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Anglijos ir Francijos 
susitarimas sukėlė 
triukšmą Europoje

Lenkija smerkia Franciją kaipo 
išdavikę; Vokietija grūmoja

Paryžius, liepos 17. — At
gaivinta Anglijos ir Francijos 
draugiškumo sąjunga — “en- 
tente cordiale”, kurių francuzai 
aiškina vienaip, o Anglija ki
taip, sukūlė didelę ir netikėtų 
audrų Europoje. Tautų Sąjun
gos rateliuose sutartis kritikuo
jama, kaipo pasikęsinimas prieš 
sąjungos egzistencijų.

Lenkijos užsienių ministeris 
A. Zaleski, atsilankęs paseHer- 
riot atvirai pareiškė, kad Fran
ci j a sulošė išdaviko rolę ir pa
liko savo sąjungininkes centra
linėj Europoj izoliuotas ir už
mirštas.
Vokietija nesiduosianti apmauti

Vokietija savo ambasadoriaus 
Paryžiuje Leopold von Hoesch 
lupomis pareikalavo Herrioto 
paaiškinti tikrų sutarties reikš
mę ir persergėjo, jeigu Angli
ja su Franci j a planavo apmau
ti kurių nors valstybę, toji val
stybė nebus Vokietija. Vokieti
jos spauda žiuri i naują sąjun
gą kaipo didelį smūgi jos adre
su.

Spėliojama apie sąjungos 
tikslą

Koks galutinas tos draugiš
kumo sutarties tikslas —J>aro- 
dys ateitis. Be^ spėjama, kad ji 
buvo sudaryta* sekančiais sume
timais: grąžinti Angliją i vado
vaujančią rolę tarptautiniuose 
reikaluose; pribaigti Francijos 
izoliavimą, izoliuoti Vokietiją 
ir sudaryti bendrą frontų prieš 
J. V. karo skolų ir reparacijų 
klausimuose. Kiti vėl aiškina, 
kad tai Anglijos ir Francijos 
hegemonija, kuri viską Europai 
diktuos pradedant ginklų klau
simais ir baigiant Skolomis.

Anglija ir Franci j a nutarė į 
tą “ententc cordiale” bus pa
kviestos Belgija, Italija ir Vo
kietija. Kad Belgija ir Italija, 
įeis į Francijos ir Anglijos glė
bį, niekas neabejoja, bet Vo
kietija niekuomet nesutiks prie 
jų prisidėti.

Tautų Sąjungos' komisi
ja užbaigė darbą 

Mandžiurijoje
Tokio, Japonija, liepos 17.— 

Tautų Sąjungos specialė komi
sija, kuri tyrinėjo tolimųjų ry
tų neramumų priežastis, užbai
gė darbą ir dabar vyksta į Pei- 
pingą, kur užbaigs raporto ren
gimą. Apsilankiusi Japonijoje 
komisija patyrė, kad Tokio val
džia yra pasiryžusi pripažinti 
naująją, jos pačios įsteigtą 
Mandžurijos vyriausybę. Japo
nai sako jiems nesvarbu ar tai 
padarę jie sulaužys kokias nors 
sutartis ar ne.

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

Giedra, kiek šilčiau po pietų; 
lengvas šiaurryčių1 vėjas.

Vakar temperatūra buvo 65- 
84 lai p.

Saulė teka 5:29; leidžiasi

72-as J. V. kongresas 
šeštadienį, liep. 16 d. 
užbaigė 1-mą sesiją
Priėmė pagalbos, infliacijos ir 

namų paskolų bankų pasiū
lymus.

Washington, D. C., liepos 17. 
šeštadienį, 72-as J. V. kongre
sas užbaigė pirmą sesiją, priė
męs pagalbos, infliacijos ir na
mų paskolų pasiūlymus.

$2,122,000,000 pagalbos pa
siūlymą, kuris antru kartu 
svarstomas, su kai kuriais Hoo- 
verio rekomenduotais pataisy
mais galutinai praleistas ir iš 
senato ir atstovų buto pereina 
į Hooverio rankas ir žinoma, 
kad jis jį pasirašys. Tame, pa
siūlyme finansinės rekonstruk
cijos korporacijos kapitalas pa
didinamas iki $3,3800,000,000, 
$300,000,000 skiriama valsti
joms šelpti bedarbius ir apie 
$300,000,000 viešiems darbams.

$125,000,000 namų paskolų 
bankų bilius, skiriamas paleng
vinti namų savininkų padėjimą, 
kurie kenčia nuo “užšalusių 
kreditų”.

Prie namų paskolų biliaus 
prikergtas ir šen. Glass inflia
cijos pasiūlymas, kuris padidi
na valiutos apyvartą beveik 
$1,000,000,000, suteikdama va
liutos privilegiją J. V. bonams 
nešantiems nedaugiau 33/8% 
dividendų.

Anduose pražuvo orlai
vis su 9 keleiviais

• . • •

Santiago, Čili, liepos 17. — 
Pietų Amerikoje, Andų kalnyne 
pražuvo Pan-American-Grace 
orlaivių linijos lėktuvas su 9 
keleiviais. Skrido iš Buenos Ai
res į Pacifiko pakraštį. Pasiųs
ti keli orlaiviai dingusių ieš
koti.

Airija ir Anglija ne
susitarė; seka mui

tų karas
London, Anglija, liepos 17.— 

MacDonaldas ir Airijos prezi
dentas De Valera negalėjo su
sitarti žemės mokesčių klausi
mu ir tolimesnių arbitracijų ve
dimu, todėl abiejų šalių muitų 
karas yra neišvengiamas. Ang
lija buvo sutikusi aukštus mui
tus atšaukti, jeigu Airija su
tiks sumokėti užsilikusias že
mės mokestis, bet De Valera 
buvo nesukalbamas.

Nuo karščio sumišęs 
žmogus nušovė tris 

policistus
Ryga, Latvija, liepos 17. — 

Laike nepaprastų karščių Ry
goje sumišo pilietis A. Teiz. 
Didžiulės minios akyvaizdoje 
nušovė tris policistus. Vėliau 
sumišėlis puolė nuo kareivių 
kulkų.

9 žuvo Brazilijos kasyk
lų katastrofoje

Rio De Janeiro, Brazilija, lie
pos 17. — Minas Geraes valsti
joje įvyko sprogimas * Mobro 
Velho kasyklose. 9 kasėjai žu
vo. •

Kopenhaga, Danija, liepos 17. 
Danijos kabinetas užprotestavo 
prieš Norvegijos valdžią, kuri 
užėmė ginčijamą Grenlandijos 
salos teritorijos dali.

[Acme-P. 8 A. Photo]

IParyžius, Franci ja. — Benjamin Franklino paminklo pašven
tinimo iškilmės, kurios įvyko J. V. nepriklausomybes dieną, 

liepos 4.

“Austrija parsidavė 
Tautų Sąjungai už 
$16,000,000 paskolą”

.. V ••

Už paskolų sutiko palaikyti pil
ną nepriklausomybę per 20 
mėtų

Viena, Austrija, liepos 17. — 
Tautų Sąjunga suteikė Austri
jai $43,000,000 paskolą, iš tos 
sumos $16,000,000 grynais pi
nigais. Paskolą Austrija gavo 
su sąlyga, kad ji palaikys- pil
ną nepriklausomybę per 20 me
tų ir nedarys jokių muitų ar 
kitos rūšies sąjungų su greti
momis valstybėmis. Socialistai 
ir kai kurios kitos partijos yra 
tam griežtai priešingos, todėl 
manoma, kad Austrijos parla
mentas Tautų Sąjungos “dova
ną” atmes. Vokietijos spauda 
tvirtina, kad Austrija parsida
vė sąjungai už $16,000,000.

Prieš gausiant paskolą Aus
trijos vyriausybė paskelbė sko
lų moratoriumą prisidėdama 
prie, Vengrijos, Bulgarijos ir 
Graikijos, kurios tai padarė 
praeityje.

Į savaitę užsidarė 35 
bankai

New York, liepos 17. — Ame
rican Banker, bankierių draugi
jos leidinys sako, kad per šią 
savaitę Jungtinėse Valstijose 
užsidarė 35 bankai, 8 daugiau, 
negu pereitą savaitę. Jų depo
zitai siekė $22,000,000. Trys 
anksčiau užsidarę bankai vėl 
atidarė duris.

J. V. siūlosi tarpinin
kauti Uruguajui ir 

Argentinai
Buenos Aires, Argentina, liep. 

17. ? Vyriausybė paskelbė;1
kad J. V., Ispanija, Brazilija ir 
Columbija pasisiūlė, tarpinin
kauti tarp Argehtifibs ir Uru- 
guajaus, kurios nutraukė diplo
matinius ryčius. Argentina pa
reiškė, kad Uruguajus, tie~ ji 
turinti imti iniciatyvą.

“Bonų armija” prie 
J, V. kongreso rūmų 
ir Baltojo Namo

Areštuotas vadas Waters. Pro
testavo prieš kongreso .sesijų 
užbaigimą *

Washington, D. C., liepos 17. 
šeštadienį, kongresui pradėjus 
paskutinę sesiją ir prisirengus 
prie išsiskirstymo, veteranų 
“bonų armija” surengė demon
stracija prie kongreso rūmų, 
kurios užsibaigė “armijos” va
do W. Waters areštu. Bet jis 
buvo paleistas, kYiomet prabilęs 
į susirinkusių tūkstančių ap
driskusių ir išvargusių vetera
nų minią, ją nuramino.

Su Waters sutiko pasimatyti 
atstovų buto pirmininkas Gar- 
ner. Per gerą pusvalandį Wa- 
ters ir dvylika kitų veteranų 
vadų tarėsi su juo, protestuo
dami prieš sesijų užbaigimą, 
iki nėra praleistas įstatymas 
aprūpinąs veteranus Washing- 
tone ir reikalaująs jų bonų iš
mokėjimą. Garneris sutiko pri
minti apie veteranų reikalavi
mus kongreso nariams ir palik
ti visą dalyką jų rankose.

Demonstracija prie Raitojo 
Namo

Tą pačią dieną pavakarėn ke
li šimtai veteranų, vedami ra- 
dikališkesnių vadų, surengė de
monstracijas prie prezidento 
Hooverio Baltojo Namo. Polici
ja tuojau įsikišo į demonstra
ciją ir naudodamasi. buožėmis 
pradėjo veteranus vaikyti. Va
dai, tarp jų Urbain Lidoux su
imti. Keli veteranai nukentėjo 
nuo po,licistų buožių. Baltasis 
namas apstatytas slaptosios po
licijos kardomi. .

