš
kia, irgi šiemet ir vos pustre
čio menesio pirm banko užsi
darymo.

Faktas betgi yra tas, kad ši 
paskola buvo duota Levinui 
1928 metais, kada ir p. šlakis 
direktoriavo Universal State 
banke ir buvo jos legalis pata
rėjas.

Už tą paskolą tapo užstaty
ta žydų vadinamų košernų de
šrų kompanijos Šerų. P-n u i 
šlakiui tie Šerai atrodo šian
die ne “košer’*. Ale, matyti, 
jie atrodė jam “košer“ ir pati
ko 1928 m., kada savo parašu 
jis patvirtino nutarimą duoti 
paskolą. Gal anuomet tie Še
rai p. šliakiui atrodė “košer“ 
todėl, kad jis, kaip Universal 
banko direktorius ir advoka
tas, gaudavo per banką ne 
vieną riebią bylą?

J. Levinui paskola buvo 
duota 1928 m. Ji atnaujinta 
porą atvejų; paskutinį kartą 
šiemet balandžiu 12 d. Ta
čiau iš p. Šlakio aiškinimo at
rodo, lyg ji butų naują pasko
la. Reiškia, p. šlakis ir vėl 
iškreipia faktus .

Paskola II. C. Laycock’ui 
(buvusiam Peoples National 

bankos prezidentui) buvo duo
ta kovo mėn, 28 d. 1927 m. Ji 
tapo atnaujinta pora atvejų ir 
paskutinį kartą 1932 m.

Paskola P. C. Clemensenui 
duota spalių mėn. 5 d. 1927 m., 
ji buvo atnaujinta ir suma
žinta rugpiučio 21 d. 1931 m.

Dar p. šlakio direktoriavi
mo laiku duota paskola Frank 
VVebb’ui. ši paskola duota 

i balandžio 25 d. 1926 m. At- 
| naujinta ir sumažinta keliais 
atvejais.

Iš p. šlakio suminėtų pas
kolų (“Naujienų“ No. 230-me) 
pasilieka dar viena. Tai $12,- 
500 paskola A. Kamenjarin’ui, 

■duota birželio 30 d. 1931 m. 
ĮTai vėlesnė stambi paskola, 
kai jau p. šlakis •nebebuvo 
Universal banko direktorius. 
Bet už tą paskolą A. Kainen- 
jarin užstatė .pirmus morgi- 
čius sumoje $15,000 ant biznia
vo namo, kurio kaina siekė 
$52,000 .

Ar deramai elgiasi p. šlakis?
Pasižiūrėkime į datas šių 

stambių paskolų, kurias davė 
Universal State bankas ir ku
rias mini p. A. šlakis “Naujie
nų“ 230 num. Man pačiam pa
skola buvo duota 1929 m.; J. 
Levinui — 1828 m.; II. G. 
Laycock’ui — 1927.

Kodėl p. šlakis sako, buk 
šios paskolos buvusios duotos 
1932 metais, kuomet tikreny
bėj jos tapo tik atnaujintos?

Jeigu šios stambios pasko
los butų buvusios naujai duo
tos šiemet, tai Universal ban
kos vedėjai butų sunkiai nu
sikaltę . Bankui šiemet reikė
jo viso cash (grynų pinigų), 
kokį tik galėjo jis sukelti. Da
vimas naujų stambių paskolų 
tokiu laiku butų buvęs dide
lis banko vedėjų nusikaltimas 
depozi toriams.

Bet jeigu paskolos buvo 
duotos seniau, pavyzdžiui 
1926, 1927, 1928 ar 1929 me
lais, lai dalykas visai kitoks.

Anuomet biznis ėjo gyvai, 
žmones pinigų iš bankų ne
traukė ir paskolų grąžinimas 
atrodė užtikrintas. Todėl ban
kai ir galėjo duoti standes
nes paskolas.

Depresijai užgavus šalį te
ko uždaryti kreditus naujoms 
paskoloms. O su senomis pa
sirodė reikalas elgtis kitaip: 
teko jas atvejų atvejais atnau
jinti ,nes dažnai buvo praktiš
kiau tikėtis šiokio tokio nuo
šimčio už jas, negu bylinėtis 
dėl jų teismuose.

P-nas šlakis, norėdamas pa
daryti mane dideliu nusikal
tėliu, sako (iškreipdamas fak
tus), buk aš ir mano “sėbrai“ 
gavę stambių paskolų iš Uni
versal banko 1932 m., neužil
go prieš bankos užsidarymą. 
Ar dera taip elgtis senam ad
vokatui, lai pats p. Šlakis 
sprendžia.

Konservatyvis 
nuo 1882

Drovers National Bankas 
buvo Įsteigtas 1882 metais, 
nuo to laiko jo valdymo bū
das buvo labai konservaty
vis. Šiandie, jo klijentų skai
čius greitai auga dėl to kon-

nusistatymo, kuriame apsireiš
kia nepaprastai augštas laipsnis likvidacijos. 

Mes siunčime Lietuvon draftus, perlaidas 
arba telegramas litais arba Suv. Valstijai 
Doleriais.

Kalbame lietuviškai. — Klauskite p. Stungio.

T1R0VERS 
| Bnationalbank 

IltUSTtfSAVINGS BANK
Halsted at 42nd St.

Bankinės' valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj *• 
9 ryt6 -8 v. v., Subaloj 9 ryto—2 vai. po piet.

Jo tokio elgesio priežastis, 
manau, bus šitokia. Visi Chi- 
cagos lietuviai žino, kad pra
eity mudu su p. A. šlakiu bu
vome “prieteliai“. Visi žino 
taipgi, kad jis ilgoką laiką 
buvo Universal banko direk
torius ir advokatas. Dabar, 
kada bankas užsidarė ir kada 
aš pats suklupau ,lai p. šla
kis skubinasi visuomenei pa
sirodyti, jogei jis su manim ir 
su davimu paskolų iš Univer
sal banko nieko bendra netu
rėjęs. O kad labiau įtikinti 
visuomenę, tai jis dar mane 
spiria.

Ir p. šlakis yra atsakomingas 
už paskolas

Faktas betgi yra tas, kad ir 
ant p. Šlakio gula atsakomybė 
už paskolas man. pačiam, p.p. 
Levinui, Laycock’ui, Webb’ui,

Clemensen’ui ir kai kuriems 
kitiems.

P-pas A. šlakis gerai žino, 
kad % visų paskolų prašymus 
pirmiausia prižiūrėdavo Uni
versal banko Paskolų Komi
tetas, pasitardamas su advo
katu, kaip su įstatymų eksper
tu. Paskui komitetas persta
tydavo prašymus direkto
riams, kad jie pripažintų juos 
arba atmestų. Direktorių 
nuosprendis tapdavo įrašytas 
į protokolą ir visi direktoriai

AKINIU

Išpardavimas.
Tik Trumpam Laikui
JUS DABAR GALITE NUSIPIRKTI 

’ PAS MUS GERUS SKAITYMUI
AKINIUS UŽ k

$6.50
IR AUGŠČIAU

Pasinaudokit Šia Nepaprasta Proga

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St
kamp. Halsted St. Tcl. YARDS 1829

CHICAGO
OUTSTANDING 

FACULTY

UnIOUE Single Text System. One subject at a 

time—covered rapidly and thoroughly.
Convenient location. Spacious guarters. Gym- 

nasium for students.

savo ranka protokole pasira
šydavo. Ir paskolų nė aš, nė 
kas kitas negalėjo daryti be 
banko direktorių pripažinimo.

■ Dabar p. šlakis plusta ma
ne ir visą kaltę mėgina su
versti ant manęs. Tuogi tar
pu visos stambesnės paskolos, 
išėmus vieną-kitą mažesnę, 
buvo išduotos dar jam pa
čiam direktoriaujant ir advo
kataujant Universal State ban
kui.

(Bus daugiau)

SCHOOL

AW
KHHBH (ACCREDITED)

10 v. vakare, Antradie-

THE CIGARETTE THAT’S MILDER

© 1932, lięCBTT & MyERS TobaccoC6<

Klausykitės Chesterfield Radio Progra
mų. Pirmadieniais, Trečiadieniais, Pen
ktadieniais — 10 v. vakare, Antradie
niais, Ketvirtadieniais, Šeštadieniais— 
9 v. vakare, Paprastu Rytų Laiku. 
(Eastern Standard Time.),. Golumbia

...thatTASTES BETTER

yrair 
j^^U^^^aretas, kurį 
bet kada esu rūkiusi.

IN OUR
• f T. »f

NEW
HOME

Visit and Investigate

14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

LAIVAKORTES
Norėdami važiuoti Lietuvon arba atsikvies
ti savo gimines, kreipkitės i Naujienas. 
Čia gausite visas informacijas ir teisingą 

patarnavimą.
KELIONĖS IŠLAIDOS III KLESA
Laivakortė (minimum) .......$84.50
Valdžios taksos ..................... 5.00
Gelžkeliš iš Chįcagos
j New Yorką (minimum) ........ 23.50

yiso......................... $113.00
Naujienų raštinė atdara kasdie nuo 8 vai. ryto 

iki 8 valandos vakaro.

naujienos
1739 So. Halsted Street

Tel. Roosevelt 8500

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 

• roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ingyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. | 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas g 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo ’10 valandos ryto iki 1 K 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 1 
4200 West 26 St.kampas Keeter Avė. Tel. Crawford 5573 |
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Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams ------------ ■, _ . $8.00
Pusei metu —__ _________  4.00
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Pasiremdamas šituo kongreso nutarimu, leksikos 

prezidentas jau pasirašė įsakymą papos įgaliotinį de
portuoti iš Meksikos. Ką gali prieš tai, daryti “šventas 
tėvas”? Nieko. Jeigu jisai bandytų, kurstyti Meksikos 
katalikus priešintis- valdžiai, tai ji gali įvykinti savo 
grasinimą apie bažnyčių uždarymą.

