
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkw*

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
- -

Kiek mokyklų prašyta

Illinois angliakasių 
streikas užsibaigė
Naujoji angliakasių unija pasirašė sutarti 

su kasyklomis; priėmė $5 algą
Priėmė $5 algą, nes geresnių są

lygų prie dabartinių 
kybių nebuvo galima 
voti

aplin- 
iško-

9.Edwardsville, 111., sp.
Naujoji anglikasių unija, Pro
gressive Miners of America', va
kar pasirašė sutartį su nepri
klausomomis kasyklomis ir dau
giau kaip 6,000 angliakasių 
tuojaus sugryžo i darbą.

Naujoji sutartis nustato $5 
į dieną pagrindinę algą. t. y. 
tokią pat, kokią užgyrė ir se
noji unija, United Mine Work- 
ers of America ir prieš kurią 
didelė didžiuma Illinois anglia
kasių buvo sustreikavę.

Will;am Keck, sekretorius 
Progressive Miners of Am. iš
leido pareiškimą, kuriame tarp 
kitko sakoma, kad “keliems tū
kstančiams mainerių pietinėje 
valstij >s dalyje dabar dirbant 
sutartimi už daug žemesnę ska
lę, negu $6.10, kurios siekėsi 
Progressive Miners of Am., da
rosi negalimu kovoti už algų 
skalę, kuri pastatvtų daug po- 
togesnėn pozicijon pietinio JĮJi- syklą, angliakasiai vakar ramiai 
nois kasyklas.« ___

“Su didelįu y apgailestavimu Bolen kasyklą. Nebuvo jokių su- 
- Progressive 'Mtnets of ' ATn. bu- mišimų ir areštu.’ f

Samuel Insull pasi 
slėpęs Graikijoje

Iš Italijos išskridęs Graikijon, 
su kuria nėra nusikaltėlių iš
davimo sutarties

Paryžiaus ir tuojaus 
į Saloniki, Graikijoj, 
išvažiavęs į Athenus. 
kad Graikijoj jis pa-

Milan, Italijoj, sp. 9. —Gau
ta žinių, kad nusibankrutijęs 
Chicagos visuomenės aptarna
vimo Įmonių magnatas Samuel 
Insull, kurio ieško Chicagos 
teismas, buvo slapta į čia at- 

. vykęs iš 
išskridęs 
o iš ten 
Manoma,
sislėps todėl, kad Jungt. Vals
tijos neturi su Graikija nusi
kaltėlių išdavimo sutarties ir to 
dėl Jungt. Valstijos negalės In
sulto Graikijoje areštuoti, negi 
išreikalauti jo išdavimo. Insulto 
žmona ^pasiliko Paryžiuje, o jų 
sūnūs—Milane.

Be to gauta žinių, kad In- 
sullui iš Jungt. Valstijų tapo 
pasiųsta į Athenus kalblegra- 
ma $25,000.

Chicago.— Gavus žinią, kad 
Samuel Insull gavęs iŠ Ame
rikos $25,000 pasislėpė Graiki
joje, tapo pašauktas speciali# 
grand jury suieškoti minėtų pi
nigų siuntėją.

(šiandie “Nauįienuos” pra
deda spausdinti į domią Samuel 
Insull biografiją, žr. 5 pusi.).

ORH
Chicagai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Tankiausia apsiniaukę su lie
tum protarpiais. Maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 5> 

■MSHl

vo .priversti nusilenkti šiai ap
verktinai padėčiai”.

Užsibaigė naujos unijos kon 
vencija

Gillespię, III., sp. 9. — Nau
josios angliakasių unijos, Pro
gressive Miners of Am. konven
cija užsibaigė ir delegatai gryš- 
ta į saVo namus Jie gryšta 
patenkinti, kad apie 6,000 ang
liakasių jau sugrvžo į darbą 
sulig sutartim, kurią naujoji 
unija padarė su nepriklauso
mais kasyklų savin inkais.

Konvencija paskyrė 4 žmo
nių komisiją, kuri tarsis su to
kia pat kasyklų savininkų ko
misija apie darbo sąlygas ka
syklose. . Komisija raportuos 
unijos algų komitetui ir ope
ratoriams.
Pikietuoja Oklahomos kasyklą

McAlester, Okla., sp. 9. — 
Nežiūrint prokuroro Springer 
pareiškimo, kad jis areštuos 
ir atiduos teismui kiekvieną an
gliakasį, kuris tik pikietuos ka- 

ir netrukdomi pikietavo Little

užMartin Insull paliuosuotas 
kauciją

Ont., Kanadoj, sp. 9. 
J. Insull, kuris yra 
broliu Samuel Chica-

Barrie, 
—Martin 
su savo 
gos teismo apkaltintas dėl pa
sisavinimo savo kompanijų pi
nigų, vakar tapo paliuosuotas 
iš Kanados kalėjimo užsistačius 
$50,000 kaucijos. ’

Byla apie jo išdavimą Chica- 
gos teismui bus nagrinėjimą 
lapkričio 4 d.

Anglija ir Francija tar
sis dėl Vokietijos 

reikalavimų
Paryžius, sp. 9. — Manoma, 

kad oremieras Herriot yra' nu
sitaręs pats asmeniškai vykti j 
Londoną trečiadieny konferen- 
cijon su premieru MacDonaldu 
pasitarti dėl Vokietijos reika 
lavimo ginklų lygybės. Jie taip
gi tarsis ir abelnais nusiginkla
vimo klausimais.

Keturių valstybių konferen
cija tapo atidėta neaprybotam 
laikui.

64 japonų imušiai 
chiniečiais

su

Mukden, Manžurijoj, sp. 9.— 
Japonijos armijos vadovybė 
Manžurijoj paskelbė, kad rugsė
jo mėn., Manžurijoje, neskai
tant mažų susirėmimų su ban
ditais, įvyko 64 japonų mūšiai 
su chiniečių savanorių armijo
mis. Tuose mūšiuose 15 japo
nų užmušta ir 62 sužeista. Iš 
chiniečių mažiausia 8,640 už
mušta. Tik viename susirėmi
me prie Nonni upės žuvo 1,700 
chiniečių.

20 sužeista politinėse muštynė
se Airijoje

Dublin, sp. 9.—Apie 20 žmo
nių liko sužeista muštynėse 
Kilmallock, kurios ištiko politi 
niame susirinkime.

f.v. ,

Chicago, III., Pirmadienis, Spalių-October 10 d., 1932
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Streikuojančių ūkininkų protesto demonstracija belaukiant prezidento Hooverio atsilankymo
Dės Moines, Iowa,

Bedarbių riaušės New Amerika duos Anglį- 
jai naujų pasiūlymų 

dėl karo laivyno
St. John, N. F., sp. 9. —600 

bedarbių, kuriems valdžia atsi-, 
sakė padidinti pašalpą, išardė1, 
geležinkelio bėgius ties Span I 
iards Bay, sustabdė visą judėji
mą ant kelių ir išplėšė vežimu i 
su duona.

Vokietijoje bedarbė 
biski sumažėjusi

... ................-X.......

Bet vistiėk yra virš 5,000,000
- bedarbių ^ " ,

Berlinas, sp. 91 — Vokietijos 
darbo ministerija paskelbė, kad 
nuo vidurio rugsėjo mėn. skai
čius bedarbių Vokietijoje su
mažėjo 163,000. Dabartiniu 
laiku Vokietijoje viso yra 5,- 
100,000 bedarbių.

100 Francijos mayo 
rų rezignavo

Paryžilis, sp. 9. — Didėjantis 
nepasitenkinimas kviečių kai
nomis pasireiškė kviečių augi
nimo apielinkėse Francijoj. 
Daugiau kaip 100 majorų Eure 
et Loir kviečių distriktuose re
zignavo. reikalaudami valdžios 
veikimo. Amiens ūkininkai pri
grūmojo nebemokėti mokesnių, 
jei kviečių kainos nepakils bent 
ik tiek, kiek kainuoja jų užau- 
ginimas.

Pasimirė rašytojas
Madridas, sp. 9. — Garmes 

Durgos, 53 m., plačiai žinomas 
Amerikos rašytojas po slapy
vardžiu Colom Bime, vakar ne
tikėtai pa'simirė nuo plaučių li
gos. Mirė kalbėdamas radika
lų socialistų susirinkime.

Politinės muštynės- Vokietijoje 
atsinaujino

Berlinas, sp. 9.’ — Politinės 
muštynės Vokietijoje, kurios 
buvo per trumpą laiką pasilio 
vusios, pabaigoj šios savaitės 
vėl atsinaujino. Įvairiose vie
tose muštynėse tapo vienas 
žmogus užmuštas ir 8 sužeisti. 
Daugiausia muštynių, kaip pa
prastai, buvo tarp hitlerininkų 
ir komunistų.

New York, sp. 9.— Metro
politan Life Insurance Čo. sta
tistikai mano, kad 1970 m.-mano, $$., 
Jungt. Valstijos turės 150,000, 
000 gyventojų. Po to gyvento 
jų skaičiaus angim®8 aPsisto 
siąs, at net imsiąs mažėti.

■ -

Sieksis sumažinti karo laivų ir* 
kanuolių didumą

Tikimą-Washington, sp. 9.
si, kad Amerikos delegatas nu
siginklavimo konferencijoj, Nor- 
man H. DaVis, šią savaitę, bus 
Londone ir duos Anglijai naujų 
pasiūlymą dėl karo laivyno, kad 
prieiti prie Anglijos ir Jungt. 
Valstijų siisitarimo tolimesniam 
karo laivyno mažinimui.,

Kiek žinoma, Jungt. Valstijos 
sutinkančios kiek sumažinti di
dumą karo laivų ir taipjau su
mažinti didumą kanuolių, jei 
Anglija sutiks sumažinti skai
čių tų laivų, kuriuos Jeidžia jai 
statytis pirmiau padarytą lai
vynų mažinimo sutartis. Galbūt 
Amerika' sutiks sumąžinti skai
čių ir aeroplanams vežioti lai- 
VMM '".''/v

Taipgi Amerika pasiūlys ir 
planą, sulig kurio kiekvienai 
vaslstybei butų nustatytas tam 
tikras bendras tonažas (laivų 
įtalpos daugis). Tuomet kiek
viena šalis galėtų budavotis to
kius karo laivus, kokie tik jai 
patinka, jei tik ji neperžengia 
tonažo rybų.

Sniegas kalnuose
Knoxville, Tenn., sp. 9. — 

Great Smoky kalnuose prisni
go šeši coliai sniego. AugŠtes- 
niuose kalnuose sniego buvo dar 
daugiau,

Rapid- City, S. D., sp. 9. — 
Black Mills kalnuose iškrito 
sneigo nuo 2 iki 4 colių.

Nusileido su sudaužytu 
plano motoru

aero

Chicago.—Les Marriner, bu
vęs kumštininkas ir futbolinin 
kas, sveikas nusileido aeropla
nu ties Wheaton, III., po to kaip 
sulužo propeleris, kartu sudau
žydamas ir motorą.

Albany, N. Y., sp. 9. —Di
džiausia lietaus audra, kokios 
nebuvo jau per kelis metus, per
ėjo per New Yorko valstiją, 
nunešdama tiltus ir išardydama 
kelius. Robert E. Wylie, *39 
m. ūkininkas, žuvo patvinusia
me iš Gatskill kalnų upelyje. 
Vietomis lietaus buvo 6 .coliai.

' ■ i ’

......... ............■■■■■.■ »'i ; ■>— '

Paryžius, sp. 9. — Monako 
princas Louis' liko lengvai su
žeistas automobilio kolizijoj.

. . i ... ■- . I '' ■ ■,
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Užsimušė bankieriaus 
sūnūs

Chicago. — James Berwick 
Forgan III, sūnūs Chicagos ban- 
kieriaus Robert D. Forgan, už- 
užsimušė šeštadieny nukritus jo 
aeroplanui ties Ithaca, N. Y. 
Kartu užsimušė ir jo draugas 
Trenwith R. Ward iš Bristo1., 
Conn. Abu buvo Cornell uni
versiteto studentai

Nubaudė Meksikos 
. bažnyčios galvą

, ' . I'.''*---? i
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Buvo neužsiregistravęs, vienok 
laikė pamaldas. Pabaudą už
simokėjo ir užsiregistravo

Mexico City, sp. 9. — Mek
sikos bažnyčios galva, arciyys- 
kūpąs jėzuitas PascuaJ Dia'z, 
tapo nuteistas užsimokėti 500 
pesų (apie $155) pabaudos už 
peržengimą įtsatymų apie ku
nigų registraciją.

Jis pirmiausia buvo pakvies
tas atvykti į policiją, iš kur jis 
tapo nuvežtas į teismą, kuris jj 
nubaudė. Jis buvo kaltinamas, 
kad jis laike pamaldas, kuomet 
nebuvo užsiregistravęs, kas yra 
priešinga' įstatymams. Einant 
Meksikos įstatymais, kiekvienas 
kunigas turi užsiregistruoti vi 
daus reikalų ministerijoje, ki
taip jis negali skaitytis kunigu 
ir eiti kunigiškų pareigų.

Arei vyskupas Diaz teisinosi, 
kad jis manęs, jog esąs užsi
registravęs ir jei peržengęs įsta
tymus, tai jis tą padaręs nesą 
nioningai, be jokio pikto noro.

Arėivyskupas uždėtą pabaudą 
užsimokėjo. Taipgi tuojaus krei
pėsi į valdžią, kad jį užregis
truotų, kaipo kunigą, kuris ve
da ištremtojo pąpos delegato 
arcivyskupo Ruiz y Flores na- 
cionakj katedrą. Tik kai jis ta 
po užregistruotas, arcivyskupas 
Diaz sugryžo namo.

Hatoor Grace, N. F., sp. 9. 
—Kasyklų ministeris Walsh pa
tvirtino gandus, kad Labradoro 
pusiausaly rasti gana turtingi 
aukso laukai. Pavasary tikimą- 
si nemažo sujudimo, bet dabar 
navigacija yra žiemai apsisto
jusi.

Trys

■

ii mini

Sutton, W. Va., pp, 9. —Trys 
žmonės prigėrė jų automobiliui 
nuslydus nuo kelio ir įvažiavus 
į Eik upę. 

- ----------------- •
Bucharest, sp. 9 •—Premiente 

Vaida Voevod, apie kurio rezig
naciją buvo paSję gandai, su- 
staikęs su karalium Karoliu ir 
pasilikęs valdžioje..pasilikęs valdžioje.,

•> vi i
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Lietuvos Naujienos
Vilnius.—Lenkų spauda' buvo 

rašiusi, kad Vilniaus lietuviai 
šiais metais buvo prašę tik. še
šių mokyklų. Tuo tarpu vien 
Vilniaus “Ryto” draugija šiais 
metais buvo prašiusi koncesijų 
naujoms mokykloms, viso 37 
vietose.

Ligi šiol nė vienas “Ryto” 
prašymas betgi dar nepatenkin
tas.