$13,000,000 Vokietijos 
bedarbiams

_____________ ________ X '

Berlynas, liepos 17. — Vokie
tijos kabinetas paskynę $13,- 
.000,000 naujų darbų parupini- 
mui. Dabar Vokietijoje yra apie 
5,000,000 nedirbančiųjų.

Rinkitės feudalizma 4/ 
arba laisvę - s. dem 
obalsis Vokietijoje

“Hitleriui Įsigalėjus, apmirtų 
visu Vokietijos industrija”, 
sako socialdemokratas Paul 
Lotbe,

Berlynas, liepos 17. — Paul 
Loe.be, reichstago prezidentas, 
socialdemokratų partijos narys, 
kalbėdamas Lauenburge, pa
reiškė, kad visa Vokietijos pra
monė apmirs, jeigu valdžios 
vairas pateks į Hitlerio partijos 
rankas. Opozicijon išeis visų 
fabrikų, geležinkelių darbinin
kai, kurie negalės toleruoti Hit
lerio uždėto jungo. Socialdemo
kratų partijos obalsis šiuose 
rinkimuose yra: ‘^Pasirinkite 
feudaiizmą arba laisvę!”

Berlynas, liepos 17. — Vokie
tijos fašistų vadas Adolf Hitler 
pradėjo rinkiminę agitaciją pa
sakęs kalbą Tilžėje, prižadėda
mas, kad jis atstatys Vokietiją 
ant naujų pamatų ir visiems 
Vokietijos gyventojams suteiks 
“laisvę, garbę ir duonos kąsnį”. 
Reichstago rinkimai įvyks lie
pos 31 d. Tarp kito ko, Hitleris 
pareiškė, kad ir pralaimėjęs 
rinkimus jis nenurims, iki Vo
kietijos valdžia nepateks į jo 
rankas. Politinėse riaušėse Ha- 
nau mieste žuvo dvi moteriškes.

Senatas studijuoja Ka
nados — J. V. sutartį

■ * <„ : ' J . . ' ;
Washington, D. C., liepos 17. 

Senatas autorizavo užsienių 
reikalų komisiją ištirti sąlygas 
kuriomis J. V. susitarė su Ka
nados valdžia praleisti apie $1,- 
000,000,000 šv. Lauryno upės 
vandens kelių išvystymo pro
jektui. Sutartis netrukus bus 
abiejų vyriausybių pasirašyta.

15 žuvo Rumunijos 
rinkiminėse muš

tynėse
Bukareštas, Rumunija, liepos 

17.—Sekmadienyje Rumunijo
je įvyko visuotini rinkimai, ku
rie pasižymėjo dideliu kraujo 
praliejimu, šeštadienį ir rinki
mų dieną įvairiose vietose įvy
ko smarkios riaušės, kuriose 
15 atidavė gyvybes, o šimtai 
sužeistųjų užpildė ligonines. 
Nuo bombos žuvo 3 nacionalis- 

t

tų kandidato Magircscu šeimy
nos nariai. Padaryta eilė areš
tų.

Airija reikalaus ne
priklausomybės

. > . "i ■>.!.■ ..ii,Iii > ur - I į

Quebec, Kanada, liepos 17.— 
Kanadon atvyko Airijos delega
cija į Ottawos Britų imperijos 
ekonominę konferenciją. Dele
gacijos pirmininkas Sean O’ke- 
lly pareiškė, kad Airija nori 
nepriklausomybės ir yra pasi
ryžusi ją gauti.

Išgelbėjo prieš 17 d. žu
vusį lakūnų*

--------
Meksikos Miestas, liepos 17. 

Meksikos džiunglėse rastas 
Jungtinių Valstijų lakūnas Cla- 
rence McElroy, kuris 17 dienų 
atgal skrido per Meksiką. Mc
Elroy buvo tiek nusilpęs, kad 
nepajėgė žodžio ištarti.

Paryžius, ^liepos 17. — Pa- 
skelbtas dekretas, kuris uždarė 
abiejus Francijos parlamento 
rumus iki lapkričio mėnesio.

Prohibicija gali privesti 
prie kraujo praliejimo
Alexandria Bay, N. Y., liep. 

17. — išiamc 2,000 miestelyje 
visi gyventojai sukilo prieš pro- 
hibicijos įstatymą, pasipiktinę 
federalių. prohibicijos agentų 
elgesiu. Agentąi klastingais bu
dais įsiveržė į kelius namus ir 
buk suėmę uždrausto skystimo. 
Be to, ketvirtadienyje, du agen
tai, bevažiuodami automobiliu, 
suvažinėjo tris miestelio gyven
tojus. Miesto valdyba- pranešė 
proh. administratoriui Wood- 
cock, kad gali kilti kraujo pra
liejimas, jeigu jis nemėgins ati
taisyti agentų padarytas skriau
das. Woodcock tuo tarpu tyri
nėsiąs dalyką ir sako, agentai 
esą ne kalti, jie pildę savo pa
reigas. ,

J. V. prekybos ba
lansas birželio mė

nesi pasyvus
Washington, D. C., liepos 17. 

Birželio mėnesį J. V. balansas 
pirmu kartu šiais metais pasi
rodė pasyvus. Importuota už 
$121,000,000, o eksportuota už 
$115,000,000. (Pernai per birže
lio ipen. eksportai siekė $187,- 
077,000, importai — $173,455,- 
000.

Siūlo referendumą 
karo klausimais

IParyžius, liepos 17. — Nepri
klausomas radikalas Leon Ab- 
rami į Francijos parlamento 
žemuosius rumus įnešė pasiūly
mą neskelbti mobilizacijų ir 
nesivelti į karus, jeigu šalies 
gyventojai % b. didž. neduos 
tam sutikimo referendume. Re
zoliucijoje autorius reikalauja, 
kad Francija kreiptųsi į Kello- 
ggo-Briando paktą pasirašiu
sias šalis įtraukti panašų pa
ragrafą į savo konstitucijas.

Brazilijos lakūnai bom
barduoja sukilėlius

Rio De. Janeiro, Brazilija, lie
pos 17. — Du vyriausybės žval
gybiniai orlaiviai skrisdami pro 
Sao Paulo sukilėlių teritorija, 
apšaudė juos kulkosvaidžiais. 
Nukentėjusių skaičius nežino
mas. . >

Birmingham, Ala., liepos 17. 
John R. Boyle, garsus advoka
tas, buvo areštuotas^ ir apkal
tintas motinos nužudymu. Ją 
peiliu nudūręs.

Lietuvių Ekskursijos
< Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”
' į Klaipėdą, per Gothenburgą.

Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 
per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu ‘Taris” 
per Havre . 

• . ,,
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

. Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
• prirengs
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1739 So. Halsted Street
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Reikalauja kongreso 
uždrausti fašistinių 
organizacijų veikimą
Italų laikraščio “L,a Stampa Li- 

bera” red. Valenti reikalauja 
ištirti jų kriminalinius dar
bus.

New York, liepos 17. — Lie
pos 4, Staten Island, New 
Yorke, laike Italijos laisvės ko
votojo Garibaldi paminėjimo iš
kilmių, įvyko fašistų ir anti-fa- 
šistų riaušės, kuriose keliolika 
buvo sužeista ir vienas žuvo 
nuo revolverio kulkos.

Tuo reikalu italų anti-fašistų 
laikraščio ‘‘La Stampa Libera” 
redaktorius Girolamo Valenti 
pasiuntė J. V. kongresui rezo
liuciją, kurioje atkreipė kong
reso narių domę į faktą, kad 
fašistinės organizacijos, kurios 
buk buvusios uždarytos 1928 
metais, vėl pradėjo veikti ir 
privedė prie, kraujo praliejimo 
laike minėtų iškilmių. Tose iš
kilmėse, sako red. Valenti da
lyvavę ir Italijos valdžios vice
konsulai Castelano ir Caradossi, 
kurie peržengę diplomatinio 
imuniteto teises, dalyvavo poli
tiniame veikime ir kurstė Mus- 
solini rėmėjus prieš anti-fašis- 
tus.

Padavęs tuos faktus, redak
torius pareikalavo kongreso iš
tirti kriminalį fašistų veikimą 
J. V. ir nedaleisti panašių įvy
kių atsikartojimo.

_ —........ . ....

Ragina valdžia paim
ti privatišką indus
triją savo kontrolėn

University, Va., liepos 17. — 
W. Jott Lauck, karo metu bu
vęs darbo tarybos pirmininkas 
pareiškė, kad valdžia būtinai 
turinti paimti į savo rankas 
privatiškas industrijos įstaigas 
ir tuo budu išvengti ekonominės 
katastrofos.

Meksikos Miestas, liepos 17. 
Conhuila' valstijoje suimtas 
Frank Allen, kuris pabėgo nu
žudęs Texas elektros bendrovės 
viršininką W. Clegg.

Venecija, Italija, liepos 17.~ 
Italijos 10,000 tonų karo laive, 
kreizeryje “Triest”, įvyko di
delis sprogimas, kuris atėmė 
trijų jurininkų gyvybes ir sun
kiai sužalojo 13. Katastrofa 
įvyko Adriatiko juroje’, laike 
laivyno manevrų.



Pirmadienis, liepos 18, 1932!

Algirdas Margeris.

Žmogienos Mėsinyčia
(Tęsinys)

Rokas gavo atsikvėpti, tik 
neilgam. Netrukus tas pats ita
las atvežė tuščią karą. Rokas 
vėl šiupėliavo anglį, o Anta
nas kietai užkalė paraką ir 
užtaisė šūvį.

—Klausyk, Rokai. Aš jau 
visai baigiu užtaisyti šūvį. Tu 
bėk ten, žinai, už skrynios.

Rokas metė šiupėlę ir nubė
go. Sunkus batai it klijuote 
klijavo jį prie žemės ir nela
bai tesisekė jam bėgti. Pasivijo 
jį Antanas ir, tarsi, traukte į- 
trauke į skersinį urvą. Tuoj ir 
baisus trenksmas nudundėjo 
požemio urvais. Taip baisus, 
kad akmeninės urvo lubos virš 
Antano ir Rokb galvų, tarytum 
susiūbavo, o volai dulkių stau
gdami nusirito požemio ur
vais, gi paskui juos, pernelyg 
kamuoliai sukosi, gyvatės vy
niojosi, tiršti ir karšti durnai. 
Antanas su Roku tylėjo. Anta
nui, žinoma, iškilo galvoje pa
prastas vaizdas: krūva anglies, 
bet Rokui — visame savo ryš
kume atsistojo prieš akis kate
kizmo ir pragaro knygos vaiz
dai. Jis net norėjo paklausti 
Antano, kiek nuo čia pėdų ga
lėtų būti iki pragarui, juk 

pakilo eiti, o paskui jį ir Ro
kas. Nuėjo juodu darbavietėm 
Antano akys, jau ir durnuose 
matyti pratę, viską aiškiai 
jam parodė, bet Rokas beveik 
nieko nebematė. Apžiurėjo An
tanas šūvio duomenis ~ men
kos.