KAS PAVOJINGESNIS .
FAŠISTAMS?

JĖGOS MAGNATAI APKALTINTI

Vakar Chicagoje “grand jury” padarė formalį 
kaltinimą Samueliu! ir Martinui Insull’ams dėl jų 
teisėto pasisavinimo pinigų kai kurių korporacijų, 
rias juodu kontroliavo. Tai yra kriminalis apkaltinimas 
ir, juo pasiremdamas, valstybės gynėjas Swanson ga
lės imtis žinksnių, kad Insull’ai butų pargabenti Chi- 
cagon ir pastatyti prieš teismą.

Ar teisingumo ranka galės juodu pasiekti, tuo tar
pu sunku pasakyti, nes vienas jų, Martin Insull, gyve
na dabar Kanadoje ir jisai yra Britanijos valdinys. O 
vyresnysis jo brolis, Samuelis, išdūmė į Paryžių. Ar 
bus galima jį iš tenai partraukti, priklauso nuo to, ko
kią sutartį turi Jungtinės Valstijos su Francija apie 
prasikaltėlių išdavimą. Anąmet, kai buvo pasišalinę į 
užsienį kai kurie aliejaus biznio milžinai (kilus “Teapot 
Dome” skandalui), tai valdžia jų pagauti negalėjo, iki 
jie patys nesugrįžo pasiduoti teismui.

Girdėt, kad, jeigu Šamas InsulFas butų pristaty
tas teismui Chicagoje, tai jisai galėtų papasakoti tokių 
įdomybių, jogei, kaip vienas korespondentas išsireiškė, 
“daugeliui tektų pakuoti savo daiktus”.

Ši Insull’ų byla veikiausia reikš pabaigą tam tik
rai gadynei Amerikos jėgos biznyje. Elektrikos pramo
nė šioje šalyje per paskutines keturias dešimtis metų 
išaugo į milžiną. Panašią rolę, kaip elektriką, pereita
me šimtmetyje čia vaidino geležinkeliai. Ir kaip gele
žinkelių biznis, taip ir elektrikos, pateko į “privatinės 
iniciatyvos” rankas.

InsulFo pavyzdys rodo, kad šio biznio išvystymui 
nereikėjo į jį dėti daug savo pinigų tiems, kurie iš jo 
norėjo pasipelnyti. Pinigus dėjo publika. Šimtams kom
panijų, kurias InsulFas įsteigė, davė pinigus žmonės, 
pirkdami tų kompanijų Šerus (akcijas) ir bonus. Stei
gėjui ir jo bendradarbiams reikėjo tik sugalvoti planą, 
kad jie, turėdami mažumą kapitalo, nepaleistų kontro
lės iš savo rankų.

Šituo atžvilgiu InsulFas buvo tikras genijus. Jisai 
pradėjo savo audringą karjerą visai be pinigų, bet per 
keletą dešimčių metų jisai pasiekė to, kad jo rankose 
buvo šimtai kompanijų su dviejų ar trijų bilionų dole
rių vertės kapitalu. Jisai pasidarė milžiniškos finansi
nės “imperijos” diktatorius. Varžytinės su kita1’s kon
kurentais ir depresija, sumažinusi jo kompanijų pelnus, 
tą jo “imperiją” sugriovė ir apvertė ragožium jo sostą.

Dabar, InsulFo galiai susmukus, išeina aikštėn, kad- 
savo veiksmuose jisai nesilaikydavo net tų paprastų, 
biznio taisyklių, kurias nustato kapitalo savininkams, 
įstatymai. Bet Insull’ui dar tebeviešpataujant, jau pla
čiai buvo žinoma, kad jisai papirkinėdavo valdininkus 
ir politiškų partijų vadus, tvirkindavo viešąją opiniją 
apmokama propagandą ir vartodavo kitokias nešvarias 
priemones savo tikslui pasiekti. Jo tikslas buvo lobti 
ir didinti savo galią.

Elektriką, gazas ir vandens tiekimo įmonės šian
die yra neapsieinami dalykai pramonėje ir žmonių gy
venime. Vietoje to, kad; šitie dalykai tarnautų žmo
nėms, InsulFas stengėsi paversti juos savo pasipelnymo 
įnagiais. Suprantama, kad jisai buvo atkakliausias vi
suomenės nuosavybės priešas.

Jo politika subankrotavo kartu su tomis “investa
vimo korporacijomis”, kurių pagelba jisai kontroliavo 
didelę pramonę. Nuo dabar turės vis labiau ir 
stiprėti kova, kad jėgos įmonės butų paimtos i 
menės rankas.

ap- 
ne- 
ku-

labiau 
visuo-

MEKSIKOS ATSAKYMAS

bet ji
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Algįrdąs M^rgeris

PROHIBICIJA
t

Vokietijos fašistų ceųtrali- 
niam organe “Volkischer 
Beobachter” Ad. Huenter svar
sto klausimą, ar galima pri
traukti prie Hitlerio partijos, 
tuos 13 milionų balsuotojų, 
kurie paskutiniuose reichstago 
rinkimuose balsavo už social
demokratus ir komunistus. Ji
sai prieina sekančias išvadas:

“Soc.-dem. partija laikosi 
profesinėmis sąjungomis. Ke
turi milionai soc. socialde
mokratinių profesinių sąjun
gų narių ir jų šeimų nariai 
sudaro žymią daugumą soc.- 
dem. rinkikų. Tose prof. są
jungose organizuoti, suaugę 
kvalifikuoti darbininkai. Dau
gelis iš jų jau bėgyje de
šimčių metų prof. sąjungos 
ir partijos nariai. Pritraukti 
juos nacionalsocializmo pu
sėn bus labai sunku.

“Komunistų rinkikų d 
lė dalis

- nekvalifikuoti 
Didelis svyravimas komu 
tų balsų skaičiaus 
apie, menką komunistų 
tijos jėgą ir neįtikinančią
jų agitaciją. Mums, nacional
socialistams kulkas lengviau, 
nugalėti komunistus, negu 
socialdemokratus.”

įde- 
bedarbiai ir j^uni 

darbininkai.
nis- 

liuiija 
?ar-

Taigi Vokietijos hitlerinin
kai turi neaukštą nuomonę 
apie komunistiškus “revoliucio
nierius”. Jie žino, kad komu
nistų eilėse yra daug svyruo
jančių, idėjiniai nenusistovejil
sių elementų, kuriyęsJ(,vėjo pū
timas gali pakreipti.'} vieną 
arba kitą pusę. Bet sočia 
mokratų jėgos fašistai, bijo:

(lc 
si.

“DIDVYRIŠKAS” DARBAS

su- 
bas

“Keleivio” korespondentat| iš 
Lawrence, MLass., rašo:

“šiomis dienomis Socialis
tų Partijos žmonės čia 
rengė ant gatvės praka
ir agitavo, kad. darbininkai 
balsuotų, už,. S. Ę. kandida^ 
tus į; J» V. urėdus. O ką pa
darė komunistėliai? Atėjo jų 
apie, tuzinas, sukėlė triiikš- 

suren^tas 
kad

mą ir išdraskė 
prakalbas, o dabar sako, i' 
'‘masės’ sukilo prieš ‘soęial- 
fašistus* ir išardė mitingą. 
Bet buvusioji tenai publika 
gerai žino, kad, tą chuligar 
nišką darbą atliko komunis- 
tai. Na, o keno tas mitingas 
buvo? Ar milionierių? Ne! 
Tai paprastų darbininkų, ku
rie kovoja, už savo geresnį 
būvį.”
Tai ve, kaip “didvyriškai” 

komunistaį kelia “revob’uęiją”.

Sveikatos Dalykai
• ■ • r t.

VĖŽYS
jog

Kad ir popiežius laiko save “neklaidingu” 
sai padarė labai stambią klaidą, pasmerkdamas Meksi
kos valdžią už “legalį persekiojimą” katalikų bažny
čios. Į popiežiaus išsišokimą Meksikos prezidęntas Ęod- 
riguez tuojaus atsakė grasinimų uždaryti visas katali
kų bažnyčias Meksikoje/ To ne gana. Meksikos kongre
sas nutarė prašyti vyriausybę, kad butų ištremtas pp- 
piežiaus įgaliotinis, arkivyskupas Leopoldo^ Rųįz y 
Flores. Nors tasai dvasiškis yra Meksikoje gimęs pili^? 
tis, bot kongresas skelbe jį ęsant ^kenksmingu svątiip-

Flores tarnauja “sveti-taju&u”, kadapgi arkiv. Rųiz y 
mąi valdžiai” (Vatikanui).

