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V aidžia siūlo ištremti
šelpiamus ateivius

Siūlosi išvežti norinčius gryšti Į savo šalis 
ir

įsi išvežti norinčius grys 
deportuoti nelegališkai Įvažiavusius

Chicago.—Federalė imigraci
jos vyriausybe pasiūlė, kad vi
si svetimšaliai, kurie yra šel
piami labdarybių butų ištinti, 
su tikslu išsiųsti namo visus 
tuos, kurie sutinka patys išva
žiuoti ir deportuoti tuos, ku
rie yra nelegaliai į Jungt. Vals
tijas įvažiavę.

šį pasiūlymą Cook pavieto 
taryba pavedė nuodugniau iš
tirti pavieto komiaionicriui Pe- 
ter M. Kelly.

Jau pačios tarybos susirin
kime kilo karštas susikirtimas 
: u komisionierium Amelia 
Beirs, kuri taipjau yra pirmi
ninkė tarybos šelpimo komite
to. Kuomet Kelly tvirtino, kad 
iš 110,000 pavieto šelpiamų šei
mynų nuo 15 iki 20 nuoš. yra 
svetimšaliai, kurių daugelis yra 
nelegaliai įvažiavę, tai p-lė 
Sears atkirto, kad šis federalės 
valdžios pasiūlymas deportuoti 
šelpiamus ateivius yra tiktai 
pastangos surasti darbų dėl ko-, 
kių 15 ar 30 neturinčių ką
veikti imigracijos inspektorių: da iš 1,400,000 žmonių.

jie gautų darbą tirti šelpiamus 
ateivius.

Nuo vasario 6 iki rugsėjo 30 
d. Illinois valstijoje šelpimui 
išleista $27,456,150, kuriuos 
gauta iš valstijos iždo ir fe- 
deralės valdžios. Iš tos sumos 
91.57 nuoš. nuėjo tiesioginiam 
šelpimui, 6.76 nuoš. algoms ir 
1.67 nuoš. kitoms išlaidoms. 
Prieš tų laikų bedarbiai ir kiti 
beturčiai buvo šelpiami iš pri
vatinių labdarybės šaltinių.
$10,000,009 į mencs| reikalinga 
New Yorko bedarbių šelpimui

New York, sp. 19. — N e v 
Yorko valst. bedarbių šelpimo 
adrpinisracija apskaito, kad be
darbių šelpimui New Yorko 
valstijoje šių žiemą kas mėnesį 
bus reikalinga mažiausia $10,- 
000,000. Tai neskaitant priva
tinės labdarybės. Nedarbo pa
dėtis yra taip baisi, kad ma
žiausia 10 nuoš. valstijos gy
ventojų bus reikalingi pašei- 
pos. Jau dabar yra šelpiamos 
370,000 šeimynų, kurios ąuside-

Milicijos nušautojo angliakasio Andriaus Ganio laidotuvės Taylorville, III., kapinėse.
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Socialistai smerkia 
Fordo pareiškimą 

darbininkams
Jo agitacija už Hooverį yra 

“begėdiškas industrinis feo
dalizmas”

indus-

sako: 
kuris

New York, sp. 19. — Socia
listų partija aštriai pasmerkė 
Ford Motor Co. išleistą pareiš
kimų savo darbininkams, ra
ginanti juos balsuoti už Hoove
rį. Tokis pareiškimas yra “be
gėdiškiausias pavyzdys 
trinio feudalizmo”.

Socialistų pareiškimas
“Prievartos procesui,

prasidėjo savaitę atgal su ži
nia, kad New Yorko bankas į- 
sakė savo darbininkams “bal 
suoti už Hooverį arba..*,?' pri
duoda naujų akstiną Fordo ci
niškas pareiškimas, kad ■ nors 
jo kompanija “nesisiekia kon
troliuoti keno nors balsavimą”, 
Fordo darbininkai yra raginami 
rimtai apsvarstyti tų neva fak
tą, kad industrija ir samda pri
klauso išimtinai nuo Hooverio 
išrinkimo.”

Meksikoj suimta 10 su
kilimą ruošusių kunigų

sumažinti jos karo 
skolas

Bedarbių riaušės 
.....  Londone

54 bedarbiai suimti miniai be
siveržiant demonstracijai į 
parlamento aikštę

Priklausantys komu
nistams svetimšaliai 
gali ^uti deportuoti

■ ■ 
..... . ■ '

Taip! nusprendi fejfllemlinis'" 
apeliacijų teismas

Ekonomistų pritari 
mas Thomasui nuo

latos didėja
Norman Thomas tarp ekono- 
. mistų gaiuia tiek pat ■ balsų,.

kiek ir prez. Hoovęris

Herriot sako, kad Francija su- 
t’nka mokėti tiktai prekybi
nes skolas

Paryžius ,sp. 19. — Francija 
ir toliau mokės skolą Ameri
kai, iki ji sumokės $400,000,- 
000 “prekybines skolos”, kurių 
ji pasidarė pirkdama Amerikoj 
karo reikmenis, bet reikalaus 
panaikinti 3 bilionų “politinę 
skolą”, kuri pasidarė Franci- 
jai skolindamas! iš Amerikos 
pinigus karo vedimui.

Šis naujas Francijos nusista 
tymas karo skolų mokėjime, ta
po išdėstytas premiero Herriot 
slaptame atstovų buvo užsienio 
reikalų komiteto posėdyje. Ma 
noma, kad Herriot yra apie tai 
pranešęs ir Amerikos valdžiai.

20 žmonių žuvo Rumu 
nijos traukinio ka

tastrofoj
Timisoara, Rumunija, sp. 19. 

—20 žmonių ilko užmušta ir 17 
sužeista pasažieriniam trauki
niui nušokus nuo bėgių netoli 
Jugo Slavijos sienos.

Nelaimė ištiko delei atsiliuo- 
savusių bėgių ir valdininkai, 
kurie yra kalti dėl bėgių ne- 
prižiurėjimo, tapo areštuoti.

Londonas, sp. 19. — Vakar 
Londone . ištiko didelės riaušės, 
kuriose nukentėjo daug poli- 
cistų ir bedarbių. 54 bedarbiai 
tapo areštuoti.

Riaušės kilo policijai ban
dant bedarbius neprileisti prie 
parlamento aikštės, kur turėjo 
įvykti bedarbių demonstracija. 
Policija užbarikadavo Westmin- 
ister tiltą ir bedarbių nepri
leido pereiti Thames upę, už 
kurios randasi parlamento rū
mai.

1 Riaušėms besitęsiant prasi
dėjo daužymas ir plėšimas san
krovų ir keliolikai jų išdaužyti 
langai ir išplėšti languose iš
statytos prekes, ypač maistas 
ir drabužiai.

Riaušės tęsėsi veik iki vi
durnakčio. Tečiaus dideli po
licijos būriai pasiliko saugoti 
tų miesto dalį per visą naktj.

Šiandie įvyko teismas suim
tiems bedarbiams. 30 bedarbių 
buvo teisiami Lambeth teisme, 
prie kurio vėl susirinko minios 
bedarbių, bet policija juos at
stume toliau ir jokių sumišimų 
nebebuvo. Suimtieji 54* bedar
biai, jų tarpe 4 moterys, liko 
nuteisti nuo dviejų savaičių iki 
vieno mėnesio kajėjiman, arba 
užsimokėti po 40 šilingų 
baudos.

Chicago.—Federalinis apelia
cijų teismas vakar išnešė nuo
sprendį, kad priklausimas ko
munistų partijai, ar bile kuriai 
organizacijai, kuri yra susivieni
jus su komunistais, yra užtek
tinas pagrindas deportavimui 
svetimšalio, šis nuosprendis 
parėmė panašų nuosprendį fe
deralinio distrikto teisėjo Wood- 
ward.

Nuosprendis išneštas byloje 
dano Niels Christian Mikkelsen 
Kjar, 35 m., kuris yra išgyve
nęs šioje šalyje 10 metų. Jį 
metai atgal areštavo darbo sek 
retoriaus įsakymu, kuris nusky
rė jį deportavimui, kaipo pri
klausanti komunistų partijai.

Didele geležinkelio ne
laime Rusijoj

Chicago.— Dienraštis Post 
pravedė 'ankietų tarp šios ša 
lies ekonomistų klausimu už ką 
jie balsuos <bateinančiais rinki 
mais.

Apie 50 nuoš. ekonomistų pa
sisakė už Rooseveltą, kuomet 
socialistų kandidatas Norman 
Thomas gavo tiek balsų, kiek ii 
prezidentas Hoovęris, t. y. po 
25 nuoš. Thomas balsų skaičius 
betgi nuolatos didėja.

Prieš pereitus rinkimus 48 
nuoš. tų pačių ekonomistų bal
savo už Hooverį, 40 nuoš. už 
demokratų Al Smith ir tik 12 
nuoš. už Norman Thomas.

Ekonomistų kripsnys yra la
bai svarbus, nes visgi ekono
miniai klausimais yra svarbiau
si.

pa-

Maskva, sp. 18. — šiandie 
sužinota, kad pereitų sekmadie
nį netoli Maskvos įvyko dide
lė geležinkelio nelaimė. Einan 
tis iš Kaukazo ekspresinis trau
kinys Lublino stoty, 10 mylių 
nuo Maskvos įvažiavo į tavo- 
rinj traukinj. Du ekspresinio 
traukinio garvežiai ir 5 vago
nai liko sudaužyti. Valdžia sle
pia žinias apie šią nelaimę ir 
negalima sužinoti tikrojo skai
čiaus žuvusių žmonių; tik tiek 
patirta, kad tas skaičius yra 
“labai didelis”.

Graikija' neišleisi auti 
Insullo

Athenai, sp. 19.

Pusė gaisrų kilų 
padegimų

dėl
Kunigas supjaustė mergaitę 

pats nusižudė
ir

Kėsinosi nužudyti 
Vengrijos ex-pre- 

mierą Bethlen
Buvz mjnisterio sekretorius kė- 
»sinosi teisme nudurti grafą

Beihiehų \

Rezignavo Darbo 
partijos sekretorius 
Arthur Henderson

Jo vietų užimš' Lansbury, daj;

Mexico City, sp. ,19 — Jalis- 
co valstijoj tapo suimta 10 ku
nigų, susekus sąmokslų sukurs
tyti religini sukilimų. Tuos ku
nigus ir daugelį civilių žmonių 
išdavė jau pirmiau suimtas są
ryšy su tuo sąmokslu kunigas 
Perdza. , Z ’

bicčiy vadas parlament^ |WTscoiftMW»’lLfi VoRetti-

Vienna, sp. 19. —Maj. Emil 
Fey, buvęs viršininkas Viennos 
heimwehr, tapo paskirtas Aus
trijos apsaugos ministeriu.

Chics^al ir ap’elinkei federa- 
lis oro žiūras šiai dienai pra- 
oašabia: »

Galbūt lietaus, biskj Šalčiau.
Saulė teka 6:07, leidžiasi 5 

08.

San Diego, Cal., sp.. 19. — 
Charles J. Brennan, San Fran- 
cjsco ugniagesių viršininkas, pa
reiškė ugniagesių viršininkų 
konvencijai, kad. Amerikoje 
gaisrai kasmet pridaro nuosto
lių už $465,000,000 ir kad apie 
pttsg tų gaisrų kilų dėl padegi
mų. Jis todėl ragina visur 
pravesti įstatymus, kurie baus
tų padegėjus. 81 valstija to-

Cleveląnd, O., sp. 18. —Bap
tistų kunigas Aholean Larks. 
82 m., perpjovė gerklę ir sum 
kiai sužeidė p-lę Jennie Brown, 
kuri atšisakė su juo apsivesti, 
ir tada jis pats nusižudė.

. - ’
. Bosto-

i

kių Įstatymų neturi.
■' b Z''-7' ‘

Ar,

Budapeštas, sp, 19. —Teisme 
šiandie įvyko pasikėsinimas 
nužudyti buvusį Vengrijos 
premjerų grafą Stephen Beth
len. ■ '. ,, • \ ‘ ■ ■

Puolikas buvo Louis Eskudt, 
privatinis sekretorius buvusio 
agrikultūros mįnisterio. ■ Jis 
priėjo prie Bethlėno ir peiliu 
rengėsi4 jį nudurti. Tečiaus lai
ku j| pastebėjo policistas ir 
puoliką nuginklavo.

Priežastis pasikėsinimo 
vęs asmeniškas kerštas.

Eskudt vėliau užsiginė kal
tinimo. Jis sako, kad jis ne
buvęs išsitraukęs peilio, bet 
peilį jis esą visuomet nėšio j ų- 
sis apsigynimui.

Bethlen išbuvo Vengrijos pre- 
mieru per dešimtį mėtų, užėmęs 
tą vietą tuoj po nuvertimo bol
ševikų valdžios. Įstūmęs šalį į 
finansinę suirutę jis pasitrau
kė iš valdžios rugp. 19 d.

Į teismų Bethlen buvo atvy- 
socia-

bu-

, --- . ........— .

. Londonas, sp. 19. —Arthur 
H. Henderson, buvęs darbiečių 
valdžioje Anglijos užsienio rei
kalų ministeris ir per ilgus me
tus darbiečių vadas, vakar re
zignavo iš Darbo partijos Sek
retoriaus vietos. Jo vietų už
ims Lansbury, vadovas darbie- 
čiu, frakcijos parlamente.

stai rems Rooseveltą

$30,000,000 nuostolių nuo 
gano Porto Ricoj

ura-

• Dėlei ofi
cialių Amerikos reikalavimų, 
Samuel’ InšuII buvimas Graiki
joje tapo suvaržytas iki išsi 
ris jo išdavimo klausimas. Ko
telio koridoriuje prie jo z durų 
tapo pastatyti- detektyvai ir po
licija jam pranešusi, kad jis tu- 
rys nė nebandyti apleisti Grai
kiją, nes kitaip jis busiąs areš
tuotas.

Graikija, kad palengvinti iš
rišti išdavimo klausimų, jau iš
siuntė j Jungt. Valstijas ratifi
kavimą sutarties apie nusikal
tėlių išdavimą.

Išdavimo reikalavimas netinka
mai prirengtas

Chicago.—Valsti j os prokuro
rui praneša iš Washingtono, 
kad reikalavimas prezidento 
warrarito išgavimui iŠ Graiki- 
jos Samuel Ipsull ir su tuo

Madison, Wis., sp. 19. —Pa
žangieji republikonai, kuriems 
vadovauja La Follette broliai, 
šiuose rinkimuose rems Frank- 
lin D. Roosevelt kandidatūrų.

Jų laikraštis, Capitol Times 
irgi pasisako už Rooseveltą. 
Užsimena jis ir apie “trečiąją 
partiją”, ir apie balsavimą už 
Norman Thomas protestui prieš 
abi partijas. Jis tam pritariąs. 
Bet dabar esąs tokis krizis, 
tokis svarbus laikas, kad rei
kia dėti visas pastangas sumuš 
ti dabartinę valdžių ir todėl 
esą negalima eikvoti balsus tre
čiai partijai.

kęs liudyti byloje prieš 
listų dienraštį Nepszava.

Bedarbis nušovė sūnų, 
bandė nusižudyti

pats

Longsport, Ind., sp. 18.—IŠ 
nusiminimo, kad liga neleidžia 
uždirbti pragyvenimą savo šeL 
mynai, Edward Williamson, 56 
m. invalidas, nušovė savo sūnų 
Donald, 19 m. ir pats bandė 
nusišauti, bet tik sunkiai susi
žeidė.