Michigan rūpinasi 
ištremti 5,000 

meksikiečių
Sugrąžinti meksikiečiai bedar

biai bus kolonizuoti jų gimtoj 
šalyje

Mek-

kurį 
mek- 
daly-

Lansing, Mich., sp. 9. —Vals 
tijos vyriausybė paskelbė pla
čius plačius pienus 5,000 mek
sikiečių bedarbių, kuriuos dabar 
turi užlaikyti valstija, ištrėmi
mui atgal j Meksiką, kur jie 
bus kolonizuoti padedant 
sikos valdžiai.

Miclngano valstija jau 
laiką rūpinosi ištrėmimu 
sikiečių bedarbių ir tame 
ke gavo pagelbos nuo,. Meksi
kos prezidento ir įvairių Mek 
sikos valstijų gubernatorių. 
Taipgi padaryta sutartis su ge
ležinkeliais, suilg kuria ištnhe- 
miami? meksikiečiai bus nuvežti, 
prie Meksikoj sibndš" žemiausia 
kaina, vidutiniškai po $15 už 
asmenį.

Dabar ieškoma pagelbos lab
daringų draugijų, kad sukelti 
pinigus transportacijai irtrem 
tinių maistui kelionėje.

Kadangi visi šie meksikiečiai 
buvo bedarbai ir .buvo užlaiko
mi labdaringų įstagų, tai jų 
ištrėmimas busiąs didelė pagel- 
ba miestams ir jų labdarybėms.

Daugiausia meksikiečių gyve
na Detroite, nors nemažai jų 
yra ir kituose didesniuose mies
tuose. Beveik visi jie buvo at
vežti i Michiganą dirbti cuk
raus Jaukuose ir tik vėliau su
sispietė industriniuose centruo
se.

Columbus, O., rp. 9. — Trys 
žmonės sudegė jų automobiliui 
atsimušus į telegrafo stjpą ir 
apvirtus.

Helena, Mont., sp. 9. —Mon
tana ir Wyoming valstijose bu- 
vo daug sniego. Vietomis prisni 
go net 10 colių.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 

; TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo 
'jh ’* , ♦•f*'?’ . Y? tC/*-4 r- , /,■ 'V ’ f’ k,' J • J ' į ■ * . ’ ’ ■ "
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'OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

No. 239

Lietuvių kolonija Ug
nies Žemėje

Atlanto vandenyne palei San 
Jorge įlanką 1898 metais įsi
kūrė lietuvių kolonija. Atvyku
siam iš Lietuvos Jonui šlape- 
liui dar teko kariauti su čia
buviais indijonais. Užvaldęs di
delius žemės plotus, įsteigė di
delius gyvulininkystės ukius. 
Senukas Jonas pernai mirė. Pa
liko jis savo sunui 8 laguas že
mės, kas sudaro apie 40,000 hAf 
ir 10,000 avių. Kiti lietuviai 
turi Šiek tiek mažiau žemės ir 
gyvulių. Visoj Sarmiento kolo
nijoj yra 34 lietuviai ūkininkai.

Keistas dalykas, kad ten esą 
lietuviai gyventojai labai linkę 
ištautėti. Ypač moterys. Ištekė
damos -jos už pusjuodžių ar 
gentiniečių arba chiliečių vyrų 
tuoj ištautėja. Vyrai veda' Mc- 
rochos argentinietes arba pus
juodes chilietes.

Pirmiau kas savaitę lietuviai 
darydavę balius iš eilės pas vi 
sus lietuvius ūkininkus. Dabar; 
sunkiems laikams atėjus, už
miršo 
žiuri, 
gyti, 
ti už 
ginimo sutinka laukti t#l, kol 
pagerėk laikai. Jei atsirastų kas 
pirktų ukius, jie mielai parduo 
tų ir važiuotų j Lietuvą.

apie balius. Kiekvienas 
kad tik turėtų ko paval- 
Darbininkai sutinka dirb- 
maistą, o piniginio atly-

Pigių, butų koloniją sta
tys Šančiuose

Kaunas.— Kauno miesto sa
vivaldybė jau sutvarkė didelį* 
savo žemės sklypą Šančiuose 
prie V Kranto gatvės (buvo 
ten bala', o dabar pripylė žemės 
ir išlygino) ir numato ten at
eity statyti pigių butų koloni
ją.

Iš Vilkaviškio pranešama, kad 
Paežerių valsč., Vladiškių km. 
sudegė Kazio Staugaičio moli
nis čerpėmis dengtas tvartas, 
vertės 4,000 litų, rąstų kluonas 
šiaudais dengtas 500 litų, lenti
nis vištininkas 150 litų, šienas, 
dobilai, šiaudai, kuliamoji ma
šina ir akselinė. Viso nuosto
lių—11,560 litų. Gaisro priežas
tis—padegimas.

Rūgs. mėn. 20 d. povakarė] 
ūkininkas vežė kuliamąją ma
šiną ir maniežą. Bevežant ve
žimas apvyrto ir prispaudė ūki * 
ninką Stonį iš Pajurėlio k., 
Tauragės vai. Prispaustasis mi
rė.

r
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Unionville, Mich.
Svečiuose pas Mauricus.

Kadangi vasara visiškai bai
gėsi, tai aš dar nutariau pa
sinaudoti paskutine proga ir 
išvažiuoti į laukus bei pa
kvėpuoti tyru oru. Susitariau 
su p-nia O. S. važiuoti į 
Sand Dunes. Aš sutampiau 
savo “dadžių” ir apie 9 vai. 
ryto mudu jau traukeva ly- 
giais ir gražiais keliais. Oras 
pasitaikė šiltas ir malonus. 
Laikas bėgo greit. Jau beveik 
buvova ir vietoj. Bet štai mu* 
dviem prisiminė Mauricai. 
Tai seni ir bendri draugai. 
P-nia S. pareiškė, jog kaip 
tik tais keliais jai kelis kar
tus teko važiuoti pas Mauri
cus.

Pradėjova svarstyti, ar kar
tais ir šį sykį nebūtų gerai 
buvusius chicagiečius aplan
kyti. Pasirodė, jog dėl kelio 
kliūčių nebus, — p-nia S. už
tikrino, kad ji be vargo galė
sianti surasti Mauricų farmą. 
Kilo klausimas, ar mano “da- 
džius” galės atlaikyti tokių il
gų kelionę, nes pasirodė, jog 
ligi farmos yra mažiausiai 350 
mylių.

Aš buvau tikras, jog su “da- 
džiu” nebus jokios bėdos. Su- 
siskaičiau pinigus. Atrodė, 
kad su tais keliais doleriais 
bus galima kelionę padaryti. 
Tad vietoj sustojus Sand Du
nes, mudu patraukėva į Ben- 
ton Harbor, Mich. Oras šiltas, 
apylinkės gražios, todėl nesi
norėjo skubėti. Benton Har
bor pasiekėme apie pirmą va
landą po pietų. Reikėjo čia 
truputį pasistiprinti. Susėdo- 
va netoli ežero. Pasirodė, jog 
p-nia S. turėjo tiek maisto pa
siėmusi, kurio galėjo pakakti 
ilgai kelionei.

. Pavalgėva, pasiilsėjova ir 
vėl patraukėva toliau. Štai 
jau ir Kalamazoo. Reikėjo su
stoti ir pasiganyti “dadžių”. 
Tiesiu ir šauniu keliu važiuo- 
java link Lansingo, o paskui 
dasigavova ligi Saginaw. Jau 
buvo po vidurnakčio. Miestu
kas nelabai didelis, bet nepa
prastai klaidus. Tiesiog žmo
gus nebežinai nei kur važiuo
ti, nes niekur jokių iškabų 
nesimato.

šiaip taip išsikrapščiau iš 
Saginaw. Kelias pasidarė ga
na prastas, — dėl dulkių net 
sunku kvėpuoti. Pradėjau 
galvoti, jog nebetoli turi būti 
ir Mauricų farma. štai jau at- 
sidurėva ir Unionville miestu
ke. Tai paskutinė stotis. Buvo 
apie 0 vai. ryto. Kelių keliukų 
per miestelį eina daug, o ku
ris jų veda į Mauricų farmą 
p-nia S. nebegali prisiminti. 
Tuo tarpu visos krautuvės už
darytos ir nėra kur informaci
jų gauti.

Nori ar nenori, bot reikia 
laukti, kol pasirodys žmonių. 
Už kokių penkiolikos minučių 
pasirodė gatvėj senukas krau
tuvininkas. Jis mielai suteikė 
informacijas, kaip pasiekti 
Mauricų farmą. Girdi, važiuo
kite šiuo keliu apie trejetą 
mylių, kol pamatysite dide
lius klevus farmos kieme. Ten 
ir važiuokite.

Farmą be jokio vargo su- 
radova. I kiemą įvažiavau 
kaip tik tuo laiku, kada Mau
ricas išėjo iš stubos. Jis su
stojo ir žiuri. Tylime visi. Ant 
galo, p-ia S. prabilo. Girdi, 
Mauricai, nejaugi jau musų 
nebepažįsti? Pastarasis tuoj 
įbėgo į stubą ir pranešė žmo
nai, jog atvažiavo svečiai iš 
Chicagos. Pradėjome sveikin
ti ir bučiuotis. Tikrai buvo 
malonu susitikti su senais bi- 
čiuoliais, su kuriais per dau
gelį metų teko draugauti Chi- 
cagoje.

Po tokios ilgos kelionės rei
kėjo apsivalyti ir apsiprausti. 
Tuo tarpu p-nia Mauricienė 
pagąmino ir pusryčius: iškepė 

'f

blynų, išvirė kiaušinių, atnešė 
pieno ir tt. Prie pusryčių pra
dėjau su draugų Mauricu kal
bėtis apie farmos gyvenimą. 
Jis visai nesiskundžia, šiais 
metais, sakė jis, ^viskas užde
rėjo geriau^nrįu kada nors. 
Šabalbonų surinksiąs tiek, 
kad kiek geresniais metais 
mažiausiai gautų $709. šiais 
metais, žinoma, visai kitoniš
ki popieriai.

Tuoj po pusryčių Mauricas 
išsiskubino pas kaimyną į 
talką, — padėti jam dirbti. 
Na, o aš pradėjau apžiurinėti 
farmą. Beveik per vidurį far
mos eina kelias, —vienoj ke
lio pusėj 40 akrų žemės, o ki
toj — 50. Laukai lygus ir 
derlingi. Visur puikiai viskas 
užderėję. Jau buvo prinokusių 
ir vynuogių.

Pasivaikščiojęs po laukus, 
aš ir vėl sugrįžau prie namų. 
Turiu pasakyti, jog Mauricai 
savo farmą labai gerai prižiū
ri. Tenka pasakyti, jog jo tro
besiai atrodo gerai, žodžiu, 
taip tvarkingai vedamos far
mos nelengva surasti.

Kadangi per visą naktį bu
vau nemiegojęs, tai miegas 
pradėjo merkti akis. Nuėjau 
ant kvepiančio šieno ir atsi
guliau. Kaip bematant tuoj 
užmigau. Staiga išgirdau triu
kšmą. Pramerkiau akis, — 
nugi žiuriu ponios Mauricienė 
ir S. bando užsikopti ant šie
no. Kai pamatė, jog aš jau 
išbudau, tai pasakė tik tiek: 
girdi, tavo laimė, kad išbu- 
dai; o jeigu ne, tai būtume už 
kojų nutraukusios. Nors dar 
ir norėjosi miegoti, bet turė
jau keltis pietų.

Pietus turėjome tikrai šau
nius. Ant stalo pasirodė viš
tiena ir kitokie gardumynai. 
Aš pradėjau rugoti, kad Mau- 
ricienė perdaug jau poniškai 
mus vaišina ir sau didelių iš
laidų daro. Ji tik nusijuokė: 
girdi, vištieną mes beveik kas 
dieną valgome. Vištų užsiau
ginome, kiek tik norime. Ka
dangi parduoti jas priseina 
labai pigiai, tai mes jas pjau
name ir patys valgome.

Gardžiai papietavome ir pa
sikalbėjome geroką laiką. 
Paskui aš ir vėl išėjau po lau
kus vaikščioti. Grįžau į sodą, 
kada saulė jau ėmė krypti 
vakarop. Atsiguliau sode ant 
žolės ir pradėjau svajoti. 
Tuoj man prisiminė Lietuvos 
laukai. Pasinėriau atsimini
muose. O t, rodosi, kaip vakar 
visa tai buvo, — jaunimo dai
nos, vakaruškos kur nors 
kaime ir kitokios pramogos.

Staiga išgirdau balsą, —esą, 
jau vakarienė ant stalo. Ir vėl 
turėjome tikrą puotą, —val
gių buvo visokiausių. Kaip 
tik tuo laiku sugrįžo nuo kai
myno draugas Mauricas. Jis 
jau buvo po vakarienės, bet 
prie stalo atsisėdo, kad pasi
kalbėjus su mumis. Na, ir pra
dėjome kalbėtis, Kalbėjome 
apie visokiausius dalykus. Pri
siminė jis Chicagos gyvenimą 
ir naujieniečius. Naujienie- 
Čiams prašė perduoti labaš 
dienas. Draugas Mauricas pa
reiškė, j/)g jam visuomet ma
lonu pasimatyti su draugais 
bei pažįstamais iš Chicagos. 
Esą Jie visuomet yra “wel- 
come.”

Nuo savęs aš galiu pasaky
ti tiek, jog chicagiečiai tikrai 
bus patenkinti, jeigu nuva
žiuos pas draugus Mauricus 
praleisti atostogas. Svetinges- 
nių žmonių sunku ir surasti.

Besikalbant ir gaidžiai pra
dėjo giedoti. Nuėjome primig
ti porą valandų. Pusę po ke
turių mes atsikėlėme ir pra
dėjome ruoštis kelionėn. P-ia 
Mauricienė pagamino pusry
čius ir dar visokio maisto į<ĮS- 
jo kelionei, šeštą valandą at- 
sisveikinova su nepaprastai 
vaišingais šeimininkais ir pa- 
sukova “dadžių” Chicagos 
link. f

Prie pabaigos turiu pasaky
ti ,jpg draugams Mąuričams 
farmeriauti gana sekasi, Jie 
turi gražią farmą ir gražiai 
gyvena. Augina ir šeimą, — 
dvi dukteris. Abidvi lanko 
mokyklą. Kartu su jais gyve
na ir jaunas berniukas, kuris 
šiek tiek padeda nudirbti far
mos darbus. —A. K. Sargas.

fofonto, Ont
— ......................... .  .... ■■

Pasi^o^į komunistų laikraštis

GimĄ tne»ijošius ^Darbininkų 

Jau ilgas laikas kaijK T% 
ront^ davatkos, (koniunistai) 
laukį rankas iškėlę, * kada 
gims, pranašas mesijošius^ ku
ris išvaduos pasaulį iš da
bartinio križio ir iš visų ne* 
laimių*

Kada Jonas llą pranešė sa
vo pasekėjams, kad jis manąs 
pagimdyti tokį padarą, kuris 
apšvies, visų protus ir priduos 
nepaprastos, stiprybės komu- 
nisįįniąme judėjime, tai kė
ni Knistai labai susijaudino iš 
džiaugsmo ir tuojaus vienas 
po i antro pradė jo dolerius klo
ti į dėl. to, n.ewast9 padaro.