—Pasiutus čia anglis, Rokai, 
— neiškentė nenilsikeikęs An
tanas. — Tokį didelį ir tiks
lų šūvi užtaisiau, o ir tai tik 
kaip kiaulė skylę iškniso, ir 
tiek. Reikia kitą skylę gręžti 
ir kitą šūvį užtaisyti. O tu, Ro
kai, pilk šitą anglį į karą.

Rokas tylėjo,-ir- nes per tirš
tus durnus dar’pieko nebema
tė. Dažnai šluostėsi ašarojan
čias akis ir stebėjosi iš Antano, 
kaip jis tokiuose tirštuose du
rnuose/ mato. “Nejaugi tai ga
lėtų kokios piktos dvasios už
mačiomis Antano akys apsi
šarvavę būti?” klausė savęs 
Rokas. Galiaus, vargais nega
lais apsigraibinėdamas, susira
do šiupėlę ir pradėjo pilti ka
rau anglį. Stipri jo valia, nely
ginant kietas botagas, plakė jo 
muskulus bei sąnarius, versda
ma jį skubėti. Prakaitas taip 
smarkiai pylėsi iš jo kūno, 
ka<L rodos, jo kūne butų ko
kie šaltiniai atsivėrę. O Anta- 

pus ir viršuje suvarė didelius 
kylius.

Italas su mulu vėl atvežė 
tuščią karą. Tai jau trečią 
šiandien. Rokas pažiurėjo į 
karą — tuščias. Taip, tuščias, 
kaip ir Rokas — be jėįų. Bet 
jo pareiga karą pripilti. Jis 
paėmė šiupėlę, kurios kotas 
buvo kruvinas. Lėčiau jis da
bar šiupėliavo. Ilgiau italas su 
mulu laukė. Antanas ir vėl atė
jo padėti kaupą užkrauti.

šūvis jau buvo užtaisytas. 
Antanas liepė Rokui bėgti į 
skersinį urvą, gi pats padegė 

perkūniškas trenksmas, akme
ninių lubų, tarytum, subanga
vimas, dulkių volai 
debesiai.

Kai juodu sugrįžo 
ten, didelė uolienų 
jau nebekabojo.

liarba vi c- 
skcveldra 

Trenksmas,

ant dugno. O tai buvo platus, 
ilgas ir storas akmuo. Reikėjo 

akmenį suskaldyti. Pasidarė 
didelė krūva mažesnių akme
nų, kuriuos reikėjo suristi ar 
sumesti į pašalį, o kitus ir į 
kara sulioduoti. Antanas smar
kiai, kaip Amerikoje pripras
ta, dirbo, gi Rokas neatsiliko, 
nors didelis nuovargis, tary
tum, traukte traukė jį atsisės
ti, atsikvėpti ir, kaip paprastai

Mokslininkai Dvieju Universitetų 
Pripažino Old Gold Vėsiausiu Rukymu

Lietuvoje daroma, pypkę pa
rūkyti. Bet čia sėdėti ir rūky
ti nebuvo kada.

Vos spėjus nuversti nuo an
glies ir kelio keletą tonų ak
menų, italas atvežė kitą tuščią 
karą. Antanas malė, kad Ro
kas jau baisiai pavargęs, bet 
jis pratęs ir po šešis ir kartais 
po aštuonis karus per dieną 
užlioduoti, be to, ir daugiau 
akmenų nuo kelio nuversti, 
manė, kad šiandien- vis tik 
mažai darbo tepadaryta, Pa
galios, juk ne kasdieną lenką |{S(j 
pakankamai karų gauti. Vie
nų dieną gauni jų šešis ar aš-

Kitų mainierių naniįe da? 
nebuvo. Visi febėdirbo. Juk an- 

Gaspadinė tuoj pripylė 
pusę čeberio šito vandens ir 

. paprašė Roką praustis, sąįty- 
tuoms, o kitą tiktai du ar vje- a|eįZiąnti UM-

garą nupauti. Rokas kaištį 
pradėjo. Kol išsirengė įkį jųp-

ną,-arba kartais nė vieno. Ir
angliakasių jau įprasta: juo
(langiau karų gauni, juo dau- st()^ y^aį įkaito, iš gėd<^ įrau- 
giau jų turi užlioduoti. Kaip, (]()jįaVQt Atsiklaupė prieš Čeįe- 
galų gale, kitaip tų dolerių tarytum prieš tuos ŠV«ptU<>-galų gale, kitaip tų < 
daug uždirbsi ir Lietuvon daž
nai prisiusi? Galinus, Antanas 
manė, kad jis labai daug Ro
kui padeda, ko senesni anglia
kasiai paprastai nedaro. Akre
dituoto angliakasio juk parei
ga anglis prišaudyti, kelių įtai- 

tvarkoj, o lėberys turi karus 
prilioduoti. Tokia jau siste
ma Pennsylvanijos valstybėje, 
kur yra didžiausios kietųjų an
glių mainos visoje Amerikoje. 
Bet, šiaip ar taip, Antanas ir 
to buvo dar nepamiršęs, kad iš 
pradžių ir jam nekaip ‘sekėsi 
1)0 žeme dirbti. Todėl jis ir pa
sakė Rokui: “Užteks šiai die
nai, Rokai. Eikime namo.”

Rokas, baigęs išgerti visų 
vandeni, kurį buvo s didelėj 
blėšinėj atsinešęs, ir šiek tiek

sustiprėjęs, sekė paskui Anta
ną Įniksiančiomis-, parmuštą 
jo kūną vos ne vos tebcatlai- 
kančiomis> silpnomis kojomis. 
Jam batai dabar buvd dar sun
kesni ir, tarytum rogės ko
kios, daugiau šliaužė, negu 
žengė. Tik be paliovos savo 
geležine valia kojas plakda
mas, parėjo jis namo. Kitaip— 
butų sudribęs, ir butų reikėję 
nešte parnešti.

sius savo miest^iip bažnytėlė
je, Lietuvoje, ir pradėjo praus
tis. Netrukus atėjo gaspadiHČ 
jam nugąros pysianti. Rokus 
vis labiau kaito. 0 kai šiltos, 
minkštos jos rankos slidžiai 
vaikščiojo jp nugara, |ąrsi ele
ktra dirgino jo nervus ir degi
no kūną. Ji nušluostė jam pe-_ 
čius bei kaklą ir nuėjo prie 
stalo. Bęt pastebėjus, kad jai 
ten esant, Rokas nedrįsta p uo
gai išsirėdyti ir kitą gają pats 
nusiplauti, išėjo ji virtuvėn. 
Rokas ilgai plovėsi. .Atrodė 
jam, kad jis niekados taip 
daug nesiprausė ir ųiekad taip 
švarus bei baltas nebuvo. Ta
čiau kaip jis nustebo, kada 
pamątė veidrodyje juodą sayo 
veidą, akis, ausis, kaklą ir, 
tartum,

plaukus. Paprašė gaspadinės 
vandens, dar kartą prausėsi, 
bef vis liek kaip reikiant išsi
prausti negalėjo.

—Nepaisyk, Rokai, — Sakė 
jam Antanas, — įprasi. Iš kar
to visiems nesiseka.

Rūpėjo ir kiR manucriai. 
Nusiprausė ir susėdo prie sta
lo valgyti.

—O kiek karų šiandie gavai, 
Antanai? — paklausė gaspado- 
rius.

—Kapris. Galęjopie gauti ir 
daugiau, bpt ųebepaisėme. Už
teko fF M*!#

i —Mes gavome šešis, ir kelio 
g^rą galą įs|4ėjpme, — įsi- 
jwg£ į bendrą kalbą ir vienas

Rokas tylėjo- Tokias baisy- 
bes jie šneka. Juk jis su Anta
nu tik keturis karus teužlio- 
dayo 4f kpljų yįsaį nedėjo, o 
yos ne vos sayp koja8 namo be 
parvilko.

' Pavalgęs, Ęokąs tuoj gulti 
nuėjo. ,

Stingų jo sąnariai, kietojo 
muskulai, puto rankos. Vyras, 
kaip ąžuolas, bet šiandie — 
pakirstas: bg jėgų. Tuoj ir už
migo. Pabudo tik po dvylikės, 
yadinąsi, piktų dvasių valan
doj. Bet nebęsikelę pažiūrėti, 
kas yra palovėj, paklausyti, 
kas darosi skrynioj, pasidairy
ti pro langą, benč tik aitvaras 
pinigų maišą bus palikęs. Ne! 
Jis ir vėl tuoj užmigo. Taip... 
Tai tik viena tikros ameriko
niškos vergijos diena, vis dėlto 
taip skaudžiai sutrenkė senąs 

per eilę ipetų kunigų bei da
vatkų sukrauti šliuptarniai, 
aitvarai, šėtonai, užkeiktų pi
nigų maišai ir kitokie tikėji
mo pradai. Taip... Tarytum, 
išsilaisvino jo galva nuo šito 
šlykštaus religinio-prietarinio 
balasto ir leido jam ramiai 
miegoti.

—Kelkis, Rokai. Jau laikas 
darban eiti. — Pažadino j j 
Antanas, jau seniai atsikėlęs, 
pusryčių pavalgęs ir naują 
kotą į girnakalį įsidėjęs.

Bandė Rokas gyvai, lanks
čiai, kaip ir visada, atsisėsti, 
kojas iš lovos išmesti ir atsis
toti, bet nebesisekė. Skaudėjo 
rankos ir baisu buvo ant jų 
pasiremti, skaudėjo strėnas ir 
nelengva buvo kūną pusiau 
sulenkti, o kojos dar sunkiau 
linko, net braškėjo, tik nelū
žo. Bet Rokas sukaupė visas 
savo valios jėgas ir, tarytum, 
vežikas nuvargusį, sustingusį 
arklį, varė pirmyn savo kūną.

. *i<Mik’1* n _ ,* » t

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuypj

2 doleriai

Laboratorijos Patikrinimai 
Pastatė 0. G. Pirmon Vieton 
Vėsume,Gerklei-Lengvume 
Palankios Old .Gold Galutinos Pasekmės 
Gautos Mokslininkų iš Pavyzdžių Keturių 

Žymiausių Rusiu Pirktų 20-tyje Skir
tingų šios Šalięs Dalių.