New York, sp. 18. — Bosto
no turtuolė Mrs. Charles, J. 
Prescott, pasiėmė 
hotdy aukšte kmbąr}- Jį 
už kelių minučių iššoko pęr
langų užsimušdama ant vietos.

a,.
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' .darbas- 
Insultų išgavimui tųti būti pra
dėtas iš naujo.

9 sužeisti Kubos politi
nėse muštynėse

' '■ ~ į ■ '■
Havaha, sp. 19, —Per pasta

rąsias 24 valandas įvairiuose 
pęrsišaudymuose tarp liberalų 
ir konservatorių. Santa ClaTair 
Mantazas provincijose liko su
žeisti 9 Žmonės, niekurie gana 
sunkiai. Daug žmonių areštuo
ta. Į abi provincijas siunčia 
ma daugiau kariuomenės tvar
kai toalftikvti. r -

Havaha, sp. 19

■!' ■: ■ Y • ■
1

, .y.

M ‘ f i

San Juan, Porto Rico, sp. 19. 
—Gubernatrius Beverly prane
šė Porto Rico salo legislaturai, 
kad nesenai siautęs saloj ura
ganas pridarė daugiau kaip 
$30,000,000 nuostolių. Jis pra
šė leidimo taip sutvarkyti sa
los finansus, kad butų galima 
parūpinti pinigų rekonstrukci
jai.

Laike uragano, kaip skelbia 
gubernatorius, žuvo 245 žmo
nės, o* 3,829 žmonės liko su
žeisti; taipgi 86,249 namai su- formuluos dar griežtesnę už
griauti ir 30,046 apardyti.

------------- —
Tokio, sp. 19. — -Japonija 

pašaukė sugryšti savp ambasa- 
dorius penkiose didžiosiose ša 
lyse. Bet tik vienas jųn gryš 
j savo postą. * Visi kiti busią 
pakeisti. Valdžia be to norinti 
su jais pasitarti ir. galbūt su-

sienio politiką.

Amerikos Lietuviai
Siunčia per naujienas pinigus savo gimi
nėms LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VAKGO
SYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

NEI ADRESO RA-

.; ■

Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Hatated Street

QFIWS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
RVBNTADIBNiAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Vilniaus užgrobimo sukaktu
vių paminėjimas

Spalių 9 d. Pittsburgho lie
tuviai, vadovaujant Pittsburg
ho Liet. Radio Kliubui, ap
vaikščiojo 12 metų sukaktu
ves Vilniaus užgrobimo, ir 
kartu su viso pasaulio lietu
viais pareiškė protestą prieš 
lenkų užgrobimą musų sosti
nės Vilniaus ir pasiryžimą 
kovoti už jo atvadavimą.

Dienos metu iŠ radio sto
ties K. Q. V. reguliaris lietu
vių radio programas buvo pa
švęstas Vilniaus paminėjimo 
sukaktuvėms. S. Bakanąs pa
sakė tinkamą prakalbą apie 
liūdnas 12-kos metų sukaktu
ves? Adomas Maceika, prita
riant Jono Vainausko orkest
rui, labai gražiai sudainavo 
“Vilniaus Kalneliai”; Po
vilas Dargis, Lietuvių Radio 
Kliubo anaunseris, priminė, 
kad šįoji diena yra lietuvių 
tautos liūdesio diena. Studijos 
anaunseris Mr. Cooper angliš
kai padarė pranešimą, kad 
šioji diena yra lietuvių tautos 
liūdesio diena dėl sostinės 
Vilniaus praradimo.

Abelnai paėmus, lietuvių ra
dio programas dėl Vilniaus 
paminėjimo buvo tikrai geras 
ir padarė gero įspūdžio lietu
vių radio klausytojams.

Vakare Lietuvių Piliečių 
svetainėje buvo surengtas mu
zikalia programas, prakalbos 
ir vakarienė. Publikos prisi
rinko pilna Lietuvių Piliečių 
svetainė.

Programas buvo pradėtas 
su Amerikos ir Lietuvos him
nais, grojant p. Vaišnoriaus 
orkestrui. Muzikėlį programą 
pildė Liet. Radio Kliubo or
kestras, susidedąs iš Vaišno
riaus, Pauliukonio, Vainausko 
ir Kalniečio; smuiku solo gro
jo p-lė Milda Liepiutė; sesu
tės Rajauskaitės irgi gražiai 
pasirodė, — viena smuikavo, 
o antra pianu pritarė; jau
nuolis iš Braddock, Pa., Anta
nas Raudonis gražiai paskam
bino “bandžo”; dainininkė 
Marijona Liepiutė — Millerie- 
nė gražiai padainavo porą M. 
Petrausko dainų; sesutės Vi- 
nienė ir Paukštienė dainavo 
duetą.

Kalbėtojais buvo P. Dargis. 
Savo kalboje jis plačiai išdės
tė šių sukaktuvių reikšmę ir 
kaip Vilniuj buvo prarastas 
bei kaip mes galėsime Vilnių 
atgauti. Nuo ukrainiečių kal
bėjo kun. Dannis angliškai. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad 
ukrainiečiai ir lietuviai turi 
bendrus reikalus. Lietuviai 
esą laimingi, — jie turi jau 
nepriklausomą savo šalį tik 
da turi atvaduoti savo sostinę 
Vilnių. Ukrainiečiai da netu
ri savo nepriklausomos šalies, 
bet kovoja už tai ir gali pa
dėti lietuviams atgauti sostinę 
Vilnių. Lietuviai taip pat ga
li pagelbėti ukrainiečiams iš
kovoti nepriklausomybę. To
kiu budu lietuviai ir ukrai
niečiai turi bendrus reikalus 
ir jų bendras priešas — lenkų 
militaristai, kurie lygiai smau
gia tiek lietuvius, tiek ukrai
niečius.

Pittsburgho miesto majoro 
Charles H. Kline atstovas ir
gi kalbėjo, pareikšdamas ma
joro simpatijas lietuviams ko
voje dėl atvadavimo sostinės 
Vilniaus. Kalbėjo ir Allėgheny 
pavieto šerifas Goldmayer. Jis 
pasakė keletą komplimentų 
lietuviams. Girdi, lietuviai 
yra ne tik geri lietuviai, bet 
ir geri Amerikos piliečiai. 
Tarp lietuvių yra žemiausias 
nuošimtis prasižengimų.

Po programo apie 11 valan
dą visa publika buvo pakvies
ta prie skanios vakarienės. 
Tuo Vilniaus paminėjimo ap- 
vaikščiojimas ir užsibaigė.

Vakarienės surengimui

daugiausiai pasidarbavo Pitts
burgho Lietuvių Radio Kliu
bo darbuotojas Jonas Katkus.

— Korespondentas.

Indiana Harbor, Ind.
Žmonių mulkinimas

Na, tik pasiskaitykite, o aš 
jums maždaug papasakosiu, 
koks jis buvo ir kaip atrodė. 
Tas žmonių mulkintojas buvo 
apsirengęs ilga.ir juoda drese, 
— ot, kaip moteris. Jis buvo 
nedidelio ūgio, judrus ir la
bai plepus. Jo kalnierius, 
žinoma, buvo atbulai uždėtas.

Kalbu čia apie misijonierių 
jėzuitą Joną Bružiką, kuris 
pas mus išbuvo net visą sa
vaitę. Atvyko jis pas mus 
“blogus žmones ant gero kelio 
atvesti” ir išdėstyti visus pla
nus, kaip į dangų įsigauti. 
Man tik vienas dalykas atrodė 
gana keistas, — jis visiems 
žada ir visus siunčia į dam 
gaus karalystę, o pats jokiu 
budu neįiori persiskirti su aša
rų pakalne. Kuriems galams 
jam Čia vargti, kurnėto aname 
pasaulyj jis tikisi susilaukti 
visokių linksmybių ir gerybių.

Brolis Kristui Bružikas pa
sakojo, jog žmogaus kūnas nė
ra vertas nei dolerio. Visai 
kitoks reikalas esą su dūšia, 
kuri tikrai brangi esanti. To
dėl kiekvienas žmogus ir pri
valąs dūšios reikalais rūpin
tis, — per metus užpirkti bent 
ketverius mišias. Na, o jei 
daugiau, tai, žinoma, dar ge
riau.

Jėzuitas bandė išaiškinti 
žmonėms tokius dalykus, apie 
kuriuos ir jis pats jokio su
pratimo neturi. Pavyzdžiui, 
jis pareiškė, kad jau penkioli- 
ką metų studijuojąs Dievą, o 
vienok labai mažai apie jį te
žinąs . Tad, girdi, kaip pa
prastas žmogelis, kuris nie
kuomet nieko apie Dievą ne
bandė patirti, gali turėti tiek 
drąsos, kad sakyti, jog jokio 
Dievo nėra! Esą, Dievas tik
rai yra, bet apie jo buvimą 
mes tik tada sužinosime, kai 
numirsime....

Visi jo pamokslai susidėjo 
iš panašių tauzų: pliauškė di
džiausius niekus. Savo ple
palais jis dar kai kuriems 
žmonėms galėjo daug nemalo
numų padaryti. Sakysime, 
jis tvirtino, jog civilis šliubas 
neturįs jokios reikšmės. Gir
di, kurie turi pasiėmę civilinį 
Šliubą, tai jie yra nusidėję 
prieš Dievo įstatymus, — ki
taip sakant, jie veda palaidų 
gyvenimą. Tokie žmonės pri
valo tuoj išsiskirti ir paimti 
bažnytinį šliubą.

Kaip sau norite, bet tai jau 
pertoli einama. Civilinis šliu
bas šioj šalyj, yra pilnai lega- 
lis dalykas ir tegul visokie 
mulkintojai “pekliškais grū
mojimais” nebando sėti šei
mynose nesantaiką.

Jėzuitas šventino dar ir van
denį ir liepė kiekvienam gerti 
tą vandenį, nes jis apsaugo
siąs nuo visokių nedorybių. 
Mačiau ,kaip vienas geras ka
talikas po mišių ėjo gatve 
svirduliuodamas. Nežinau, ko
dėl taip atsitiko, — gal tas 
Šventintas vanduo buvo per
daug “maenus”.

Prisiminė misijonierius ir 
apie Kristų: esą, jeigu Judo- 
šius nebūtų Kristų išdavęs, tai 
pastarajam nebūtų reikėję ant 
kryžiaus mirti. Be Judošiaus 
katalikai negali nei žingsnio 
žengti. Turiu pasakyti, jog ir 
musų kolonijoj, matomai, yra 
“Judošius”, kuris išdavinėja 
bedievius. Kitaip tas misijo
nierius nebūtų žinojęs, kurie 
lietuviai eina jo pliauškalų 
klausytis, o kurie ne. Tiems, 
kurie nesilankė į jo misijas, 
buvo išsiuntinėti atbulai sura^ 
Syti laiškai. Tame laiške tarp 
kitko Štai kas pasakyta: “Jei
gu Jums koks kunigas nepa
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tinka, tai tas nesvarbu, nes 
Jus ne dėl kunigo einate Sa
kramentų, bet dėl savo sie
los, o kunigas tik patarnauja”.

Atrodo, jog musų kuhigužis 
specialiai pakvietė tą jėzuitą, 
kad šiek tiek sustiprinus savo 
smunkantį biznį. Depresijos 
laikais ir dvasiškas biznis ne
pergeriausiai bujoja. Todėl 
kunigužis padarė, taip sakant, 
“special sale”, kad kiek gali
ma daugiau dolerių iš žmo
nių iškaulijus. Mat, pasak 
jėzuto, “gyvenimas musų la
bai trumputis, kaip viena aki
mirka, dėl to reikia skubėti 
gerai atlikti tą paskirtą kelio
nę”. Kitaip sakant, reikia 
skubėti nešti savo dolerius ku- 
nigužiui ant mišių, nes tai bū
tinai dūšiai yra reikalinga...

— East Chicagietis.

Spalių 2 d. ir mes Clevelan- 
do lietuviai turėjome progos 
išgirsti lietuvišką muziką oro 
bangomis. Programą surengė 
“Dirva” su pagelba lietuvių 
biznierių. Programas buvo 
gana trumpas tik penkioliką 
minučių ir tai gana skystas. 
Lauksime gal ateityje pasitai
sys. Programas buvo 9:00 ry
to iš stoties WJAY.

Vakare tą pačią dieną buvo 
“Dirvos” koncertas su prakal
bomis ir šokiais atidarymui 
vajaus gavimui “Dirvai” nau
jų skaitytojų. Koncerte žmo
nių buvo nedaug, šokiuose 
neteko būti, — gal daugiau su
sirinko.

i v
Kultūrinis Darželis
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Cleveland, Ohio
Lietuviškas radio progrartias

[Acme-P. B (A. Photo]

Mrs. J. M. Keith-Miller, gar
si anglų aviatorč, padariusi du 
svarbius rekordus ir Ameriko
je, kuri Jungt. Valstijų tapo 
deportuota į Angliją neva už 
nepadorų gyvenimą.

liau pasirodė ir pats Mačiu
kas.

Neilgai trukus ant stalo pa
sirodė visokie valgiai ir dar 
magaryčioms “kėksas” su 
dviem žvakutėmis. Klausiame, 
kahie dalykas. Atsako, jog tai 
musų dviejų metų dukreles 
gimimo diena. Na, o kadangi 
p. Mačiukas yra jos kūmas, 
tai ir surengė “partę.”

Užtrukome beveik ligi dvy
liktas valandos. Noromis ne
noromis reikėjo ruoštis namo. 
Susėdome į savo flivėrį ir 
bandėme važiuoti. Bet flive- 
ris nesijudina, ir tiek. Pradė
jo bėgti tik tada, kai pi Ma
čiukas su savo mašina jį pa
stūmėjo. Na, o jau tada nebe
turėjome laiko nei atsisvei
kinti, nei ačiū pasakyti už 
dovanas.

— Harbor ietis.

gauti darbą per kliubą, jau
čiasi apsivylę., Kogf čia tikėtis 
nesančių gerybių.

Šiuo kartu pas kliubiečius 
nėra to pakilusio ūpo, kuris 
buvo praeitais metais. Bet šio* 
kio tokio gyvumo visgi paro
do. Pav., Labor Day turėjo 
surengęs pikniką ir štai rug
sėjo 29 d. buvo kliubo susirin
kimas ir iš raportų pasirodė, 
kad ir pelno bus. Na, pagal 
šiuos laikus tai ir gana gerai. 
Vienas “štukorius” sėdėjęs ša
lę manęs išsitarė: pelno butų 
buvę daug daugiau, jei butų 
mažiau darbininkų buvę už 
baro,—dabargi visas būrys tik 
po vieną burnelę paimdavę 
galėjo daug štofo sunaudoti. 
Valdyba tvirtina,’ kad kitą 
kartą rinksią mažiau darbi
ninkų, tai ir pelno busią dau
giau. Kažin?

—Per Tvorą.