ĮVAIRIOS ŽINIOS E KLAIPĖDOS 
PADANGES

Rašo A. KABARDINAS

Kaip mes apvaikščiojome Lie
tuvos nepriklausomybes 

šventę.

“Lietuvos Keleivis” iš kalno 
pranešė apie tai, kad rugsėjo 
8 d. bus apvaikščiojama Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė. Pranešta taip pat buvo, 
kad valdiškos įstaigos tą die
ną bus uždarytos. žinoma, 
pas valdininkus ir šiaip gerus 
tautiečius jau iš vakaro. susi
darė gerą šventės, ^uųtaika.

Rugsėjo 8 d. oras pasitaikė 
labai gražus ir šiltas, — tikrai 
vasariškas. Saulutė švietė ir 
maloniai glostė veidus savo 
skaisčiais spinduliais. Jau nuo 
pat ryto žmones būriais trau
ke miško link. Kareivių man
kštos aikštėje buvo žalumy
nais tautiškomis vėliavomis 
išpuošta vieta. Čia stovėjo 
suolai garbingiems svečiams. 
Kuriam laikui praėjus, pradė
jo automobiliais važiuoti su 
frakais bei cilinderiais pasi
puošę ponai bei elegantiškos 
poniutės. Atvyko kariškiai, 
gubernatorius, komendantas 
ir svetimų valstybių konsulai, 
žodžiu sakant, susirinko labai 
daug gražios publikos.

Kareiviai, šaulių būriai ir 
pasienio policija buvo pasi
puošę parado rūbais ir daly
vavo pilno} militariškoj uni
formoj. Lygiai 10 vai. ryto 
prasidėjo pamaldos, kurias, at
laikė katalikų ir evangelikų 
kunigai. Tiek vienas, tiek ki
tas dvasiškis laimino Lietuvą 
ir prašė iš Dievo visokių ge
rybių.

Po pamaldų gubernatorius 
Gylys, pulko viršininkas Ge
nys ir Direktorijos pirminin
kas šreiberis apvaikščiojo ka
reivių paradą. Gubernatorius 
priegtam pasakė Lietuvos ne
priklausomybei pritaikintą 
kalbą. Iš istorijos jis prisiy 
minė tą faktą, jog senovėj 
Lietuva buvo didelė ir galin
ga. Kunigaikštis Gediminas 
dar labiau sustiprino Lietuvą. 
Prie to prisidėjo ir kunigaikš
čiai Kęstutis bei Algirdas. Vy
tauto gi laikais Lietuva buvo 
galingiausia valstybė vsioj Eu
ropoj.

Bet kai Vytautas mirė, tai ir 
prasidėjo Lietuvos smukimas. 
Vėlesnieji kunigaikščiai nesu
gebėjo tinkamai krašto reika
lus tvarkyti. Pertat Lietuva 
nusilpnėjo ir, pateko į kitų 
rankas, šiandien jau pradžia 
padaryta: Lietuva atgavo sa
vo nepriklausomybę. Bet lie
tuviai nepaliaus -kovoję tolį

ftAUJiĖNos,ciflč«go, m.
Kreiptasi ir į kitus miestus, 
kur tik tamsių: lietuviu gyve
na. kad jie aukotų -— nors ir 
paskutinius ceųtus, nes čia bū
tinas reikalas. Kęsk porą 
dienų nevalgęs, bet duok dėl 
“apšvietėjo”., ' !

Jei tamsieji a.u|<oja centus, 
tai nėra nuostabu ,nes jie no
ri, kad jų protą apšviestų, — 
bet. kai apsišvietę žmonės, 
kaip R. Beniušis ir J. Marti-: 
nonis aukoja dėl to nežino
mo “švietėjo’\ tai jau nekaip 
atrodo. O gaji jie dair jaučiasi 
nepakankamai apsišvietę, — 
nori, kad- koK» IJa juos ap^ 
šviestų su sayo sjau^ protu. 
Yra sakoma, kad mažam vai
kui visuomet yra gardesnis 
kito valgia taip ir Winepego 
“apšviestumams? geriau patin
ka Toronto komųmstų “kultų- 
ra”. /r

Ir štai, rugsėjo. 27 dieną 
gimsta tas lauktasai mesijo- 
šius; tarp Toronto komunistų 
su didžiausiu džiaugsmu jis 
sutikta kaipo nepaprastas sve
čias. - v

Nors tą dieną lietus lijo, 
bet Bimba pą^ispraudęs po 
pąžasčia nešioja ; ęu., Toronto 
lietuvius pardavinėti tą gar
bingą mesijošių “Darbininkų 
žodį”. — XX.

kol nebus atgautas Vilnius su 
musų tautai brangiais istoriš
kais turtais.

Baigdamas savo kalbą, gu
bernatorius pasiūlė publikai" 
už valstybę sušukti tris kartus 
valio. Viši entuziastiškai tai 
padarė. Orkestras sugrojo 
tautos himną. Kareiviai — 
raitelių ir artileristų buriaj 
—sii arkliais it. kanuolėmis 
pradėjo maršuoti pro garbės 
estradą, kur sėdėjo visi aukš
tieji, ponai. 'paskui kareiyiuą 
maršavo šauliai-ir šaulės bei 
pasienio policijai * 
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Kai užsibaigė pvisos cere
monijos, tai kokia 10 tūkstan
čių žmonių miniVkaro orkes
trui grojant, nutraukė link 
miesto. Miešto namai buvo iš
puošti tautiškomis vėliavo
mis. Vakare šaulių Name įvy
ko lietuvių vakaras. Apie 8 v, 
žmonių jau buvo, pilnutėlė 
svetainė. Pirmiausiai katali
kų kunigas Bąldis. pasakė ii* 
gą prakalbą. Kalbėjo jis vy
riausiai apie taiį. kaip Lietu
vos žmonėms teko kovoti už 
nepriklausomybę. Pasiūlė jis 
pagerbti tuos narsuolius, ku
rie bekovodami y už Lietuvoj 
laisvę prarado savo gyvastį, 
Tuoj orkestras sugrojo gedulo 
maršą.. Visa pųbĮiką atsistojo.

Kai kalbėtoja^ < prisiminė 
apie Vilnių, tai orkestras sur 
grojo ‘Mes be Vilniaus nenųt 
rimsime.” Dar orkestras. sm 
grojo tautos himną, o po to 
prasidėjo, vaidiniiiias. Scenoj 
buvo, pastatyta Vaičiūno 
“Patrijotai.” Vaidino Valsty
bes Dramos artistai! išėjo la
bai gerai. Veikalas! juokingas 
ir gyvas, tad publika pakam 
kainai turėjo juokų.

Po lošįmų buvo šokink ku* 
rie tęsėsi ligi 3 yaĮ. ryto. Šo
kiams grojo kariškas orkest* 
ras. Į vakarą subrinko ųe tik 
lietuviai, bet ir vokiečiai. 
Ypač nemažai matosi vokiš
kos ponijos, Bendrai imant, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas praėjo gana ge
rai.

Ąmerilęiečiy ya^iąuinyas 
Lietuvon.

I • r *' •/ ■ ■ ■

šią vasarą per Klaipėdą 
pravažiavo daug ekskursijų 
iš Amerikos. Matomai, nedar
bas ir blogi laikai' skatįna a- 
merikiečius važidotk Į tėvynę. 
Su kai kuriais teko susitikti 
ir pasikalbėti. Ir $iai ką iš* jų 
nugirdau: girdi, mums reikė
jo grįžti į Lietuvą prieš porą 
metų, kada dar turėjome pi- 
niįjų* Tada, esąr su keliais

f

fAcme-P. % A, Photo]

Marjorie Lea Prior iš De- 
lano^ Cąl., tiktai 18 mėn. am
žiaus. Bet kada ji buvo dar 
tik lė mėn. amžiaus, jai jau 
buvo sudygę visi dantys
'J3i<į^'Įiįiilįli|ĮĮĮI>iuii.Wi'n, III III ui'     

tūkstančiais dolerių butume 
galėję neblogai gyventi.

Vienas, kitas nusiskundė, sa
kydami, jog Amerikos lietuvių 
laikraščiai nesuteikia pakan
kamai informacijų apie Lie
tuvos padėtį, ypač ekonomi
nėj.srity j.

Aš jau kelis kartus rašiau ir 
vėl galiu pakartoti, kad su 
keliais tūkstančiais parvažia
vus į Klaipėdą galima itin 
gražiai gyventi. Pinigus gali
ma investuoti į namus arba į 
ūkį. Turiu pasakyti, kad Klai
pėdos mieste priskaitoma apie 
15 amerikiečių, kurie turi nu
sipirkę savo namus. Visi jie 
gana neblogai gyvena.

Suprantamas daiktas, jog 
akių plotu nepatartina nieko 
daryti. Jei kas galvoja apsi
gyventi Klaipėdoj, tai turi ap- 
sipažinti su vietos sąlygomis. 
Visokių informacijų bei pata
rimų galima gauti iš šauliu 
bei tam tikrų valdžios atsto
vų.

Iš chicagiečių mane aplanke 
X. Saikus ir p-nia Katkevi
čienė. Tai viųano seni ir geri 
pa^stamj abu ;ne-
mažai dalyvauja visuomenes 
veikime, tai papasakojo man 
daug įdomių dalykų iš Chica
gos lietuvių gyvenimo. Įdo
mu man buvo iš drg. Saikaus 
patirti apie pasižymėjusį zig
zagais St. Strazdą, kuris jau 
ir su “tiesiosios linijos” komu
nistais nutraukė visus ryšius.

Well, teisingas tas posakis, 
kuris sako, jog žmogus yra li
kimo žaislas.

Kražių skerdyne {Urnose.
Palangoj atostogas leido ir 

žinomas amerikiečiams. J. 
Vaičkus. Prie progos jis buvo 
užsukęs ir į Klaipėdą, kur su 
juo teko susitikti. Iš pono 
Vaičkaus patyriau, kad jis 
ruošią, jųdžių filmą “Kražių 
skerdynė”. Pasak jo, tai bm 
siąs pusėtinai didelis veika* 
ląs. Dar praeisią dvejetą me
tų, kol filmas bus užbaigtas. 
To veikalo padarymas kai
nuosiąs gana daug pinigų, ta
čiau pi Vaičkus yra tikras, 
jog investuotus pinigus, bus

y-ĮDIHim IJIĮĮJIĮI.IJIIIIII J J!JI».I

UR. STEVENS
marshall field annex

24 North Wabash Aye., 
1134U136 T<1. Central 358S

Hcrnia (Ruptura) Goiterk,
Varicosė Veįns. Hemoroidaį (Pilės) 
Kįataraląas, (Akių) : . .

Al- vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvoj ędos ir augini
mui plaukų. )

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy- 
Tdpiųbj naujais sėkmingais muo4?i«- 
. Valandos; ia fiH I2?d. k 3 Utf 6 »v, 

Nedėliotais pagal sutarimą.
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_ Rudeninis Sezonas 
< Prasideda Dabar

įbedu De-zalnlnlmftB Ir 
t SkryMUų Putyrtfmae 

H ■'Mph telkiamo, ekspertų in- 
‘ ' Btrukcijas Dienomis ir Va

karais žema kaina.
Skrybėlių dirbėjos uždirba 

L - -nuo -S8& iki $50 savaite!. 
N..-Ant iu y»!A dUtJells pvei- 
. .kulavhnas.

p Verti 4r padaryti bau puf- 
kia. Bkrybiląlte dar besi* 

} mokinant.
į a' ' MASTMrt DKESSMAKIKG 
f . 8.<Wa!Sia’Avenue

karnas Vąp Bųren St. 
Rąžykite dėl knygutes 

H;
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Pirmadienis, spalių 10, 1932
■ 1 ' .. . .......................... ........................ ..

galima lengvai išrinkti ir dar 
pasidaryti gražaus pelno.

Ekskursijos.
Šią vasarą Klaipėdą aplan

kė pusėtinas skaičius ekskur
sijų iš Didžiosios Lietuvos. 
Labiausiai įspūdinga ekskur
sija buvo iš Suvalkijos, — at
vyko keli šimtai ūkininkų. Iš
buvo jie čia porą dienų. Ap
žiurėjo visus svarbesnius fab
rikus, uostą, žymesnes įstai
gas bei Klaipėdos miesto apy
linkes, Ekskursantams Klai
pėdos miestas labai patiko.

Klaipėdos krašto ūkininkai 
irgi neatsiliko. Susidarė apie 
200 žmonių ir surengė ekskur
siją į Kauną, Marijampolę bei 
Dotnavos Žemes Ūkio Akade
miją. Sustojo ir kitose vietose. 
-----------i—----------------------

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola- 
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. libandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas, rekomendavo man In* 
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
iisitepimų juomi vist mano skaus* 
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentų.“

J. 8.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
Garsinkites Naujienose

CHICAGO I SCHOOL
OUTSTANDING

FACULTY AW
-B (ACCREDITED)

UnIOUE Single Text System. One subject at a 

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

nasium for students.

lN our ^,sit

home 14 EAST MONROE STREET
Phone State 6143

Mortgage and Bond 
Holders Protective 

Committee
■ '

DUOS TEISINGĄ PATARNAVIMĄ 
MORTGEČIŲ SAVININKAMS /

Kaip iškolektuoti užvilktus nuošimčius.
i Kaip surasti savininkus “Split morgečiams”.
: Kaip atgauti pinigus už “Default” morgęčius.

■ Kaip daugiausia gauti už sumažėjusios vertės ir nuo
šimčių nebemokančius Gold Bonus.

r ’ *.

NAMŲ SAVININKAMS
Kaip atnaujinti išsibaigusius mprgečus.
Kaip apsaugoti savo namą nuo fprclosavimo. »
Kaip surasti, savininkus išdalinto morgičiaus it įvairių 

kitokių patarnavimų. ’
Su visais reikalais kreipkitės prįe MORTGAGE 

F AND BOND PROTECTIVE COMMITTEE sekretorius

T. RYPKEVIČIAUS, 
1739 So. Halsted Street

■ .K . " '.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

S. Paulo, Ęua Mpoca, 42.4Br <12.11

. Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

Buy glpves with what 
lt savęs

relMaJo mokau 50« •* 
<Uturt»n. t«r« dMtų
«.■ . 
2fto. Ji valo ir Kpaauso dan
tis. Be to raute vutsnpiati 
M. knrtuoa raklta Bnaipirlt- 
U plrlUnaltea ar k« irta. 
Lambert. Pbarmaeal Oo.

listerine 
TOOTH PAŠTE

> ■ __--a®
Don’t 

neglect
Colds

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai, rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musttrole. Pa
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi« 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.



Pirmadienis, spalių 10, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III.
■ "■ ■ ,i—  * ■ .......... -------------- ------------. — - —   . .  ......................................................... ■ x—  .. .— ________ — - - ---—- r—   ; •

ŽEMU KAINU SAVAITE!