Kiekvienas musų žino, 
sveikata yra brangiausias tur
tas. Dėka musų spaudai ir lie
tuvių gydytojams i$ musų 
liaudis turėjo progos kiek Ra
čiau susipažinti su sveikatos 
reikalais. Lietuviai gydytojai, 
matydami, jog jų darbuotė 
pradeda interesuoti visuome
nę, pasistengė supigti “Svei
katos Savąpę.”

Prie prųgųft ąš ęia, trumpai; 
pakalbėsiu apie • vėžio,' ligą,. 
Tenka pasakyti, jog ta liga 
yra vienas aršiausių žmogaus 
priešų. Pravartu taip žinoti 
kiekvienam tą faktą, jog daug 
lengviau yra apsisaugotu nuo 
M®Sk n£fW. WW?JOS-

Nuo senų laikų, vėžys buvo 
skaitomas nepagydoma, liga. 
Tačiąu dabartiniais laikais ir 
ta baisi ligą baigiama nuka
riauti. Tiesa, įiegalima pasa
kyti, jog medicinos mokslai!, 
jau tikrai žino, kaip vėžį išgy
dyti. Vieęok jau dalinai yra 
žinomos tos priežastys, kurios 
prie tos ligos priveda. O kad^ 
bandoma, išvengti^ tų priežasr 
čių, tai nepasireiškia nei pati 
lįfm. H?

Panagrinėkime dabar tas 
priežastis, kurios pagimdp 
vėžį. Pirmiąųsiai reikia pasa
kyti, jog vėžio liga vystosi pa
prastai gana lėtai. Vėžys yra 
niekas daugiau, kaip tik ne
normalus celių augimas. Ko
kioj nors kūno dalyk pradeda 
smarkiai celes, ftugtk Tatai 
dažnai įvyksią dėl susižeidi- 
mų arba dėl nuoįątinio tęs 
kimo dalies erzinimo. Iš to 
pati savaime išplaukia išva
da, jog reikia saugotis susį- 
žeidimų ir erzinimų.

Ir tai nėra labai sunku, tik 
reikia budrumo. Žmogus vi
suomet privalo galvoti, ką jis 
daro, Pavojinga yra taip paf, 
vartoti aštrius ir erzinančius 
vaistus žaizdų ploviniui, mįs 
iš to gali išsivystyti vėžys. Ka
dangi žaizdų plovimui yra a- 
tatiiikamų vaistų, tai juos ijr 
reikia vartoti.

Vidurių vėžį kartais sunkų 
yra pastebėti, ypatingai nepa- 
tyrusiain žmogui, kuris nesu
pranta tps ligos savybių. Kaip 
vidurių vėžys atsiranda? Yra 
rimto pamato manyti, jog ne
tikusia maistas ir aštrus gėri
mai žymiame ląipsnyje prisi
deda prie ligosi išvystymo, 
šiais “blaivybės** laikais dau
gelis geria mtminėlę net su 
pipirais. Tuo budu jie nuolat 
erzina vidurius, kur laikui 
bėgant atsirandi' votis; o vė
liau ir vėžys. h

Taigi ir šiame atvejyje nėra, 
sunku apsisaugoti nuo ligos. 
Reikia tik pasiryžjmp ir noro. 
Susilaikyti nuo' tvirtų gėrimų 
ir nuo visokių aštrių pripsko- 
nių juk daug yra praktiškiau* 
negu sirgti vidurių vėžių*

Su vėžiu yra -tą bėda, kad 
pradžioj jis atrodo visai ne- 
kaitau. Žmogus paprastai ne
kreipia į jį jokio 
Sakysime, ant odos atsiranda 
koks spuogelis, kuris negiją. 
Jis gali būti raudoiięs spal
vos arba ir visai bespalvis. 
Laikui bėgant tas spuogelis 
arba pumpurėlis pradedu, di; 
Mėti ir plėstis. Jis pasidaro 
kietas. Tokiame atsitikime 
žmogus nieko nelaukdamas 
privalo tuoj kreiptis į dakU; 
rą, Galį būti, jog tas spuoge
lis ir nėra pavojingas, bęt, vi
suomet geriau persitikrinti* 
jog taip iš tiesų yra-

Pas vyrus vėžys dažniauąiai 
pasireiškia viduriuose ir ant 
lųpų, o pas moteris įvaįriosą 
kūno dalyse ryšyj' su tų dąjių 
normaliu ar nenormaliu fjjdOr 
loginiu veikimu. Reikia ypač 
pabrėžti tą ląkt^» JPSL 
ripis yra pąybjiįigįausiaa/ ąų|; 
žiųs, kąda pas jas pasireiškia^ 
gyvenimo permaina. Tokiajpę 
amžiuj ę kaip tik dažniaąsĮąi; 
ir, atsiranda vėžys.

Prie pabaigos ,iprip pasaką 
ti, jog medicinos mękilas 
šiandien yra tiek, toli nužen
gęs, kad gaji ląbąi daug pa
daryti ir vėžiu sergantiems 
žmonėms. Tačiau labai daug 
priklauso ir nuo pačių žmo
gių: jie privalo kreiptis į dak- 
tąrą pačioj ligos pradžioj, ka- 
dą iįąr galima ligą, išgy^įį^ 
arba bent ją sujaikytir

Dr.(

“Eiksegi, sakau!!’- Dgianukas 
atėjo, “žiūrėk, kas čia do fige- 
ris?” Džiaiiukas pažiurėjo ir 
pradėjo iė dešinės kairėn, kaip 
žydus, skaityti: “Tuksta’nčiak 
šimtai tūkstančių, milijonai* bi
lijonai — devynios dešimtys 
bilijonų^ pa?’ “Devyniasdešimt 
bi-bi-bi-bilionų dolerių,” prak
tikavosi Mikas, kaip bilijonais 
dolerius skaityti, h jis dabar 
džiaugėsi, didžiavosi, tarytum 
povo uodega, putėsi, kaip lai* 
mingas ir garbingas jis esąs 
tokioje, turtingoje šalyje gy
vendamas. Q* kad daugiausia 
tų bilijonų tęnka kapitalistams, 

‘finansininkams ir stambiems 
vertelgoms, atseit, 2 procen
tam. visų gyventojų, o mažiąu- 

;sįąi smulkiems bizpi^ciAips, 
profesijovalams bęi darbįnin- 
toms, atseit, 98> nuošimčiam 
visų kraštų gyventųjų, tai- apie 
tai Mikas vi$ai ir pamanyti ne
pamanė. Kadi Amerikųje 5 na; 
rių darbininko^ šeimai tik vidų; 
tiniai pragyventi kaštuoja apie 
2.000 dolerių per. metus, o 13 
milijonų darbininkų neuždirba 
nė 1000 dolerių per metus ir 
tiesiog badauja, jau. vigai ne? 
kalbant apie “aukščiausią pa
saulyje gyvenimo normą”, — 
apie tai Mikas irgi, rodos, nei 
sapne nesapnavo. Tiesas Mikas 
skaitė storuose dienraščiuose, 
jog tik viena Meliono šeima 
gauna per metus gryno pelno 
300,000,000 dolerių, bet tatai 
net pradžiugino jį, kad ve 
Amerikoje yra tokių, jo ma
nymu, garbingų žmonių, kurie 
tokią gražią pinigų krūvą susi
pila į savo aruodus. Juo labiau, 
kad “didžiausias pasaulyje re
daktorius”, Arthur Brisbane, 
tarytum nūobradas koks, rašo 
Jr. rašo,, jog. “Amlriua.
esąs žymiausias iždo ministe- 
■rja po Hamiltonui.” Dar dau- 
įgiųą':' Ąi^us esąs stačiai pi- 
higUi geųij^ h* girdi’ 
tik jį ir Jongti-
jnįų Amerikos. Valdybių pre- 
izįd^ntų! Nų o Sfnijust> 
^jjĮo Staugirdo* l^ai^ępilnai 

išmanymu* tūįi
riųs tik. šiitais miįijų^ Ijlįe- 
važ, nę kl^p !