Stengėsi namiškiams nuduoti, 
jog nieko nejaučiąs, viskas ge
ra, smagu bei linksma, bet ne
sisekė. Aštrus skausmo bruo
žai nustelbė švelnius pasiten
kinimo bruožus jo veido išrai
škoje ir darė kentančio žmo
gaus vaizdą.

Išėjo abudu darban. Užsuko 
į kompanijos sankrovą tam 
tikrų reikmenų nusipirkti, čia 
pirko Antanas dvi ilgas blėši- 
nes parako, dėžę dinamito, 
naują šiupėlę, pielyčią ir ke
letą sieksnių uždegimo knato. 
Dinamitą padavė Rokui nešti, 
o pats nešė paraką ir kitką. 
Nors jau ir nebetoli buvo iki 
šaftui, vis dėlto Rokui ir akys 
pratyso beeinant. Sunkus batai 
traukė, o dinamitas stūmė su
stingusias ir skaudžias jo ko
jas žemėn, ir kiekvieną žings
nį pradėdamas, tarytum, plėš
te atplėšė 'kojas nuo tako.

(Bus daugiau)

pats juodgalvis sicilietis jau 
stovėjo su mulu ir laukė pri- 
lioduoto karo.. Antanas susto-

Rokui. Ir vėl abudu drauge

karo didelius anglies šmotus 
ir krauti aukštą kaupą. Aštri 
anglis, nesigailėdama Roko 
delnų ir kraujo, raižė juos, • 
kaip kokį bejauslį molį. Rokas, 
vis dėlto, nepasidavė žiau
rioms aplinkybėms. Niekados! 
Tik kai italas su mulu išvežė 
karą anglies, o Antanas nuėjo 
gręžti skyles, jis, rodos, visai 
netyčia atsisėdo kaip tik po ta 
didele uolienų skeveldra, kuri 
po smarkiam šūviui žymiai 
atsipalaidavo ir plyšis prasi
plėtė. Rokas betgi to nematė. 
Tik kai kažkas aštriai subraš
kėjo, pakėlė jis akis, ir blyks
telėjus jo galvoje minčiai, 
kad uola krinta, pašoko į šalį. 
“Gelbėkit!” nešaukė. Tai ne 
Roko prigimtis pasirodyti to
kiu bailiu. Antanas tatai pa
stebėjo ir atėjęs užkišo už uo
los didelį geležinį buomą, vi
su savo svarumu ir jėga pa
trankė ir pasakė: “šitas ak
muo vietoje nestovi, bet per 
greičiausiai ir nesmunka. Jį 
nušauti neišsimoka. Geriau, ► 
paremsime dviem ar trim stul
pais ir laikysis.” Taip ir pada
rė: pastatė tris

LAIKRAŠTININKAI MATO MOKSLĄ ĮRODANT OLD GOLD ESANT VEŠIAU- 
ŠIAIS CIG ARĖTAIS. Paveikslas parodo žymiausius New Yorko žurnalistus New 
York Testing Laboratorijoje, žiūrint kaip Old Gold laimi vieną iš 75 sprendžiamų 
Oxygen Bomb Calorimeter bandymų aiškiai jrodžiusių, kad Old Gold Cigaretai yra 
vėsiausis rūkymas iš 4 žymiausių cigaretu rusiu. Nuo kairės į dešinę grupėj yra 
Sam Taub, Kari K. Kitchen ir Walter Trumbull, Dešinėj, pilno didumo fotografi
ja laimėtojo. (Nėra sukosėjimo visame vežime).

Trumpos Biografijos Garsių Žurnalistų, 
Kurie Matė Old Gold Laimint 

Mokslinius Bandymus
t . 9

iš žymiausių laikraštinių 
Kaip jo kolumna “In a 

radio broadkestinimai žy

storus stul

Sam Taub yra vienas 
autoritetų apie kumštynes. 
Rįng-sidc Seat,” taip ir jo 
mesnių kumštynių yra paskutinis žodis kumštynių 
entuziastams.

Kari K. Kitchen dvi kolumnos, “Mr. Manhattan,” 
kurioj rašoma apie Ncw Yorko asmenis, ir “Kari, K. 
Kitchen Presents,” telpa virš 60 laikraščių ir turi 
daug ištikimų .skaitytojų.

Walter Trumbull gyvos pastabos apie 
“The Listening Post” ir “The Wearing of the 
yra atidžiai sekamos skaitytojų visoje šalyje.

OLD GOJ-.DS YRA

sportą
Green’

MOKSLO ĮRODYMAI '

“šiuomi liudijamo, kad 75 pakartotinuose vėsumo bandymuose 
4 žymiausiųjų ęigaretų rušiįj... mieruojant kiekvieno cigąreto 
šilumos turini p. T. Us. vienutėmis su Oxyff'en Bomb Calo- 
ripietęr, tapo parodyta, kad:

Old Gold vidutiniai duoda 112 B. T. Us. Vėsesni negu Rūšis X
Old Gold vidutiniai duoda 15Š5 B. jį, Ųs, Vėsesni negu Rūšis Y
Old Gold vidutiniai duoda 1^6 B. T. Us. Vęsęspi negu Rūšis Z

'. ' ■ ■ ■' _ / - ■ . • ■ ■ ' •’ ■

“Toliau patikrinimui Old Gold vėsumo, temperatūra (Fahren- 
h.eit1) , durnu kiekvienos pušies cigaretu buvo palyginta ir Old 
įtol# ;dumai buvo $įti aiškiaį vėsesni, negu durnai kitų trijų 
rįišįių.’'į'f U ' .

(Pasirašo) NEW Y0&K TESTING LABORATORIES 
G. Brinton Jack, Jr., Direktorius

■ • : •' ■■
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TABAKO

Nepriklausomi bandymai padaryti mokslininkų 
dviejų žymiausių Universitetų Rytinėse valst. patvirtino 
atsiektas pasekmes New York Testing Laboratories. 
Mokslininkai galutinai patvirtino, kad Old Golds yra 
vėsiausi iš keturių žymiausių eigasčių rūšių; kas parodo 
vartojimu augšhespės kokybės tabako, parinkimą švel
nesnio ir geresnio lapo ir nebuvimą karštį didinančių 
prieskonių. 1 '

Pii*kdami sau cigaretus per akredituotus sąskaitinin
kus 20-tyje skirtingų šios šalies dalių su labai įvairiomis 
klimatinėmis sąlygomis* mokslininkai sakosi galėję iui- 
statyti be magiausios abejonės, kad Old Gold vėsumas 
nepasikeičia nuo Jdįmątiniįį jvairayimų.

“Nebuvo jokios abejonės apie akuratiškumą Oxyden 
Bomb Calorimeter—tai yra vienas iš užtikimiausių me
todų saikavimui šilumos turinio, kokis yra žinomas 
Mokslui,” pasakė vienas mokslininkų, “todėl mes ir var
tojome tos pačios rųšics instrumentą.

“Ir kada bandyųias po bąndymo parodė, kad Old 
Gold yra nuolatiniai vėsesni už kitas tris ryšis, ir Fah- 
renheito tempera.tura durnų aiškiai vėsesnė, nebuvo ki
tos išeities, kaip nuspręsti už Old Golds”, patvirtino jis.

Kadangi cigąreto visumas reikalauja geresnio ir ty
resnio tabako ir nebuvimo jokių dirbtinių prieskonių, šis 
moksliškas nuosprendis įrędo, kad Old Gold yra cigare
tai rinktiniausio tabako-Myro tabako be pridėtų prie
skonių. 

■ ■ ■ . A, ■
Rinkiniai iš kiekvienų cigaretu, ; nupirktų Šiems 

bapdymams, tąpo uždaryti į oro neprileidžiančius indus 
ir pažymėti, kad parodytį kurioj" šalies daly jie buvo 
pirkti.

Kiekvienam mokslininkui ar technikos autoritetui, pilnas šių dviejų 
mokslininkų raportu bus pasiųstas atsikreipiu į P. Lorillard Company, . 
119 W?st 40th $t.. Ncw York £ity.

BE PIRBTINIU PRIESKONIŲ
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Amerikos Liet Eko 
Centro penktojo po

sėdžio protokolas

PRENUMERATOS KAINA 
dol., pusei metų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros 
ž. admin.

Jeigu pageidaujate pristatymo patarnavimo, musų užtiki 
mų ttokų gurguolė yrą visuomet jūsų patarriavimui.

4204-22 
S. Weatern 

Avė.

Amerikoj metams — : 
11/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol 

1 dol., ketvirčiui — 1/2 d,ol.

savo 
šiuose
Am.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

5. Bostono Lietuvių Vaizbos 
Buto sekretoriui, p. B. F. Ku
biliui, vykstančiam vasarapti 
į Lietuvą, pavesta reikalui 
esant atstovauti Ek. Centrą.

6. a) Ek. Centras jau yra 
išleidęs du žiniaraščius, Nr. 1 
ir Nr. 2. Šiais metais privalu 
išleisti Ek. Centro žiniaraštį Nr.

duodant pinigus, reikia 
iš Chicago Title and 
Co. “opinion of Title”. 
ta jstaiga sutinka ga-

žodžiu, darant paskolą ant 
namo, reikia kreiptis pas ad
vokatą arba patyrusį notarą, 
kuris padarytų paskolos raš
tus ir prižiūrėtų, kad jokių le
galių klinčių / nesiranda.

Tarpusavės paskolos .yra 
abiem pusėm naudingos. Tar
pininkai ima komisą už sveti
mus pinigus. Draugas dažnai 
komiso nereikaįauja, o jei ir 
reikalauja, tai mažą. Už tai jis 
gali reikalauti pilnos garanti
jos, už paskolintus pinigus.

Toks tarpusaviu paskolų da
rymas yra labai reikalingas 
šiais laikais, kada iš bankų 
paskolos gauti nėra galima.

Norint laimingai gyventi, 
reikia taikytis prie aplinkybių 
ir jas keisti, keičiant 
kius tarpe žmonių.

5. Am. Liet. Ek. Centras nu
tarė kviesti ir šiuomi įtikinan
čiai kviečia gerb. J. J. Elias, 
Čikagos Liet. Vaizbos Buto 
pirmininką, gerb. A. Kalvaitį, 
Lietuvos Konsulą Čikagoje/ ir 
p. J. P. V ar kalą, Ek. Centro 
1-jį vice-pirmininką, — apsi
imti Antrosios Am. Liet.1 Ėk. 
Konferencijos Organizacinio 
Komiteto pareigas.