MIDGET RADIO

KOJINIŲ SPECIAL

Cicero

■a*

Rašo Baron Von Pliokšt

DYKAI 
KNVGĘLB

Parengimas įvyks sekmadienį, 
spaliu 16 d.. 2 vai. po pietų

Lietuvių republikonai atbunda 
prasideda nauja lietuvių spul 
kos serija

A LOT OF 
LEMS TH/KT 
4WEI> STOPPIH1

DU SYK Į SAVAITĘ4 
Iš DVIEJŲ RADIO STOČIŲ

NEDELIOMIS
iš W.C.F.L. 970 kil. 

tarpe 1 ir 2 vai. po pietų

Kalbės adv. K. P. Gugis, Dr. 
V. A. Šimkus, vargonus gros 
Ig. Virbielo, dainuos čiapaitis 
ir Ascilla

25c vertės bovelninės maišytų spal 
vų kojinės, visokio didžio. 
Apsirūpink žiemai, pora už wV 

6 poros už 45c.

Chicagos L i e t u v ių 
Draugijos Savitarpi

nės Pašalpas su
sirinkimas

JOS. F. BUDRIK KORPORACIJOS 
3417-21 So. Halsted Street

Leidėjai Lietuvių programų iš stoties WCFL—970 k. ne
dėliotais nuo 1 iki 2 vai. po pietų .Ketvergais iš WHFC
— 1420 kilocycles nuo 7:30 iki 8 valandos vakaro.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

WE MUŠT C.UT OFF 

SOMB OF THE 
NfcN- ESSENTI*LS IN 
<THI> OFFICe-

alios surado auatata 
ro šveičia nedraaky- 

"i — tas aun-

jįiOTERIMS ČE VERNAI 1 Bli
zganti, ..juodi arba naujoviški Kid 
trumpi ir oxfordai. .
v.«ž‘W«.di).' «WO

Ar neverta pradėti 
protauti

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlty Savinas & Commerelal 
Bank Bulldlng

' ' • .11 ■

(Dlrectly torsu Street from Patent Office)
VVASHINOTON. D. C.

1,000 Rayon, bovelninių apari 
nių rūbų $1.00 vertės

svajojo vien
krūvas aukso. Buvo už-

pražuvęs
Daugelis ‘ pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Apšvieta” rengia 
pietus Oak Forest 

seneliams

Vasaros atostogoms praėjus 
lietuvių republikonai pradėjo 
atbusti. Spalių 3 d. Lukštienės 
svetainėje kliubas turėjo susi
rinkimų, kuria'me dalyvavo ne
mažas skaičius lietuvių. Visi 
buvo gerame upe ir pasiryžę 
dirbti sekančiuos pavieto ir vals-

------ Ų PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, užnuodijimą krau- 

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-

Pata rimas

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jo, odos, ligas, 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. F----- -------
dykai. OFISO ^VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo/5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” sekmadienį, spalių 
16 d. rengia pietus su gražiu 
muzikaliu programų Oak Forest 
seneliams. Programas bus pla
tus, nes jau pasižadėjo dalyvau
ti keli dainininkai ir orchestras. 
Pradžia 2 vai. po pietų..

Gerbiama visuomenė ragina
ma atsilankyti j Oak Forest 
tų dienų ir jeigu kam aplinky 
bes pavėlina, prisidėti pinigiš* 
kai ar maistu, nes norima pa
vaišinti apie šimtas žmonių ir 
suteikti jiems maža piniginė pa
rama.

Gal nevienas skaitė “Naujie
nose” tilpusj drg. Rusteikos at
sišaukimų į visuomenę. Iš jo ga
lite pamatyti, suvargusius ma
žai kas lanko ir atjaučia. Au
kotojų vardai bus paskelbti vė
liau. Su aukomis kreipkitės pas 
A. Zabukienę, 2605 W. 43rd St. 
Lafayette 8157.

ŽIEMINIAI PEČIAI, GASINIAI PEČIAI, 
KARPEI AI, LOVOS, PAKLOK SETAI, 

PIANAI, RADIOS

' 'NHN ROT B G Gi H WTH 
THE HBM> OF OUfe. 
/SALES DEPARTMENT/

<>

$1.00 Kulinės pirštinės, šiltu 
mušalu; dek iųoterų ir 
vaikų kailiniais- Grimuotos

Susirinkimas |vyks antradie
nyje, spalio JI d., Masonic 
Tempk svetainėje, 1547 N. Les- 
vitt St. Pradžia 7:30 v. v. 
Programinė dalis prasidės 8:30 
v. v. Draugijos nariai ir narės 
nuoširdžiai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

Pravartu dar priminti, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos, kiekvie
name savo mėnesiniame susi
rinkime. aptarusi organizacijos 
reikalų turi programą. Prograr 
mai susidaro iš pačių Draugi
jos narių—intelektualių ir me-* 
no) spėkų musų Draugijoje ne-

65c vertės šilkinės, tvirtos koji 
nės, visokių spalvų ir OKf 
didžio .pora už ...............

3 poros už 65c. i.

Atdara kasdien nųp 8 ryto iki 6 v. v. Ketv. ir Šešt. vakarais iki 8:30 vak

TUERE ISTDOMUCH^ 
M0NEM TOHG VlASTFO 

ARDUUb HERE-o— J 
OP

“Knyga valdo pasaulį, o ra
šyba yra penktu elementu 
musų gyvenime” — sakydavo 
prof. Weberis. Kiekvienas 
protaująs lietuvis sutiks, kad 
šitame pasakyme yra šimtas 
nuošimčių teisybės. Jeigu jau 
taip, tai kodcl n ebr anginam 
knygos?

$3.50 vertės vyrams draivinimui 
kautai, šilti, blanketo fl* 4 QC| 
pamušalu kailiniais kaln.^ I «WW

Budriko krautuvė dabar tik aplaikė 
naujų karpetų Rūgs 9x12, kainos po 

$17.00, $24.00 iki $49.00
Jewelery skyrius. Deimantai. Laikrodėliai. Gintarai. Sida
briniai peiliai ir šaukštai. Britvos. Elektrikiniai žadintojai 
(Alarm) laikrodžiai Ąft

tijos rinkimuose,t o sekantį pa
vasarį aktyviai dalyvauti mies
telio rinkimuose, nes jie yra 
svarbiausi vietos gyventojams.

Susirinkimas nutarė prigulė
ti prie centralinės Co.ok county 
organizacijos ir išrinko 3 Atsto
vus: J. Bartaši.us, L. Žukaus
kas, Jr. ir V. Kukanauskas..

Be (o, nutarta šaukti susirin
kimų šio mėnesio pabaigoje ir 
kviesti vietos kandidatus pasi
aiškinti. Buvo dar apkalbėti 
praeities ir ateities reikalai. 
Ateitis svarbiausia, tad ja su
sirūpinkime .

—Korespondentas.

Pereitų ketvirtadienį prasidė
jo nauja No. 88 Lietuvių Spul- 
kos serija. Spulkos adresas 4917 
W. 14th St. Tie kurie nesate 
nariais, nelaukite rytojaus. 
Bertainio -pradžioje visuomet 
geriausia ir parankiausia prisi
dėti. Prie spulkų priklausyda
mi galite gauti daug naudos, 
ypatingai taupyti centų prie 
cento. Laimingi yra tie, ku
rie seniai prie jų priklauso. Bet, 
niekuomet nepervčlu prisirašyti.

[Acme-P. « A. Photo]

Keturi nariai barzdočių kliubo Norfolk, Neb., kurie pasiryžę 
auginti barzdas iki ateis geresni laikai. Kaip išrodo, jiems dar 

ilgai teks nešioti šiuos keistus papuošalus.

Kad jūsų drabužiai-skal- 
biniai butų gražus ir il
giau tvertų ir kad sučė- 
dyti sveikatų ir laikų ir 
landrės bilas įsigykite 
naujų elektrikinę Plauna
mą — Washing mašinų,

.. 49.00
Tereikia mokėti po $1.00 
į savaitę.
Didelis pas i r i n k i m a s 

Thor, Maytag, Apex 
skalbiamų mašinų.

Laikas daug reiSkta 
prie patentų. Nertai- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How to Ob- 
tain a Patent*' Ir "Record of la* 
vention” formos. Nieko nelmam 
už informacijas ką daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

KEPURĖS. H' Tikras pirkinys 
vyrams ir r bėriukams, su pamu
šalu, kąip fil$ tilijka, dėl OCa 
žiemos $ 1:00* Veftės Už *

Šiame susirinkime bus proga 
išgirsti kalbų Draugijos nario 
Dr. V. A. Šimkaus. Kablės svei
katos klausimu. Adv. K. P. Gu- 
gis, kuris yra Draugijos lega
liu patarėjų— kalbės abehiai 
dienos 'klausimais.

Programui pašvenčiama ne
daugiau valanda laiko, žinoma 
khi kadatbiski ilgėliau. Nariams 
nereikia ilgai laukti— susirin
kimas organizacijos klausimu 
baigiama į vienų valandų. Ne
daugiau užima ir prograjninė 
dalis. Nariai į porų valandų 
laiko aptaria savo organizacijos 
reikalus ir sykiu išgirsta daug 
ko įdomaus savo pačių naudai. 
Muikalc-vokalė daira • programo 
atsilankiusiems najriams teikia 
daug malonaus smagumo.

Neabejoju, kad šiame susirin
kime dalyvaus daug publikos— 
organizacijos narių. Pertat kvie
čiam narius ir nares nepatingėti 
—atsilankyti patys ir kitus or
ganizacijos narius paraginti.

—N-nas.

PRANEŠIMAI APIE

NAUJIENAS
UTARNINKAIS
- H W.G.E.S. 1360 kil. 

tarpe 7 ir 8 vai. vakare.

PEOPLES FURNITURE CO. 
4177-83 Archer Avė., 
2536-40 West 63rd St.

J padaryt, iogf kitiem patiktum. 
O vienok, aaznai koks mažas 
dalikas gali neĮęisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagi_2‘„ -----
kurs litikro f " 
damas dantų emales 
kus uždą vinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tubS Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co4 Saint 
Lovis, U. S. A»

Mes mylime puošti savo kū
nų išviršių — rėdomės gra
žioms drapanoms, šukuojam 
plaukus .žinoma, jeigu dar jų 
turime, prausiamės, apsitaisę 
dar į veidrodį pasižiūrim ar 
gražiai atrodome. Tas vis
kas gerai 
reikalauja, 
civilizacijos 
rims yra 
drapanų, 
styliavo 
savo kūno išviršių 
daugiau yra reikalinga pato
bulinti savo protinį “bagažų”, 
pagilinti savo žinotę įvairiais 
gyvenimo klausimais, nors 
paviršutiniai apsipažinti įvai
riomis mokslo šakomis. Tam 
viskam reikalinga knyga.

Knyga yra šaltinis į kurį su
rašyta šimtmečių patirtos 
žmonių gudrybės — skaityda
mi knygas tas žinias semsite 
— tobulinsite savo protų, ži
nojimų, papuošite savo sielų 
kilniu žinojimo rubu.

Daugumas musų brolių lie
tuvių buvo paskendę upėje 
matrializmo 
apie 
įniršę protauti, užmiršę tobu
linti savo protų, geriau pasa
kius, protas sukosi vien apie 
dolerių maišų . Šiandie mes 
jau laipsniškai pradedam atsi
peikėti. Pradedam suprasti, 
kad vargo pelė gimęs-.,aukso 
kopėčiomis dangaus nepa
sieksi. šiandien mes mažai 
kuris svajojam apie aukso ko
pėčias, kad dangų'pasiekus — 
gyvenimu tikslu pasidarė vien 
žmoniškas gyvenimas.

Nūnai turime pradėti rūpin
tis savo žinotės reikalu, nes 
tai brangiausias musų gyveni
me turtas. Protinio turto 
nieks sunaikinti ,dar neįsten
gia. Protiniai turtai jokių de- 
dresijų nesibijo — jų Šerų 
kainos nepuola, protinis “sta- 
kas” civilizacijos turgaus rin
koje visuomet brangus. Todėl, 
ar nevaria įsigyti kuodaugiau- 
siai protinio “stako” — jo 
“rinkos vertė” yra aukšta, 
investmentas geras. Protinis 
“stakas”, tai gera knyga.

ŽEMIAUSIA KAINA
Šilkinės dresės dėl išėjimo ir 
dėl p^rių, pigiau negu pats 
materijolas kainuoja. Nau
jos rudeninėj spalvos, įsky- 
riant ir juodos spalvos dresės. 
Su naujoviškom puff rankovėm 
mezginiais padabintos, gražiai 
išsiuvinėtos krepo dresės .........
Skrybėlių Speciali Vertės iki 
Special ............ ...............................

$9.90
Jeigu jus turite didelę 
radio bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio už $9.90 arba už 
$14.50, kaip ant paveikslo

JEIGU jus norite turėti 
linksmumų savo namuo
se svečiamš^fr sau—įsigy
kite naujų radio kombi
nacijų už

79.00 
150.00

— civilizacija to 
Bet jeigu mums, 

sunams ir dukte- 
reikalinga gražių 
brangių rakandų, 

namo, apsišvarinti 
dar,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
•eredomis iki 7 v. v.

SENSACINGI SPECIALS 
NEPRAŽIOPSUOK JUOS. ŠIS OUTLETAS SUTAUPYS JUMS 

DOLERIUS, DEŠIMTUKUS IR CENTUS.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

49c

TĘSIASI... IR TĘSIASI!!!
Sutaupys Dolerių T ūks tautini s žmonių 

Ateikite ir Pasiimkite Savo Dalį 
—_ Kautai

Gražiais kailiniais J|
padabinti. Populia- 
riški, naujoviškilT 
materijolai I Pašte- 
belini naujoviški

A / ■'$'A styli.ii. N.iUĮ.uiMi.i 1
B’ J sezono spalvų.Kiek- ’ JįĮS Fg|

vicna$ *<autas šiltu B |
pamušalu ir painu. jy B

z/F’&^šalų tarpeliuose. IMF

' ? ■ ’» ».«»• s *. i i ■ L • . ti i i ii i; -■. i ■ . t . j ■ •'' ■ -... > ■

Josi. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Vaikams naminiai sliperiukai.
5 9c vertės 29c

PATKNTS

CHICAGO MAIL ORDERCO
HĄRRISOH 6 PAULINĄ STS. .. . marshfield l

RECORD-BREAKING 
■? SALE!!
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NAUJIENOS
Tke LithMMlMi Daily Newa 

Fnblished Daily Exeept Sunday __ 
Ita Lithuanian Naw» Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Rooseyelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Ratas:
88.00 per yaar in Canada
87.00 per year outside of CHicago
88.00 per year in Chicago
8c per eopy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drom 
III.

leago,

Uiaiaakymo kainai
Chicagoja — paltus 

Metamą ........... .....
Pusei metu 
Trims minėdama 
Dviem mlnedam -- --- 
Vienam mtnedui r--.-.

Chicagoj per iineUotojuat 
Viena kopija ............

Savaitei ..... ........................
Mlnedui .