Taip, visai, tąįp^

budinės bei. Nukarinęs. iftpt 
<Jas, ir dergė ąayo proU hgi 
sielą biw»Mfc<» 
bei kultūros. puorineniniis. ,xą- 
dinasi, indais, pagirikonjis 
žpdžiu,: amerikonišku huiBr 
bugu bei bliofu,! ty?
ijfeį. taip, 'WWį 
k.oneveiM> Ha«i W 
iptiken^ š-v,ąi;ių.

laikraščius. Sekmadieniais ši
tie laikraščiai išeidavo baisiai 

‘stori* tarytumei kietai priva
lytas pelų maišas. Tokių laik
raščių išeidavo Chicagoje du 
ir jis dažnai, pirkdavo abudu. 
Visų* pirmiausia rasdavo juose 
žinias apie žmogžudystes, iin- 
čus, plješiųųjs, vagystes, mote
rų išžąginimup, grajterips, sla
ptus paįęi^Uivnamiųs ir 
geinfclerių, ų^vųą; paskui — žir 
nįąs apip turčių pasisekimus, 
milžmiy^ pelnus, duosnųr 
ihą, atostogas* romansus, ve
dybas; ;UjyęrąųS, kai kupų 
įpirtį ir, žįnoipa, ląbąi “pa
vyzdingą** bijografiją, butenj. 
kaip iš ubago milijonierium ir 
gą^įngu pątrijotu( tapę ir bę- 
gajįnes naudos visam kraštui 
padarė; toliąu — žinias apie 

pasaulyje Aiuęrir 
kos bankus, fabrikus, ilgiau; 
sius, geležinkelius, aukščiau
sius dangoraižius, stipriausias 
korporacijas, galingiausius 
trųstus* bilijonines apdraudos 
kompanijas, aukščiausią gy- 
veniiįo stąp<l?rdS ir proĮiperi.-. 
tą; dar toliau. — žinias, apie 
įpilžįniškųs stadijonus, kur po 
Šmitą, ar daugiau tūkstančių 
žmonių sueina spoksoti bok
so* beįsbplę arba tyitjlipip rupgr 
tynių, km; Tuirney,
Babc Rutir ir kitęs tokios biz,- 
nio civilizacijas bei, kultūros 
išperėtos garsenybes gauna 
šimtus tūkstančių dolerių! O 
bile kuriame puslaktšyj ras
davo Mikas apsčiai žinių apie 
“aukščiausią** pasaulyje Ame
rikos’ civilizaciją, kultūrą, de
mokratiją, laisvi ir darbinin
kų gerbūvį. Rasdavo žinučių 
ir apie kitas : 
šiai jų militarizmą, 
mokėti Amerikai 
skolų, senovišką 
bei.
nepraktišką mokslą, meną ir 
sportą, darbininkų nedarbin
gumą ir nepatrijotingumą, 
kam jie priklausę ir tokioms 
unijoms, kurios turi socijalis- 
tinių ir sykiu politinių ten
dencijų bei siekimų ir drums
čia ramų, “kilnų”, visiems 

“naudingą” kapi- 
tjali&tą rėžimą- Gabaus pa- 
'ątgll^yę, < Mikas žinias ir 
ia»ip. Aim*ri?W darbininkus, 
ypąiipgąį ta^ų kuriose sako
ma, kadi j^. w labai patrijo- 
iUtygi; ir ič^ftugi, nes nepai
so;, pębjįįęs, neina Anglijos 

arba Vokieti-
jp^ Parti-
tiįpa jau, seniai ^muitais ta- 

^t. pitaftį įpykina

žinias apię

mokratiją, laisvi ir darbiniu

BOSTONIEČIV ATYDA1
Naujienas galima gauti* 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St. 
Boston, Mass,

dąyo, prę
“Naujienas” arbžt “Kętei-vif, 
baisiąii niršdavo, o< 
apieri^opįšk^ kul^^ 
jd^męp'struod^ni^ W 
įsiĮkęi^doyę, ąrl)g> produk-
<tįngąį, kali) fpr,(|iJ^ gąmy^l 
Įnusįppiaud^vo J
iTĘęlįjgi išipiptipgą! f
iyaldžia šioj; šalyj, ir 

. !sęeiąlįstįŠį|Įi}ąim 
įeilj* Mįapę dęta* — kuo grei- 
jčipusįąį uždaryčiau,”
keršiu dsgdfcyę Mikas, visai 
.nežįmfiąm^: arba nęnorėda- 
mąą. žmęw kad’ ne tik jis 
vimwf yra toJ0,. nelaimingas 
tivariiiysj — be ragų* kadi ir 
dąugįiąįĮ yrUi tę^ių nelaimingų 
bęraglią gyvųjų... Dąr- la^ 
biaų, matyti* nežįnojo jis fak- 
tfh ka$ ir nesu“
įipinią* ,¥!£.. 'Igto, BIJOSI kapi- ’talištjaf; Į^^tynkai, 
bąp, smulku yalstybinihkai; 

p buržuazija! » <
Kaip šiokiadieniais, taip ir 

šventadieniais pykdavo Mikas 
Staugirdas ;

ainiai ir nesu-

vyrų patrijo

Mįkas 
arba

šalis, dažniau- 
, nenorą 
bilijoninių 
civilizaciją 

ųębįĮųiįšką bei

kurios, tjk tiek Miką tesuintę- 
resavo* Ifad jis linkėjo žanda
rams ir milicininkams dar 
geresnio pasisekimo numa 1- 
Šinti nepatrijotingus darbi
ninkus. Iš tikrųjų, teisingiau 
3C tiksliau streikuojančių dar- 
įbiaiukų reikalus suprasti jis 
dabar nepajėgė, nes jo galva 
buvo kpplpai, prikrėsta, kapi
talistinio liumbugo! Jis neži
nojo, kad kapitalistų, finan
sininkų ir kitų tokių “ištiki
mų” valstybės
tiziiias yra TIKTAI, PELNAS, 
KELNAS ir niekas daugiau!

> Kai jau visai Miko galva 
pritvinkdavo storus sekma
dienio dienraščius beskaitant, 
tada jis važiuodavo beisbolo 
arba, futbolo žiopsoti. Vežda
vosi kartu? ir Džianuką, Jo iš- 
nianynui, žmogus, nięku, budu 
negali, gęraį, išsiauklėti neiną; 
tyjamas, (Jažnaį* bokso* beis
bolų ar futbolo rungtynių. 
Sportą Mikas taipjau, aukštai 
vertino, kaip ir prosUlutįškag 
storų diąm’jaščjų žiųiaa ir ide- 
ęlpgiją. Žnipues, kurie nppra- 
ląi^cjįyo: valapdų valandas be- 
žippsodaiųi į sportininkus jąu 
nors šventadieniais, 
vadindavo “grinorjaįs 
tiesiog “ignoraniais.”
Įėjo jisai, įsivaizduoti, kaip 
tikras, aiųerikonas gąji apsieiti 
bę tokių “garbingo” sporto, 
kam bokaas, beisbolas bei fut- 
įųląs. Jisai, jaukdavusi, ir iš 
tųF kurie eiųą. koncertų arba 

’jųaftkaiių, klausyti. O kodėl* 
tai, žinoma, aišku. Juk cko- 
uųmįuė ęjyilkąciją bei kultū
ra, kuri, matų tik pro 
doleri* viąką ir vertina tik 
jViemi kJįiferijMia.: PĘ^NU, ir 
ųeigia visa tai, kas neneša 
riefymfc Gi vien 
tik ekonominės bęi clolerimės 
divilbmųijoą. ir kujjuros įfąko- 
jp budaina^. žinoję, jog spor
tas Amerikoje neša milžiniško 
pelnę. Pafrijotingesnį ir, žino- 
‘mą, gudresnį už jį ameriko
nai pavyzdižiui, politikieriai, 

būtent,

^ų^ę^ojąųm^
M ir
kadarne-kadą U?
arba R*
yięną kįbį

a»iš
>tr«ikavusius feriuiunku* apr

įjpn. bosai., W

NU*

riais Amerika taip aukštai ir 
garsiai didžiuojasi, brutak jė
ga išmetė iš butų str^įkuę^an- 
Čiųs darbininkus* — i 
tiėįįog gatvėn šaltos žįfinpL

jų “mantą’

juą, gudresni už jį ameriko- 
t :. _ .. ■”
dar daugiau žinojo, -
kad sportas duoda plačių pro
gų jiems ir jų draugams imti 
milijonus dolerių grafto! O 
svietiškieji ir dvasiškieji jie- 
rarchai kuo geriausiai supra
to, jog menki biznierėliai, 
profesijonalai ir itin darbi
ninkai, juo mažiau jie galvo
ja, juo pavaldingesni yra mul
kinti ir išnaudoti. Ir tatai vi
sai aišku. Juk kai žmogus visą 
savo liuoslaįkį praleidžia spor
to žinias beskaitydamas, apie 
tai, ką skaitęs, su kitais bešne
kėdamas arba, pagalios, į žai
džiančius sportininkus bežiop
sodamas, 
nius geruose laikraščiuose bei 
žurnaluose skaityti arba su 
kitais naudingas pakalbus tu
rėti, arba kilnaus koncerto 
klausyti, iš tikrųjų, jis neturi 
kada! Vadinasi, nė tikrojo gy
venimo knygą skaityti, nė ide
alistinės kultūros mokyklą 
eiti jis dabar begali. Todėli 
jis, kaip ir Mikas Staugirdas, 
arba daugelis šimtaprocenti
nių amerikonų, tiktai gyveni
mo putų knygą teskaito ir do
lerinės kultūros mokyklą te
eina. Žinoma, kaip jau pasa
kyta, jis yra labai pavaldin- 
gas pilietis. O todėl, ve, kapi
talistai, finansinikai, stambie
ji vertelgos ir dvasiški]*a kuo 
širdingiausiai
kiais negalvojančiais pilie
čiais, teisybę pasakius, klus-

XRWis’ ir visomis 
išgalėmis remia* garbina, sta
čiai dievina sportą! Ir štai 
ko(|el 1931 m. katalikų kardi- 
nolaą Jurgis Rtyindelein’as ne 

ir ėmėsi

vertingus straips-

džiaugiasi to-

metų, su yaįkais ir visa^
jų “manta” 'krūva skąr-

Q ife. h 
bei “atkariausios gyvenimo 
normos**' jausmams atšalus, — 
pradėjo ir s&vo, kaipo žino- 
nfų, .Mrs IR <tyKlw>|j}kU| tęisijl 
reikalautu tau žandarai it

• žiaųriai 
juos suniušė, o kai kuriuos- {r* 
visai išžudė. Bet šitokios ži
nutės, suprantama, atsitikti-

U 11UU1UVIU1U C<o 11V

ą|ktai paskelbė, bet ir ėmėsi 
ž^nw>s labai gyvai ta^p savo avelių 

»pjx>paguotiv bolįsą, kaip visai 
krikščioniška ir. kilnų sportą! 