4. Svarstant ketvirtąjį die- 
Vaizbosnotvarkės ' posmą

Butų apžvalga ir V. B. Sąjun
gos organizaciniai reikalai, — 
nutarta nuodugniai šio klausi
mo dėl laiko stokos nesvarsty
ti, o tik pabrėžti sekančius du 
dalykus:

a) pastebėta, kad dar nevisi 
V. Butai šiais melais telaikė 
savo metinius susirinkimus 
šiuomi Ek. Centras įtikinan
čiai ragina metinių susirinki
mų nepraleisti ir Centran at
siųsti tų susirinkimų protokolų 
nuorašus;

b) V. Butų organizacinėje 
praktikoje " pastebėta, kad 
ypač šiuo . depresijos laiku 
vaizbininkai dažnai užsiduoda 
klausimą: “kokia man nauda

COPYRIGHT 
1930

vn.
Be žmonių baimės ir speku

liacijos, apie kurią kalbėjome 
augščiau, stambus skaičius 
bankų užsidarė dėl bankinin
kų nesąžiningumo. Nagrinė
jant bylas tūlų užsidariusių 
bankų, paaiškėjo, kad kai ku
rie bankininkai buvo tikri va- 
gys, apgavikai. Dalis jų buvo 
tamsuoliai, kurie pralobo vi
sokiais kreivais budais ir įsi
gijo bankus, neturėdami pa
kankamo apsišvietimo, supra
timo apie dorą bankų vedimą. 
Kas seka spaudą, tam aišku, 
kas privedė prie to bankų 
krikimo.

Akyvaizdoje tų visų davinių, 
ar galima iš visuomenės rei
kalauti pasitikėjimo bankais?

tieks Ek. Centro pirmosios 
sekcijos a vedėjas p. J. P. Var- 
kala drauge su savo sekcijos 
nariais “Vaizbininkų reikalai 
ir uždaviniai Amerikoje”. Tre
čią raportą patieks adv. R. J. 
Jurevičius, kaip Ek. Centro 
antrosios sekcijos b vedėjas; 
apie ekonominus santykius su 
Lietuva. Ketvirtą raportą pa
tieks Dr. P. Puskunigis, kaipo 
Ek. Centro turizmo sekcijos 
vedėjas. /

4. Kadangi 2-oji Am, Liet. 
Ek. Konferencija įvyksta Či
kagoje, tai “Organizacinis Ant
rosios Am. Liet. Ek. Konferen
cijos Komitetas“ sudarytinas iš 
čikagiečių. Tas Komitetas jau 
dabar turėtų pradėti savo dar
bą: nustatyti patogų laiką, pa
rūpinti atitinkamą patalpą ir 
sudaryti konferencijos darbų

mor 
drau 
žino

Ateina geresni laikai. Pa
smerkimas “prohibicijos” taip 
Republikonų, kaip ir Demo 
kratų konvencijose, reiškia A1- 
inerikos atsipeikėjimą. Gal dar 
dabartinis kongresas leis iš
dirbinių alaus ir vyno (?— 
Retį.) Atidarymas tos šakos 
pramonės pdge^intų buitį žem
dirbių ir suteiktų * darbą gal 
porai milionų mieštų darbi
ninkų. Suradus darbo tokiam 
skaičiui darbininkų prasiplėš
tų rinka įvairiems daiktams, 
kurie turės būt pagaminti ir 
žmonėms pristatyti. Prasidėjus 
tokiam judėjimui, kiltų šalies 
gerbūvis. Padėtis namų savi
ninkų pagerėtų, nes atsirastų 
daugiau nuomininkų galinčių 
mokėti nuomą (rendą). Padi
dėjus pareikalavimui butų di
desnė vertė namų. Morgičius 
bus galima išmokėti, ir nor
malė padėtis afsisteigs.

Tokiu laiku reikia prisidėti 
kuo kas gali prie kredito at- 
steigimo. Baimė yra blogas pa
tarėjas. Bankais, kurie 
reikia pasitikėti!

prailginimą laiko, 
biznis apsistojo.

daftbininkų neteko 
Tūkstančiai biznierių 

subankrutijo. Valstybės paja
mos iš pelno mokesčių suma
žėjo. Prisiėjo dėti aukštesnius 
mokesnius kitiems šaltiniams 
Visa ekonominė sistema sui- 
ro.

rantuoti “title,” išduodant 
“Mortgage Policy”, reikia, kad 
jokių legalių klinčių nesiran
da. Be “Mortgage Policy”, yra 
dar Torrens Mortgagęes Dup- 
licate.

Susidarius tokiai padėčiai, 
bankai atsidūrė pavojuje. Už
statai, ant kurių bankai išsko- 
lino žmonių pinigus, nupuolė 
vertėje. Nuostoliai tie daugely
je atsitikimų viršijo bankų pa
grindinį kapitalą, perviršį ir 
neišdalintus pelnus. Visuome
nė tai nujautė ir puolė pinigus 
iš bankų atsiimti, kas dar su
darė aršesnę padėtį. Bankai, 
priversti paversti savo turtą į 
pinigus urnai, panešė dar di
desnius nuostolius. Jeigu puo
limas ant bankų butų greit ap
sistojęs, tai dar bankai galėjo 
išlikti. Bet pastarais keliais 
metais retas kuris bankas te
galėjo atlaikyti “run”, ir to
dėl taip daug bankų užsidarė.

prigulėti prie Vaizbos Buto?“ 
— Ek. Centras vra tos nuomo
nės, kad Vaizbos Butų idėjos 
pasisekimui yra. begaliniai 
svarbu, kad aukščiau iškeltas 
klausimas butų kuoplačiausiai 
išnagrinėtas ir kad visi vaiz
bininkai tame nagrinėjime da
lyvautų, pareikšdami savo 
nuomuonę bei motyvus, nes 
juk kiekvienas vaizbininkas 
(t. y. V. Buto narys ar kandi
datas į narius), atsižvelgda- 
damas į savo amatą, savo so- 
cialę padėtį, gali prigulėjimo 
prie V. B. naudingumą matyti 
nevienodai ar visai nieko ne
matyti. Klausimą keikia išaiš
kinti, abejones reikia išrauti. 
Tųdel Ek. Centras nutarė 
kreiptis į V. Butų narius su 
tam tikru klausimų lapu (an- 
kieta). Ahkietos . lapus V. 
Butų valdybos prašomos įteik
tus ankietų lapus reikia pri- 
ti kiekvienam nariui. Išpildy- 
statyti Ek. Centro pirmininkui 
nevėliau 1932 m. rugsėjo m. 1 
dienos tokiu adresu: Dr. Fr. 
Puskunigis, Main Street, No. 
Grafton, Mass.

spaudą,
mas Prie 2-sios Am. Liet. Ek. 
Konferencijos jau metas reng
tis dabar, kad nugalėti dėl 
ekonominio krizio įsiviešpata
vusią visuomenėje inerciją ar
ba sustingimą ir kad 2-oji 
Konferencija išeitų geriau kaip 
Pirmoji. Posėdžio dalyviai gy* 
vai pritarė aukščiau pareikš
toms mintims ir užgyrė sekam 
čiuš pasiūlymus: *

1. Kiekvienas Vaizbos Butas 
artimiausiuose posėd-

tariasi dėl Antrosios 
Liet. Ek. Konferencijos 

pasisekimo. Tam tikslui ap
taria: a) kokie klausimai to
je ekonominėj konferencijoj 
svarstytini; b) įparciguoja val
dybą, ypač sekretorius, pa
ruošti raštišką raportą netik 
apie V. Buto veikimo sąlygas, 
bet ir bendrai apie visų lietu
vių ekonominį gyvenimą viso
se tam tikro štabo kolonijose; 
c) 2-jai Ek. Konferencijai be
siartinant, išrenka iš savo na
rių tarpo bent du delegatus, 
kurie atstovautų V. Butą kal
bamoje konferencijoje; tačiau 
jei aplinkybės taip susidėtų, 
kad delegatai dėl finansinių 
sunkumų Čikagon vykti nega
lėtų, tai V. B. pasirūpina iš- 
anksto apie tai1 pranešti Ek. 
Centro pirmininkui.

2. Visiems dabartinio Ek. 
Centro nariams dalyvavimas 
Antroje Am. Liet. Ek. Konfe
rencijoje yra privalomas; dėl 
ligos ar kitų labui svarbių 
priežasčių Ek. Centro narys 
pats negalėdamas konferenci
jom vykti, privalo išanksto pa
sirinkti sau pavaduotoją.

3. Ek. Centras privalo pa
ruošti keturis (4) raportus 
raštu apie V. B. S-gos veikimą 
nuo Pirmosios Ek. Konferen
cijos laikų: pirmą raportą 
(apie organizacinę V. B. S-gos 
pusę) ruošia Dr. P. Puskuni
gis, kaipo EJt Centro pirmi
ninkas ir reikalų vedėjas ex- 
officio. Antrą raportą pa

iki susidarys bankų 
laisvai teikti namų savinin
kams paskolas, žmonės, kurie 
turi paslėpę pinigus bankų dė
žutėse, gali patys patarnavimą 
suteikti.

Tiesioginis skolinimas pini 
gų dažnai yra saugesnis negu 
per tarpininkus, žmogus, sko
lindamas pinigus savo drau
gui, žino ir jo būdą, ir jo tur
tą. Žinodamas tai, gali spręs
ti, ar paskola yra saugi, ar ne. 
Jeigu saugi, galima ją daryti, 
gaunant nuošimtį už pinigus, 
kurie dabar guli be jokios 
naudos banko dėžutėj.

Skolinant pinigus ant 
gičio, net ir geriausiam 
gui, reikia kreiptis pas 
vą padarymui paskolos raštų 
Pirm 
gauti 
Trust 
Jeigu

3. Priešakyje turime ir “Či
kagos 100 m. Propreso Paro
dą” ir Antrąją Am. Liet. Ek 
Konferenciją Čikagoje, ta) 
svarbu, kad Ek. Centro žinia 
raštis patarnautų abiems įvy
kiams. Žiniaraščio redagavi 
mas ir išleidimas iš eilės alsi

J. P. Varkalai iš či 
Tą pareigą p. Vark a 

atlikti, g

Pabandykite HOME CRYSTAL De Luxe Cashand Carry 
Patarnavimą—jums jis patiks. Jums nebus mažiausio keblu
mo atvežti ir atsiimti savo pundus.