Suvienytose Valstijose, na Chlcaaoj, 
paltu:

Metama . ..... ............-..........  87.00
Pusei metu —. ........................ 8.50
Trims mėnesiams ___________ 1.75
Dviem mlnedams  1.25 
Vienam mlnedui----- ----------  .75

Lietuvon ir kitur uidenluoM 
(Atpiginta)

Metama . ............. ............ 88.00
Pusei meta _______  4.00
Trims mlnedaips "-r-r, ______  2.50
Pinigus raflda dusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AR HOOVERIS ČIA GALI PADĖTI?

Ęusiją, tai kodėl jie pritaria žodžio ir spaudos laisvės 
slopinimui toje neva Hdąybipinkų tėvynėje”? Jeigu te
nai nereikėtų nieko slėpti nuo vięšumos, tai argi bųtų 
reikalo užčiaupti žmonėms burnas? Tik maži vaikai 
to gali nesuprasti.

Tiesą galima pažint} tiktai tuomet, kai parodoma 
gera ir bloga pusė kiekvieno dalyko, kai žmonės nevar
žomai gali išreikšti savo nuomones, tiek palankias, tiek 
nepalankias valdžiai. Kitokio kelio į tiesos pažinimą 
nėra. Jeigu valdžia uždraudžia visiems savo priešam^ 
prasižioti ir tik savo agentams leidžia kalbėti ir rašyti 
apie tai, kas jos šalyje dedasi, tai yra aišku, kad tik
rovė toje šalyje turi būt daug blogesnį negu Kad pa
duoda tos valdžios diktuojami arba cenzūruojami pa
nešimai, Kol Rusijoje nebus sugrąžinta žmonėms žodžio 
ir spaudos laisvė, tol pasaulis netikės, kad tenai žmo
nių gyvenimas yra geras, nors mūsišku Maskvos da
vatkos ir dar taip jį girtų.

Atrodo, kad tarp komunistų 
i^ kunigų didelio skirtumo nė
rę, — ir vięhi ir kiti tiki ste- 
būkiais ir iš tų stebuklų biznį 
d^rp,

MąrlyųM Yčąs sumanė į$r 
tlumočyti, kaip Lietuva spau
dą atgavo, Tai buvę štai kaip: 
caras Mikė Antrasai su savo 
visa šeima atvykęs į Bielo- 
vięžo girįas 1903 m, taurų me
džioti. Bemedžiojant caro šir
dis tiek suminkštėjusi, jog jis 
ir suteikęs Lietuvai spaudą.

šaunesnio istorijos aiškinto
jo nei nereikia. Martynas tik 
vieno labai svarbaus dalyko 
nepasako: kas suminkštino 
carui širdį? Gal tai 
skilbusi' “zubrovka?”

buvo pa-

atgal pikti ir šaukia, kad 
’ųiękp gero ten nėra? Kai ku? 
rie net išipetinejĮmu* rašo 
kopiunistų spaudai. Kodėl? 
Tpdėl, ka<J jie nerado ten py
ragų.”

Ęęįškia, nors komunistų ro
juj yra ir bloga, bet turi sa
kyti, jog viskas gerai.

Išvada: jeigu nori būti ge
ras komunistas, 
luoti.

tai turi me- 
—Marksistas.

T! •1'
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į Algirdas Margęri*

PROHIBICIJA

Agrikultūros ekonomijos biuras apskaičiuoja, kad 
pagaminti vieną bušelį kviečių Jungtinėse Valstijose 
pernai kaštavę 81 centą, o farmeriui už bušelį kviečių 
buvo vidutiniškai mokama 47 centai.

Ar Hooveris gali šitame dalyke farmeriui padėti? 
Pasirodo, kad ne. Kainos už kviečius nupuolė, nežiūrint 
į muitus ir į Federalinės farmų tarybos veikimą. O ko
kio nors naujo plano padėti farmeriams Hooveris ne
turi.

Apžvalga
MAIŠTAS PRIEŠ STALINĄ

CENZŪRA STUDENTAMS

Pittsburgho universiteto viršininkai sumanė paže- 
boti savo studentus ir tuo tikslu įvedė tam tikrą pasL 
žadėjimo formulą, kurią kiekvienas studentas turi pa
sirašyti, stodamas j universitetą. Tame pasižadėjime 
sakoma, kad studentas bus ištikimas Jungtinių Valsti
jų konstitucijai, Pennsylvanijos valstijos įstatymams ir 
universiteto vyriausybės patvarkymams. Kąs to pasi
žadėjimo nepasirašys, tas nebus priimtas į universitetą.

Šitą būdą kontroliuoti studentų veiksmus Pitts
burgho universiteto vyriausybė sugalvojo po vieno ne
malonaus jai atsitikimo. Universiteto viršininkai kartą 
bandė sustabdyti politiškas prakalbas, kuriose dalyvavo 
keletas studentų, ir pasišaukė policiją studentus suareš
tuoti, kai jie nepaklausė tos drausmės. Dalykas atsidū
rė teisme. Kaltinamieji tenai pareiškė, kad jie nelaiko 
save nusidėjėliais, kadangi Jungtinių Valstijų konstitu
cija pripažįsta kiekvienam žmogui žodžio laisvę.

Teisėjas ne tik išteisino studentus, bet da ir davė 
vėjo policijai ir universiteto vyriausybei už neteisėtą 
studentų teisių varžymą. Taigi, kad studentai, ateityje 
negalėtų universiteto “našalstvai” priešintis, ši dabar 
verčia kiekvieną įstojant} į universitetą asmenį duoti 
pasižadėjimą raštu, kad universiteto vyriausybės įsa
kymai bus jam taip pat “šventi”, kaip ir Jungtinių 
Valstijų konstitucija. Bet šitoks pasikėsinimas prieš 
studentų laisvę padarys juos tik dar radikališkesnius.

SPAUDOS LAISVĖ

mate-

suva- 
pasiu-

Lenkija sumanė pavartoti Tautų Sąjungą spaudos 
cenzūros įvedimui visame pasaulyje. Šių metų birželio 
mėnesį ji pasiūlė nusiginklavimo konferencijai, susi
rinkusiai Genevoje, kad pranešimai apie tarptautinius 
reikalus spaudoje, taip pat krutamieji paveikslai ir ki
tos žmonių informavimo priemonės butų pastatyti po 
valdžių kontrole. Šituo keliu busiąs įvykintas “morali
nis nusiginklavimas”, kuris paruošiąs dirvą ir 
rialiniam nusiginklavimui.

Diskusuojant šitą klausimą Tautų Sąjungos 
žiavime, kilo smarki opozicija prieš tokį lenkų
lymą. Francijos, Ispanijos, Amerikos ir kitų šalių laik
raštininkai kaip vienu balsu pareiškė, kad spauda gali 
sąžiningai atlikti savo pareigą visuomenei, tiktai būda
ma laisva. Kai kurie žurnalistai dar nurodė, kad slė
pimas tikrų žinių apie dalykus, liečiančius tarptauti
nius santykius, kelia baimę, nesusipratimus ir neapy
kantą tarpe tautų.

Laisvos spaudos neapkenčia visos despotiškoj val
džios, nežiūrint, ar jos yra “kairios”, ar “dešinės”. Ru
sijos Stalinas yra toks pat spaudos laisvės priešas, kaip 
ir Italijos Mussolini. Nes svarbiausia kiekvieno despo
tizmo atrama yra žmonių tamsumas. Kur žmonės yra 
painformuoti, t. y. žino, kas dedasi jų šalyje ir pasau
lyje, tenai despotai negali valdyti.

ĘAM TA “STORONę”?
. i ■ i. ........................i' s ! ’

Brpoklyniškis stalincų lapas stengiasi, trijų |pąltų 
straipsnyje, įrodyti, kąd sovietų Rusijoje nesą tąip blo? 
ga, kaip rašo laikraščiąi. Jisai ima atskirus sąkii|ips 
iš įvairių korespondentų pranešimų, tilpusiu Amęyikus 
spaudoje, lyginą juos vieną su kitu ir surąndą jw 
esant nenuosakiąis, prieštaraujančiais arba tuščiais. 
Qalų gale, jisai prięina išvadą, kad, jęįgu sovietijpję ir 
yra kokių trukumų, tai jie esą tik mažmožiai, kuriuos 
“draugas Stalinas” neabejotinai pataisysiąs.

Bet kam tas bergždžias kamavimasi? Jeigu komu- 
njstąį nęrij Kad žmonės netikėtų blogomis žiniomis apie

Berlyne einąs Rusijos social
demokratų partijos laikraštis 
“Socialističeskij Vestnik” įdėjo 
savo korespondento laišką iš 
Maskvos, kuriame jisai prane
ša apie naują opoziciją Stali
nui, atsiradusią bolševikų par
tijos viršūnėse, ši nauja opor 
zicija tai — buvusių dešinių
jų ir kairiųjų Stalino priešų 
blokas, priėmęs, kaipo savo 
“platformą”, obalsį: “Pašalinti 
Staliną”.

Ta grupe neseniai paleido 
cirkuliuoti tarpe bolševikų par
tijos vadų raštą, užvardintą 
“Aštuoniolikos’ Bolševikų Laiš
kas”. Minėto laikraščio kores
pondentas paduoda to rašinio 
turinį.

Pirmoje “Aštuoniolikos Bol
ševikų Laiško” dalyje yra kri
tikuojama Stalino užsienių po
litika. Tenai sakoma, kad Sta
linas pasmaugė Kominterną 
(komunistų internacionalą), 
idant galėtų be trukdymų veik
ti “narkomindielaš’V *f. y. už
sienių reikalų komisariatas. 
Stąįino vadovybėje Koipintęr- 
nas pasidarė visai pasyvus ir 
nesugebėjo išnaudoti palankias 
sąlygas, kurias sudarė Kinijo
je revoliucinis judėjimas ir ja
ponų įsiveržimas į Mandžuriją. 
Kominternas pražiopsojo taip 
pat progą išvystyti komunistų 
veikimą Vokietijoje.

Antroje ‘Aštuoniolikos Bol
ševikų Laiško” dalyje smer
kiama Stalino vidaus politika. 
Laiško autoriai apibudina Sta
lino politiką taip: “manievrai 
h- zigzagai”. Sovietų diktato
rius, girdi, neturįs jokio nusi
statymo. Vieną dieną jisai skel
bia, kad vyriausias Rusijos 
reikalas išvystyti sunkiąją pra
monę; kitą dieną jisai šaukia, 
kad svarbiausias dalykas tai 
— ne geležis ir anglis, bet rū
bai ir maistas darbininkams. 
Stalinas sunąikino privatinę 
prekybą, kad ji nedarytų kon
kurencijos kooperatyvams; bet 
dabar kooperatyvai yra pri
slėgti, nes valdžia rūpinasi iš
plėtoti “kolchozų” (kolektyvių 
ūkių) prekybą Tačiau “kolcho
zai” lupa už savo prekes aukš
tesnes kainas, negu spekullanr 
tai.

Galų gale, “Aštuoniolikos 
Bolševikų Laiškas” drožia ■ Sta? 
linui per kailį už jo apsiėjimą 
su darbininkais. Giydi, Leninas 
bijojo, kad Stalinas sukiršins 
vienus su kitais paytijos vei
kėjus, bet dabar yra sppjųdyti 
ne tik bo|šęvikai su bolševikais* 
o ir darbininkų masęs sų bol
ševikų partija. Visi esą prie
šingi Stalinui: valstiečiai ko
lektyviuose ūkiuose iy payie- 
nlat ūkininkai, profęsionAĮaį, 
įmonių vedėjai ir eiliniai dar. 
bįninkai. Prięš jį espti nysi- 
stSčitįdi ir partlfe ipąsė, Bar- 
tijegę likviduota Skutimai 
darbininkiškos demųkratybes 
pėdsakai; po vienybę priau
gą partijoje įsivyravo “prika- 
zų” (įsakymųį ię nuolankąųą 
šliaužiojimo tvarka. Partiją

slegia asmeniška Stalino val
džia.

Laiškas šaukia bolševikų par
tiją pasielgti sulig Lenino tak
tika: vadą, kuris veda partiją 
nuo vieno pralaimėjimo prie 
kito, — atstatyti!

To atsišalikimo autęriai savo 
pavardžių nepaskelbė. Kas jie 
— tikrai nežinoma. Eina gan
dai, kad jį paraše komunistai, 
kurie veikia Raudonojoje Ar
mijoje. Ar tai tiesa, nežinia; 
bet tarpe įtariamų komunistų 
buvo padaryta daug- areštų.

Taigi diktatūros puode* vėl 
pradedą verstis kunkulas. Sta
linas tuo tarpu turi visą galią 
savo rankose: armiją, viešąją 
ir slaptąją policiją, partijos 
“aparatą” ir pramones įstaigas. 
Nes visur jisai yra pastatęs į 
atsakomingas vietas savo klap
čiukus. Todėl opozicija nedrįs
ta prieš jį viešai išeiti. Bet 
slaptai jo priešai, matyt, vei
kia ir vieną gražią dieną gali 
jį paimti už sprando,

Paieškau garsaus 
vado ir nenuilstamo 
tojaus Juozo 
Prie progos noriu 
asabiškai 
tamsta 1919 m. dalyvavai 
Brooklync komunistų krikšty
nose, o vėliau mokinai svietą 
tyrojo komunizmo principų. 
Paskui laikraštį redagavai ir 
visokius painius klausimus ri- 
šai. Na, o dabar, kada “liežuv- 
ninkų revoliucija” 
aukščiausio laipsnio, 
visus avinus ir avis 
kovos lauke, o pats pabėgai 
kartu su oportunistais. Tai di
džiausia išdavystė.

Atsimink, Juozai, kad Kris
tus, palikęs 99 avis, ėjo ieš
koti vienos. Na, o ką tamsta 
padarei? Palikai visą šimtą a- 
vinų ganykloj be principų ir 
piemens* O pats pasišalinai. 
Tai neatleistina!

proletarų 
darbuos 

Baltrušaičio, 
su tamsta

pasikalbėti: juk 
1919 m.

pasiekė 
tamsta 
palikai

t

LAKŪNAI ĮVARĖ BAIMĖS 
MAYORUI

“Keleivis” rašo apie įdomų 
incidentą “Lietuvių Aviacijos 
Dienoje”, kuri -buvo surengta 
Worcestertyje, Mass. Lakūnai 
Darijus sų Girėnu paėmė į. sa
vo aeroplaną pavadinėti merą 
Mahonye:

(Tįsą)
Jo žmoną jau buvo atsikė

lusi ir /Virė kavą. Per visą 
nąktį jinai nei akių nesudėjo, 
Taip labai rūpėjo Mikas. 
Nors ji dirba fabrike ir gali 
gyventi be jo pagalbos, bet... 
jis yra jps gimdytų vaikų tė
vas, be to, kadaise, 15 metų 
atgalios, ji iš meilės už jo iš
tekėjo. Taigi, ne dėl dolerio ji 
su Miku gyveno. Dėl ko nors 
kilnesnio, jps sielai branges
nio.