( dagiau)

----- --------—:---------- 
NAUJAS Kiauros No. 6 
ir 7 'atėjo. galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Šiandie atčįjo KOVA 
No. 7. Gališka gauti ja 
Naummmm. Kaina 10c.
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Graboriai

Advokatai

Akių Gydytojai

Namų Tel. Hyde Park 3395

UDEIKIS

Valandos

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

BAK8NG
POWDER

kad
mė
mė-

dėlto, 
au j ienos

Skelbimai Naujienose 
duoda nau 
kad pačios 
yra naudingos

Cermakas žada skelbti 
vardus tų, kurie ne

mokės mokesčių

Baino ir sėbrų byla ati 
dėta iki spalių 10 d.

Ieško būdų sumažinti 
mokesčius $8,000,000

1646 W. 46th St

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
oterų ir vaikų pagal naujausius me
dus X-Ray ir kitokius elektros prie-

Mokytojai rengiasi 
eiti į streiką

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

šeštadienį Cook apskrityje) už
siregistravo 899/243 biisuoto

Pastebėkite puikią tel 
lq . . . kaip piragai 

laikosi Švieži.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Mirė susirūpinęs dėl 
žmonos deportavimo 

iš Juiig. Valst.

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland../ 
Tol. Boulevard 641

Advokatas pavogė 
nuo klientų $500,000

nų ir Jutus Ukral pa
ikai nepasilaikys jutu

[Acme-P. fc A. Photo]

Garsioji gimdimų kontrolės 
agitatorė Margaret Sangęr iš 
New Yorko, šiomis dienomis 
sugryžusi iš .Pragos, čechoslo- 
vakijoj, kur ji dalyvavo tarp
tautiniame gimdymu kontrolės 
kongrese.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rugsėjo mėnesį už mor 
gičius atimta 1,499 

nuosavybės Cook apskrityje užsire 
gistravo 899,243

Tarp Chicagos
Lietuvių

Prezidentas Hooveris 
pravažiavo pro Chicagą

Ofiso Tel. Lafayette 7-031
Rez. Virainia 182?

Litchfield, 111., vakar 
du chicagiečiai, 

nupuolė 
tsimušė į stulpą ir

Pereitą sekmadienį teko klau
sytis gražaus lietuvių dainų ir 
muzikos rądio progratno iš sto
ties WCFL, nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų, kurį davė Jos. F. Bud
rike radių ir rakandų krautu
vė, 3417 S. Halsted st. Apart 
gražių dainų, kurias sudainavo 
Sofija Saūris, soprano; Bronius 
Nekrašas, baritonas ir dvi se
sutės Griciūtės, dar buvo ir gra-

Pirmadienį įvyks rink 
liava alkanų vaikų 

naudai

^ARKOSE GYSLOS
lEvytanos Nauju Metodu

Lake Vrew apylinkės advo- 
kats Charles F. Glaeser atėjo 
į prokuroro Swansono biurą 
ir prisipažino per paskutinius 
10 metų pavogęs nuo savo kli
entų apie $500,000. Jis ap
gavo apie 1,000 žmonių.

džiausį pasirinkimų grabų ir Hty raikomu k ugtų pa
tarnavimą jums visai nieko nereikta moklti, nežiūrint 
J tai, ar jus ką pirkaite, ar ne,

BUDRIKIS yra vienatinių lietuviu graborius, kuris 
teikia ambulance patai-navimi su eksportu lietuviu gar 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DB1 
Šermenų. Pašaukite BUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

teisę prie pensijos ir darbus 
jeigu jie kartais išeitų į strei
ką. Kai kurie mokytojai pla
nuoja tai padaryti, jeigu grei
tu laiku negaus algų.

John Baino, jo sunaus ii 
žento byla už ėmimą pinigų, 
kuomet žinota, kad bankas už
sidarys, atidėta iki spalių 10 d

ro, kai 
piliečių 
re ne i ja 
mokesčius apie $8,500,000. Pi
liečiai rekomendavo bankams 
nepirkti miesto mokesčių 
rantų, iki patys mokesčiai 
bus sumažinti.

Chicagos majoras Cermakas 
paskelbė, kad ateityje skelbs 
vardus tų turtuolių, kurie at
sisakys suniokoti miestui mo
kesčius. ■ į .J

Telefonas Yards 0994

t. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

I ar terškimi). Be priverstino 
•aprautas (rydymasis namie lenl- 
Iteti savo reikalui kaip papras- 

Jei nneatn tiek naikurę. kad 
ii jfniati lovoje. Tokiame atpiti- 
k) Oll veikla taip rinitai. Kad

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

žiu kalbų: daktaro Kaspučio ir 
Antano Zimanto apie dienraštį 
“Naujienas”. Dr-as Kasputis, 
dentistas, šią vasarą aplankė 
Lietuvą ir todėl papasakojo ra- 
dio klausytojams įgytus Lietu
voje Įspūdžius. Budrike radio 
trio palinksmino visus savo 
šaunia muzika. Ateinantį sek
madienį lietuvių valalida bus 
reguliariu laiku, nuo 1 iki 2 vai, 
po pietų, o ketvergo vakare pro
gramas bus iš stoties WHFC 
nuo 7:30 iki 8 vai.

—Klausytojas.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

Palengvins akių įtempimą, kuris es 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigini 
aktų aptemimo, nervuotumo, skaudan 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai: 
trumparegystę ir toliregystę. Prireng 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuo 
egzaminavimas daromas sų elektra, par< 
dancią mažiausias klaidas. Specialė atyc 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valai 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pag 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati 
taikomos be akinių. Kainos p 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulcvajd 7589

rimus
i trumi
l ratus ____ _  __ ..
r-lbte. Jum aptiekiami..

Jeuu mnorMfe

Cook apskričio ligoninėje mi
rė IPeter Lutomski, 1249 N. 
Ashland Avė., kai federalė 
valdžia pareiškė išdeportuo- 
sianti jo žmoną Josefini, kuri 
išgyveno Amerikoje 25 metus 
ir pagimdė tris vaikus. 1928 
metais Lutomski išvažiavo į 
Lenkiją, bet valdžia neleido 
žmonai grįžti, nes ji serganti 
džiova. Po keturių metų ji pa
galiau atvyko į Chicagą per 
Kanadą tik šešioms savaitėms. 
Terminas pasibaigė rugsėjo 30 
dieną. 1 /ll’M

DR. MARGERLS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų! 

ir nuo 6:'3O iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 1 b iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone BųuĮcvard 8483

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Phone Boulevard 7042

. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė 
arti 47tb Street

Chicagos High School Teach- 
ers Association įteikė valstijos 
legislaturai peticiją, kurioje 
reikalauja praleisti tam tikrą 
įstatymą, kuris apsaugotų jų

■ Paskelbus^ • kad* >prie “Naujie
nų” susitvėrė Morgičių ir Bo
nų Apsaugos Komitetas, pra
dėjo tiek atsilankyti žmonių, 
kad prisiėjo paskirti specialia 
kas dienas, kuriomis žmonės 
galėtų kreiptis morgičių ir bo- 
nų reikalais.

Nuo spalio 6 dienos, visi ku
rie turite kokius nors nesu
sipratimus su morgičiais ar 
bonais, kreipkitės prie Mortga- 
ge and Bond Proteetive Com- 
mittee sekretoriaus T. Rypke- 
vičiaus, 1739 S. Halsted St.

Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais nuo 12 
vai. dienos iki 8 vai. vak.

Ofisas ir Laboratorija:
25 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DENTISTAS
4143 Archer Av„ kampas Francaco Av.

Valandos: 9 v. ry<o iki 9 v. vak. 
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvčse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušt 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicagc
SKYRIUS:

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

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 1642 
Tclcphone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Pirmadienį, spalių 10 d., 
Childrens Benefit League ruo
šia rinkliavą naudai 135,000 
Chicagos ir Cook apskričio 
vaikų, kuriems žiemą teks 
kentėti nuo šalčio ir maisto 
trukumo.

Statistika parodo, kad rug
sėjo mėnesį Cook apskrityje 
už morgičius atimta 1,199 nuo
savybes, $60,224,800 vertės. Per 
rugpiličio — atimta 1,599 nuo
savybės už $46,224,023.

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted Št.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

įvyko miesto niajo- 
kuriu valdininku ir 

organizacijų konfe- 
tikslu sumažini i 1931

Prie 
naktį sudegė 
kuomet jų autcmobil 
nuo kelio 
užsidegė.

I. J. ZOLP 
Graborius Chicagoj

[Acme-P. W A. Photo]

Chicagietis' smuikininkas Milan 
Lusk, 39 m., iiiomis dienomis 
netikėtai pasimiręs po koncer
to Pragoję, čechoslovakijoje.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTE

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

CHARLES P. KAI
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St., Saite 706 
Phone State 4490, valandos iki pietų 

. 756 Vest 35th Street
Phone Boulevard 5913 

nuo 3 po pietų, subatomis 
nuo 2 po pietų.