Skelbimai Naujienose 
duod£ naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
>■ ■ 1' i" i1 IIM INI IT

PRANEŠIMAS
Roselando ir West Pullmano 

Lietuviams
šiuomi pranešu gerbiamiems savo 
kostumeriams, kad Tumonis Coal 
Company 343 W. 107 Place per
kėlė visą savo bizni 1 n»ują vietą, 
adresu

12132 So. Union Avenue
Biznio perkėlimas į naują vietą ne
padarys jokio sunkumo nei man 
nei mano kostumeriams. Mano pa
tarnavimas kaip kad iki šiol taip ir 
toliaus užganėdins visus mano koš
tu merius.

Visokiais reikalais, kaip tai užsi
sakymas anglių, malkų, koksų ar bi
lų užsimokėjimas, kreipkitės j musų 
ofisą šiuo adresu:

Tumonis Coal Co.
Antanas T amonis

10742 WABASH AVĖ.
Telefonu PULLMAN 8092.

Kažin kaip dalykai stovi su 
Kultūrinio Darželio atidary
mu. Buvo vis skelbiama, kad 
atidarymas bus pavasarį. Pa
vasaris praėjo. Toliaus skel
biama buvo, kad atidarymas 
tikrai įvyks šį rudenį, štai tu
rime ir rudenį, o ppie atidary
mą nieko ‘ nesigirdi; pikti 
žmonių liežuviai kalta, kad 
Darželio skarbas yra kur nors 
uždarytas, prie kurio negali
ma prieiti. Ar teisybė? Nie
ko stebėtino nebūtų, jeigu taip 
ir butų. Dauguma musų tau
tiečių turi sutaupę pinigų, bet 
jų negali paimti.

— Iš Dzūkijos Juozas.

kaip p-ia MaČitikienė tuoj 
pradėjo klausinėti, kur mes 
taip ilgai užtrukome. Pradė
jome kalbėtis. Sugrįžo namo 
ir p. Ged. Stungis, kuris buvo 
išvykęs golfą lošti. O kiek vė-

Cleveland, O.
Lietuvių Demokratų -Kliubas.

Kaip visur šiais laikais A-
merikoje įėjo į madą demo
kratai, taip ir pas mus cleve- 
landiečius. Susitvėrė Lietuvių 
Demokratų Kliubas. Prieš 
miesto majoro rinkimus (tai 
buvo praeitais metais) šis 
kliubas labai daug žadėjo, 
ypatingai savo nariams. Gir
di, kaip išrinks miesto majo
rą demokratą, tai lietuviams 
bus darbų tiek ir tiek! Taigi 
žmonės ir rašėsi priė kliubo. 
Narių skaičius pakilo virš še
šių šimtų. Demokratai laimė
jo miesto majorų vietą, bet tų 
žadėtų darbų nesimato. Tiesa, 
du kliubo viršininkai gavo 
vietas. Bet tie žmoneliai, kurie 
rašėsi prie kliubo,/ kad tik

CHICAGO
OUTSTANDING 

FACULTY

SCHOOL
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Indiana Harbor, Ind.
Svečiuose pas chicagiečius.

Retai mums tepasitaiko ap
lankyti Chicagą, ypač visai 
šeimai. Tačiaus šio mėnesio 12 
d. turėjome progos tai pada
ryti. Mat, tai buvo Kolumbo 
diena, — vadinasi, dalinai 
šventė. Vaikai buvo liuosi 
nuo mokyklos, o aš irgi ne
dirbau. Tad, taip sakant, vien
balsiai nutarėme iš “farmų” 
važiuoti į miestą ir aplankyti 
kai kuriuos savo pažįstamus.

Susėdome į fliverį ir išdu- 
mėme Chicagos link. Pirmiau
siai sustojome “Toleikoj”, pa
garsėjusio j Chicagos miesto 
dalyje. Paskui aplankėme W. 
Side, Bridgeportą ir Brighton 
Park. Kadangi važiuojant na
mo reikėjo imti Western a v., 
tai mes nutarėme aplankyti 
ir savo gerą draugą p. K. J. 
Mačiuką, kurio ofisas randa
si adresu 6812 Š. Western avė.

Sustojome prie ofiso ir užė
jome į vidų. IŠ mergaitės su
žinojome, kad p. Mačiukas iš
važiavęs biznio reikalais, ta
čiau neužilgo sugrįšiąs. Ka
dangi mano fliveris jau visai 
buvo iš geso išėjęs, tai mes 
sustojome prie gazolino sto
ties, o paskui dar aplankėme 
p. M. Rudminą. Kai sugrįžome 
atgal, tai p. Mačiukas jau 
darbavosi ofisė.

Pradėjome kalbėtis apie bi
znį. Nieko belaukdamas, p. 
Mačiukas pakvietė mus trum
pam laikui užsukti į namus. 
Mes taip ir padarėme. Pasi
rodė, kad telefonu galima 
greičiau susisiekti, negu flive- 
riu, nes nespėjome įeitr į vidų,

• .iii
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DRYŽUOTAS TIGRAS
“Gamta savo Žalumoj1* ~ kaip atvaiz
duota didžio gyvulių piešėjo Paul 
Bransotn • * • įkvėptas dryžuotoje tigro 
laukinio žiaurumo, žinomo visame 
pasaulyje, kaip džiunglių teroras, 
“Gamta savo Žalumoj Retai Švelni ir 
Lengva1* - Ii* žalias tabakai neturi vietos 
eigąretuose.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

ATES perkame puikiausią, patį 
■k*-I* puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, btet tas dar neisaiški- 
v .

na kodėl žmonės visut skaito 
‘ Bučky Strike lengviausiu ciga- 

retu. Dalykas tame, kad mes 
: niekuomet neužmirštame tei-

v

sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
| Retai Švelni ir Lengva” - todėl 

šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei-

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo /procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad. Luckies yra tokie 
lengvicigiįretaL

Tqs pctkalh lengvų luckies

> V? "R
i».
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PADAUŽŲ FILOSOFU

Kaip du padaužos 
pirko aptieką

(Dainuokite, kaip iš “Kamin
krėčio”)

Du padaužos susitarė 
Savo biznį nusipirkti, 
Tuoj depozitą padėjo, 
Kad ilgai neužvilkti.

Biznis ėjo visą dieną, — 
Pavakaryj jau pakriko: 
Visą mulą jie išgėrė,— 
Tuščios bonkos pasiliko.

Tada jiedu pasitraukė, 
Nes neliko kas daryti,— 
Iš tuščių jų jau negali 
Jokio biznio išvaryti.

Vienas, grįžo ant rytojaus, 
Kad depozitą atgauti. 
Brokas sako: ‘Broli mano, 
Tu negali reikalauti!”

Tad abudu nusiniinę 
Visą dieną jie vaikščiojo,— 
Ant rytojaus susitarę 
Kito drugstorio ieškojo.

Nuvažiavo jie į sa utus,— 
Viskas gerai ten atrodė; 
Įsigėrę jie po vieną — 
Nebgalėjo tart nei žodį.

,Vienas klausia ant rytojaus: 
“Ar depozitą palikom?” 
Kitas sako: ‘Džiaugks, broli, 
Kad dar gyvi mudu likom!” 

Taigi, matot, jie norėjo 
Pirkt aptieką valstybinę, 
Patys gerti ir parduoti 
Tik geriausiąją naminę.

Dabar jiedu nubalsavo 
Monopolkos nebepirkti,— 
Abu gimė šventą dieną, 
Tai nei viens negali dirbti.

—Dulkių .Ministeris.

ir kartu džiaugs- 
Dabar jie jaučiasi ge- 

Jie žino, kad ir jie turi 
Tautos Vadą, stiprią val- 

o užpakalyje minias.

ras džentelmonas! 3) Kiaulė 
prakalbose kačių koncertų 
nekelia; nemulkina darbinin
kų, neužsiima jokiais argu
mentais apie darbininkų rojų, 
ne dangų, nė spekuliacija kitų 
pinigais. 4) Kas matė, kad 
kiaulė kada nors butų pada
riusi holdapą ar papjovusi ki
tą kiaulę? Naprimier, kiaulės 
mes negalime prilyginti net 
prie pasigėrušio inteligento.

Padaužiškai galvojant, šiais 
“didelio progreso ir 
nes kultūros” laikais, 
pasižymėjimais užima 
vietą. —Don Pilblas.

doleri- 
kiaule 
pirmą

Kada vėliau valdžia pateko 
į liaudininkų ir . socialistų 
rankas, išrodė, kad netoli viši 
Amerikos lietuviai greitai taps 
demokratais, socialistais .ir 
bedieviais.

Fašistams Lietuvą užvald
žius, besivartenojančios rų- 
Šies Amerikos lietuviai net fa
šistiškas organizacijas pradėjo 
kurti,, fašistiškus laikraščius 
leisti ir įvairiais budais faiz- 
mą ginti ir garbinti.

Besivarteliojančios rųšies 
lietuvių Amerikoj esą daug ir 
jie visuomet stosią už tą, kas 
apgalėjo.

—Veterinarijos docentas.

džia bus taip galinga, kad jis 
jos niekad nenuvers. Reiškia, 
buš pastovi, amžina valdžia.

Šitaip suvaldytą pilietį gali
ma bus priversti mokėti tiek 
taksų ir tiek dirbti, kad ’visi 
tufrčs iš ko puikiai gyventi. 
Lengva bus priversti jį tylė
ti ir Dievą garbinti.

Taigi nuo šio laiko Padau
žų Respublikoj prasideda ju
dėjimas už geriausią valdžios 
formą, Nuversime Tautos Va
dą, ministerius ir armiją. 
Stokime visi prieš vieną!

—Opolčėnijos komandos 
štabas.

Kriaučių sumanymas 
prie 18 amendmento

Pančiakos
ran
kas

kitą gro-

valdžios 
čia nėra

Gromata iš US§R
MASkVA, USSR. —Alnu 

baigiasi savaitė, kaip atvykau 
į šį garsų miestą, ir dabar čia 
iš dalies, gyvenu. Vakar turė
jau pirmą oficialę audienci
ją pas vyriausią Sovietų ko
misarą -arba, kaip čia papras
tai yra vadinama pusgalvį ir 
įteikiau Padaužų Respublikos 
kredencialus. Dabar, vadinasi, 
yra užmegstas draugiškumo 
mazgas tarp šių dviejų garsių 
respubikų — Padaužų ir So
vietų. Ne tik plikas draugiš
kumo mazgas čia svarbu, bet 
pastovus ir tvirti ryšiai arba 
pasaitai. Nuo šios dienos, šios 
dvi respublikos eis kur bus 
reikalas, koja į koją viena už 
kitą.

Po visų oficialumų musų 
piliečiai, gyvenantys Maskvo
je, surengė šaunią puotą, kuri 
tęsėsi iki gaidžių. Puotoje da
lyvavo, be musų įtakingųjų 
piliečių, beveik visi Centrali- 
nio Komiteto komisarai. Po 

, karštų' kalbų, sveikinimų ir 
pasidalinimo nuomonėmis bu
vo gauta labai liūdna žinia 
apie mirtį musų didžiai užsi
tarnavusio ir įtakingo Prezi
dento, kuris tiek daug pasi- 

šių 
šio
su- 
ap-

USSR.

nizuoti ir nieko nežino apie 
musų konstituciją ir stiprią 
valdžią. Užmezgimas ryšių ar
ba pasaitų buvo jiems didelė 
naujiena 
mas. 
riau. 
savo 
džią,

Gyvenimas Maskvoje yra la
bai keistas ir įdomus, o kaip 
ambasadorių ir diplomatų,— 
tai gana geras ir pelningas. 
Spekuliacija aukso ir dei
manto likučiais, brangiais kai
liais ir, pagalios Sovietų va
liuta, yra pelningesnis biznis, 
negu Amerikoje pardavinėji
mas degtinės ir alaus. Bet apie 
tai reikės parašyti 
mala, t

Keista čia yra ir 
forma. Kaip žinote, 
nė prezidento, nė
kabineto, nė kongresmanų — 
tik komisarai. Nė vienas val
dininkas individualiai paėmus 
nėra tikras viršininkas; yra 
tik dalis viršininko arba dalis 
galvos.i Paprastoje liaudies 
kalboje visokie komisarai ir 
viršininkai yra vadinami 
“pusgalviais”. Didesnis virši
ninkas, — didesnis pusgalvis, 
mažesnis viršininkas 
mažesnio pusgalvis. Padėkime 
sau, draugas Stalinas yra 
pats didžiausias pusgalvis, — 
ir taip eina žemyn iki men
kiausio kaimo komisaro. To
kiu jau budu yra valdomos 
visos Kominterno sekcijos už
sieniuose. Amerikoje drg. 
Fosteris yra didžiausias pus
galvis komunistų sekcijos ir 
jos dalių; drg. Bimbalas did- 
džiausias lietuvių *, sekcijos 
pusgąlyis ir . S -

Tai yra gana originale tvar- 
ka.

Čia yra ir daugiau keisteny
bių, bet tam kartui užteks. Jei 
laikas 
kartą.

Apie panČiakas iki šiol 
žai kas tesirūpindavo. Ir 
gi čia gali bent pamislyti apie 
tokius niekus, kaip pančiakos. 
Bet visgi atsirado žmonių, ku
rie dar ir kaip buvo susirūpi
nę pasenusiom pančiakom bei 
matrasais ar senais klumpiais. 
Rašydavo ir kalbėdavo maž
daug šitokiais žodžiais: nelai
kykite savo skarbo pančiako- 
se, kur kandys oda, kur šuo 
išnešęs į gatvę gali sudrasky
ti pančiaką ir jūsų skarbą ant 
vėjo paleisti! Nebūkite mul
kiai, gerbiami tautiečiai, at
neškite savo skarbą pas mus, 
—į stiprų, kaip uola banką, 
kurio nė pragaro vartai neper-

Kaukaziškas vanduo
Naikinsim patriotus

leis, — parašysiu kitą

—Ambasadorius U SSR.

Kiaule
Žmonės apie viską kalba, 

rašo, mokina ir kritikuoja, 
žodžiu sakant, ir krislą akyje 
mato, bet apie vieną sutvėri
mą kiaulę, nė mokslininkai, 
nė poetai, nė gugu nesako. 
Tiktai politikieriai kai kada 
prisimena tą nabagę, visų pa
niekintą, kiaulę. Aš esu visai 
kitokios nuomonės apie kiau
lę, gerbiamieji, aš gerbiu 
kiaulę daugeliu atvejų. Ir šit 
kodėl: 1) Kiaulė papenijmu^ 
lašiniais, kaimiškai sakant, 
bekonais su kiaušiniais, ar ne 
tiesa? 2) Kiaulės nuomonė 
apie bagotus, paprastus ir 
biednus žmones yra tokia, kad 
jai visi žmonės yra lygus. 
Vadinasi, ji neturi pretenzijų 
tituluotis nė inteligentais, nė 
butlegeriais, nė biznieriais ar 
kitokiais mandrapypkiais. 
Drąsos ir išdidumo paneigti 
savo draugą kiaulę,
neturi, žodžiu, kiaulė yra tik-

kiaule

Savo laiku buvo “geras” pa
tarimas, bet dabar ant tvorų 
skaitydamas tuos “obalsius” 
ne vienas atsidusęs nusikeikia.

Matyt, kad “pragaro vartai” 
išsižioję laukė pančiakų ir ne 
vieną su sermėga ir pantap- 
liais praryjo..-.

—Padauža D. PU.