“Kas gi tau, Mikai? Per vi
są naktį... Ir kruvinas, purvi
nas visas...” labai jaudinosi 
Valerija Staugirdienė.

“Nieko, nieko, Vale.”
“Nieko! Sakyk, kas atsiti

ko?”
“Pas Džimį užėjau... Bomai 

holdapą padarė..?’ Ir spruko 
Mikas savo miegrujmin. Sku
biai perbėgo savo kišenius: nė 
prakeikto ęento! Kaip pašluo
ta-

Valerija sugriebė vandens, 
rankšluoštį ir nubėgo paskui 
Padėjo Mikui nusirengti, nu
plovė veidą, rankas, iššuka
vo iš galvos šiukšles, paguldė, 
apdėjo užtinusias akis ledais 
ir išbėgo vaistinėn asperino 
nuo galvos skaudėjimo.

Mikaą net sųsigraudinp. To
kią gera, jo Valė. Jis pirmiau 
to ir nežinojo.

Baisi nusikaltimo jausmų 
bei minčių ugnis Miko sielo
je dabar degė, pleškėjo, Juk 
jis ne girtuoklis, ne kozirnįn- 
kas, pe valkata, o yįs< dėlto

- paragaukite

“Lietuvių orlaivis pakilo 
iš Oxfordo aviacijos lauko ir 
nulėke per Worcesterio mies
tą i šiaurę. Viskas ėjo ge
rai, bet kai reikėjo sugrįžti 
atgal, musų lakūnai su Wor- 
cesterio majorų paklydo ore. 
Jie, negalėjo atrasti tos pa
čios vietos, jš kurįog pakilo. 
Mat, vietoj grįžti tiesiai į 
pietus, Darijus pasuko į pie
tų rytus ir nuskrido gana 
toli į šalį. Išlakiojus apie vą? 
landą laiko, Woręesterio ma
joras pažino Marlboro mies
telį apačioje, iy tik tuomiet 
sušiorientąvo, Hur reikią 
grįžti. Bet grįžtant jau pri
truko mašinai kuro įr Dari
jus buvo priverstas nusileis
ti su miesto valdininkais 
North Grąftonę, many damas 
tenai gausiąs gazolinų, Bet 
gazolino čia gauti negalėjo 
ir Darijus nutarė mėginti 
laimės ir baigti lėkti tuo pa
čiu gazolinu, kurio dar trum
putį turėjo. Laimė pasitąį? 
kė ir visi pasiekė Oxfoydp 
laukų gyvi. Worcesterio ma
joras pareiškė, kad tokių 
šiurpulių jis savo gyvenime 
dar neturėjęs.”

M -

todįel jis nutarė įsteigti kro- 
męjį: pardavinėti stebuklingą 
Kaukazo vandėnį. Kvortą to 
vandens pardavinėja po 40c. 
Skelbiamo, kad tau kaukariš- 
kas vanduo išgydę bįaųyiasias 
ligas. 4

“Laisvės” pasipiktinimui nė
ra nei galų, nei krašto. Tik 
pamanykite: J. Laukis verčią 
dokumentus, kuriuos valdžia 
paėmė iš “Vilpies” pastogės. 
Bet kuomet tąs pats J. Lau
kis darė vertimus Mulksui 
prieš “Naujienas”, tai “Lais
vė” nęžįnpjo nei kaįp džiaug- 
tlS 1 ■» t '

WelM populiai, r dabar nesi- 
spiaųdykite,
ir patys tų vaistų.

—0—
“Laisve” rašo: “Bus išdės

tyta ryšys tarp krizio* reakci
jos ir to fašistų, sociajistų ir 
renegatų žygio prieš ‘Vilnį.’”

Atrodo, kad “Laisves” re
daktoriai buvo pusėtinai išgė
rę stebuklingo “kaukaziško 
vandens*’, kuomet jie sugal
vojo tų temų diskusijoms.

—o—
Kuomet socialistų kandida

tas Norman Thomas, kriti
kuodamas demokratų kandi
datą Rooseveltą, pavadino jį 
džentelmonu, tąi ^Laisvė” 
tuoj padarė išvadų, jog tarp 
demokratų ir socialistų jau 
įvyko sąntarvė.

‘’Kaųkaziškas vanduo,” 
matomai, veikia ir .bimbinių 
logiką.

—o—
“Laisvė”, kuri visuomet gal

voja pagal įsakymą iš Mask
vos, rašo, jog imperialistiniai 
banditai, kurie priklauso so
cialistų internacionalui ren
giasi pulti Sovietų Sąjungą. 
Kiek toliau šolpmskas skelbia 
pasauliui nepaprastų žinią: 
Sovietų Sąjungoj bus išplėsta 
kralikų auklėjimas, 
kralikų skaičius 
695,000.

žodžiu sakant, raudonąja! 
armijai kralikų mėsos pakaks, 
kada rrikęs 
ciaįistų įnteynaęiopaltk

Marksistas ‘^Laisvėj” zrašo: 
“Bet kaip Grigaitis, kuomet 
jisai atsisuko nuo” bendro dar7 
bininkų judėjimg, tai jo iš- 
mintiš pasiliko be reikšmę*.” 

Visa Bimbos išmintis gludi 
Maskvoj, Jeigu, sakysime, Am- 
terįs ka^a Išjos Marksistą iš 
“Ibaiąv^’U t*i ir l jo
Visų išmintis žus,

1932 m, 
sieksiąs

kas, pe yalkjata, o yįs, dėlto 
taip begėdiškai nusigėrė, visos 
algos neteko, šiukšlyne tarp 
padvėsusių kačių bei šunų su 
žimkėiųis buvojo ir, galiaus, 
mušti gavo!

Kokia šiurpi naktis!
Valė pąrnešė asperino ir su

davė Mikui net dvi piliules 
kartu. Pridėjo į gaminį krep
šį daugiau ledo, uždėjo ant 
užputusių akių, pataisė pa
galvę, antklodę ir išbėgo dar* 
ban, kad nepasivėlintų.

Sukilo vaikai.
Visą pereitą vakarą Džianų- 

kas džiaugėsi sų naujomis, 
bokso pirštinėmis, kurias tė
vas neseniai buvo jam nupir
kęs, ir treinavosi orą boksuę- 
damas. Ir šį rytą, vos tik iš lo
vos iššokęs, nėrė į naujas pir
štines ir pradėjo orą kumš
čiuoti. Kažkaip atsidūrė ir tė
vo kambaryje.

“Węll> pą! Tai faita- 
vaisi? Bet your life, turi black 
eye. Nunakino tave, ąa?” kal
bėjo Džianukas, tik “faitą” 
galvoje teturėdamas.
\ yNp# nę, Džianuk. Turiu 
hedęiką, dacol. Bus orait. 
Mąpią asperipo parnešę.”

Adcliua, nugirdus tokią kal
bą, irgi tęvo kambarin atėjo.

“Ar sergate, teveli? Galvą 
skauda? Vandens atnešti? 
Vaistų duoti?” rūpinosi tėvo, 
sveikata Adeliha.

“Nereikia, no, viskas orait,
»

tyvayp pereitos nakties pergy
venimai .

Visų pirmiausia įsikibo jo 
mintys į pinigus, kurių jis pe
reitą naktį neteko. “Bomai tik 
septyniųs centus terado, tai 
kur kitus pralostinau?” klau
sė ir klausė savęs Mikas. Pa
galios jis nusprendė,, ir savo 
nuosprendžiu pilnai pasiten
kino, kad jam kišenius iš
kraustė koks nors “bomas”, 
kada jis nuvirtęs šiukšlyne 
miegojo. O apie savo tautietį 
ir parapijoną, Džimį Lupins- 
kį, kuris tikrai Miką išlaisvi
no iš pinigų galvažudžių ne
valios, ir spėlioti nespėliojo. 
Negalėjo, visai negalėjo Mi
kas prileisti, kad Džiinis Lu- z 
pinskis, duosniausias parapi- 
jonas naujus minyškoms na
mus statyti ir vargonus bei 
varpus bažnyčioms pirkti, bu
tų ėmęs ir jo kišenius iškrau
stęs, vaizdžiau tariant, apsi
vogęs.

Užkliuvo Miko mintys ir už 
prohibicijos, kurią jis betgi 
tuoj išteisino ir atsiprašė, ta
rytumei ji butų nekalčiausia 
trylikos metų mergaitė.

Suradęs visai NEKALTAIS 
ir karčiąmninką—vagį ir pro- 
liibiciją — pražūtį, Mikas tik 
Save nukąįtįnp, “Koks aš deni 
fttĮ! Ar reikėjo man tiek ger
ti? No mor! No!” Ir paleido 
jis stipriai sugniaužtus kumš
čius į matrasą, “šėmi Ar ne
galėjau išgerti du byru, dvi 
viskes ir eiti namo? No mor! 
NWer! ’Nėksf tajm išgėrsfa 
vierfą'arbą^du byrus, vikrią an 
du Šatus, ir no mor! Gademit, 
no mor!” Net ir keiksmu už
grūdino Mikas savo rezoliu
ciją.

O kad įvairios išorės įtakos 
aštriau ar lėčiau determinuo
ja žmogaus veiksmus bei po
elgius, žodžiu, visą jo asme
nybės turinį, ir gana dažnai 
padąjo jį ne tokį, koks jis no
rėtų būti, bet tokį, koks ge
riausiai patinka griežtoms gy
venimo aplinkybėms,

p^į»nirė prieš 0Q njetų. Prieš 
kiek laiko lįukra^ilii W
plgčiai rase, jog prie ip Kup^ 
gp kapo įvyksta visokių sĮę-
bukiii: nepagydomi
tuoj pasveiktai

a
r.

o-

kųrieųis nepatinka so- 
vietų rojus. “Laisvės’’ Np. 178 
rašoma: “Gi kada jiems tas 
nepavyksta, tai jie parvyksla

oran
Džianųkas su Adelina išbė

go mokyklųn.
Mikas da|>ar buvo vienas. 

Jo akys ųžpiuštos, užtinę. Gy
vą! ameriKpniškų rytmetinių 
maldų j(jabar skaityti nebe
galėjo. Ergo: karščiausi die- 
vipįmai kapitalistų bei finan
sininkų jo proto dabar nebe- 
pyostiiutind! O ant stalelio gu
lėjo didelis, storus,) kaip šiau
dų kųgis, rytmetinis dienraštis 
įy, tąrytunu siūlėsi Mikui,

Beįėjo Mikas galvoti—gal
voti 'Upk ir savarankiškai 
bęi kritiškai. Mat, ne bliofas 
pą|ą<lino jį dabar galvoti, bet 
saviti impulsai, kuriuos mo-

apie 
tai, žinoma, Mikas nieko neiš
manė ir nenorėjo išmanyti. 
Jis tik aklaf, arba dogmatiš
kai, tikėjo, kaip tėvai ir ku
nigas per katekizmo pamokas 
jį išmokino, kad žmogus turi 
sielą, turi pilną valios laisvę, 
turi stiprų moralinį jausmą ir 
tokią galingą valios jėgą, kad, 
jei tik nori, tai visada ir vi
sur gali 
prieš piktas gyvenimo pagun
das. O kurie neatsispiria ir 
pasiduoda piktui. vadinasi, 
nusideda, tai tik jie vieni ir 
kaM Sukta ir .žiauri šian
dieninių gyvenimo santvarka, 
girdi, čią nieko, nekalta! Ir 
ją nukaitinti nepareina. Ne
kaltintais turi būti tik nusidė
jėliai, ypač kurie prieš šitą 
santvarką liaujasii < 

šitoks suktos dvasinės ined- 
žįagos prisimetė Mikas gana 
daug nę tįk iš kapitalistinių 
laikraščių, bet ir iš kunigų, 
ir sukrėtė sęvp galvon- Q to
dėl jis ir tikėję, jog tikrai tu
rįs savyje, tarytumei jėgų jė
gą, galybių galybe, prieš kurią

M tereiškia naujo gyve
nimo aplinkybės, kurias iššaus 
kė prohihĮęįją ir kurios perei
tą naktį tarp padvėsusių šunų 
ir kačių jį užjiuliavo...

(Bus daugiau)

tai visada ir vi- 
lengvai atsispirti

.Į y|.| I l.g.Į I. ■■■■■!gįįl IĮ . . X). .ĮĮĮĮ 4 11' ,1 , \ ' <1 N ...■......  Į ■ -- -.... .

NAUJAS Kultūros No. 6

Naujienose. Kaina 45c.
Galima gauti

šiandie atėjo KOVA 
No, 7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina Ijta.

į;
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Samuel Insull
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Trumpas žvilgsnis į jo praei
ti: jo rolė Chicagoje; nuo 
elektros karaliaus sosto į 
paniekos bedugnę.

klusnus tarnas, Beveik be per
traukom nuo 1915 metų, išsky
rus majoro W. Deverio admi
nistraciją, Insultas, pasislėpęs 
už advokato Samueli Ettelso- 
no skvernų (dabartiniu laiku 
užlaiko ofisą 120 S. La Šalie 
St.) dominavo miesto gyveni
mą. Dalino tūkstančius dole
rių ir republikonams ir de-

Samuel Insull, elektros ma
gnatas, kontroliavęs visuome
nės aptarnavimo įmones virš 
30 valstijose ir buvęs garbin
gas Chicagos “pirmas pilietis”, mokratams. Turėjo susirikia-
“dailės patronas” yra medžio- vęs savo eilėse politikierius, 
j amas policijos ir slapstosi gengsterius ir kitus elemen- 
dabartiniu laiku Europos už- tus, kurie buvo 
kampiuose .Gavęs žinią, kad 
Cook apskričio “grand jury” 
apkaltino jį ir jo brolį Marti
ną J. už pasisavinimą virš 
$700,000 iš Middlewest ' Utili
ties Company ir kitų jų valdy
tų bendrovių, spruko nakties 
laiku iš viešbučio Paryžiuje 
ir dingo nežinia kur.

Kokia negarbinga rolė “fi
nansiniam ir organizatyviam 
genijui,” prieš kurį tik kele
tą mėnesių atgal drebėjo mie
stų majorai ir valstijų guber
natoriai, prieš kurį lenke gal
vas Wall ir La Šalie gatvių 
bankieriai ir kuriam senato
riai, aukštieji valdininkai te
buvo paklusnios marijonetės! 
Kaip ir Švedijos “degtukų ka
raliui” įvarui Kreugeriui, lai
kas sutrupino Insullą siautu
sią garbės aureolę ir nuplėšė 
nuo veido kaukę, po kuria 
slėpėsi tikroji jo asmenybė. O 
toji asmenybė labai nepanaši 
į “garbingąjį pilietį”, kuriuo 
Insullas buvo trumpą laiką at
gal.

Mažai kas iki šiol žinojo, 
kad per ilgus metus Insullas 
faktinai valdė Chicago ir kad 
majoras “Big Bill” Thompson 
buvo tik jo pastumdėlis, pa-

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Planuoja sukelti 
$16,000,000 bedarbių 

šelpimui
101 labdaringa įstaiga Cook 

apskrityje, susijungusios į 
Emergency Welfare Fund of 
Cook county, planuoja sukelti 
$16,000,000 aukomis bedarbių 
šelpimui šią žiemą.