ANTANINA KEGOWICZIENĖ 
po tėvais Auksulevičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu į 
spalių 3 dieną, 6:30 valandą vak. Į 
1 932 m., sulaukus viduramžiaus 
gimus Lietuvoj, Kauno red., . 
Jurbanko parap. Aleksandravo ' 
dvaro.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Leoną Misevičienę, anūką Į 
Ernestą, augintinę Eugeniją, sese- • 
rį Oną Radienę, brolį Juozapą 
Auksulevičių. Švogerius, švoger- į 
kas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2256 { 
V/. 19th St., arti Oakley.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
spalių 7 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antoninos Kegowi- 
czienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame, 
Duktė, Anūkas, Augintinė, Sesuo, 
brolis, Spogęris, Švogerkos 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
-Nedėliomis pagal sutartį. ,

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 K. GUGIS

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 Soath Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyras ketvergą 

Nedėltoj nuo 9 iki 12 ryto

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
akaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Vakar rytą pro Chicago pra
važiavo J. V. prrzidcnlas 
Hooveris, pakeliui į Dės Mol
uos, Iowa, kur pasakys pirmą 
rinkiminę kalbą. Grąsinaina, 
kad Iowos ūkininkai pasiryžę 
pavaišinti Hooverį senais kiau
šiniais ir supuvusiomis daržo
vėmis.

>fiso: Tel, Victory 6893
Rez. Tel. DrezeI 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

pecialistas odos ligų ir veneriškų Hgų

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 So. Wood Sts—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Iš S.L.A. 260 kuopos 
susirinkimo

Sekmadienį, spalių 2 d., įvy
ko reguliaria mėnesinis 260 
SLA. kuopos susirinkimas. Į jį 
atsilankė gerokas skaičius kuo 
pus narių, kurie gyvai svarstė 
kuopos ir SLA. klausimus.

Susirinkime pastebėta, 
SLA. intro bertainio 1932 
tų atskaitoje, kur tilpo šių 
tų “Tėvynės” No. 39, po 
galviu “Kelionė ir Sugaištys”, 
išmokėta $1,438.55 pp. S. Ge
gužiui, Januškevičiui, Jr., J. B. 
Bordenui ir P. W. Birštonu!. 
Kadangi atskaitoje nėra pažy
mėta už ką tie pinigai išmokė
ti, kur tie asmenys keliavo ii 
sugaišo tiek daug laiko, kad 
jiems reikėjo išmokėti tokias 
dideles sumas, kuopa išrinko 
tam tikrą komisiją, kurios ti
kslas bus atsiklausti per orga
ną “Tėvynę” Pildomosios Tary
bos patiekti apie tas keliones 
smulkmenų. z

Reikia pažymėti, kad kuopos 
nariai yra pasipiktinę ne vien 
tokia neaiškia atskaita, bet h 
asmenimis, kurie tas sumas ga 
vo. Daugelis iš kuopos narių 
dirba SLA. labui per daugelį 
metų ir nevien, kad negauna 
už tai atlyginimo, bet neretai 
ir savo sunkiai uždirbtus cen
tus primoka, kad atlikus vieną 
ar kitą darbą SLA. labui. Kuo
pos nariai turėtų budėti ir ne- 
daleisti, kad jų sumokėti pini
gai butų šimtais švaistomi už 
neaiškias Pildomosios Tarybos 
narių “keliones ir sugaištis”.

—Kuopos sekretorius K. L.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 

•ne8R kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

hOBtafr SKYRIUS:
3238 S* Halsted St.
Tel. Victory 4088

Du chicagiečiai sudegu 
sudužusiame auto

mobilyje

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilis visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL.

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri Telefonai: l«Tir 1741

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIII ĮSTAIGA
EUDEIKIS k vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaldojtaMt, Mta stoka 
nerokuojamo už atvežimą mirusio žmogaus Iraną | mram 
latoigg 14 bito kokios miesto dalies.

Lietuviai Gydy^tojai

'. Vincent C. Steele
Dentistas 

4180 Archer Avenue

4OYEAR5 

'25ounces for25*r

Įvairus Gydytojai

)R. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mc- 
i kaipo patyręs gydytojas chirurgas itDOUBLE

ACTING

ąy .p UR

e r-.
A

Vakarais: Utarn. ir Ketv
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga I
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti Wsetern Av\ __

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis Į i

1821 So. Halsted Street 1 J

DR. C. KASPUTIS L

DENTISTAS L
Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 

senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- — 

niais pagal susitarimą. <e
3335 So. Halsted St. ]

Tel. BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D. L
West Town State Bank Bldg. al

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. m

Tel. Seeley 7330 «
Namų telefonas Brunswick 0597 |ta

1

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; j 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. I 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Pilone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 1

DR. BERTASH 1
756 W. 35th St. L

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

Nedėldieniais pagal sutartį. I -

D
1 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

, DR. NAIKEUS
T56 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
s GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ji 1821 So. Halsted Street
® CHICAGO, ILL.

‘■ DR.M.T. STRIKOL’IS
- GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
4 OFISAS:
° 4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 vai. vak. NedflUomis parai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
a Namų Tel.: Prospect 1930

ii
>> A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 South Vestern Avenue
Tel. Lafayette 4146

L- VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA į 
2422 W. Marųuette Rd.

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
u Telefonas Grovehill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą.
)e

- DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14ift Street 

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

’ Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road 

Valandps: 9—12, 7—9, Antradienį it 
U Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.



^Trečiadienis, spalių 5, 1932

Vilnius Tapo Pagrobta 
Spalio 9 dieną 1920 m

Mes lietuviai nenurimsime taip ilgai 
musų sostinė nebus atvaduota

Sekmadieni, Spalių 9 d. minėsime to 
Lietuvių Tautai įvykio sukaktuves

Spalių mėnesio 9 dienų sukanka lygiai dvylika metų nuo 
to laiko, kai lenkų generolas Želigovskis ginkluota jėga užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių. Vėliaus paaiškėjo, kad tas Želigovskio 
smurto aktas buvo atliktas su maršalo Pilsudskio žinia ir net tie
sioginiu jo įsakymu.

žmonės Lietuvoje ir lietuviai išeivijoje, šias sukaktuves mi
ni, keldami protesto balsų prieš neteisėta lenkų žygį ir reikšda
mi savo pasiryžimą kovoti dėl Vilniaus atvadavimo.

Chicagos ir apielinkių miestelių lietuviai susirinks Lietuvių 
Auditorijoj spalių devinta dieną ir tars savo žodį dėl atvadavi
mo Vii niauš./ ' ‘

Vakaro programas dar nėra galutinai sudarytas, bot jau 
žinoma, kad dalyvaus:

Dainuos Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”.
Stasys Rimkus, populiarus baritonas.
Sofija Paškevičiūtė, žymi lietuvių dainininkė, laimėjusi go-

Chicago Tribūne”

Generolus Želigovskis, kuris 
ginkluota jėga, spalių 9 d., 1920 
metais užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių.

Lietuvos/* finansai stovi kiek 
geriau už nekuriu kilų Euro
pos šalių, tai gal tik ačiū tam 
arti miliono Amerikos lietu- 

kurie ne vienų milionų

riausios Chicagos dainininkės titulą laikraščio 
suruoštam konteste.

Jean Chunick ir Herald Chuncik, ukrainiečiai profesionalai 
•šokėjai.

Vyrų kvartetas.
Ir ypatingai kalbės “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis,

Stasys Rimkus; žymus baritonas, kuris dalyvaus Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvių paminėjime, spalių 9 d., Chicagos Lietu 
vių Auditorijoje
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Vilnius ir Amerikos lietuviai
Sekmadienį, spalių 9 d., 

Amerikoj d ir kitur lietuviai 
minės 12 metų Vilniaus užgro
bimo sukaktuvių dieną, šios 
sukaktuvės mums 
nėra malonios ir 
kartų butų 
jus. Bet, deja, tas ne nuo 
sų norų priklauso. Anot 
rijos nurodymų, Vilnius 
daugiau kaip 600 metų 
Lietuvos centras. Per tą 
kotarpį daug ką matė ir 
gyveno ir, jei šiandie jo pilys 
prabiltų, jos mums pasakytų 
daug įvairių dalykų, kurie ne

dieną.
lietuviams 

tūkstančius 
geriau jų neturė- 

mu- 
i s to
jau 
yra 
lai- 

per-

syti. Daug kartų teko lietu
viams ginti Vilnių nuo priešų 
ir daug kartų buvo jis papuo
lęs į jų rankas. Štai ir dabar 
musų kaimynai lenkai, su ku
riais mes drauge per 125 metų 
vergavome Rusijos meškinui 
laiko pagrobę musų senelį Vil
nių. 12 metų atgal vos tik 
spėjome iš po to meškino le
tenų pasiliuosuoti, kaip mus 
kaimynai pasirodė tokiais jau 
pat vilkais. Pats Lenkijos dik
tatorius Pilsudskis yra Vilni
jos gyventojas ir dėl to jis ge
rai žino, ką Vilnius reiškia 
Lietuvai.