■ i

Mes randamės patogioj vietoj greta Western Bulvaro, kas 
padarys lengviii ir maloniu dalyku jums sutaupinti per metus 
daug dolerių, / ' A

Vttiva' X ii arai'4' 
A/

Su bondais buvo ta pati is
torija, kaip ir su akcijomis. 
Kreugerio ir Toli dalykus na
grinėjant, paaiškėjo, kad tūli 
mekleriai teikė jam milioni- 
nes paskolas, visai netyrinėda- 
mi jo atsakomingumo. Tarp
tautiniai bankininkai skolino 
žmonių pinigus svetimšaliams, 
kur tik galėjo. Apie dešimts 
bilionų dolerių Amerikoniškų 
pinigų tie mekleriai — banki
ninkai paskolino Europai, Pie
tinei Amerikai ir kitur, gau
dami už tai begalę pelno. Tie 
skolininkai dabar nemoka nė 
nuošimčio, nė sumos. Prezi
dentas Hooveris pereitais me
tais paskelbė jiems “morato
riumą” — 
Amerikoje 
Milionai 
darbo

GYDO VISAS LIGĄS VYRŲ IR MOTE R’ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUŠIOS 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 išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. . Tel. Cravvford 5573

VIII.
Dabartinis krizis yra* geriau

sias bankams kvotimas. Jeigu 
bankas turėdamaą “run” šiais 
laikais nesustabdė išmokėjimo 
depozitų, jis suteikė aiškiau
sią įrodymą saugaus ir suma
naus vedimo savo reikalų. To
kiu banku galima p.asitikėti; 
Tokių bankų dar atliko Chi
cago j e 67.

Norint atsteigti kreditą, at- 
steigti normales kredito sąly
gas, reikia suteikti tiems ban
kams pasitikėjimą. Pinigai, 
kurie dabar yra paslėpti banr 
kų dėžutėse, privalo būt sudė
ti į taupomąsias ir čekių sąs
kaitas; pinigai, laikomi pan- 
čiakose, privalo grįžti į ban
kus; pinigai, sudėti pašte, pri
valo grįžti j bankines sąskai
tas. Tik tokiu budu galima bus 
atsteigti kreditą, sudaryti ban
kams galimybę atnaujinti pa
skolas ant namų arba duoti 
naujas paskolas ir pradėti 
naują gyvenimą ant griuvėsių

■ “The Pride of the Housewife

OUALITY

TŪKSTANČIAI HOME CRYSTAL kostumerių rado tona- 
giu ir ekonomišku dalyku naudotis HOME CRYSTAL 

De Luxe Cash and Carry Patarnavimu. Jie žino iš plataus ir 
malonaus patyrifno, kad HOME CRYSTAL Cash and Carry 
Patarnavimas yna taikom,as patenkinti net daugiausia reika
laujančius. 1 , )

* 1 ’
1 Į.. ‘’

Kaįp tik jus privažiuojate prie gražaus įėjimo, jus pasitinka 
uniformuoti patarnautojai, kad priimti ar pristatyti jūsų 
pundus. Jums neteikia net išlipti iš aiitomobiliaus, jei to ne
norite.

eina p 
kagos. 
la yra prašomas 
Čikagos ir kitų miestų vaizbi
ninkai yra šiuomi prašomi p. 
Varkalai padėti raštais ir fi
nansais.

7. Posėdį baigiant buvo pa
sidalinta nuomonėmis apie 
lietuvių dalyvavimą Čikagos 
parodoje. Kadangi Lietuvos 
Respublika oficialiai Čicagos 
parodoje dalyvauti neketina, 
tai Ek. Centro nuomonė yra, 
kad Amerikos lietuviai (asme
nyje čikagiečių) turėtų toje 
parodoje pasirodyti su savo 
dainomis ir lietuviškojo namų 
pramonės meno dirbiniais. 
Reikalui esant, Čikagos Liet. 
Parodos Komitetas turėtų ieš
koti per Lituvos atstovus tal
kos, bent “Amerbiure” ir Lie
tuvos Žiemės Ūkio Rūmuose 
Kaime.

Dr. Fr. Puskunigis,
V. Ek. Centro posėdžio pirm. 

Sekretoriai:
A. ’S. Trečiokas,

K. B. Jurgėla.

Amžius ........................... .................................... ...............
Kam užrašote?
Ar giminė?

(Tęsinys)
3. Antrai Amerikos Liet. 

Ekonominei Konferencijai pa
ruošiamieji žygiai. čia Gen. 
Konsulas p. Žadeikis priminė, 
kad jau 1-joj Am. Liet. Ekono
minėj Konferencijoj, kuri, 
kaip atsimename, įvyko 1930 
metais New York’e, buvo nu
tarta, kad 2-oji Am. Liet. 
Ekonominė Konferencija turi 
įvykti dviem metam praėjus 
ir buvo bendrai nusistatyta, 
kad Antroji Konferencija tu
rės įvykti 1933 metais Čika
goje, kada ten numatoma 
“Chicago 'Century Progress 
Exposition”. Pats Ek. Cent
ras •keliais atvejais viešai 
spaudoj pareiš^,^ kad 
2-oji Am. Liet. Ek. Konferen
cija tikrai numatoma 1933 m. 
kiek tai apeina Vaizbos Butų 
Sąjungą. Kaip į tai reaguos 
plačioji visuomenė per savo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louij Avė. Tcl. Kcdzie 8902

Vano». lietaus ir druskos vanos, 
swimmidg pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. /

Bendradarbiaujant ’ • Ife !
K, AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSKUI------------------------------------------- <

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicagoje $8.00

HOMECRYSIAl
Pilnas vardas ir pavardė
Adresas .4

. ■»
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“laisniai” butų duodami be mokesnio. Bet kelių balsų 
dauguma šis įnešimas buvo atmestas.

Iš tokių konvencijos svarstymų galima numanyti, 
kad bent Michigano valstijoje komunistai dar nesiren
gia kelti “pasaulio revoliuciją”. ' Jie nori pasivažinėti 
automobiliais ir pasižvejoti žuvų upeliuose ir ežeruose, 
šitiems užsiėmimams “proletariato diktatūros”, juk ne
reikia.

i* 11'

17.00
8.50
1.75
1.25

Ui---------- -  .75
itar uitianluoM

•8.00 
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SLA. Kuopoms ir Nariams
PROGRESISTAI IR DARBININKAI

Amerikos progresistai, susiorganizavę į Nepriklau
somo Politinio Veikimo Sąjungą (League for Indepen- 
dent Political Action), kaip žinome, indorsavo Socialis
tų Partijos kandidatus į prezidentus ir vice-prezidentus 
— Norman Thomasą ir Jame? Maurerį. šituo savo nu
tarimu jie pasirodė pažangesni, negu Amerikos darbi
ninkai iš senųjų unijų.

Amerikos Darbo Federacijos vadai remia kapitalis
tų partijas, vieni — demokratus, kiti — republikonus. 
Šis organizuotų darbininkų vadų konservatyviškumas 

. yra svarbiausia Amerikos darbininkų judėjimo silpnu
mo priežastis. •

Bet kalti, žinoma, ne tik vadai. Vadai būna daug
maž toki, kokios yra masės, kurioms jje vadovauja. Se
nosiose unijose .organizuoti Amerikos darbininkai jau
čiasi, kaip privilegijuota klasė tarp darbo žmonių, ir 
tai daugeliu atžvilgių yra tiesa. Unijiniai darbininkai 
gauna aukštesnį atlyginimą už darbą, negu neorgani
zuoti darbininkai. Unijistams dauginus rupi apginti tą 
savo privilegijuotą padėtį, negu kovoti už visų darbi
ninkų reikalus.

Trečius metus besitęsianti depresija šito unijistų 
nusistatymo nepakeitė. Jie depresiją keikia, bet jie ne
mato ryšio tarpe depresijos ir ekonominės visuomenės 
sistemos; todėl jie pasitiki šios sistemos šeimininkais, 
o ne savo klasės jėgomis.

Aukščiaus paminėti progresistai, kurių eilėse yra 
žymių mokslo vyrų (kaip prof. Dewey, prof. Douglas 
ir k.), mato giliau. Bet masinę partiją jie negali savo 
pajėgomis sudaryti. Taigi jie ir nutarė šių metų rinki
mų kampanijoje kooperuoti su socialistais.

Yra Amerikoje ir daugiau panašių nedidelių gru
pių, kurios kovoja prieš republikonus Ir demokratus; 
kaip, pav. Socialistinė Darbo Partija '(Socialist Labor 
Party), Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, Farme- 
rių-Darbininkų Partija ir t. t. Kai kurios jų stato (ar
ba dar statys) savo atskirus kandidatus, kurie, supran
tama, gaus nedaug balsų. Jeigu tos visos grupės, vieto
je to, remtų socialistų kandidatus, tai jos galėtų ben
dromis jėgomis surinkti apie 7-8 milionus balsų ir iš
rinkti kelipliką atstovų į kongresą. Tai turėtų nemažos 
reikšmės politikoje. Toks pasisekimas rinkimuose pa
skatintų ir darbininkų mases, kurios dar nėra politiš
kai susipratusios, stoti kovon prieš kapitalistų partijas.

Apie 50 delegatų, suėję po 
paskutinės s e imo sesijos 
Piltsburghe ir trumpai pasi
kalbėję, pavedė keletui čika- 
gieėių padaryti to seimo įvy
kių apžvalgą ir pranešti sa
vo pastebėjimus bei išvadas 
kuopoms ir nariams. Šiuomi 
mes, SLA. 21-to Seimo Pa
žangiųjų Delegatų Grupė, 
tatai ir atliekame.

NELIETUVIŲ MOKYKLOS LIETUVOJE

Tautinės mažumos Lietuvoje turi savo mokyklas, 
kurios yra privatinės, bet valdžia jas šelpia taip pat, 
kaip ir lietuvių privatines mokyklas. Šiemet, kaip ma
tyt iš davinių, paskelbtų Kauno laikraščiuose, švietimo 
ministerija paskyrė vien , tik nelietuvių gimnazijoms 
šelpti 231,000 litų — žydų gimnazijoms 133,000 litų, ru
sų gimnazijai Kaune 20,000 1., vokiečių gimnazijai 36,- 
000 1., ir lenkų gimnazijai Panevėžy 42,000 1.

Kai kas sako, kad Lietuvos valdžia neprivalanti tų 
pašalpų teikti tautinių mažumų mokykloms, kadangi 
lietuvių mokyklos Rytprūsiuose yra persekiojamos vo
kiečių, o Vilniaus krašte lenkų. Bet šitoks argumenta
vimas yra visai klaidingas. Už Vokietijos arba Lenki
jos valdžių blogus darbus Lietuva negali bausti savo 
piliečius. Reikia ne skriausti tautines mažumas Lietu
voje, bet kovoti kartu su kitomis tautinėmis mažumo
mis Lenkijoje ir Vokietijoje už lietuvių teises tose 
šalyse.