Dr. C, K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marquette Rd. arti WseternAv 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Mirė žymus Chicagos 
gengsteris McErlane

Ofisų Tek Lafayette 7031

DR. C. KASPUTIS L 

DENTISTAS
Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8' valandai vakare. 1 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122 j

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Con. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
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 Prospere 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
* ..

DR. M T. STRIKOL’IS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo » Iki 4 Ir ano 6 Iki 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Mestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Marųuette Rd, 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
■ Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliojus pagal susitarimą.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėRomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ir 
Ketvirtadienį. vakarais pagal susitarimą.

• >

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — .

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 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

Frank E. McErlane “žiau
riausias Chicagos gengsteris” 
mirė Beardstown ligoninėje, 
klejodamas apie įvairius prie
šus ir gengsterius, kurie ruo
šiasi jį nušauti. Per su virš 
10 metų jis išžudė dešimtis 
žmonių, bet per politines intri
gas išsisukdavo iš teismo na
gų.

inaudingi jo 
planų įvykinimui. Jani nepa
tiko garsusis prof. Merriani ir 
majoras Dever, todėl pasisten
gė užkirsti jiems kelią vėl at
sistoti miesto priešakyje. Rei
kalui atėjus ir norėdamas nu
sikratyti 
žmogaus, 
kon gengsterius, kurie papras
tai grąsinimais 
darbą atlikdavo, 
prisilaikė obaisio: 
mokėk tinkamam žmogui.” Kas 
tie tinkami žmones, lengva su
prasti iš suminėtų faktų. Insu
llas buvo vienas pirmųjų nu
gabenti į Harlan apskritį, 
Kentucky, streiklaužius kasė
jus, dėl ko ten išsivystė aštri 
kova su streikuojančiais ir 
pralieta daug nekaltųjų krau
jo. Panašiai elgėsi Chicagoje 
ir kituose miestuose, kuomet 
kildavo nesusipratimai su į- 
monių darbininkais. Savo lai
ku jis išsireiškė, kad “patyri
mas rodo, jog iš darbininko 
galima išgauti daugiausiai 
naudos, kuomet prie vartų 
stovi eile vyrų, laukiančių už
imti dirbančiųjų vietas.”

Ugdydamas visuomenės ap
tarnavimo įmonių labirintą, 
Insullas tuo pačiu laiku plati
no savo įtaką Chicagoje ir 
per kurį laiką dominavo be
veik kiekvieną miesto gyveni
mo sritį. Bet eiliniai gyvento
jai to nejautė. Nei vienas, ar
ba labai retas težinojo, pavyz
džiui, kad kiekvienas Chica
gos elektros ar gazo vartoto
jas tiesioginiai prisidėjo prie 
Chicago Civic operos užlai
kymo, kurią kitų pinigais be- 
globodamas, Insullas 
“dailės, muzikos 
titulą.

Bet kovo menesį 
imperija pradėjo 
trumpą laiką 50 'metų darbo 
vaisiai subyrėjo į griuvėsius, 
palaidodami šimtus milijonų 
žmonių pinigų. Juose palai
dotas ir Insulto dominavimas 
Chicagoje.

nepageidaujamo 
pasišaukdavo tal-

ir šautuvais 
Visuomet 

“gerai už-

[Acme-P. 81 A. Photo]

Samuel Insull, buvęs Chicagos multimilionierius ir elektros 
magnatas, kuris dabar yra policijos ieškomas už vagystes. Jis 

slapstosi kur tai Europoje. Ashland bankas išmo
ka 60% depozitoriams

f fl — .

Rytoj paskutine pro 
ga užsiregistruoti

Paskirtas receiveris
North American 
Trust Company

Jeigu norite balsuoti lapkri
čio 8 d. už J. V. prezidentų, 
savo valstijos gubernatorių ir 
kitus valdininkus, nepamirškite 
rytoj užsiregistruoti. Tai bus 
paskutinė proga. Jūsų apylin
kėje yra registracijos stotis.

Miesto darbininkai 
gavo algas; moky

tojai turi laukti

Teisėjas Klarkowski užvakar 
paskyrė receiverį F. Winston, 
North American Trust Com- 
pany bankui, kurio prezidentas 
H. Parker buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo už pinigų išeik
vojimų. Pasirodo, kad bankas 
buvo vedamas nelegaliai, nes 
neturėjo sudėjęs $200,000 už
stato Nelson ofise.

Užsidaręs South Ashland Na
tional Bank išmokės depozito
riams 50% uždarytu pinigTfc 
anot receivcrio Hallenback pra
nešimo. , Bankas gavęs paskolą 
iš federales rekonstrukcijos 
korporacijos.

Graboriai

Užvakar miesto darb’ninkai, 
policija gavo dviejų savaičių 
algas. Mokytojai 1 
pu palaukti dar keletą dienų. 
Miestas gavo pinigų, kuomet 
bankieriai nupirko apie. $4,- 
500,000 mokesčių varantų.

______Telefonas Yards 1138 1

turi tuo tar- I Stanley P. Mažeika

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti* o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS t

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

Spalių 18 d. bus atida 
ryta nauja* sanatori

ja vaikams

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reiks 

lams. Kaiiia prieinama 
3319 Auburn Avenue 

CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18: St.
Tek Roosevelt 7532

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tekfonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieC

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

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31 st Street

Vai.: 10—U v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

K. GUGIS
, ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
1127 N. Dearbom Si., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

T ei. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

I. J, ZOLP 
Graborius ChicagojPhone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad *-beturime iš
laidų užlaįkymuį sky- * 
rių.

, 3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Akių Gydytojairandasi 1646 jo įmonių

52

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Įgijo 
patrono”

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tek Republic 9723

gimęs Liolių parap. ir

Jackson parke, prie 67-tos 
gatves, spalių 18 d. atidarys 
La Rabida sanatoriją, kurioje 
bus gydomi veltui vaikai, ser
gą širdies liga. John Kuchinskas

Lietuvis Advokatas 
2221 Wėst 22nd Street 

AjU Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. CLARIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 v*L 
4145 Archer Avė, Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Rez. Virginia 1829

Dr. V. Ę, Siedlinski
DANTISTAS

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

Nedėldieniais pagal susitarimą 
' CHICAGO. ILL.

nubudime
pus-

dvi dukteris,

"T

JUOZAPAS BILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 8 dieną. 5?00 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs apie 5 1 rn. 

. amžiaus.
miestelio Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame 

pusbroli Pranciškų Birgėlą. 
seserę Juzefą Grikšienę. o Lietuvoj 
sūnų Stanislovą ir 
Oną ir Mortą.

Kūnas pašarvotas 
W. 46 St.

Laidotuvės įvyks 
lio 12 dieną 8:00 
Zolpio koplyčios į 
parapijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, o iŠ

seredoj. spa- 
val. ryto iš 

šv. Kryžiaus 
kurioje atsi- 
pamaldos už 
ten bus nu-, 

lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Visi a. a. Juozapo Bilius gi

minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.
Pusbrolis. Pusseserė 
ir Giminės.

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

Chicagos mokytojai 
parduoda mokesčių 

varantus
Chicagos mokyklų mokytojai 

pradėjo varytį agitacijų Ibarp 
turtingesnių chicagiečių, ragin
dami juos pirkti 1931 metų 
mokesčių varantus. Tuo budu 
jie stengsis sukelti pinigų sa
vo algoms.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tėl, Vjctory 4088

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

BRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su save. nupiginto- 
mls kainomis už aukštos rųšies. palaidojimą, Ifai, steko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogau kūno LnMtyHI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki' 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phonę Boulevard 7589

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

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Marijona Wiekutiene
PO TAVAIS SACAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 9 dieną, 1 :()0 va
landą ryte 1932 m., sulaukus pusamžiaus, gimus Taura
gės apskr., Žvingių parap., Visbarų kaimo.

Amerikoj išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nubudime vyrą Mykolą, brolį Pet

rą, brolienę Uršulę J. Sacauskus, ciocę Prancišką Am- 
brozienę, dėdę Juozapą, dėdienę Agotą Aušrus, 4 pus
brolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi prie brolio 4359 South 
Maplewood Avė., Tel. Virginia 0817.

Laidotuves įvyks seredoj, spalio 12 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš narni] į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vilionės sięlą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines, • . . .

Visi a. a. Marijonos Wiekutienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. r> Nuliūdę liekame,

Vyrus, Brolis, Brolienė ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel.

rie brolio 4359 South

įstaigą te bite kokios miesto dalios.
Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | Jūsų 

ramus ir atveš | musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dt- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint

Duokite savo akis išegzaminuoti
Dr. A. R. BLUMENTHAL

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

j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurte

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-
tamautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų* Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur

EODEilCiS>>■

JŪSŲ GRABORIUS

4605*07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

E. 107tb St.—prie Micbigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377 

4600 So. Wood Sts—Ketverge vak.
Tel./Lafayette 6393 

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akiųių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuų, 10 iki 12

Lietuviai

DR. MARGERIS
Valandas: nuų 1Q ryto iki 2 pą pietų 

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- 
’ • madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

140 N, Dearborn St., Suite 706 
Phone State 4690, valandos iki pietų 

756 West 35th Street 
Phone Boulevard 5913 

Valandoj: nuo 3 po. pietų, subatomis 
nuo. 2 po pietų.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
» Nedėliomis pagal sutartį.



Pirmadienis, spalių 10, 1932

Vilniaus Užgrobimo Sukaktu
vės Chicagos Liet. Auditorijoj
Didžiulė Chicagiečių minia dar kartą pa 

kėlė protesto balsą prieš smurtišką 
Lenkijos žygį

23rd St., jojusi j virtuvę rado 
ant grindų gulinti vyrą Jurgį. 
Pašauktas daktaras nusprendė, 
kad jis mirė širdies ligas, nes 
sirguliavo jau per kurį laiką. 
Jurgis Krukonis, darbininkas, j- 
ėjo j virtuvę norėdamas atsi
gerti vandens, bet staiga su 
griuvo ant grindų negyvas.

jo trumpo (termino notų. Ragi- i Prie 63-čios gatves automo-
• 1_JX____ - 1_X2 ____ _ ___ Uil! —____ .no ir kitus pirkti, “iš nuošim

čių gyventi”. Bet dabar tie, 
kuri troško tų didelių, nuošimčių 
neteko ir sumos,—R.

bilis 
terį. 
žuvo

užmušė vieną vyrą ir mo-
Prie Paulina ir Fulton

■ ■ ‘

mažas kūdikis.

stock. Bus ir kitų gerų risti- 
kų.—N.

PRANEŠIMAI

lietuvių 
plėšikų

lietuvių

Chicagiečiai dar kartą iš
reiškė savo protesto balsą prieš 
Lenkiją, kuri smurtiškai už
grobusi Vilnių laiko jį nelais
vėje jau dvyliktus metus, ir 
atkartojo savo įsitikinimą, kad 
kuomet nors ateityje 
tauta atims sostinę iš 
rankų.

Didžiulė Chicagos
minia vakar susirinko į Chica
gos Lietuvių Auditoriją į ma
sinį protesto mitingą, kuris 
buvo suruoštas paminėti 12-tas 
Vilniaus užgrobimo sukaktuves, 
prisidėdama prie visų kraštų 
lietuvių, protestuojančių prieš 
grobuoniškus Lenkijos žygius. 
Gyvendami tūkstančius mylių 
nuo gimtinio krašto, chicagie
čiai giliai atjaučia Lietuvos ir 
jos gyventojų jausmus ir jų 
siekius atgauti savo sostinę ir 
vieninteliu, tuo galimu budu 
suteikė moralę paramą toje 
kovoje, kurią lietifviai niekuo
met nepralaimės, nors iki tas 
laimėjimas bus atsiektas, rei
kės slinkiai dirbti per ilgus 
metus.

nurodė “Naujienų” 
P. Grigaitis, pa- 
kad Lietuva Vil
kai tautos laisvės

rai supranta, todėl tarp Vil
niaus lietuvių ir Lietuvoje ei
na smarki akcija, kuri, kalbė
tojas tvirtina, bus kulminuota 
diena, kuomet Lietuvos vėlia
va vėl plevėsuos užgrobtojo 
sostinėje.

Dr. A. L. Graičunas karštai 
pasakytoj kalboj tarp kitko 
nurodė ir musų, amerikiečių 
pareigas Vilniaus atvadavime. 
Ryškiais žodžiais nušviesdamas 
dabartinę politinę padėtį Vilni
joje ir gyventojų gyvenimo 
sąlygas, pareiškė, kad mes ga
lime žymiai pagelbėti Vilnių 
atvaduoti šviesdami ir skleis
dami kultūrą tarp to krašto 
gyventojų, kurie dabar, lenkų 
pavergti, retai temato šviesos 
kibirkštį.

Koncertinę programo dalį 
gražiai išpildė didžiulis Chica
gos Lietuvių Choras “Pirmyn”, 
studentų kliubo kvartetas “Ke
turi linksmintojai” ir solistai 
p. p. S. Rimkus, F. Jakavičius, 
p-lės S. Paškevičiūtė ir Ona 
Skeveriutė, taipgi ukrainietis 
šokėjas A. Chunik su savo se
sute Jean.

Bedarbių šėtroje ras 
tas iš bado miręs Jie 

tuvis J. Katalskis

Netekusi darbo nusi 
žudė neturtinga - 

moteriškė

SPORTAS
Ristynes už pasaulio čempionatų

Mirusio lavonas atrastas prie 
Mather ir Jefferson gatvių, 
“prerijose”, kur apsigyvenę 
bedarbiai

Prieš dvi savaites nustojusi 
savo darbo ir atsiradusi labai 
sunkiose gyvenimo aplinkybėse 
nusižudė 35 metų moteriškė 
Olga Babiak, 2146 W. Adams 
St. Ji nusinuodijo kambaryje 
atsukusi gazą.

šiandien Coliseume įvyks la
bai svarbios ristynes: Jis Lon- 
dos, pasaulio čempionas, risis 
su Abe Coleman, žydų Čempio
nu. Tai, žinoma, bus susikirti
mas už pasaulio čempionatą.

Risis dar Joe Stecher, buvu
sia čempionas, su indijonu Clin-

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirmadieny, spalio 
October 10 d., 1932, Auditorijos Svet., 
3133 S. Halsted St., 8 v. v. Visi di
rektoriai ir Atstovai būtinai atsilanky- 
dte į šį susirinkimą.

A. Kautakis, rašt.

Business Service

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Cash. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 — 
Naktinis Telefonas Columbus 7741

CLASSIFIED ADS Patent Attorney
Patentai

Apie 6-tą valandą ryto penk
tadienį prie Jefferson ir Maithev 
gatvių, nėtoil Bhie Island, kur 
bedarbiai turi pasistatę palapi
nes ir jose gyvena, rastas miręs 
lietuvis Juozapas Katalskis. 
Spėjama, ’ kad jis mirė iš bado 
ir peršalino. Rūbai buvo labai 
apdriskę ir purvini. Kūnas nu
gabentas j Cook apskričio ligo
ninę, (morgue). Savo laiku Ka
talskis gyveno prie 1426 New- 
berry avė. Per ilgą laiką ne
turėjo darbo. Iš išvaizdos spė
jama, kad jis buvo apie 40 
metų amžiaus.