Dar tebeužiant orui nuo pa
saulinio karo ir da kaltais iš
kylant naujiems ginčams, ant 
karo padarytų griuvėsių pradė
jo tvarkyti savo gyvenimų ir

iš svetimo jungo pasiliuosa- 
vusios tautos.

Jų tarpe buvo ir dvi kaimy
nės, — tai Lietuva ir Lenkija. 
Išrodė, kad po tiek metų išgy
venusios po svetimu jungu tos 
dvi tautos nedrįs statyti ža
bangus viena kitai. Bet 
do, kad veidmainystė 
drauge su nukritimu 
ir atgavimu laisvės.

Kuomet 1920 m. ] 
spalio nien. Lenkijos 
atstovai Suvalkuose 
Lietuvos-Lenkijos sutartį 
Lietuvos atstovais, 
Vilnių ir jo žemes 
bet tuo pačiu, laiku Pilsudskis 
slaptai įsakė Želigovskiui, kad 
lietuviai dar nesustiprėjo, už
grobti Vilnių ir jo apielinkes.

Nors Amerikos lietuviai gy
vena toli nuo Lietuvos ir Vil
niaus, daugelis gal ir nemano 
kada nors Lietuvoj apsigyventi, 
bet per tą 12 metų jie nuošir
džiai laukia to momento, kuo
met Vilnius ir vėl bus lietuvių 
rankose.

Bet kuomet Amerikos lietu
viai daro pastangas, kad kiek 
galint pagelbėti Lietuvos lie
tuviams atgauti Vilnių ir kitas 
lenkų užgrobtas Lietuvos že
mes, pati gi Lietuva jau kel 
metai yra valdoma nekonsti- 
tuciniu budu. Tai ve delko 
lietuviams taip sunku, atgauti 
savo sostinę. Jeigu šiandie

pasiro- 
užgimė 
retežiu

pradžioj 
valdžios 
pasirašė 

su 
palikdami 
Lietuvai,

vių, 
dolerių yra įdėję į Lietuvos 
bankus, prekybą ir industriją. 
3et jei lietuviai velija Lietu
vai gero, nori ją visą suburti 
>o vieną vėliava, atgauti Vil

nių ir visas kitas Lietuvos že
mes, — lai pirmiausia turi at- 
steigti šalyje konstitucijos nu
statytą tvarką; sušaukti seimą 
ir grąžinti žmonėms laisvę. 
Jž tokius Amerikos lietuvių 
patarimus Lietuvos “boseliai”, 
abai pyksta. Kam esą, jie 
cišasi ne į savo reikalą. Sme
tona sako, Lietuva jo, ir ką jis 
nori tai ir daro su ja.

Na ar tai ne ta pati atsako 
mums ir Pilsudskio valdžia, 
jei mes jiems užsimename 
apie Vilnių?

Bet šitas, Lietuvos ar Len
kijos diktatorių elgęsis neturi 
didelės reikšmės. 12 metų 
žmogaus gyvenime jau yra 
dalis amžiaus, bet istorijoj tai 
nažai ką reiškia. Kuomet is
torijai ateina laikas permai- 
nyti savo krypsnį, tai jai mo
narchai ar diktatoriai mažai 
<ą reiškia. Pasilieka vien 
tik tauta.

Aš į Vilniaus klausimą ne
žiūriu patrioto akimis. Man 
Gedimino kalnas ir apie jį 
staugia vilkai liek reiškia 
dek ir kiekviena istorinė lie- 
<ana arba vieta. Bet jei ru
sai, lenkai, vokiečiai ir kiti 
nori būti laisvi ir patys tvar- 
<yti savo reikalus, tai dėl ko- 
gi lietuviai negali daryti tą 
pati? Del kogi lenkai neati
duoda Varšavos vokiečiams 
ar austrams, vokiečiai Berly
no franeuzams ar kitiems; 
rusai Maskvos kinams ar ja
ponams? Dėlto, kad tie mie
stai yra jų istorija, jų tradi
cija, j u papročių auklėtojai, 
kad tie miestai yra lyg ir šal
tiniai, iš kurių valstybės krau
jo gįslos teka po visą šalį.

Tokią pat reikšmę turi Vil
nius Lietuvai, jeigu Vilnius 
nebūtų Lietuvos sostinė, ir tai 
nei vienas kitas miestas viso
je šalyje neturėtų tiek 
Lietuvai kiek Vilnius 
nas Lietuvos centras, 
kos lietuviai tą gerai
ta ir dėl to kiekvieną 9 d. spa
lio mėn. jie susirenka į pas
kirtas vietas ir apkalba arba 
išklauso kalbų tuo visai tautai 
svarbiu reikalu. Nežiūrint 
kaip Lietuvos valdovai į mus 
nešiiairuoja, bet mes Ameri
kos lietuviai visuomet išdrįs
tame patėmyti jų ydas ir taip 
pat paremti visus jų gerus 
darbus. —J. A-la.

Nepamirškite atsilankyti 
spalių 9 d., į Chicagos Lietu
vių Auditoriją ir paminėti 
12-tas Vilniaus užgrobimo su
kaktuves!

svarbos
— ■ se-
Aineri-
supran-

Chicagos Lietuvių
Auditorijos reikalai

Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 S. Halsted St.

Pirmininkas Antanas Booben 
atidarė susirinkimą 8-tą valan
dą vakare ir paaiškino jo tiks
lą. Toliau, bondsų komitetas 
suteikė pilną raportą, kuriame 
pažymėjo, jog Auditorijos rei
kalai randasi geram padėjime 
ir sutartis padaryta su banku 
dėlei sudėjimo bondsų.

Klausimas buvo plačiai ir ga
na ilgai apsvarstytas. Galutinai 
nutaria dėl bondsų savininkų 
gerovės ir Auditorijos palaiky 
mo, bondsus sudėti į Stock 
Yards Trust & Savings Bank, 
4150 So. Halsted St. Bankas 
išduos certifikatus kiekvienani, 
kuris sudės bondsus tame ban-

Visi bondsų savininkai, malo
nėk i te prisidėti prie šio nutari
mo ir kuo greičiausiai bondsus 
sudėkite, nes tą dalyką negali
ma toliau atidėlioti.

—Bondsų Komiteto Valdyba.

Vakar prasidėjo Lie
tuvių Daktarų “Svei

katos Savaitė”
Eksponatai, paveikslai ir 

skaitos suįdimino atsilankiu
sių publikų; savaitė nusitęs iki 
penktadienio

pa

Vakar, žemutinėje Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija atidarė “Sveikatos Sa
vaitę”, tuo budu minėdama' 20- 
tų draugijos sukaktuvių jubi
liejų. “Draugija surengė šią 
savaitę ne vien norėdama at
švęsti jai svarbias sukaktuves,” 
pareiškė Dr. P. Z. Zalatorius, 
draugijos pirmininkas, “bet pa
sitarnauti Yisųomenei, suteik
dama jai žinių ir patarimų iš 
sveikatos srities, perduodama 
lietuviams savo narių patyri
mus, kurie buvo įgyti per ilgus 
praktikavimo metus. Daktai- 
rai stengsis nušviesti progresą, 
kurį medicina padarė per pa
staruosius 20 metų nuo draugi
jos susikūrimo iki dabartinio 
laiko, atsiektus darbus, dakta
rų, kurie pagerino žmonijos 
būklę, atrasdami naujus budus 
kovoti prieš ligas, nuo jų apsi
saugoti ir vengti.”

Salėje išstatyti skaitlingi eks
ponatai, paveikslai, gipsiniai 
kimo dalių modeliai ir tabelės, 
kurios ne vien įvairino prele
gentų paskaitas, bet .davė pro
gos susirinkusiems tiesioginiai 
susipažinti su žmogaus kūno 
sudėtimi. Vakar paskaitas skai
tė šie daktarai: Dr. Bložis apie 
dantis, Dr. A. L. Graičunas apie 
vaikų auklėjimų, Dr. T. Dun
dulis—apie vėžį, Dr. A. Davi- 
donis—reumatizmą, Dr. Maka
ras—tulžies pūslę ir Dr. Joku- 
bauskas—apie dantų užlaiky
mą.

Ryt paskaitos bus pritaikintos 
moterims. Dalyvaus gydytojai 
Dr. S Biežis, Dr. V. A. Šim
kus, Dr. I. Poška, Dr. Simo
naitis, Dr. J. Paukštis ir Dr. 
Milaš. Pradžia—6 vai. vakare. 
Chicagos Liet. Auditorijoje. 
3133 So. Halsted St.—X.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty Luedeke 18 Dayton ražo: ’ Aš 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų i vieną savaitę Ir ne- 
žinau kaip Ji Ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę šaukšte
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bile aptieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir Jus turite saugoti 
savo KVAtkata.

žlurškite. kad gautumėt Kruschen Saite 
Jeigu ši pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Nepaprastas Chica'gos Lietu 
vių Auditorijos Bondsų savi
ninkų susirinkimas įvyko pir-' 
madienį, rugsėjo 26 d., Chicagos

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

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

J. SINKUS and CO 
r 1039 West 69lh St.

Tel. Normai 4400
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PRANEŠIMAI
Lithuanian Netvs Loan U Bldg. Ass'n. 

(Naujienų Spulkos) direktorių susirin
kimas jvyks treČiadienj spalio 5 d. 1932 
5:00 vai. vakare, Naujienų name.