Liub taip sakant, kaukaziš
kas vanduo yra reikalingas 
musų buvusiems ^naudarie- 
čiams, kad principus sustip
rintų ir aplamai politinės svei
katos stovį pataisytų. Liub, 
matai, dabar tokie laikai, kad 
be, liub, išorinės' pagalbos net 
ir Sveikiausi organai! pradeda 
puti. 'į,'

Liub, niatotc, kad snauda- 
riečiai nukrypo nuo savo 
“principų” ir pradėjo garbinti 
negarbingo prasidėjimo tautos 
vadą, ale, liub, dar nėra per 
vėlu, — galima pataisyti su 
kaukazišku vandeniu.

Kodėlgi, liub, neišsigerti jo, 
ir, kodėl gi, liub, neužfundy- 
ti visiems tiems, kurie dar no
ri atsiversti prie, liub; senųjų 
savo tautiškų “principų.”

“Draugas” Bimba ant kau- 
kaziško vandens turi monopo
lį. Jis gali parduoti už “who- 
lesale” kainas.

— Liub Liubčikas

Prancūzų žurnale L’Esprit 
Francais11 anglų garsusis filo
sofas ir rašytojas George Ber- 
nard Shaw rašo: “Patriotiz
mas šlykštus, protiškai liguis
tas įdiotiškumas. Jis yra ta 
vienintelė jėga, kuri veda prie 
betikslių karų”. Jis pataria iš
naikinti patriotus, kad galėjus 
įkūnyti pasaulyje taiką.

Išfikro, tai neblogas patari
mas. Patriotai ne tik karus 
sukursto, o ir kitokių trobe
lių sviete pridaro. Pav., Pa
daužų patriotai nuvertė prezi
dentą. Todėl mes pirmieji pa
siųsime armiją patriotus su
naikinti.

Patrioto vardas vis aiškiau 
pradeda reikšti išnaudotoją, 
melagį, vaidmainį, apgaviką 
ir IrobelmeikCrį. Jis visuomet 
kovoja prieš internacionalis
tus.

Kadangi dauguma žmonių 
reikalauja panaikinti 18-tą 
amendmentą, tai kriaučiai tu
ri paruošę naują, vietoj 18-to 
amendmento įstatymo, projek-’ 
tą, kuriuo einant tuojaus su
grįžtų “prosperity.”

Kuris kandidatas pasinau
dos šituo sumanymu, tas liks į 
išrinktas, nors jisai ir butų: 

i 

juodas “draugas.”
Sumanymas yra šit koks:

Kriaučiai proponuoja, kad 
valdžia išleistų įstatymą drau
džiantį siūti kišenius į žmonių 
drapanas. Kai žmogus netu
rės kišenių, tai jisai negalės 
paslėpti savo pinigus. Tas 
škia, gavęs “pėdę”, turės 
per įvairius biznierius, 
visus pinigus praleis.

Priedas'. Prie to įstatymo 
yra numatomas tokis priedas, 
kad žmogui nebūtų valia po 
“pėdės” užeiti į karčiamą, nes

tada perdaug nukentėtų kiti 
biznieriai.

Bankai užsidarę, tai reikia 
ir kišenius išnaikinti.

—Pinionzų Ministeris.

rei- 
eiti 
kol

Šaltis Krūtinėj 
Pasiduoda Geram

Senam Terpentinui
.Teini jiw pn*aiinnte Salti krutinai. ne

manykite epic nauju* gydymo metodus. Jus 
i sutattpvsito laiko ir n<wma«unni vartojant 
1 ttj sena žinomą ryduolo. kur! niekuomet 

nennvil* Jii* Ir atneft tikr^ palengvinimą, 
i Atsidėkite ant terpentino. dėlto, kad jisa! 
į sulaužo užsikimšimą jusi) dūsavimo t ubo- 
| rartaiia negu byle koks kita# vaistas pn- 
j šauly.
Į Bet ternentinas turi būt grynas, ir 
| jisai turi bul tinkamai sumaišytas su oint- 

mentn i& mentoli* ir kamparo. Toki tinka
mą mišinj jus kaip tik ir gaunat** kada 
vartojote Turpo Vaporizing Ointment: var
tai nuo šalčio kuriuos Vartoja tūkstančiai 
Šeimynų per 30 metų.

i Ko’p tik jus jaučiate, kad pagavote šalti 
krūtinėj, ištrinkto krutinę su Turpo Vapo- 
rizlnsr Ontmentu ir atsilsėkite per naktj. 
16 ryto atsikėlė dėkuoslte mums už musų 
patarimą. B't bukite tikri ir klauskite savo 
vaistininko Turpo Vapi ršz.mr Ointment. ir 
eatikite tą ka reikrlausite. Gražinsime pi
nigus. jeigu busite neužmuėdinti.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Dešimts bolševizmo 
prisakymų

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

................................       ,.i_______

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jaunystes Jiege?
vvvwvvvwvvwvvwvvvvwwwwwwwwwervwwwwww

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

TITUS-PEARLS

Moksliški traktatai
Padaužų Respublikos Di

džiojo Feldfeibelio Universi
teto zoologijos departamento 
profesorius tyrinėjo būrį 
kiaulių iiy žmoniu > ir atrado, 
kad >ęlarp abie^ų-^yra nemaža -^ieto.*mizerijoms! 
panašumo. ;z

Kiaulės svarbiausias tikslas 
yra jovalas arba bile kokis 
kitas ėdalas. Jai visai nesvar
bu, kas jį duoda: taikosi ir 
lenda prie to, kas jovalo turį. 
Net ir per snukį gavusios, vėl 
lenda ir gerinasi.

Daryta panašus bandymai 
ir su žmonėmis. < Vietoj jova
lą rodyta jiems pinigai ir ki- 
tokis turtas. Atsirado keli 
žmonės, kurie prie pinigų ir 
turto visai nesiskverbė; kiti 
keli tiesiog pasibiaurėjo ir pa
bėgo, kada jiems buvo pasiū
lyta ,pakeisti savo įsitikinimus 
už pinigą arba kokią nors 
privilegiją. Nemaža dalis el
gėsi lyginai kaip ir kiaulė: 
gvoltu veržėsi prie naudos, 
viską sutiko daryti už ją ir 
net koliojami laižėsi.

Zoologijos profesorius todėl 
sako, kad nieko stebėtino nėra 
tanie, kad nemažas ’Amerikos 
lietuvių skaitlius, tykodami 
kokios nors naudos, tampa ša
lininkais tokios valdžios Lie
tuvoj, kokia tik atsiranda. 
. Kada klerikalai valde Lie
tuvą, jie tapo jų šalininkais ir 
rėmėjais. Nemaža dalis sulai- 
svamanėjusiųjų "grįžo 5bažny- 
Čion ir ėmė užmirštus poterius 
mokintis.

atsi-

Eureka!
■ -...........

Viso pasaulio žmonės, 
sėskite į savo vietas ir atyd-
žiai klausykitės, nes Padaužų 
Respublika nori pranešti, 
kaip padaryti galą visoms

Galite sudeginti visas kny
gas, kurios mokina, kaip blo
gumus išnaikinti. Galite už
daryti į beprotnamius visus 
ekonomistus, politikus ir so- 
cialogus, kurie per amžius 
mąkalienę jūsų protuose virė. 
Nereikės daugiau nė Hoove- 
rhii, nė Rooseveltui rišti nė 
tarifo, nė farmerių, nė bedar
bės, nė kitų klausimų.

Turėkite tik kantrybės, o 
tuoj pasakysime, kokis yra 
musų išradimas.

Mes patyrėme, atradome ir 
nutarėme, kad visos iki šiol 
sviete praktikuotos valdžios 
formos yra negeros. Todėl 
doloj monarchiją, aristokrati
ją, diktatūrą, demokratiją ir 
visokį kįtą susitvarkymą!

Mes nenorime, kad būrys 
žmonių valdytų visus kitus 
žmones. * Mes netikim, kad 
žmonės norėtų valdyti patys 
save! Mes f priešingi esariie, 
kad vienas žmogus valdytų 
visus žmones. Musų išradimas 
yra, kad visi gosudarstvos 
žmonės valdytų vieną žmogų.

Už . šitokią tvarką nieko to
bulesnio pasaulyj nėra buvę 
ir nebus.

Kada visi žmonės valdys 
vieną pilietį, jis gali pasiųsti 
revoliucijas bekeldamas, vai-

Dar prieš Taip man, Die
ve, padėk metus, prieš Vytau
to Mažojo metus, prieš Hoo- 
verio prosperity metus, — bu
vo didelis bolševikų išvažiavi
mas miškely, ’ kur dabar visi 
medeliai nhdžiuvę nuo bolše
vikiškų s^yčių. Tada didelis 
bolševikas drožė didelį spyčių 
savo klausytojams:

—Draugės ir draugai, ar jus 
žinote, kas reikalinga kiek
vienam bolševikui žinoti. Pir
moj vietoj reikia žinoti šiuos 
principus, ant kurių maždaug 
remiasi musų organizacijos 
linija, tai šit:

1. Kas yra biurokratas?
2. Kas
3. Kas
4. Kas
5. Kas
6. Kas
7. Kas yra teokratas?
8. Kas yra buržujus?
9. Kas yra demagogas?
10. Kas yra socialistas?
Praėjo dešimts metų nuo

laiko, kai buvo paskelbti virš- 
minėti “dešimts bolševizmo 
prisakymų.” Senieji “prisaky
mai” jau visiškai pasenę. At
sirado daug naujų “prisaky
mų” k. v. “baltieji oportunis
tai,” “sklokininkai,” “paškus- 
tvos,” “nigerių neprieteliai” ir 
k. Vadinusį, iškriko “prisaky
mai”, iškriko ir patys bolševi
kai. Vargu bent vienas jų žino 
prasmę tų frazių^ kurias jie 
taip mėgsta kartoti.

Patys save pradėjo krikšty
ti tais vardais, kuriais pir
miau kitus teršė

yra 
yra 
yra 
yra 
yra

aristokratas? 
autokratas? 
plutokratas? 
oportunistas? 
hipokritas?

to

Padauža,

darbavo dėl suartinimo 
dviejų respublikų. Dėliai 
įvykio visi svečiai stipriai 
sijaudino ir išreiškė didelį 
gailestavimą. Kai kurie pus
galviai buvo bepradedą abejo
ti, ar tik nenutruks musų 
naujieji pasaitai, jeigu, ant 
nelaimės, nauju padaužų pre
zidentu liktų koks nors balta
sis šovinistas; bet paaiškėjus, 
kad naujų rinkimų dabar ne
bus, o visus reikalus ves irtaž- 
daug ta pačia vaga ir linija 
Tautos Vadas su tais pačiais 

komisarų nuo
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ministeriais, 
taika pasitaisė. Tuojaus tapo 
išreikšti karšti linkėjimai mu
sų Tautos Vadui, kad jis susi
lauktų ilgiausio galo.

Musų piliečių čia ant vietos 
radau didelį skaičių, o kiek 
jų yra išsiblaškiusių po visą 
plačią Sovietų žemę, — tai ne
galima nė surokuoti! Mūsiš
kiai čia vispi.palaidi, neorga- 

'• ’’ ■ ■ ■■■ > ‘ , i

idant pagelbėti tukstančiatns vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras tą svarbiausią fizišką jėgą. Savo 35 metų praktikoj ir tirinėjime. 
jisai surado, jog silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo arterijų, abelno fiziško 
silpnumo, po darbui arba povargiui, svaigulio, depresijos, neurastenijos 
ir t. t.

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

L. S. (Valstijos Tarnautojas: 60 metų amžiaus, vedęs) sirgęs fižišktį 
silpnumu, svaiguliu ir nervingumu. Greitai pavargdavęs. Sungiai galvo
davęs ir palengva tik galėjęs vaikščioti. Jo fiziškos spėkos buvo silpnos 
per paskutinius 5 metus. Turėjo aukštą kraujo spaudimą. Jam buvo 
duodama po 2 TITUS-PEARLS 3 sykius į dieną. 2 savaitės vėliaus gy
dytojaus raportas apie šį žmogų buvo sekamas 
nė, gyvesnis, svaigulis susimažino ir energija, grįžta. Po 2 savaičių ligonis 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma? jog nuovargio visai nebejaučiąs, yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas sus|ma6ino, ir nors 60 metų amžiaus, 
jisai atgavo fizišką spėką ir jaučiasi taip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj.

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, DABAR, ŠIANDIE. Per 2 savaites 
jus jausitės tvirtesniu ir jaunesniu. Prisiųskite $5.00 (casb, registruotame 
laiške arba money-orderį) už 2 savaičių tritmentą.

Abelna sveikata geres-

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponą:
TEUTONIA IMPORT and EXPORT SERVICE ČO., Dept. 10,224. 

211 Fourth Avenue. New York City, N. Y.

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

už kuriuos siunčiu 

Mano vardas ..

Mano adresas

Miestas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS <
514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
rti St. Louis Avė, Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos,. 
swimming pool. 

lusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. ’ W^*w

arti

Rusiška

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______Tel. Crawford 5573

FFtOCA MųoftK, 
cn v\n Baudas/

X SPO5& THAT S 
*CAAJ%« NOU’MB 
Ggtten ušt TO 
’em ."cLecy;



Jsi'AUJIĖNCiS, Ctiicago, tlt Ketvirtą'diems, sp. 20, 1932

NAUJIENOS
The LitiuMatoai Daily Newa 

Pnbliahed* Daily Except Sunday by 
Tte Lithuannn News Puh. Co., Ine.

1789 South Halrted Street 
Telephone Roosevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS
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lų gale dėtis socialistams. Gir
di:

“Jei stovėti ant vietos, tai 
nieks iš to neišeina kaip tik 
laisvamaniai — oportunistai, 
kalbą apie socializmą, bet 
prisirišę prie nuosavybės ir 
siekią gerokai praturtėti. Jei 
eit pirmyn, tai jiems vienin
telis logingas kelias į komu
nizmą bei bolševizmą. Tiesa, 
socialistai bolševikus pasmer
kia. Sako, kad jie toki pat 
imperialistai —- diktatoriai, 
kaįp kapitalistai, dar aršes
ni. Sako, kad bolševizmas 
tai nevykusi socializmo i’Šva-

atsižadėti, o ne vystyti jį to
liausi Ir toks žinksnis, butų 
ne žinksnis pirmyn, bet atgal 
— j praeities laikus, kada pa
saulyje viešpatavo despotizmas. 

' Taigi “Darbininkas”, neva 
rodydamas susirūpinimą socia
listų likimu, tikrumoje juos la
bai negražiai apkalbėjo. Jo ne
va, krikščioniška artimo meile 
pasirodė kaip fariziejiška veid- 
mainybė.

Bet mes jo perdaug nekal
tiname. Kaip minėjome, jisai, 
gal būt, ir turi gerą širdį, bet 
jo smegeninė silpna. Jam koks 
nors Bimba papasakojo, kad

įdegimas dažnai seka iš slogų, 
odėl jų reikia pasisaugoti ir 

gavus sparčiai nusikratyti.
Nuovargis, persidirbimas, 

stoka tinkamo maisto, miego, 
tyro oro namuose ir darbe, 
rūpesčiai, susilpnėjimai nuo 
kitų ligų ir panašus dalykai 
priruošia plaučius įdegimui. 
Kalifornijoj, kaip matėt iš 
skaitlinių, juo mažiausiai ap- 
serga, nes oras šiltas ir pa
stovesnis apskritus metus, to
dėl žmonės menkai tuno na
mie. Pas mus vasaros laike 
namai vartojami miegojimui

ir pasimaitipimui,—šiaip ne
toli visą laiką praleidžiame 
lauke. Patartina ir orui atvė
sus neužsidaryti namie.