Jeigu Lietuvos tautininkų valdžia šiandie Šelpia 
lenkų, žydų, rusų ir vokiečių gimnazijas, nors prieš 
gruodžio perversmą tautininkai 'kėlė didelį triukšmą, 
kuomet tai darė liaudininkų iir socialdemokratų koali
cinė valdžia, — tai iš to matome, kad šovinistiškos tau-f 
tininkų politikos patys tautininkai gyvenime negali vy*1' 
kinti. ,. . » -v

I...II uį įrr TrrrfilHiiiiiM m unin , i.;.

DAR REVOLIUCIJAI

Savaitraštis “The Republic’’ rašo, kad komu- 
valstįjds konvencija nutarė į 
fttevMg, t Jcad už automobilių 
e daugiau, kain no $3. Buvo

nistų partijos Mi 
savo platformą į<

SLA. seimas Pittsburgbc bu
vo labai mažai panašus į fra- 
ternalės organizacijos atstovų 
suvažiavimą. Didelė dalis jo 
dalyvių, sudariusių seimo ei
goje “kontroliųjančią daugu
mą,” buvo tenai atvykę ne 
svarstyti Susivienijimo reika
lus, bet ginti tam tikrų asme
nų arba partinių srovių inte
resus. Ne vienam jų šituo tiks
lu buvo parūpintos ir kelionės 
lėšos.

Srovių sąmokslas prieš orga
nizacijos narius. x

Dar seimui neprasidėjus, 
jau ėjo karštos derybos tarpe 
vadinamų “gegužinių” ir “ba- 
čiuninių,” kurie slaptose savo 
frakcijų sueigose buvo pasky
rę “komitetus” ir įgaliavę juos 
susitarti dėl neteisėto pasidali
nimo vietų SLA. Pildomoje 
Taryboje, pastoviose komisijo
se ir kitose organizacijos Įstai
gose. Gegužio rėmėjai susidė
jo daugiausia iš sandariečių, o 
Bačiuno — iš f ašistuo jaučių, 
Smetonos diktatūrą garbinan
čių, tautininkų.' Po ilgų dery
bų, jie, galų gale, susijungė į 
bendrą bloką ir nusitarė neį
leisti į Pildomą Tarybą kandi
datų, gavusių daugumas bal
sų Visuotinuose SLA. narių 
balsavimuose, kurie (kandida
tai) nepriklauso jų srovėms.

Jau seimo pradžioje šitos 
dvi partinių klikų diriguoja
mos frakcijos parodė savo aiš
kų šališkumą ir, seimo virši
ninkų padedamos, paneigė or
ganizacijos įstatus:

1. P-nui Gegužiui vienpusiš
kai vedant tvarką, pravesta 
nutarimas patvirtinti manda
tus delegatų 14 kuopos, kurio-; 
j e per trejus metus tęsėsi to
kia finansinė netvarka, kad ji 
įsiskolino centrui apie $L600 
ir dar seimo metu buvo kalta 
Susivienijimui “daugiaus, kaip 
•tūkstantį dolerių” <už išeikvo
tas narių duokles (tatai pripa^ 
žino seime ir centro Sekreto
rius). Seimo vedėjas ir jo sau
valiavimo rėmėjai nepaisė de
legatų protestų ir aiškaus kon
stitucijos patvarkymo, kuris 
skamba: “Joks atstovas nega-*i 
U būti priimtas Seiman ir ja
me dalyvauti, pakol jo atsto
vaujama \kuopa nėra apmokė
jusi Susivienijimui visos savo 
skolos?' (Skyrius II, 6, f).

.2. Taip pat neteisėtai patvir
tinta /mandatas p. A. A. Olio, 
kuria atvyko Į Pittsburglią at
stovauti “naują kuopą” (322), 
—nors seime buvo įrodyta, 
kad da’r šių inetų balandžio 
mėnesį jisai buvo 36 kuopos 
narys, dalyvavo šios kuopos 
delegatų rinkiniuose ir pate 
(kandidatavo Į delegatus, / bet 
nebuvo išrinktas. Sulig SLA. 
konstitucija, narys, persikėlęs 
į kitą kpojią, turi išbūti joje 
ne mažiaus, kaip šešis mėne
sius, pirm negu jisai gali at
stovauti ją seime; o p. OĮis 
buvo tik-ką persikėlęs į naują 
kuopą (ir <dągi he persikėli
mo lakšto) ir jau buvo batea- 
vęs pirmesnėje kuopoj e,-rau
kant delegatus. Tačiau tam 
a*i • jy i • • 1^1*1 i •

(daugiausia, advokatai iš pro
fesijos) “išaiškino,” kad ir šis 
narys turįs teisę dalyvauti su 
sprendžiamu balsu seime, ir jo 
mandatas tapo patvirtintas. 
Čia kyla klausimas, kuo pavirs 
SLA. seimai, jeigu, remiantis 
šiuo “precedentu”, nariams, 
kurie trokšta būtinai įsiskver
bti į delegatus, bus leidžiama 
balsuoti ir kandidatuoti to
kiam skaičiuje kuopų, kokį 
jie suspėja aplankyti nuo de
legatų rįnkihių pradžios iki 
susirenkant seimui ?

Bet srovių politikos vadams 
niekas daugiau nerūpėjo, 
kaip tik turėti daugiau balsų 
seime, kad butų galima kon
troliuoti seimą, ir jie tais ne
teisėtais žygiais savo tikslą 
pasiekė, padidindami savo 
“jėgas” dešimčia delegatų. To
linus, seimui besitęsiant, jie 
nuolatos šaukė per “long dis- 
tan.ee” telefoną ir telegramo
mis savo šalininkus, pasiliku
sius namie, skubiai važiuoti 
į Pittsburgbą gelbėti nuo “pa
vojaus” “tautybę”. Visomis ši
tomis priemonėmis susidarė 
keleto balsų persvara susior
ganizavusio dešiniųjų srovių 
bloko pusėje, ir p. Gegužis, 
vyriausias to bloko vadas, var
tojo jį be atodairos prieš tei
sėtus SLA. narių daugumos 
atstovus — panašiai, kaip kad 
partijų bosai vartoja “steam 
rollerį” politiškose konvenci
jose. :

Fraternalizmaš, beparty viš
kumas ir. pet paprastos pado
rumo taisyklės buvo atmesta į 
šalį.

Devenijados kaltininkų “patei
sinimo” komedija.

Opiausias 37-to seimo užda
vinys būva galutinai išspręsti 
klausimus, kilusius dėl pagar
sėjusios Ažunario-Devenio (pa
skolas, dėl kurios pasidarė 
daugiau kaip $30,000 nuostolių 
Susivienijimui. Tuo reikalu 
seimui patiekė raportus Kont
rolės Komisija (kurios pirmi
ninkas tačiau žadėjo duoti dar 
svarbių (papildymų vėliaus, bet 
sOimo vedėjai nedavė jam tos 
progos) ir Specialė Komisija iš 
Waterbury. Juose buvo aiš
kiausiai įrodyta nusikaltimas 
senošios (1927 metų) Pildo
mos Tarybos, l^iri tą paskolą 
— $25,000 sumoje — davėį ir 
oficialio SLA. advokato, kuris 
peržiurėjo Devenio nuosavy
bės dokumentus (jie buvo su
falsifikuoti!), paimdamas už 
-tai $25.00 atlyginimo iš SLA.

Nors neginčijamais faktais 
buvo Įrodyta Piki. Tarybos 
apsileidimas; paskolą duo
dant — ant nuosavybės, kuri 
tuo laiku buvo verta tik apie 
$16$00 ir ant kurios jau buvo 
užtrauktos dvi paskolos prieš 
faT; išrašant čekį sumoje 
$25i000 Ažunario vardu, kuris 
tuomet dar jokios nekilnoja
mos nuosavybės neturėjo, ir 
jduodant čekį Deveniui, dar 
pegaVus iŠ jo jokių doku- 

ir tt.; nors buvo visai 
ąiškų, kad ,tą nuostabią tranZ- 
eikciją darant buvo peržengta 
'organizacijos įstatai ir valstį- 
{*os įstatymai, bet Specialė
idmiaija, davusi savo raportą; 

ipasiųlė .seimui Rezoliuciją visą 
Devenio istoriją “Užmiršti,0 >0 
nusikaltusius ; Pild. Tarybos 
narius “pate|šinti”! f

Sis mčmeptas ir lydėjusieji 
jį įvykiai s$mę buvo biaumu- 
si, Ir jįe ilgai paliks neskąniį 
atmintj delegatuose.

■KnmiRlin. Vliri enUrf

Dcvcnio aferos kaltininkus ir 
juos nubausti, kaltininkus su
rado ir jų prasižengimus įro
dė seime. Bet pp. Tareila ’ir 
Lukošius jau buvo prisidėję 
prie partinio bloko sąmokslo 
išrinkti “dar vienam termi
nui” p. Gegužį SLA. prezi- 
deiitu, o p. Tareilą iždininku. 
Todėl reikėjo dabar kaltinin
kus nubaltinti.

Delegatai ėmė kelti protes
tus, reikalaudami, kad pirma 
butų dar išklausytas Kontrolės 
Komisijos pirmininkas,, kurio 
raporto dalis, liečianti deveni- 
jadps tyrinėjimą buvo atidė
ta, iki ateis šio klausimo ga
lutinas svarstymas. Bet nęi 
vice-prezidentas Mikalauskas, 
kuris tuo lUikti pirmininkavo, 
nei prezidentas Gegužis, kuris 
paskui paėmė “tvarkos Vedi
mą” į savo rankas, jam balso 
nedavė. Kontrolės Komisijos 
pirmininkas, p. Jonas Grinius, 
taip ir nuėjo nuo estrados, ne
gavęs progos pasakyti, ką ji
sai buvo žadėjęs, tuo klausi
mu!

“pateisinimo” rezoliucija^ 
patiekta p. Tareilos, Specialės 
Komisijos vardu, statoma bal
savimui, tik “kaipo raportas” 
(o raportas paliko visai ne
balsuotas!). .Seįihas ją atme
ta 88 balsais prieš 76.

Bet “tautiško” bloko šalinin
kai kelia triukšmą, reikalau
dami perbalsavimo. Pirminin
kas tame triukšme leidžia sei
mui pasisakyti, kas už per- 
balsavimą, kas prieš. Didelė 
dauguma seimo ranki) pakėli
mu pasisako prieš peibalsavi- 
mą. Klausimas, rodosi, jau 
galutinai pabaigtai.