T. Rypkeviiia, sekr.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
“SVE1KATO SAVAITĖ”. Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai šiais metais 
sukanka dvidešimties metų jubiliejus, 
taigi Švęsdami savo draugijos jubiliejų 
rengiame “Sveikatos Savaitę”, kuri tęsis 
keturias dienas, —•’ Spalio-October — 4, 
$, 6 ir 7 d. 4 antradienyj bus abel- 
nai vyrams ir moterims, 5 trečiadieni 
bus vien moterims, 6 ketvirtadienį bus 
vien vyrams, o 7 penktadienį bus vėl 
vyrams ir moterims — abclnai publikai. 
Tęsis nuo 6:30 iki 10 vai. kas vakarą 
prelekcijos — paskaitos — parodos ir 
krutamieji paveikslai, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St., įžanga vel
tui. Dr. G. J. Blo/.is, rašt.

20/o Watdo Liet. Pol. ir Pašelpos 
kliubo susirinkimas jvyks spalio 5 d. 
7:30 vai. vak. A. Bagdono svet., 1750 
So. Union Avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes šis susirinkimas 
svarbus priešrinkimus, taipgi bus ir 
daugiau aptarimų. Valdyba.

Ciceros Lietdvių Pagerinimo Politikos 
kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus 
šiandien 7:30 vai. vak. Lukštienės sve
tainėj, 1500 So. 49 Avė., Cicero. III. 
Gerbiamieji kliubiečiai malonėkite visi 
atsilankyti ir kaiminus atsiveskite. Daug 
naujo išgirsite apie musų apielinkę. bus 
ir svečių iš kitų apielinkių. jie pasa
kos apie gesą, vandenį ir kitus dalykus. 
Bukite visi ant laiko.

A. Tutnavich.

Birutės Choro pamokos įvyks šį ket
verge vakarą, lygiai 8 vai. Gage Park 
svetainėje. Visi choro dainininkai-kės 
ir nauji nariai norinti tapti choro na
riais, yra kviečiami atsilankyti.

Choro Valdyba.

Association of Lithuanian Property 
Owners laikys mėnesinį susirinkimą tre
čiadieny, spalio 5 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 S. 
Halsted St. Visi namų savininkai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai turime 
aptarti. Rašt. S. Kunevičia.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT 

mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj.Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Cbicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, 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 iš 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių . 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St 
Tek CANAL 1678-1679

Knygos ir Gintarai už 
Pusę kainos

“Aušros” Knygyne prasidėjo didelis 
knygų ir gintarų išpardavimas — visos 
prekės parduodamos už pusę kainos. Šim
tai skirtingų knygų visokiausio turinio: 
teatralio. muzikalio, apysakų, istorijų, 
vadovėlių, žodynų, daktariškų, moksli
nių. orakulų ir monų. juokų, ir tt. 
Taipgi gintarinių daiktų: karolių, špil
kų, branzalietų, auskarų, cigarnyčių, 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
sę kainos.

Kviečiam naudotis proga kolei kai
nos nupigintos iki pusei. Gyvenanti 
Chicagoj malonėkite pribūti asmeniškai 
pasipirkimui sau reikalingų knygų bei 
gintarų, o toliau gyvenanti nuo Chica
gos — reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdaras kasdie nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vakare, šeštadieniais iki 8 vai, 
vakaro, o sekmadieniais nuo 9 .ryto iki 
,.2-rai valandai po piet. Laukiam Jūsų 
atsilankymo .

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

W
Peter Conrad

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.) 

Rcs. 730 W. 62nd St. 
Tek Englevvood t 5840

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

Bargenai!
—100 
svarų

Special
Dutch Boy Lcad 50. g.Q-
Egyptian Ready $•• 7 C
Mixed ............ ....... i-IV

10c
$3.49

Gal.

V.l

į CLASSIFIED ADS
Ktri-r-m. ..— -- -------- .. .. .... ~ .............................. - ....... —

Educational
Mokyklos

MERGINOS IR AMBITI8K0S MOTERIS
Mokinasi naši gražini mo (Beauty Culture). 

Trumpas ir lengvas kursas. Tik mažam skai
čiui dar ft| mčnesl duosime $40.00 nuolai
dos .Musų darbo suieškojimo biuras patar
nauja dykai. Telefonuoklte arba rašykte rau
site DYKAI 20 puslapių knygą. Be jokios 
atsakomybčs. Dienines ir vakarines moky
klas dabar organizuojama.

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

108 North State St., State 0057
tt-————T-v——   •"' i į iirurrirfflT—

Financial
Finansai-Paskoloa !

TIKRAI SAUGUS ĮVEST- 
MENTAS

Reikalinga $3000 paskolos ant Imo 
mortgage ant $15,000 vertės namo. 
Galima padaryti su atmokėjimais arba 
ant ilgesnio laiko.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
T. RYPKEVIČIA

1739 So. Halsted St.
—O—

PIRMI IR
Atnaujinami 

arba apielinkių 
morgičiai.

CITY

ANTRI MORGIČIAI 
ir finansuojami 
praperčių. Tai]

REALTY CO.,
Inkorporuota 

948 W. 63rd St., 
Wcntworth 0249

miesto 
i ūkių

GALIU paskolinti ant pirmo 
morgičiaus nedaugiau $5000. 
Kreipkitės 1739 S. Halsted St. 
Box 1494.

Furniture & Fixtures
. - - . _ ________

ATSIŠAUKITE tuojaus, didelis 
bargenas. Privatiški namai paaukaus 
puikiausius rakandus. Parlor setą ver
tės $325.00 už $35, importuotas orien- 
tališkas karpetas $23, miegamojo kam
bario setas — $35, pasilsiui kėdė $12, 
drėpsai, indai, Amerikoniškas orienta- 
liškas karpetas $9, pusryčiams setas $8, 
ir tt. Arba parduosiu skyrium, užmo
kėsiu už pergabenimą.

5258 Washington Blvd. 
Austin 3838

Business Service
Biznio Patarnavimas

Popieriavimui 
popiera .........................
Grindims Apdangalas 
9x1? ................. .

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Tel. BOULBVARD 3998

Rolė

Help Wanted—Malė

REIKIA vyrų 2 į kiekvieną brančų 
— ambitiškus.

ALGA NUO PAT PRADŽIOS 
Dirbti lauke* dykai padalinti kostumie- 
riams naujame pirklystčs plane, augstai 
vertinamos korporacijos.

kambarys 500, 4753 Broadway 
kambarys 917, 176 W. Adams St. 

kambarys 1405, 32 No. State St.
—O—

' SALESMONAS, patyręs, kalbantis 
lieuviškat, puiki proga geram vyrui. 
521 W. Monroe §t„ 4 lubos.

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

darbas padaromas ekspertų. Mes 
dirbame blckorių darbą —- stogų 
oro šviesą, ir pataisome pečius 

t. Darbo apkainavimas DYKAI.
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Musų 
taipgi 
rinas, 
ir t.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimui na

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

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Patent Attorney
Patentai

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

rinkų praktiškiems

H. SANDERS,
536 So. Clark St

išradi*

DABAR YRA L

Help Wanted—Female 
DarbininkiŲRcikia

MOTERIS prie namų darbo, karnba 
rys, valgis ir $3.00. Citrin, 1402 So 
Kolin Avė.

Radios
NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 

Console $39.95, Sparton 10 tūbų 
Console $29.50, Migets $11.95.

2332 Madison St.

GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS
Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra- - 

dio ir visur. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atliekame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis.

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 West 47th St. 
Tel. Lafayctte 7867

For Bent
PARENDUOSIU 6 kambarių bungalow 

porai kuri priims mane ant burdo. At
sišaukite greitu laiku. J. Kazlauskas, 
6255 Grace St.

storas, bučernei ar 
12 metų gera vieta 
moka lenkiškai, 5 
Renda pigi. 5740

ANT RENDOS 
grosernei, buvo per 
dėl lietuvio. kuris 
ruimai užpakalyj. 
W. 64 Place. Kreipkitės 5742.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys merginai ar vai

kinui prie mažos šeimynos prieinama 
kaina, apšildomas. Telefonas Lafayctte 
8157, 2605 W. 43th St.

Farms For Sale

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais, 
mašinerijoms. Žemė derlinga, netoli di
delių miestų. Parsiduos pigiai arba mai
nys ant namo.

6 kambarių muro bunga!ow, Mar- 
ųuette Parke, kaina $5,500. mainys ant 
lotQ arba morgičių.

CHAS. ŽEKAS 
3647 Archer Avė.

Kcal Estate For Sale

IŠSIMAINO bizniavus namas, štoras 
su 4 flatais; namas vertas $12,000, par
duosiu už $5,500, arba mainysiu ant 
lotų, bučernės, automobilio, didesnio na
mo, bungalow arba restauranto.

F. G. LUCAS 8 CO.
4108 Archer Avė.

Lafayętte 5107

Jums Nereikia Atvažiuoti
JEIGU TURI—
automobilj, namą, lotas, 
akį, biznj. rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti.

Jeigu turi kambarius ar 
■ garadžių išrepduoti. Jeigu 

ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus 
zultatus

kokius gerus te
duoda Naujienos*.

ŠAUKITE

ROOSEVELT
S,

8500