Gavus plaučių įdegimą ne
reikia nusigąsti. Jis tįsiasi ke
lias dienas, vienok netoli visi 
pasveiksta. Gydytoją reikia 
šaukti pačioj pradžioj. Ligonį 
jis turi lankyti kas dieną ir 
reikalui esant dažniau. Liga 
tęsiasi vos keletą dienų, todėl 
reikia dėti visas pastangas, 
kad ne viena diena nepaken
ktų ligoniui. Gydymas lėšuoja 
mažiau, negu šermens.

O Ųžiakąs, “baisiai gražus 
vyras“, — taip moterys sako, 
— kuris per visą dešimtį pa
starųjų metų, — nuo pat pro- 
hibięijos pradžios, — dar nė 
vieno karto pilnai neišsipagirio
jo, pasidalino Adelinos fundo 
duomenimis net ir su savo dvy
likos metų dukrele... Dabar 
motina pas gydytoją kasdien 
ją vadžioja. Gal ir pagis... Tė
vo niekas negydo. Sako, jau 
nebeuŽsimoka. Jo pilvas ir ko
jos pradeda pusti. Munšainas 
jį baigia. Tik gaila, kad jo pro
tą greičiau ne: kūną parbloškė. 
Kitaip — negi jis butų gyvu-

DĖL MOKESNIŲ

Nėra abejonės, kad Amerikos žmonės yra apkrauti 
sunkia mokesnių našta. Už bėgančius metus, pavyz
džiui, kraštui teks sumokėti federalinių, valstijinių ir 
municipalinių taksii viso apie 15 bilionų dolerių, o tuo 
tarpu apskaičiuojama, kad visų pajamų Amerikos žmo
nės per šiuos metus turės 45 bilionus. Vadinasi, taksos 
prarys lygiai trečdalį visų krašto pajamų!

Nenuostabu, | jogei žmonės dejuoja ir reikalauja, 
kad taksos butų sumažintos. Dejuoja paprasti žmonės, 
o dar labiau biznieriai. Pastarieji sako, kad mokesnių 
našta neleidžia atsigauti bizniui.

Tačiau reikia neužmiršti, kad šitą visuomenės nu
sistatymą prieš taksų sunkumą išnaudoja ir žmonių 
priešai. Visoje šalyje dabar organizupjasi grupės poli
tikierių, kurie rengia protesto mitingus ir bankietus ir 
rašo rezoliucijas, reikalaujančias sumažinti mokesnius. 
Bet ar jie parodo, kokiu budu galima sumažinti viešas 
išlaidas, kurios yra mokesniais padengiamos?

Jie kalba daug apie bereikalingus “valdžios biu
rus”; šiek-tiek pakalba ir apie “graftą” valdiškose įs
taigose. Bet tai ir viskas. Tuo gi tarpu, jeigu mes pa
žvelgsime į federalinį biudžetą, tai rasime, kad apie 
80 nuošimčių valdžios įplaukų išleidžiama karo reika
lams. Praėjusių karų sąskaitoms mokėti ir prisirengi
mui prie naujų karų federalinė valdžia išleidžia 80 
centų iš kiekvieno dolerio, kurį ji surenka iš žmonių.

Karui išleidžiama 80 centų, o visiems kitiems rei
kalams 20 centų. Bet ar politikieriai daug kalba apie 
karo išlaidų sumažinimą? Ne, apie tai jie beveik neuž
simena. Jie šūkauja tiktai apie tas išlaidas, kurios su
daro vieną penktadalį valdžios biudžete. Iš to gali kiek
vienas numanyti, kaip jiems “rupi” palengvinti žmo
nėms mokesnių naštą.

Tiesa, kad panaikinus vagystes ir suktybes valdiš
kose įstaigose, butų sutaupyta nemaža pinigų, ir už tai 
reikia kovoti. Bet politikieriai, kurie varo agitaciją 
prieš aukštus mokesnius, turi galvoje visai ką kita. Jie 
nori susiaurinti tuos naudingus patarnavimus, kuriuos 
valdžia teikia žmonėms. O gal būt dar labiaus jiems 
rupi įtikinti publiką, kad valdžia nieku budu negali 
šelpti bedarbius, — nes jau ir taip, girdi, taksos yra 
baisiai didelės.

Taigi tų “geradėjų” agitaciją reikia imti kritiškai.

socia- 
kad 

savo

visuo-

bolševikai tai “logingi socialis
tai“, ir jisai 
eitas!

saneta simpli- 
patikčjo.

Sveikatos Dalykai
Plaučių įdegimas ar

ba pneumonija

Algirdas Margerfe

PROHIBICIJA

Adęlina daug

I..............————<

Apžvalga
DIDELI SOCIALISTŲ LAIMĖ

JIMAI BELGIJOJE

Spalių 9 d. Belgijoje įvyko 
vietinių savivaldybių rinkimai. 
Jie davė didelių laimėjimų so
cialistų partijai.

Rinkimuose dalyvavo dau- 
giaus kaip 5 milionai balsuoto
jų iš 8 milionų visų krašto gy
ventojų. Belgijoje balsavimas 
yra privalomas. Nors galutiniai 
rinkimų daviniai dar nebuvo 
pranešti laikraščiuose, kurie 
tik-ką atėjo iš Europos, bet iš 
paskelbtų žinių jau matyt, kad 
Belgijos socialistai užkariavo 
60 naujų savivaldybių, o pra
kišo tik keturias nedideles, 
reiškia — grynas laimėjimas: 
56 savivaldybės.

•Pastebėtina, kad socialistų 
balsai žymiai paaugo visoje 
šalyje, didmiesčiuose ir ma
žuose miesteliuose, tarpe dar
bininkų ir valstiečių. Taip pat 
yra įdomu, kad visos komunis
tų atakos prieš socialistus nu- 
$jo niekais. Ypatingai daug 
pastapgų komunistai dėjo ang- 
lįų kasyklą distriktuose, ku
pliose neperseniai buvo strei
kas. Jie tikėjosi patraukti savo 
pusęn tų distriktų angliaka
sius. pet ką jie nedarė, o viš- 
tiek socialistai tenai savo pozi

cijas apgynė ir net sustiprino.
Tie socialistų laimėjimai yra 

reikšmingi tuo, kad už kokio 
pusmečio Belgijoje įvyks par
lamento rinkimai. Iš to, kokia 
žmonių nuotaika pasireiškė sa
vivaldybių rinkimuose, galima 
tikėtis, kad Socialistai laimės 
ir renkant parlamentą.

NESUSIVALDO

Dėl tilpusio “Naujienose“ 
straipsnio apie Jungtinių Val
stijų konstituciją, kur buvo 
nurodyta, kad to dokumento 
turinys yra daug konservaty- 
viškesnis, negu Nepriklausomy
bės Deklaracijos, kuri buvo 
priimta apie dvyliką metų anks- 
čiaus, — “Vienybė” nei dėl 
šio, nei dėl to išplūdo Grigaitį!

Ginčytis apie Amerikos kon
stituciją arba istoriją su vy
rukais, kurie, turi ne dau^iaus 
išmanymą, kaip pradinės'mo
kyklos vaikai, butų, žinoma, 
bergždžias darbas. Bet, rodos, 
ir jie turėtų žinoti bent tiek, 
kad asmens pludimąis ir įięžu- 
vio rodymais jie neįtikins pub
likos, jogei jie esą “labai mo
kyti“. Toks elgesys pritinka, 
gal bąt, gatvės vaikėzam?, bet 
ne “spaudos atstovams”.

ARTIMO MEILE, §ET 
'NELABAI ščYRA

"OajbjninkaB" iš didelės ąr- 
Jtimo meilės susirūpino, kur ga-

da.“
Labai gražu iŠ šv. Juozapo 

Sąjungos organo pusės, kad 
jisai turi tokią gerą širdį ir 
rūpinasi socialistų likimu. Bet 
jeigu prie geros širdies butų 
da ir gera galva, tai butų dar 
geriau. Dabar gi jo galva, ma
tyt, gana prasta. Nes argi ji
sai, jeigu sugebėtų nuosakiai 
protauti, galėtų rašyti tokius 
niekus, kad socialistai “kalbą 
apie socializmą, bet prisirišę 
prie nuosavybės”? Juk 
lizmas visai nereiškia, 
žmogus turi atsižadėti 
nuosavybės.

Socialistai nori, kad
menei priklausytų žemė, ka
syklos, geležinkeliai ir dirbtu
vės, bet jie visai nereikalauja, 
kad butų panaikinta privatinė 
nuosavybė asmeniško vartoji
mo dalykams, kaip antai: rū
bai, kuriuos žmogus dėvi; au
tomobilius, kuriuo žmogus va
žinėja, ir kitoks asmeniškas 
turtas.

“Darbininkas” sumaišė socia
lizmą su, tos rūšies komunizmu, 
kurį jisai, kaipo katalikybės 
gynėjas, pats garbina. Tokį 
“socializmą”, kokį jisai prime
ta socialistams, praktikuoja 
musų kunigų steigiami vienuo
lynai, kur minykai ir minyš- 
kos gyvena, neturėdami jo
kios privatinės, nuosavybės. Jie 
praktikuoja turtų išsižadėjimą, 
kadangi-jie tikisi»^aų.ti už tai 
“nagradą“ danguje. ” 
Aišku, kad laisvamaniams ši
toks idealas yra nepriimtinas, 
ir jie jo nepripažįsta. Todėl 
yra neteisinga jiems jį ir pri
kaišioti.

Jeigu “Darbininkas” butų 
nuoširdus, tai jisai turėtų bar
ti ne socialistus už prisirišimą 
prie nuosavybes, bet savuosius 
dvasios vadus, kurie prįę 
nuosavybės yra prisirišę daug 
labiau, negu socialistai. Kuni
gai skelbia Kristaus mokslą, 
kuris sako, kad “lengviau yra 
kupranugariui išlįsti per ada
tos skylę, negu turtuoliui\pa- 
tekti į dangaus karalystę”,\o 
tuo tarpu jie patys turtus 
graibsto • kaip įmanydami. *

Dabar apie bolševikišką ko
munizmą. Iš kur “Darb.” ga
vo tokią idėją, kad bolševiz
mas tai loginga išvada iš so
cializmo? Kuo skiriasi pirma
sis nuo antrojo? Pirmiausia 
tuo, kad bolševizmas yra prie
šingas visokiai privatinei nuo
savybei, t. y. kad jisai neskiria 
tarpe darbo priemonių ir var
tojimo daiktų, ir reikalauja, 
kad viskas priklausytų valsty
bei; o socialistai, kaip jau 
aukščiau nurodyta, vartojimo 
daiktus (asmenišką turtą) no- 
ri palikti privatinėje nuosavy
bėje. Taigi bolševizmas yra ar
timas tam komunizmui, kurį 
senovėje skelbė krikščionys ir 
kurį šiandie dar bando prakti
kuoti klioŠteriĮi. Ne be reika
lo bęlšęvilsaĮ ii* pąsivadipo “ko
munistais”. i •

Kąks kitas skirtumas tarpę 
socializmo ir bolševiko? Socia
listai stoja už ąsiijienę laisvę 
ir ųž demųlcratiją, o bolševikai 
yrą asmens laisvės priešai ir 
stoja už diktatūrą. Dabąr klau
simas, kokiu buiį^ sociąlistaj 
gali logingai šituos sąyą pHnr 
cipus atnfąti irs pHimt)i bęlše- 
vikt) nusistatymą? Aišku, ka^ 
toks pasielgimas butų visai ne
logiškas. Eiti nuo laisyės 
pažipįjąp prie laisvė? panaiki- rių tiošyje i 
nimo tai reiškia savo principo- normalumai

Rašo Dr. A. Montvidas.
Apsirgimai plaučių įdegimu ir 
mirimai nuo jo yra gana 
skaitlingi. Chicagos Sveikatos 
departamentui t tapo pranešta

miršta, 
augštas 

Jeigu ištikrųjų

Metuose apsirgimai , mirtys
1926 9,763 3,238
1927 7,638 > 2,896
1928 11,626 4,380
1929 8,041 3,233
1930 6,573 2,536
Vidutiniškai išeina, kad iš

pa
yra

mi-

trijų apsirgusių vienas 
Tai yra stebėtinai 
mirtingumas.
taip butų, tai apsirgimas plau
čių įdegimu sukeltų didžiau
sios baimės. Daugelis apsirgi- 
mų Sveikatos Departamentui 
nepranešama, gi mirtys visos 
pranešamos. Iš įvairių šaltinių 
renkamos žinios rodo, kad ap
lamai iš kiekvieno šimto ap
sirgusių plaučių įdegimu mir
šta tarp 23 ir 2£, bet jau ne 33 
nuošimtis. Daugelio musų 
tyrimu net ir nuošimtis 
perdaug aukštas.

Palyginkime J Chicagos
rusins nuo plaučių įdegimo 
su keliais kitais miestais.

1926 melais mirė New Yor- 
ke 10,521, Philadelphijoj 3,- 
441, Detroite 1^985, Clevelan- 
de 1,194, Baitimore 1,540, 
Bostone 1,282,' įPlttsburghe 1,- 
255, San Francisco 97, Los An
geles 743.

1930 metais New Yorke 8,- 
051, Philadelphijoj 2,536, Det
roite 1,313, Clevelande 796, 
Baltimorėj 1,236, Bostone 4,- 
202, Pittsburglie 1,362, San 
Francisco 399, •; Los Angeles 
875.

Palyginau tik 1926 ir 1930 
metų skaitlines, kad negaiši- 
mus skaitytoją. Iš jų galite iš
sivaizduoti, kiek tūkstančių 
gyventojų nužitijo pneumoni
ja vienų metų laiku’tik Ame
rikoj* Amerikos dalyvavimas 
pasauliniame kire išžudė kur 
kas mažiau kareivių, negu tik 
vienais; metais mirštą nuo 
pneuiponijos ši,6j‘ šalyj.

Plaučių įdegimu apserga ir 
vaikai, ir jauni, ir seni žmo
nės. Pęrbloškia jis dažnai to
kius, kurte hjimg turį geleži
nį sveikafiį nemanė jokia 

sirgti. .... z. ■
Apsirgimų * įr^jriirČių skait

lius pradeda mažėti gegužės 
mėnesyj. Kas mėnuo eina laip
sniškai mažyn iki rugsėjo pa
baigos. Spalių mėnesyj pra
deda kilti, lapkrityj da la- 
blaų^ gruodyj .pąsiękią viršū
nę, o paskui vėl maž|a. Oro 
nepastovumas čia dalinai kal- 

* ■ ' . '• • '!. ..m.--.-1 .tas,; nes staigios jo atmainos 
apsirgdina daugel) slogomis, 
i| k’nrių dažnai išsivysto phęu- 
lįoniją. Sausas ir peršiltas 
oras namuosę irgi yra slogų 
priežastis. Staigus i|fjĮmas

ifi. nnsir.