Skaudžiai susižeidė 
išgriuvęs iš šali

gatvio

Pavogė $2,000 iš lenkų 
spulkos

Trys banditai užpuolė Avon- 
dale Building and Loan Asso- 
ciation, lenkų spulką, prie 3003 
N. Central avė., ir paspruko 
su $2,000.

Suėmė 6-ius rūbų valy 
klų sprogdintojus

Grand jury vakar apkaltino 
6 vyrus, naikinus privatini tur
tą su bombomis. Manoma, kad 
jie šeši planavo ir vykino visą 
eilę pasikėsinimų prieš rūbų 
valyklas.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoj. 
Mokytis reikia ir senesniems žmonėms ne
tik jaunuoliams. Geriausia lietuvių moky
kla visoj Chicagoj yra Amerikos Lietuvių 
Mokykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, 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- 

Ateikite ir įsirašykite šiandien..5

9

Educational
Mokyklos

AR JUS NORITE UŽDIRBTI PINIGŲ? 
Tūkstančiai Marlnello studenčių dabar turi 
gerų darbą, o kai kurios ir savo biznius. 
Prisirašyk dabar dėl dieninių ir vakarinių 
kursų. Musų darbo sujieAkoJimo biuras pa
tarnauja DYKAI. TeJefonuokite arba rašy
kite, gausite DYKAI 20 puslapių knygą.

MARINELLO 8Y8TEM,
National School of Cosmeticlans, Ine., 

108 North State St„ State 5057

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

rinkų praktiškiems išradi-

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Trumpos žinutės

kytis.
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.

PONIOS ir PANELĖS išmokite da
ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet ir 
aučiasi kaip gyvos. Mikinimas už dyką. 

Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite porduo- 
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuojaus.

REALISTIC FLOWER STUDIO
9 W. Wasbington St., 2ros lubos

Financial
Finansai-Paskolos

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.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

ATSIŠAUKITE tuoja|£ 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

PARDUOSIU pigiai, nes išvažiuoja 
Lietuvon stubos rakandus, grosernės fix- 
turiai, Ford trokas, 1 tono. Taipgi 
Ford coupe. 500 W. 54 Place.

Tą faktą 
redaktorius 
reikšdamas, 
nių atgaus,
idėja paims viršų Europoje. 
Atkartodamas Lietuvos teises 
prie Vilniaus, kalbėtojas nuro
dė, kad Vilnius yra būtinai 
reikalingas Lietuvai ne vien, 
kad jis yra krašto centras, 
bet visos Lietuvos atvadavimui. 
Lietuva pražudė laisvę, kuo
met joje įsigalėjo kunigija; ba
jorai ir kunigaikščiai. Tik Vil
nių atgavus Lietuva paliks 
laisva tauta.

)P. Grigaitis nurodė Vilniaus 
svarbą Lietuvai, bet Dr. C. 
Kasputis savo kalboje pridūrė, 
kad kiek Vilnius reikalingas 
Lietuvai, tiek Lietuva reika
linga Vilniui, nes dabartiniu 
laiku, kraštas, būdamas priešo 
rankose, baisiai skursta ekono
miškai, kultūriniai ir moraliai. 
Vyliugingu budu iš Lietuvos 
atplėštas Vilnius pamažu nyks
ta. Ir viena ir kita pusė tą ge-

Penktadienį Lietu 
vos diena tarptauti 

nėję keliavimo 
parodoje

Rengiamas dienai pritaikintas 
programas

Penktadienį, spalių 14 d., Chi
cagos Navy Pier surengtoje 
tarptautinėje keliavimo parodo
je įvyks Lietuvos diena su įvy
kiui pritikintu programų. Į j j 
įeis šokiai, dainos ir lietuvių 
tautinė muzika. Parodoje yra 
įrengta Lietuvos kampelis, ku
riame išstatytos įvairios foto
grafijos, vaizdeliai, liaudies dai
lės kuriniai, plakatai ir gintaro 
išdirbiniai.

Tinkamas pavyzdys 
gamtos savo žalumoj

Įvažiavo į gatvekario 
saugųjį zoną; sunkiai 

susižeidė

Pervirtęs ant cementinio šali
gatvio, ties 1311 Miller Street, 
sunkiai susižeidė Jonas Mane- 
šiunas. Anot įvykį mačiusių 
pasakojimo, jis buvęs girtas 
ėjęs svyruodamas gatve.

Arthu Hollaman ir P. Carey, 
miesto klerkai apkaltinti už as
meninių mokesčių fiksinimą.

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

Radios
NAUJAS 1932 Philco, 11 tūbų 

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

2332 Madison St.

ir
Rugsėjo mėnesį vagys Chicri- 

goje pavogė daugiau automo
bilių, negu sandėliai jų parda
vė.

Rožių žemė
Serga draugas Valančius, rei

kalauja kraujo; politikieriai 
darbuojasi; bimbiniai šaiposi 
iš bedarbių; rašykitės į Fen- 
ger vakarinę lųpĮsyklą

56 metų senutė D. Paul ga
vo dešimts metų kalėjimo už 
vogimą.

MADOSs MADOS

Konstantinopolis istorijoje yra garsus. 
Per daugelį metų jis buvo didžiausias 
ir turtingiausias miestas pasaulyje. Dau
giau kaip vienuolika šimtmečių jis bu
vo Romos imperijos sostine rytuose. 
1453 metais, po atkaklaus užpuolimo, 
jis buvo paimtas ottomanų sultono, Mo- 
hammeno II-jo, ir 
nų imperijos.

Konstantinopolio 
priežastimi didelio 
ropoję. Barbarų 
iš 250.000 žmonių, vadovaujant Mo- 
bammedui 11-am 
plėšimai ir žudyriės. 
nu, kad 5000 krikščionių, miesto ap
gynėjų buvo negailestingai išžudyta. Vi
sos brangenybės, garsiosios šv. Sofijos 
bažnyčios, pastatytos Justino Didžiojo 
daugiau, kaip devyni šimtmečiai prieš 
tai, buvo išteriota.

Baisus vaizdai, kurie sekė Konstanti
nopolio paėmimą, dar ir dabar priduoda 
tinkamus pavyzdžius Gamtos savo ža
lumoj ,ir kaip Lucky Strike išdirbė
jai nurodo, gamta savo žalumoj retai 
švelni ir lengva. Pripažindami šią tie
są. jie sako, jog žalias tabakas neturi 
vietos cigaretuose. Žalio tabako nesi
randa Luckies, lengviausiame cigarete, 
kokį kada rūkėte. Tik pats puikiau
sias tabakas dėl jūsų Luckies yra perka
mas . Jis supirktas išlavintų pirklių, 
kurie savo ilgu patyrimu gerai pažįsta 
tabaką. Be to. tas rinktinis tabakas, rū
pestingais moksliškais metodais yra tin
kamai pasendintas ir išnokintas. Bet it 
šis atsargus šio rinktinio tabako apžiū
rėjimas dar neišaiškina, kodėl žmonės 
kiekvienoje Jungtinių Valstijų dalyje 
pripažįsta Lucky Strike lengviausiu ci- 
garetu.

Prie to. šis puikus tabakas yra per
leidžiamas per pagerinantį spraginimo 
procesą, įimant ir ultra-violetinių spin
dulių vartojimą. IŠ priežasties to, žalio 
tabako nesiranda Luckies. Joks kitas 
cigaretas pasaulyje neduoda tokios ap
saugos. kokią suteikia šis ganus valy
mo procesas. Todėl nenuostabu, kad 
visur žmonės skaitė Lucky Strike leng
viausiu cigaretu. Atsiminkite, kad Gam
ta vaso žalumoj retai švelni ir lengva.

(Advertisement)
........... ..... lft.

tapo sostine ottoma- 

užkariavimas buvo 
sąjūdžio visoje Eu- 
gaujai, susidedančiai

paėmus . miestą, sekė 
Yra • apskaičiuoja-

Vakar rytą W. Šekutis, 1707 
W. Hasting St., važiuodamas 
su Buick, prie 2.r»-tos ir Ash
land gatvių kampo įvažiavo į 
gatvekarių saugų j j zoną, gero
kai apgadindamas automobilį ir 
sužeizdamas ranką. Visai nete
ko kelių pirštų.

Fenger High School vakari
nėje mokykloje užsiregistravo 
vienas tūkstantis mokinių, bet 
yra vietos dar ir kitam tūks
tančiui. Nuo mokinių už įsto
jimą reikalaujama penki dole
riai, kurie yra grąžinami prieš 
semestro galą, atskaičius tam 
tikrą nuošimtį už nelankytus 
vakarus ir mokyklos daiktų ir 
įrengimų naudojimą. Pasakoji
mai, kad pinigai nebus grąžinti 
nėra teisingi, nes mokyklų ta
ryba nutarė juos atmokėti. Pa
tartina ir lietuviams į mokyklą 
įstoti ir neleisti vakarų veltui, 
bet mėginti ką nors išmokti.

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, branzalie;ų, 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 —r reikalaukite katalogo prisiųs- 
dami 5 centų štampą persiuntimui. 
Knygynas atdarąs 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

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
$300 

2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komiso 

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue 

Tel. Armitage 1199

Business Chances
Pardavimui Bizniai

uz

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE 1

Metinė mokestis tik $1.00.
Nuomininkų išvarimas iš namų, ir 

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai,

METROPOLITAN LANDLORDS’
ekspertų patarnavimas.

ASSN.
1647 W. 47th Street,

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

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

ir pataisome pečius 
. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

SALIUNAS parsiduoda. įtaisytas, prie
žastis senatvė. Pirkite dabar, alus pa
reina, padarysite gerą biznį.

2445 W. 47th St.

PARDUODU electric sboe repair sto
rį, parduosiu pigiai, geroj vietoj, renda 
pigi, 4 kambariai, priežastis, apleidžiu 
miestą. Kreipkitęs 610 W. 47th St. 
Boulevard 5541.

PARDAVIMUI pigiai gros.-rnė ir 
iėe cream krautvė. kaina $200. 5343 
So. Shields Avė. Boulevard 1282.

PARSIDUODA bučerne it grosernė 
labai pigiai. Kam reikalinga, atsišau
kite greitai. 3210 So. Halsted St. 

- ■ - - ..... --

Vyras atsisako dirbt, 
todėl žmona ieško 

divorso

Politikieriai dabartiniu laiku 
smarkiai darbuojasi prie regis
tracijos. Neužilgo rinkimai, to
dėl stengiasi save ir savuosius 
įpiršti į riebius džiabus. Mes 
vietoje turėjome net du politiš
kus kliubus, bet pastaruoju lai
ku nedaug apie juos girdėti.

Oria Šimonienė šeštadienį pa
davė bylą į teismą prieš vyrą 
Leoną

Aiškindalna, kad jos vyras 
Leonas Šimonis, 2554 W. 69th 
St. atsisakė dirbti darbą, kurį 
ji jam surado ir nuėjo gyventi 
su savo tėvais, Ona Šimonienė 
šeštadienį padavė bylą į Supe- 
rior teismą ieškodama divorso. 
Ona Šimonienė, 21 metų mote
riškė, sakosi suradusi jam dar
bą, bet vyras jį metęs ir dabar 
gyvena iš Joint Emergency Re- 
lief fondo pašalpos, kurią gau
na Šimonio tėvai.

Daugeliui pažįstamas lietuvis 
draugas Valančius nesveikuoja. 
Per kurį laiką lankėsi pas dak
tarus. I^abar jie patarė Valan
čiui pasiduoti operacijai, bet 
tuo tarpu negali jos padaryti, 
nes ligonis labai silpnas ir rei 
kalinga pirmiausiai padaryti 
kraujo transfuzija. Ikišiol ne
atsirado tokių, kurie sutiktų 
duoti jam pantę savo kraujo.

£802

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St.

Stud.)
62nd St.

5840
730 w. 6: 
Englevvood

PROBAK
barzdaskutyklos 

komfortą <
'■ skutimoa I

namie
(PROBAK BLADE)

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Incorporated
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Exchange—Mainai
KAINUOJA $9500 UŽ $3800

%

Mainysiu ant lotų arba bile kokio 
biznio, štoras parenduotas, 2 
mai randasi, ant Halsted St. 
morgičius, atnaujintas ant 3

Pašaukite po 6 vakare.
Boulevard 1027

pagyveni- 
Mažas 

metų.

Real Estate For Sale
Namai.Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 Datai po 7 kam
barius, moderniškas, 2 karų garadžius, 
$4500, su mažai cash.

253 W. 47th St.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti]

Lietuvis darbininkas 
mirė širdies liga

Jurgis Krukonis rastas negy
vas savo namų virtuvėje; ėjo 
vandens atsigerti.

Ona Krukonienė>

Vietiniai bimbiniai kursto be 
darbius, kad kuo daugiausiai ei
tų j gatves demonstruoti. Bet 
kuomet tie žmoneliai gauna nuo 
policijos su buožėmis, agitato
riai, kurie išsislapstę paprastai 
demonstracijose nedalyvauja, 
juokiasi. Ir jie save skaito 
bedarbių reikalų gynėjais? 
Jiems juokinga, kad alkaną, su
vargusį žmogų policijos buožės 
sudaužo.

2802 — Išėjimui naujovišku 
pasiūta suknelė, 
lengvos materijos.
16, 16, r " 
colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti aavo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti;

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

. ..... j budu
Tinka iš bile kokios 

Sukirptos mieros 
18, 20, taipgi 36, 38 ir 40

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

Jeigu turi kambarius ar 
* garadžių iirenduotL Jeigu 

ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE l 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu> 
pigintos ir dar sykį nupi< 
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos*

2186 W.

Ir jie save skaito 
reikalų gynėjais?

NAUJIENOS Pattem Dept. i '
1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia {dedu 16 centų ir prašau

, atsiųsti man pavyzdi No. ___ __
Mieros krutinę

Bankierius. Bainas turi daug 
vargo su depozitoriais, bet ir 
depozitoriai turi nemažiau var
gų ir rupesnių su jo notomis, 
čia yra daugelis^ kurie pirkosi

(Vardas ir pavardft)
« / . '

i ■■■■■ė

(Miestas ir valstija)
,, „ <rif A i,.a.

YOURtVtJ
Nlght and Mornlng to keep 

w Free "Eye Care*’ 
‘ye Beauty” Book

Marine Co^Dept. H. Sn9B. OkioSL,Chic«ga

them Clean, Člear and Healthy 
Wrtte

20% PIGIAU
Kam mokėt brangiai už inšiuriną? 
Mes jums sutaupėm 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 bile kokį 
inšiuriną, pasiteirauk pas mus.

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

J. SINKUS and CO. 
1039 West 69th St 

Tel. Normai 4400

J. ....... . Į .'i