(Tąsa) .
Per Dėkos Dieną, —. labai 

didelę ir dar labiau įspūdingą 
amerikonų persivalgymu tauti
nę šventę,
gėrė. Baisiai daug. Vienas mė
sininkas, kurio žmona dar ne
buvo sugrįžusi iš atostogų, vi
sai neskupaudamas fundijo ir 
f undi j o, ir pats tiek daug gė
rė, kad tarytumei jo žmona, 
nelyginant saulė, butų jį visai 
išdeginusi bei išdžiovinusi. Ąde- 
lina priėmė. Ji jau žino savo 
pareigas : per tokią didelę šven
tę būtinai reikia kuo daugiau
sia biznio padaryti. Kitaip — 
juk gali iš darbo pavaryti. Po
nia Marcelė Berkulienė yra gi
liai įamerikonėju?i, ir ji žino 
kaip reikia pasinaudoti ne tik
tai iš prohibicijos, bet ir iš to
kių didelių švenčių, kaip Dė
kos Dieną. Antrą vertus, Ade- 
lina jau . įpratusi gerti, daug 
gerti. Jos jaunas kūnas ir pilo
tas tiesiog verkia z alkoholio, 
sakytumei kūdikis motinos krū
ties. Kitaip, ' rodos, ir negali 
būti, kada toks baisūnas, kaip 
prohibicija, turi savo nasruose 
jaunutę, 5 silpnutę, švelnutę 
mergaitę — Acįeliną.

Adelina išsigėrus. Girtutėlė. 
Todėl ji ir sutinka su nežino
mu vaikėzu kartu važiuoti. Va- 
žinoti — į munšaino, džinės ir 
džiazo puotą.

Kai atvažiavo juodu puoton, 
jau buvo susiripkę apie dvi
dešimt vaikėzų ir apie tiek 
mergiočių. Visi jauni: tarp 
penkiolikos ir dvidešimt metų. 
Kai kurios mergiotės dar jau
kesnės.

Girtų dar nebuvo.
Tik pradžią.
Šmitienės vienatinė dukrelė, 

penkiolikos metų Elenytė, plau
ste apelsinas ir metę į ’didejį 
stiklinį indą, kuris atrodę, kaip 
kokia milžiniška taurė. Davė
jo ir raudonų, vaiskių, kaip jos 
jauni skruostai, vyšnių. Jqs 
broliukas, septyniolikos metų 
vaikinėlis,. didelę butięgęrjų al
koholio <ąr4inę abjem rąp- 
bopi apkabinęs ir jos dugną ; 
savo pilyą įrėmęs, pylė į tąą- 
yę ąlkojiolį įr skąu4ino jąjne 
savo seseles kvepiančias apel
sinas ir vaiskias vyšnias.

Tai virtuvėj, paprastai ne
kalčiausiojvietoj.r !

ĮCituose kambariuose vieni 
jaunuoliai šoko. po du, po 
tris ar daugiau susitelkę, šne
kučiavosi, žinoma, 
čiausias daiktas, —
puslitrį džinės, munšaino arba 

jo. ,
Tik '

žymiausia "Viešpaties Dolerįo

— papras- 
iš kišeniaus

4
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lerio Karalijos tautinės šven
tės vakarą.

Išplovus iš- šitų jaunuolių 
įgimtą arba jų tėvų įkvėptą 
bei įmokytą kasdieninio pado
rumo atsparą, prohibicijos ban
ga bloškė juos ant kėdžių, so
fų, grindų ir — į lovas... Po
romis...

Senosios Rymo imperijos 
gašlingi Neronb eksperimentai 
pasibučiavo su naujosios Vieš
paties Dolerio Karalijos pro- 
hibiciniais Hooverio eksperi
mentais...

(Pasėkose —
Nepridengtas lytinią gyveni

mas pradėjo reikštis taip aiš
kiai, kad kąimyąai išbudo ir 
— policiją pašaukė.

Ach/ ne <Įėl to, kad geria,— 
kas prohįbicijos eroj negeria? 
—■ bet tik dėl to, kad viską 
perveriantįį klyksmas ir šlykš
čiausią bakchanalija pro atvi
rus. langus ...... ...... . ——.

■ t • t • ir ■ • ... > > ,

Ganą!
AukŠčiąusia Viešpaties Dole

rio Karalijos darybė — prohi
bicija —• atliko savo darbą!

Galingasai politikoje vysku
pas Cąnnon, karščiausia? pro
hibicijos užtarėjas, yiąųs ši
tuo? jaunuolius kuo dievęčiaii- 
siai palaimins!

Q Hopveris atsišauks į kraš
to valstybininkų sąžinę, ręika- 
laudąmas skiyti naujus milijo
nus dolerių prohibicijos įstaty
mo griežtam pridabojimui, nes 
tai esąs “kilnus eksperimen
tas”.

Ryto metę žiurėjo miesto 
gydytojai areštuotųjų jaunuo
lių sveikatos. Kaip paprasta 
Chicagoj. Surado du jaunuoliu 
sergančiu sifiliu, septyni? — 
gonorėja, ir tris mergaitesser- 
gąnčiąs gęp$$ją.
/ ^dęljna dar sveika^.. Bet po 
dviejų, trijų arba penkių die
nų... Juk prohibicijos atgamin
ta Nęrono ąąjkįį... Visos iš 
eilės... O septyni gonorėtikai ir 

pifilitikąį.-- AišStf i
Taip, 
yi?ąi ąišku- 
Po dviejų dienų pradėjo Ade

lina negaliuęti. Peršti, degina... 
O pas gydytoja eiti pinigų nė
ra. Pagalios, ilgiau nebeišken- 

nuėję: j “institutą“, 
kur “spęcialistai“ Ųk “slaptas 
ligą?” gy^b. Taip jie skelbiasi 
laikraščiuose, išeinamuose viė- 
,tx>sX ąut stulP^’ ®ieny ir tvo
rų. šųndaktaryštė Viešpaties 
Dolerio-Karalijoj yra milžiniš
ka > industrija, kurios metinę 
apyvartą siekia per bilioną do
lerių 1

kęs gydymas ir netikslus 
oš uįsDaikymas ligos ne- 

gdnorėja perėjo 
šejimo, deginimo 

Ufftno nebebuvo. O todėl 
a ir manė, kad jau svei-

savo broliu*
kad pun-

Bbagvai gauna ąūsilpn^ę, 
išsitnięgoję žmonės Ir tjė, ku
rių hošyje ir geidėj yra. ne
normalumai. Kadangi • plaučių

vėiktt. J ;-
F
rI

jaun

f

šriftus.’* “kil-
> pradėjo

f j*

iq^, — liejo taip, 
tamčius* kitų tękįų 

puotų' šį* didelės “Viešpaties TTc>-

lio vaidmenį su savo dukrele 
suvaidinęs? O gal ir taip. Mat, 
munšaino įtakoje būdami žmo
nės vis^o dabar Amerikoje pri
daro, Niekas nėra per biauru, 
per nedora, per nežmoniška.

I I. ■ ii Ii" ilk* -i' •« * * t iu. > f '

Niekas!

veikė, A 
į lėtąją, 
ir sk ii
Adeli la ir m^nė, kad jau svei
ka. ■
• Taigi, manydama, kad jau 
sveikai, pradėjo užfundyti tur- 
tinge^niąųaš bei geresniems kli- 
jentams | ną tiktai munšaino, 
^ijiės ąrbą alaus, bet ir — 
^onoįmku... žjnoma, ji*tatai da- 

yjsai ne&ųžiniai, bet pasė- 
ačios...

, nkas, kai tik grj- 
m žmonelį iŠ atostogų, tuoj 

 

fr pąsidalino ’su ja Adelinos do 
'Vaftėle..;" •*'”

Vieną vėlą vakarą, kada res
torane jau nįekę nebebuvo ir 
Adelina rengėsi važiuoti na
mon, sustojo ties durimis nau
jas ir labai sportiškas automo
bilis. Išlipo elegantiškai įsirė- 
dęs vyras ir įėjo vidun. Atsi- 
sėjo pačiame pry šakiny j kam
pe. Bene tik dėl to, kad butų 
matyti grakščioji patamai(to- 
ja — Adelina.

Adelina atėjo, paklausė, ką 
valgysiąs, ir nuėjo.

O šitas ; žmogus laukė jos 
grįžtant. I

Žmogus!
Ėažfti?
Galva ilga. Jos kiaušas tirš

tai apaugęs juodais garbiniuo- 
tais pląukais. Atrodo, lyg rie
biai augąs tamsių samanų kup
stą?. Ilgas ir veidas, ir nosis, 
žandikauliai stambus. Stinga 
jiems apvalumo. Todėl jo smak
ras kampuotas, nedailus. Lu
pos drūtos, raudonos, tarsi 
raudonais dažais nutepliotos. 
Viršutinę dalinai dengia juodi 
tankus plaukai — siauri, ma
dingi ūsai, Paliai nosį rūpes
tingai išskusta.
' i n.s-.....

Kąip didelė skrynia jo krū
tinė. Plaučiai, rodos, galėtų 
ąptsyk suryti visą šito mažo 
restorąno tvankų orą. Pilvas 
užstalėj, kojos po stalu — ne
matyti.

Stambios rankos. Viena ant 
ątaJo ištiesia. Pirštai, tarytum 
grėbliakočiai. Ant vieno plati- 
ąoą Žįedas su dideliu žėrinčiu 
deimantu.

Labai madingas tamsiai pil
kos* medžiagos kostiumas.
“ ’Pro lankius, tarytum visą 
žilvičių krąmą, blakstienus daž
na) iššoksta ugniniai žvilgsniai. 
Tai iš tamsių jo akių, lyg iŠ 
urvo, kur dega ugnis ir ret
karčiais blyksterėja šviesia 
įiėpsną.

Jis tyli. Bet šu Adelina su- 
sikalba. ^ilgsmtąs. ‘

Pavalgo, užsimoka ir išeina.
Adelina rąnda po lėkšte do

lerį
‘‘jKoks įdomus stranžeris“, 

pąmąno" jj. ’

Po kelctos dienų nepaprastai 
vyriškis ir yŽĮ atvažiuoja. Pa
viršiu tas pats. Tik vidus pa
kitėjęs. Žvilgsniąi vis aštrus, 
bet šijtespi. O pro aistringas 
jo lupas ir vięnas kitas degąs 
žodis dabar išsiveržia. Tik tiek. 
Ir ūŽt^iikj. Jąją ir taip Adelina 
1į namon pajojusi mato jį sa
vo akimis, Žpjl jo ištartus žo
džius ir jaiičią. kad jo žvilgs- 
niai, lyg minkštos, saldžios 
liepsnos, laižo jos širdį.

Trečią pairtą atvažiavęs lais
viau ęSįaąi. Daugiau kalba. 
Taigi, liepsningi jo žvilgsniai 
daį^r jaą puikiai harmonizuo- 
jąąį ąu skambiais jo žodžiais 
ir gilina pažintį su Adelina.

‘ Bet tai ir viskas. O Adelina

taktingas?” kląusįa ji’ savęs.
Jf tiesų. įlankos mergeles 

£irdięs gąvęrgįnuj ruošiasi, ta
rytumei stipriausią tvirtovę už
pulti ir sprendžiamąjį mūšį lai
mėti- ’ .

(Bus daugiau)



Įvairus Gydytojai

Pbone Canal 6122

Roseland
Graboriai

Advokatai

1646 W.

Akiu Gydytojai

Kiek

Chicagos gatvėse rasta 
dvi gengsterių aukos

vakare, 
iki 12

Apkaltinti du užsidariu 
. šio banko viršininku

Planuoja atimti pa 
šalpą nuo nepilie- 

čių bedarbių

Įvairios 
rovės 
stirnas

netoli Morgan St. 
12 pietų ir 

vakaro.

1327 So. 49th Ct

Telefonas 
Cicero 3724

Tumorus Coal C(k perkėlė savo 
biznį j naują vietą, 12132 S. 
Union Avė.

Šiandien Norman 
Thomas kalbės 

per radio

kolektorių.
Atėję

Rastas nužudytas 
mėty atsiskyrėlis

laiko atgal Ghicagoje 
detroi lietis drg. A. Ba- 
Pasikalbėjime jis pri- 
kad Detroito lietuviai

Norman Thomas, socialistų 
kandidatas , i prezidentus, šį 
vakar 7:15 kalbės iš stoties 
WGN. N. Thomas kalbą sakys 
iš Columbus, Ohio, kuri bus 
perduota į visas Amerikos da
lis per Columbia Broadcasting 
System stočių tinklą.

Į 1 ZOLP 
Graborius Chicagoj

mto kainomis už aukštos rįžies palaidojimą. Mm stok* 
brokuojame už atvežimą mirusio žmofUS | mm* 
įstaigą Iš bile kokios miesto daliem

džiaus} pasirinkimą grabų ir kitų re&USMių 'ir UŽ # pa
tarnavimą jums visai nieko nereikia neiiurfut
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

BUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios DM 

kreipsitės kur

be namų, negu inžinięriauti 
Rusijoje ir gyventi Kremliaus 
karališkuos^ rūmuose”.

Senas Petras.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 
Telefonas Virginia 0036

Iš pasikalbėjimo su 
detroitiečių drg. 

Bačėnu

Persergsti saugotis jvai 
riŲ kolektorių

Mėgins sukelti $7,500, 
000 fondą vaikų gel

bėjimui

Pavogė 25,|000 svarus 
cukraus

Ofiso Tel. Lafayette 7031 
y . Rez.. Virginia 1829

CHICAGOS 
žinios

žę panaikinti ‘‘rasinę neapy
kantą” tarp lietuvaičių ir lie
tuvių moterų ir negrų. Laike 
to ‘‘judėjimo” kelius kartus 
pasikartojo nelabai malonus 
incidentai. Lietuvaitei atsisa
kius eiti šokti su negru, bim- 
binių tarpe kildavo toks nesu
sipratimas, kad kiekvieną kar
tą turėdavo įsimaišyti polici-

Užvakar grand jury apkal
tino du užsidariusio Morton 
Grove Trust and Savings ban
ko viršininkus. Jie kaltina
mi išeikvoję pinigus ir suklas- 
tavę raportą banko egzami
nuotoj ui.

Apskričio taryba pa
siryžusi iškolektuoti 

taksas

rado ir savo 
bet sako: “

Įdomi ir graži radio 
programa

DENTISTAS
4143 Archer Av., kampas Francučo Av.

Valandoj: 9 v. ryto iki 9 v. valė. 
Nedėldieniais pagal susitarimą 

CHICAGO, ill.

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

tėvo valdytos bend- 
moka jam didžiules 
piniyų.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mmtmtu M. 

kampas 67th ir Artesiaa Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą.

Emergency Relief Fund of 
Cook County viršininkas D. 
Stuart paskelbė, kad fondas 
mėgins sukelti $7,500,000, kad 
suteikus pagalbą vaikams, ku
rie dabar gyvena sunkiose ap
linkybėse ir gali užsikrėsti* li
gomis, kurios juos padarytų 
raišais per visą gyvenimą.

Vakar rastas nužudytas 64 
metų atsiskyrėlis James Fer- 
detti, 1044 N. Franklin St. Jo 
kūnas buvo suvarstytas revol
verio kulkomis. Spėjama, kad 
buvo nužudytas dėl pinigų, nes 
kalbama, kad jis buvo turtin- Anitanas, Tumonis ir Romu

sis Mikšis, buvo savininkai Tu
monis Coal Co. 343 W. 107 
Place. Paskuutinėmis dienomis 
jųjų biznyje i vyko didelės per
mainos. Romusis Mikšis pa
sitraukia iš biznio, palikdamas 
vieną A. Tumonį, o biznis per
kelta į naują vietą, 12132 S. 
Union Avė. Biznio perkėlimo 
priežastis yra iŠsibaigimas li- 
so. Savininkas atsisakė nuo- 
muoti vietą toliau.

Kalbant apie Tumonis Coal 
Co., reikia pasakyti, kad per

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Bronewkk 0597

ai p komunistų davatkos nai
kino “rasinę neapykantą”; 
grįžta iš proletarų tėvynės 
D et r oi t an.

Nustojęs pacientų, nu 
sižudė 67 metų dak

taras

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Dr. S. G. West 67 m., 941 
Glengyle Avė., nusižudė užva
kar po pietų, paleidęs kulką į 
galvą. Paskutiniu laiku jis 
Buvo labai nusiminęs dėl pa
cientų sumažėjimo. Paliko 
jauną 23 metų žmoną ir 6 mė
nesių kūdikį.

Apskričio komisionicrius Pe- 
ter M. Kelly ,svarsto fcderalės 
valdžios projektą atimti pašal
pą nuo nepiliečių bedarbių ir 
deportuoti tuos,kurie savo noru 
nori grįžti atgal į gimtinį kraš
tą ir tuos kurie yra nelegaliai 
atvažiavę. Komisionierius pa
reiškė, kad apie 15-20% šei
mynų, kurios gauna pašalpa 
yra nepiliečių arba nelegaliai 
atvažiavusių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo,- svaigimo 
akių aptekimo, 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 Ąve.

Phone Boulevard 7589

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

GERB. Naujienų skaityto- 
M ir skaitytojai pratomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

• '■ ’ ■ >• • .‘»v. .»». • -.1, k

John Kuehinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

Penki banditai užpuolė sau 
dėlį Blue Island mieste ir įvei 
kę sargą, išgabeno 25,000 sva
ru cukraus.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St.
Room 905 Tel. Dearborn 79.66

Valandos? 9 ryto iki 4 po pietų

6 iki' 9 vai.

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323

Valandos; 9 ryto iki 9 vakaro > 
Nedėliomis -pagal sutartį. -J

[Acme-P. « A. Photo]

Rezignavęs Rumanijos prem
jeras Aleksandras Vajda-Voe- 
vod. Jo kabinetas rezignavo 
negalėdamas susitaikinti su už
sienio reikalų ministeriu Titu- 
lescu dėl pastarojo politikos 
linkui Rusijos.

paskutinius 7 metus biznis bu
vo vedamas labai pasekmingai, 
jies tai yrą tik viena tokia lie- 
tūviška įstaiga šioje apielinkėj. 
į - ' \ ,
r Sužinojęs apie tokias permai
nas Tumonis Coal Co. kaipo 
liėtuvių įstaigoje, nusitariau 
nueiti pasikalbėti su vedėjais, 
kokios priežastys privertė juos 
tokias permainas padaryti. įsi
kalbėjus, T. Tumonis nusiskun
dė, kad blogai esą biznis vesti 
neturint savo vietos. Biznį iš
dirbk, išgarsink, pasibaigia li- 
sas ir jeigu savininkas nenuo- 
muoją toliau, ir kraustykis. O 
tinkama, vieta anglių sandėliui 
tai labai sunku surasti.

Vienok Tumonis džiaugiasi, 
kad jam pasitaikė vėl susirasti 
tinkamą vietą ir tikisi turėti 
geras pasekmes biznyje. Jisai 
pilnai pasitiki, kad jį ir toliau 
lietuviai parems, užsisakydami 
anglis. ' Jis pilnai patenkins 
visus koštumeriuš. Visokiais 
reikalais su Tumonis Coal Co. 
reikia kreiptis Šiuo adresu, 
10742 Wabash Avė., arba tele
fonu, Pullman 8092.—Untanas.

Valstijos prokuratūra paty
rė, kad Samuel Insull Jr., bu- 
busio magnato sunūs, gauna 
$100,000 algos į metus nuo 
įvairių tėvo valdytų bendro
vių. Bendrovės, kurios moka 
jam didžiules sumas pinigų 
yra Commonwealtb Edison, 
Peoples Gas, Northern Illinois 
ir Midland United. Spėjama, 
kad tos pačios bendrovės su
teikė Insullui $75,000, Swanso- 
nui pradėjus tyrinėti jo ben
drovių reikalus.

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

Tet Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio
Deportuos tuos, kurie nori 

važiuoti atgal į gimtinį 
kraštą

LEONAS NORKUS 
* ' * , 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20 dieną, po sunkios ope
racijos Panevėžio ligoninėj, Lietu
voj 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Papi
lės parapijoj, SemetaiČių kaime. 

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Išvyko Lietuvon birželio 16 d.» 

1932 aplankyti moterį ir seną 
motinėlę.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Julijoną širvinskienę, se
sers dukterį Julijoną, sesers 
sūnų Stanislovą, gimines ir drau
gus, o Lietuvoj moterį Mortą if 
motinėlę Oną Sungailienę, 2 po
sūnius Kazimierą 4r Stanislovą, 
ciocę, pusseseres, pusbrolius ir gi
mines.

Palaidotas Panevėžy.'
Pamaldos bus atlaikytos už ve

lionio sielą petnyčioj, 
dieną, 7:45 vai 
vetzdos parapijos bažnyčioj

Visi a. a, Leono Norkaus gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoįiirdžiai ‘ “ 
piinaldbsė.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Seser» Duktė 
it Sesers Šunta.

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL, '

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboa 

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

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

Htmlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road 

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Western Avenue ■ 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR.BEKTASH
756 W. 35th St.

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

Nedeldieniais pagal sutartį.

Valstijos prokuroras Swan- 
son išleido pareiškimą biz- 
nieriams ir profesionalams, 
kuriame ragina juos saugotis 
nuo raketerių 
Štai kaip jie veikia 
pas biznierių, jie prižada iš
kolektuoti užsilikusias sąskai
tas’^uo kostumerių. Už kiė$ 
laiko, praneša, kad jie sko
lininką radę ,tik reikia užves
ti bylą ir tam reikia pinigų. 
Biznierius nepagalvojęs kar
toto pinigus duoda ir tiek tuos 
kolektorius ir temato.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grižo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

, niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T«L BOULEVARD 9199

K. GUGIS
.......... .ADVOKATAS

- - . .fl MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Vakar rytą rasta du nužudy
ti vyrai, kurie spėjama, yra 
gengsterių kulkų aukos. Vie
nas jaunas 19 metų vagilis 
Sam Dalaly, rastas suvarstytas 
kulkomis prie 2658 Flournoy 
gatvės, o kitas, apie 28 metų 
žmogus, prie Peoria ir 54tos.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ĮfrfrlK Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
s kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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. ‘ * 

Vakndos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West 14th Street 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St 

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

Nedeldieniais pagal sutartį.

Apskričio finansinė taryba 
kreipėsi į Hayden Bell, apskri
čio mokesčių advokatą, kad 
jis išgautų iš County teismo 
judgementus prieš nuosavy
bės, kurių savininkai strei
kuoja ir nenori mokesčių mo
kėti.

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 
Ketvergą is.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Praeito antradienio vakaro, 
lietuvių radio prograima iŠ sto
ties WGES. vėl davė gražių 
įspūdžių klausytojams. Pro
grama susidėjo , iš rinktinių 
dainelių, gražios muzikos ir 
įdomių kalbų.

šį sykį dainavo, j. Roma
nas, p. E. Bartusli, O1. Skeve- 
riutė, A. čiapas, Peoples ra
dio duetas, ir kvartetas. Jų 
parinktos dainos, jų išlavinti 
balsai netik žavėjo lietuvius 
klausytojus, bet lygiai ir kita
taučius.

Prie muzikoš ir dainų, bu
vo ir įdomių kalbų. Kalbėjo 
Dr. Suzana Makis, advokatas 
šlakis, Antanas Ripkevičiuš, d 
pagalios Juokdarys Čalis Ke
purė pasakė daug skanių juo
kų iš “Gyvenimo**, 
programa vedėjas., 
apie išpardavimu, 
rengtas Peoples 
krautuvių 
tuvių proga

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St. 

Room 1005 .
Telefonas State 7660; Valančios 9-5

Vakare:
6459 S. Rockwell St

Telefonas Republic 9600; Valandos 7-9

Ofiso: Tel. Victory 6893
, “Rez. Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

3102 So.' Halsted St 
kampas 31st Street

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

čėnas.
si minė
turi daug juoko ir medžiagos 
kalboms iš Bimbos ir Andriu-? 
lio davatkų, kurie be paliovos 
varinėja visokius cirkus.

Savo laiku jie buvo pasiryš

Tūlą laiką Brooklyno ir Chi- 
cagos komisarai tankiai lan
kėsi į Detroitą drožti spy- 
čius ir nurodyti kaip gera dar
bo žmonoms Lenino žemėje 
gyventi. Bižnih ėjo kaip ant 
mielių. Bet netrukus ščyrieji, 
paragavę Sovietų Rusijos gy
venimo, pradėjo grįžti atgal į 
kapitalizmo ir išnaudojimo 
šalį. Kai kurie išdrįso pasa
kyti teisybę apie Rusiją. Jie 
buvę komunistų agentų ap
gauti. Nuvykę, radę vargin
gą, gyvenimą. Nors Ameriko
je ir siaučia bedarbe, bet vis
gi geriau gyventi, negu Rusi
joj. Iš Rusijos sugrįžo beveik 
visi . Pasiliko tik tie, kurie 
dėl finansinių sunkumų, nega
lėjo grįžti. Tarp sugrįžusių 
yra tokie karšti pionieriai, 
kaip Baronas, Grinius, Balčiū
nas, Milės ir dadg svetimtau
čių. Grinius dėt Rusijos pra- 

namą Detroite, 
Amerikoje geriau

Insull Jr. gauna 
$100,000 algos 

į metus
S. M. SKUDAS

Lietuvis 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė, ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Seniausia ir Didžiausia
LIBTUVIV

GRABORIH ĮSTAIGA

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburų Avė. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

tarnautoju. Dykai Keturiom Moderato!
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm n 
kitur. "3

EUD^IKISSan Km I I
" J' UJSŲ GRABOKDMI ■ ' Ų' 

. DUffii orto*
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viri Telefonai: YARDS 1741 ir 1741

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

160 N.’ LaSalie St. — pagal sutarti

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laiodtuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland..Ave 
Tel. Boulevard 6487

Vėliau “ščyrųjų” tarpe už
ėjo karštis važiuoti į proleta
rų tėvynę — Rusiją. Komuni
stų laikraščiai rašydavo gana 
daug apie Detroito pionierius: 
žiūrėkite, keli desėtkai det- 
oritiečių važiuoja į Matuškos 
šalį, kur nėra bedarbės, nei 
kapitalizmo išnaudojimo, am
žinai ten apsigyventi. “De
sėtkai”, apleisdami Ameriką, 
dar paaukuodavo nemažas su
mas tiems laikraštukams. Bim
ba ir Andriulis trindavo ran
kas ir džiaugėsi, kad ant meš
kerės sugavo dar vieną, dvi 
žuvis.

Pbone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

paminėjo 
kuris su- 
Fiirriiturė 

17ką metų sukak- 
. ‘— TautiėŽišl.

DR.MT. STRIROL’IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 0 Iki

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

Tarp Chicagos 
Lietuvių

________Grąbpriai ,
Telefonas Yards 113 8

Staftley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

331£> Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir įhio 6:30 iki 8 CA 
madieniais nuo

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marguette Rd. arti Wsetern Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis, ir Pėtnyčiomis 

1821 So. Halsied Street

CHARLES P. KAL
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

756 West 35th Street 
. Phone Boulevard 5913 

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

palio 21 
ryte Dievo Ap-

Leono Norkaus gi

kviečiami dalyvauti

1
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ilT 1 - i imi i n "

Patyrė kad neapsi
moka argumentuoti 

su plytgaliais
J/. Prakopas uibaigė ginčą su 

J. Perkauską perskėlęs 
jam galvą

Nežinia dėl ko, bet tarp Jo
no Petrausko, 4014 So. Seeley 
ir M. Prakopo, 5037 So. Hoyne 
Avė.,'kilo ginčas. Argumen
tavo, argumentavo, bet niekur 
negalėjo dasigauti. Tuomet 
M. Prakopas, manydamas, kad 
tuo budu galės oponentą įti
kinti, jog jo pusėje teisybė, pa
leido į Perkauską plytgalį. Pcr- 
kauskas buvo nugabentas į 
Cook apskričio ligoninę su 
perskelta galva. Bet Prakopui 
neilgai teks džiaugtis ginčo 
laimėjimu, nes sužeistasis pa
siryžęs išpirkti varantą.

Trys brightonparkie- 
čiai sužeisti auto
mobilių nelaimėse

Nukentėjo A. Andrejaitis, Ona 
Rimkienė ir D. Rimkus

šeštadienį, prie 42-ros ir Ar
cher įvyko automobilio nelai
mė, kurioje buvo sužeista A. 
Andrejaitis.

Sekmadienį tuo tarpu, neto
li 43 ir Talman kampo, susidū
rė dvi mašinos. Vienoje važia
vo A. Rimkienė, Dominikos 
Rimkus ir Julia G. Mąžutis. 
Paskutinioji automobilį šofc- 
riavo, bet nelaimėje negavo jo
kių žaizdų. Onai Rimkienei 
sužeista galva ir dešinioji ko
ja, o D. Rimkui ranka ir de
šinioji akis.

Sunkiai susižeidė 
mėgindamas nusi

žudyti
Jurgis Soda paleido šautuvo 

kulką į galvą: guli 
ligoninėje

rei- 
So.

Susirūpinęs finansiniais 
kalais, Jurgis Soda, 6011 
Washtenaw Avė., pasiėmė 22 
kalibrų šautuvą ir paleido kul
ką į galvą, pasiryžęs persiskir
ti su šiuo pasauliu. Apsipylęs 
kraujais sugriuvo grindyse. 
Pašauktas
nugabeno į Southtown ligo
ninę. Kulka biauriai sudras
kė Sodos galvą. Jurgis Soda 
yra phjų išvežiotojas.

vežimas jį tuojau

Mergina mėgino už 
sitroškinti gazu

■ Dėl nežinomų priežasčių 
B. Barkonaitė (Barkoiiienė?), 
1204 S. Troy St., mėgino nusi
žudyti ir atsuko gazą savo 
kambaryje. Ji buvo užtikta 
pusiau gyva. Spėjama kad 
gyvens.

Radio programa
Ketvergo vakare

Ryt vakare nuo 7:30 iki 8:30 
bus duodama’ žingeidi, gera ir 
įvairi radio programa iŠ stoties 
WHFC, 1420 kil. Kiekvienam 

. yra malonu pasiklausyti gražių 
dainų ir muzikos, tad Jos. F. 
Budriko korporacija, šių pro
gramų leidėjai, visados deda pa
stangas, kad jie butų kuoge- 
riausi ir publikai patiktų. Per 
šią visą savaitę Budriko krau
tuvėje, 3417 S. Halsted St. ei
na didelis išpardavimas radių ir 
rakandų specialiai nupigintomis 
kainomis, nes yra apvaikščioja
mas Budriko biznio 20 metų su
kaktuvių jubiliejus. Visiems pir
kėjams yra duodamos gražios 
dovanos atminčiai. Taipgi da-

* —————-------------- ______ ,— ,   

Budriko krautuvė . mini 20 metinį jubiliejų 
r .

PRANEŠIMAI

metu*

čia yra paveikslas Jos. F. Budriko krautuvės įsteigtos 20 metų atgal ’
Budriko krautuvė per 20 metų išaugo į didelį lietuvių biznį Amerikoje. Per daug 

Budriko krautuvėje buvo daroma metinės apyvartos net ketvirta dalis miliono dolerių.
Budriko korporacija dabar turi dvi krautuves. Taipgi jau penki metai leidžia' lietuvių ra

dio programus du sykiu į savaitę iš dviejų radio stočių.
Reikia linkėti Budriko krautuvėms ir toliau vesti savo biznį pasekmingai, kaip iki šiol vedė.

bar yra duodama’ didžiausia nuo
laida ant senų radių. Pasinau
dokite šiuo išpardavimu.

—Šamas.

Universal banko dc 
pozitorių atydai

8

Universal State įkinko depozi- 
torių Komiteto raštinė:

Atidaryta kasdien nuo 1 iki 
vai. vakare.
Sekmadieniais— nuo 10 vai.

ryte iki 3 vai. po pietų.
Komiteto advokatai teikia 

depozitoriams bei mortgičių 
savininkams patarimus veltui 
sekamais vakarais.

Advokatas A. A. Slakis—Pir
madieniais, trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 6 iki 8 vai. va
karo.

Advokatas P. Adomaitis, ant
radieniais nuo 6 iki 8 vai. va
karo.

Advokatas T. žuris, ketvirta
dieniais nuo 6 iki 8 vai. 
karo.

Visi depozitoriai, kurie 
nepasirašė po peticijomis, 
kuogreičiausiai ateiti į raštinę 
ir pasirašyti po peticija States 
Attorney Swansonui, kad tuoj 
butų pradėta jury tyrinėjimas i 
Universal State Bank reika
lus.—Spaudos Komisija.

va-

dar

Bridgeportas
Baltušis prismaugtas ir 

vogtas; pavogtas K. Blizo 
tomobilis

ap- 
au-

Jie tuojau 
kaklo, ėmė 
kumštimis.

Spalių 16 d., 11:30 naktį P. 
Baltušis ėjo namo iš svečių, 
{ėję į tarpdurį namo, 833 W. 
33rd St., kur gyvena Baltušis, 
rado tris jaunus vyrus, apie 
20 metų amžiaus. 
Baltušį griebė už 
smaugti ir mušti
Atėmė nuo jo $35 pinigais, bet 
greitai dirbdami, bomeliai iš
metė $10 banknotą ant žemės, 
kur ją vėliau Baltušis rado. Už
puolikai buvę lietuviai ir tos 
apylinkės gyventojai.

Toje Apylinkėje jau kelintu 
kartu žmonės užpuolami ir ‘api
plėšiami. P. Baltušis kreipėsi 
į policiją. Kadangi tai buvo 
diena po įvykio, tai policija pa
sakė,kad atkreips daugiau ‘aty- 
dos į apylinkę, kad piliečių gy ,

vybes ir kišenius apsaugojus 
nuo įvairių užpuolikų.

Spalių 16, vakare, nežinomi 
vagiliai pavogė vaistininko K. 
Blizo automobilį nuo 32-tros ir 
Halsted gatvių kampo.

—SėridS Petras.

Ačiū!
Lietuvių Daktarų Draugijos 

vardu, Sveikatos Savaitės ren
gimo komitetas ačiuoja lietuvių 
laikraščiams ir lietuvių radio 
programų davėjams už prielan
kų prisidėjimą pagarsinimais 
prie pasekmingo Sveikatos Sa
vaitės surengimo ir prpgramo 
dalyviams, už nuoširdų koope- 
ravimą vakarų programuose. 
Taipgi ačiuoja lietuvių publikai 
už jų atydų susidomėjimą ir 
skaitlingą lankymosi.

Sveikatos Savaitės
Rengimo Komitetas.

Iš Lietuvos Dukterų 
Draugijos veikimo

Rengs vakarienę paminėti 
tas draugijos gyvavimo 
kaktuves

10-
su~

Gul-
A. Mažeikienė ir S. 
Vakaras įvyks Lie- 

laipkričio

šeštadieny spalių 15, svetainėje 
prie 29-tos ir Halsted, įvyko 
Lietuvos Dukterų draugijos su
sirinkimas. Priėmus protokolą 
ir apsvarsčius bėgančius reika
lus, nutarta surengti vakarienę 
pagerbimui draugijos 10 metų 
sukaktuvių. Rengimo komisi- 
jon išrinkta pp. E. Milerienė, 
T. Jonaitiene, 
binienė, 
Moklinąs.
tuvių Auditorijoje, 
20 d. Pradžia 6 vai. vakare. 
Įžanga bus 50 c. Laike vaka
ro bus duodamos dovanos šo
kėjams. Be to, gaus dovanas 
ir draugijos narės, kurios nesir
go per 10 metų ir neėmė pašal
pos. Tokių narių yra. 13. Vė
liau bus paskelbti vardai.

Be vakarienes bus muzikalis 
programas ir kalbės Dr. A. L. 
Graičunas. Pasamdyta geras 
orchestras, kuris grieš šokiams.

—•A. Dudėnienė, 
draugijos korespondentė.

NAUJIENOS, CKicfigd, UI.'

Joniškiečių Kl. vaka 
ro tikietai sparčiai 

platinasi
Tikimasi skaitlingos publikos 
pirmame šio sezono parengime 

« • . j

Kaip (tik sužinota kada įvyks 
Joniškiečių L. K. Kliubo vaka
ras, iš daugelio- kolonijų vei
kėjai pradėjo kreiptis prie ko
miteto reikalaudami platinimui 
vakaro įžangos Ukietų. North- 
sidėje—B. Briedžiutė, Marąuette 
Park—A. Ančiutė, Vladas Buk- 
nius, S. Kaniušas, Town o.C 
Lake— p-lė Krenčiutė, Burn- 
side— B. Barniškis, Brighton- 
parkiečiai— J. Gasparaitis, A. 
Kazimieraičiutė, V. Rimdziuvie- 
nė, Bridgeportietė M. Laučienė, 
Garfieldparkiečiai pp. Strupąi, 
iš E'a’stsidės—J. ir M. Baltai.

čia pažymėjau tik tuos, ku
rie pirmieji stojo į darbą tikie- 
tų išplatinime. Prie to galima 
pasidžiaugti, kad prie rengimo 
prisidėjo ir jaunuoliai. Reikia 
tikėtis, kad šis pirmas šio se
zono Joniškiečių | Kliubo vaka
ras bus skaitlingas publika. Jau 
teko girdėti, kad daugelis ren
giasi dalyvauti.,

—Vienas iš rengėjų.

Šie laiškai yra atėję iš. Europos 
Kam jie priklauso, tegul pueina I 
vyriausi ji paštą (Gark ir Adamt 
Ta t vi v) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised- Window” lob§j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kai? 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas* 
kui sunaikina.

506 Blonskįs J P.,
527 Jurgelaitis Juozas
552 Virbolyte Auna.

VourWeS
Nlght and Momlng to fceep 

m,Clear and Health? 
ar Free °Eye Čarv” 
lyc Benu-ty” Boofc

Murinę Co^bept. H. Sų9 K. Oh^Xt,ChiėH«

Wrtte

Birutėli Choro pamoka įvyksta šį 
ketvergo vakar.], lygiai 8 vai., Gage 
Park svetainėje. Visi choro nariai-narės 
ir nauji mylinti dainą ir norinti Biru
tės chore dainuoti esate kviečiami atsi
lankyti. Valdyba.

Humboldt Parko Lietuvių Politiiko 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsibus, 
ketverge, spalio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Ąlmira Simons svetainėj. 1640 North 
Hcncock St. Šis bus paskutinis susi
rinkimas. todėl malonėkite dalyvauti 
skaitlingai. Nemažai randasi reikalų 
aptarti. Raštininkas,

Esate kvieliami atsilankyti į Lithua- 
nian-American Democratic League ■ ba
lių .kuris įvyks spalio 20 d., 1932, 
7 vai. vak.. adresu 1905 Canalport 
avė. Vakare turėsite progą susipažinti 
su Šios wardos Committeeman congress- 
monu A. J. Sabath ir aldermonu J. 
Lagodny. Bus prakalbų apie Chicagos 
miesto politiką ir galėsite pasiklausyti 
gražios muzikos. Taipgi bus renka
mi vardai bedarbių reikalaujančių pa- 
gelbos. Ateikite patys ir atsiveskite sa
vo draugus. Aldermonas J. Lagodny 
kas ketvergo vakarą atsilankys šiuo ad
resu 1905 Canalport avė. ir teiks pa- 
gelbą piliečiams. Valdyba.

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 daiktu: karolių, špil
kų. branzalietų. auskarų, cigarnyčių. 
plunksnakočių, kolonikų — irgi už pu
tę kainos.

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

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 4754

/*"■............... ' ......................... *
Mes Mokame Cash

$80 už $100.
5% LIETUVOS LAISVĖS BONUS

L. KAUFMAN & CO.
134 No. LaSalle St.

Kambarys 610

MADOS MADOS Business Service
Biznio.PatąrnayipĮąĮl _ _ . .

NAMŲ SAVININKAI! PRISIDĖKITE 
ŠIANDIE!

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

kiti namų savininkų ir nuomininkų ne
susipratimai, — ekspertų patarnavimas.

METROPOLITAN LANDLORDS’ 
ASSN.

1647 W. 47th Street,

2394 MA J l
2894 —- Labai paprasta, bet ne tan

kiai matoma suknelė. Ją būtinai rei
kia siūti iš vienos spalvos materijos pa
dabinant su gražiais guzikėliais. Su
kirptos mieros 11, 13, 15 ir 17 metų 
amžiaus panelėm.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: z

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia idedu 15 centų ir

atsiųsti

Mieros

prašau
man pavyzdi No, 

per krutiną

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

CLASSIHED ADS.
Educational 

Mokyklos
PONIOS ir PANELĖS išmokite da

ryti kvietkas, kurios ne tik išrodo, bet it 
jaučiasi kaip gyvos. Mokinimas už dyką. 
Materijolas parduodamas už tiek, kiek 
mums patiems kainuoja. Jus galite parduo
ti kvietkas su pelnu. Joms rinka visuomet 
atsiras. Neatideliokite; ateikite tuo jaus.

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

Exterminatoriai
k

EXTERMINATORIAI 
DUODA UMUS REZULTATUS 
Išnaikinti . tarakonus 5 kambarių 

flate — $2.85. Blakės, $4;5O. Žiur
kės, $5.00. Kandis ant visados išnai
kinti $3.95. Darbą pilnai garantuo
jame.
NATIONAL PIED PIPER SERVICE 

Tel. Diversey 4271
• • . .......  .■■■I III
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SAVININKAI GOLD 
BONŲ IR STAKŲ

Jus turite progą gauti GERAS KAI
NAS už jūsų Goki . Bonus ir stakus. 
jeigu jus ateisite į musų ofisą ir pasi
teirausite pas musų atstovą p. August, 
kuris maloniai pasikalbės su jumis apie 
tai.

Kambarys 630
105 W. Adams St.

Bankers Building 
—O—

PASKOLINSIM NUO $50 IKI 
; $300

už 2^ nuošimčio ir lengvais išmoki- 
. ’ jimais. Be jokio komiso

S. OSGOOD
1134 N. Western Avenue

Tel. Armitage 1199
■ ' - lillll 7 .................................................... II ..................................

Radžos
1932 PHILCO Hi-Boy Consolo 

$31.50; G. H. arba Phiko Lo-Boy Con- 
sole $18.50. 2332 Madison St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y. iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertų patarimas visose namų 
savininkų ir renda.uninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2951 • 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Dėl Specialių 
Skelbimų Kainų

Šią. savaitę prasidėjo musų 3 mėnesių skelbi
mų vajus (Advertising Campaign)

Kadangi žiema beveik jau čia pat, tai jus, 
biznieriai, turėtumėt būtinai pradėti garsinti'

SAVO BIZNIUS — PREKES.
SKELBIMAI “NAUJIENOSE” 
vru::™ :r.‘_vzos!

Ketvirtadienis, sp. 20, 1932
____ į t . _ ___ _ ___  -  

CLASSIHĘD ADS.
-........  iii-............ -n —-r ------------—-----------

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK SAVO STOGĄ ŽIEMAI 
NEATĖJUS

Musų darbas padaromas ekspertų. Mes 
taipgi dirbame blekorių darbą — stogų 
rinas, oro šviesą, ir pataisome pečius 
ir t. t. Darbo apkainavimas DYKAI. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

STOGDENGYSTĖ
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

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

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

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

50c HAIRID 50c
Ant- visados panaikina bereikalingus 

plaukus Tepasi taip lengvai kaip 
sviestas. Atidaro skylutės odoje, ir 
išima plaukus su šaknimis. Pilnai ga
rantuojamas. Priimsime krasos ženkle
lius. Rašykite aba pašaukite.

HAIRID COMPANY, 
4512 Lowe Avė. Boulevard 1411

ATNAUJINAME MATRASUS 
Nauji užvalkalai ......... . $2.50

padaromi į vieną dieną.
A & B BETTER BEDDING 

906 No. Western Avė.
Tel. Humboldt 4766

Patent Attorney
Patentai

PATENTŲ advokatas kooperuot4 tu 
išradėjais patentavime finansavime ir su
radime rinkų praktiškiems išradi
mams.

H. SANDERS, 
536 So. Clark St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

NAŠLĖ moteris su 8 metų mergai
te yra dideliame varge — ar negalėtu 
kas nors ją sušelpti ir duoti jai padir
bėti prie. namų, arba prie indų plovimo 
restauracijoj. 3329 So. Morgan St.. 2 
lubos per vidurį.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

•*ar^Rh*wwa*«*aR*ii^w**MW**M**w*^imi*R*»****^^

REIKALINGA moteris kuri švariai 
dirba dėl valymo kambarių. Darbas 
tik pusę dienos kas dieną. Liuosi ne- 
dėldieniai . Už atlyginimą duosiu mo
derniškus 4 kambarius pagyvenimui.

Atsišaukite adresu
1837 South 49 Court 

Cicero

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla- 

tas su uždaru porčium, dideliu beis- 
mentu, vandeniu šildomas, pigiai.

3101 So. Morgan St.

RENDON flatas 5 kambarių $30.00. 
6 kambarių flatas $35.00 garu apšil
domi. Janitoriaus patarnavimas.

1125 W. 59 St.

Business Chances

PARDAVIMUI krautuvė visokių 
smulkmenų, biznis gerai išdirbtas, par
davimo priežastis, turiu du bizniu « 

2519 W. 69th St.

GROSERNĖ ir delicatessen ant par
davimo. Parduosiu pigiai.

4456 So. Washtehaw Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
serrfė. Atsišaukit greitai. Knygynas, 
Box 58, 3210 So. Halsted St. 
■..... ■■■■■

Saukite 
ČANAL 
6373
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