Bet bloko šalininkai dabar 
kelia dar didesnį triukšmą ir 
skandalina daugiau, kaip per 
pusę valandos, vėl reikalauda
mi “perbalsavimo.” Pirminin
kas, remdamas skandalistų 
pusę, leidžia tą rezoliuciją* 
kuri jau buvo atmesta, dar 
kartą balsuoti! Kiekvienas de
legatas šaukiamas vardu, kad 
atsistotų ir pareikštų MUž” ar 
“Prięš’',,.
pirmas ir, stovėahmas estradų- 
je, balsuojąs “Už”. * (

šitokiu smurto keliu rezoliu
cija, keleto balsų dauguma, 
pervaroma, ir devepijados 
kaltininkai pardškįa, kad jie 
esą “pateisinti” ir dalykas “už
baigtas”. šitoks “pateisintinas” 
sąžiningo žmogaus akimis žiū
rint, tai aršiaus, negu tiesiogi
nis pasmerkimas!

Politiška ,lmašinau ir rinkimai 
•1 seime. 
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Tokiomis negirdėtomis 
smurto ir apgaulės priemonė
mis pervaręs “pateisinimo” re
zoliuciją, “tautiškas” blokas 
eina prie sekančio “tautybes 
gelbėjimo” žygio. Skelbiama 
Pildomosios Tarybos rinkimai.

Visuotinuose balsavimuose 
kuopose, renkant kandidatus į 
SLA. viršininkus, iš trijų kan
didatų į prezidentus, F. J. Ba- 
gočius buvo gavęs 3,172 balsus,' 
J. J. /Bačiunas 2,123 b., ir StJ! 
Gegužis 1,981 b. Aišku, kad 
tik Bagočius buvo teisėtas kan
didatas seime į tą urėdą, nes 
konstitucija sako, kad kandi- 
(datas turi būt daugiausig bal
sų gavęs visuotinam įbalsavi* 
me. Iš įrįjų kandidatų dau
giausia balsų gavęs gali būti 
įtiktai vienas, šitaip visuomet 
nuo tų laikų, kai buvo įvestas 
visuotinas balsavimas Susivien 
niįime, tą konstitucijos punk- 

’iitą suprasdavo SLA. nariai, 
viršininkai ir seimai. Iki Pitts- 
iburgho seimo nebuvo nė vieno 
atsitikimo SLA. istorijoje, kUtf 
•ši taisyklė butų buvusi pRm.e- 
ikinta. ' -

Bet tautininkų ir sandarie- 
įčių blokas jau buvo padaręs 
•sutartį tį Įsigyvenusią ofganL’ 
Racijos tvarką sugriauti, ren- 
tkant į prezidentus> Gtegįįfžį, ’Zfįr 
jris buvo gavęs mažiausia hal 
sų. Bačiunas buvo prikalbtu 
įtas savo “kandidatūrą” jo nau 
(dai ištraukti tąja sąlyga, kad 
jsandariečiai parems tautinin-

teisėto kandidato į iždininkus, 
). Gugio. Tautininkai su san- 
dariečlais susitarė taip pat 
>a»idalinti tarp “saviškių” ir 
eitas vietas Pildomoje Tary

boje, renkant į iždo globėjus 
Mockų, vietoje teisėto kandi
dato S. Bakano, ir, į daktarųs- 

i C'votėjlis Omą, vietoje teisėto 
candidato Dr. Bronušo.

Galų gale, jie susitarė pave
sti tautininkų žmogui ir “Tė
vynės” redaktoriaus vietą, pa
šalinant iš jos p. S. E. Vitaitį, 
kurį Smetonos garbintojai ne
apkenčia už tai, kad jisai SLA. 
Organe gina, seimų atkartoti- 
nat užgirtas, demokratybės 
idėjas, šis jų susitarimo punk
tas parodo ypatingai negražio
je šviesoje sandariečių politi
kierius, kurie nesidrovėjo net 
idėjiniai parsiduoti fašistams, 
išsižadant savp tariamų “de
mokratinu” įsitikinimų!

Suorganizuota iš partinių 
frakcijų “mašina” seime, iš 
tiesų, pravedė 0 balsų daugu
ma Gegužį į prezidentus, prieš 
kurį kuopose per visuotiną 
balsavimą ,buvo paduota 
5,300 balsai (o už jį mažiau 
kaip 2,000!). Tautininkai 
“pardavė” Gegužiui 2,123 bal
sus, kuriuos SLA. nariai pada
vę už Bačiūnų! šitų narių su
tikimo tokiam “turgui”, žino
ma, niekuomet nebuvo gauta.

Panašiai buvo padaryta ir 
renkant iždo globėjus. Bet 
bloko pastangos ne visame ka
me buvo sėkmingos. Iždinin
ko rinkime jisai suklupo, ir 
laimėjo ne Tareila, bet Gugis. 
Pažangiemsiems seimo delega
tams pavyko taip pat apginti 
nuo juodųjų atakos oficiali 
SLA. organą, išrenkant senąjį 
redaktorių Vitaitį.

Kas dabar daryti?
SLA. 37-tas seimas užpildė 

daugumą vietų Pildomoje Ta
ryboje ne itais asmenimis, ku
riuos buvo išrinkę organizaci
jos nariai. Jisai sudavė skau
dų moralį smūgį Siisivieniji- 
tinui, ne lik patikdamas be 
baliamėą, bet dar ir “pateisin
damas” prasikaltusius ’ virši
ninkus, dėl kurių apsileidimo 
ir pareigų lieatirkimo organi- 
zacįjai padaryti dideli finansi
niai nuostoliai. Jisai sauva- 
liškais savo vedėjų žygiais su
kėlė pasipiktinimą delegatuo
se ir kuopose, kurios tuos de
legatus rinko. Jisai panieki
no organizacijos narių valią, 
pareikštą dvejuose visuotinuo
se balsavimuose.

Kas gi dabar daryti?
Yra aišku viena, kad pro 

tuos dalykus SLA. nariai ne
gali praeiti tylomis. Jeigu na
riai tylės, be protesto priimda
mi tuos sauvalės žygius, ku
riuos “gegužiniai” ir “baČiuni- 
nigi” atliko pereitame seime, 
tai įsidrąsinusios klikos visiš
kai pavergs Susivienijimą sa-

vo nelabiems tikslams. Nariai 
turi kovoti už atsteigimą tei
sėtumo ir franternaliimo prin
cipų organizacijoje1.

Butų klaida, jeigu, pasipik
tinimo jausmu vedami, geri 
dariai imtų trauktis iš organi
zacijos, palikdami ją, kartu su 
.dideliu turtu, kurį nariai su
krovė savo duoklėmis, Gegu
žiui ir jo fašistiškiems talki
ninkams. To pastarieji kaip 
tik ir geidžia! Dalinai dėlto 
jie ir vykino savo provokaci
jas seime, kad jie tikėjosi tuo 
budu suerzinti padorius narius 
kuopose ir paskatinti juos eiti 
iš organizacijos. Juodojo gai
valo vadai žino, kad milžiniš
ka dauguma narių Susivieniji
me jų užgaidoms nepritaria, ir 
kol tie nariai stovės organiza
cijos reikalų sargyboje, tol kli
kų diktatūros viešpatavimas 
nebus užtikrintas.

Taigi reikia ne trauktis iš 
organizacijos, bet jos viduje 
tęsti kovą už Susivienijimo 
reikalus ir savo teises. Pitts- 
hurgbo seime netoli šimtas de
legatų kurie, iš tiesų, suda
rė teisėtą daugumą — stojo 
prieš juodojo bloko sauvalių, 
ir jiems truko tik kelių balsų 
iki pergalės! Gaila, kad dėl 
blogų laikų daugelis kuopų 
neįstengė atsiųsti savo atsto
vus į seimą, kuomet ^tauty
bės” kauke prisidengę sąmok
slininkai buvo atsigabenę į 
Pittsbburgbą tiek savo sėbrų, 
kiek tik jie galėjo jų kuopuo- 
se prisižvejoti ir prisišmuge- 
liuoti.

Tegul tai būna pamoka atei
čiai. Nariai .privalo žinoti, 
kad savo teises jie gali apgin
ti tiktai jėga; o svarbiausia 
vieta, kur ta jėga ,turi bųt pa
rodyta, yra seimas. Reikia tad 
iš anksto pradėti rūpintis, kad 
ateinančiam seime kontrolė 
nepatektų į rankas^ tų klikų, 
kurios sauvaliavo Pittsbur-

Tuo gi tarpai yra nuplėštos 
kaukės nuo veidų daugelio ne
tikrų SLA. “prietelių”, kurie 
iki tol dažnai gerus narius 
įdulkindavo veidmainingais 
žodžiais. Dabar bus lengviau 
eiliniams nariams atskirti sa
vo draugus nuo priešų.

SLA. ‘pagrindai, kaip 
buvo, taip ir tebėra sveiki. Jo 
finansai yra tvarkomi rūpes
tingai. Ištižimas ir korupcija 
užgavo kolkas daugiausia, tik
tai jo Viršūnes ir tas kuopas, 
kurios pateko po įtaka išsigi
musių atžagaceivišku politikos 
srovių.

Taigi nėra reikalo . nustoti 
vilties Ir energijos. Turime 
jungti Šveikas organizacijos 
jėgas į daiktų ir tęsti kovų 4<j- 
Jiaus, iki tas sugedimas, kurį 
iškėlė aikštėn 37-sis seimas, 
bus iš organizacijos pašalin
tas!

Pažangiųjų Delegatų -Grupė.

«RAM STOKERmm
Perti A. Pafvoda

DRAKULA
*********^^

Doub|<J»y, Do«n įf Co. 
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(Tjtea) i ir pagalvoti.
— t i t

Vieną .žinau: 
Jonatano Harkerio užrašai jeigu kuomet nors pasaulyje 
Spalių 3-4 d., arti vidurnalp- gyveno moteriškė, visai tobula 

člio. — Nemanau, kad vakar mpterlškė, ji yra mano nelai- 
diena kuomet nors pasibaigs, miti^ . _ ' . r _ 
Mane apėmė kaž kojes noras dabar ją myliu tūkstantį kartų 
užmigti, buvau aklai Įsitikinęs, daugiau už . vakar išreikštą, 
kad pabudęs raąČiau dalykus taip jautrų pasigailėjimą, pa- 
pakitėjusius, ir kad kiekviena sigailėjimą, kurio šviesoje Iną- 
pęrmaina turėjo viską pa- no peąpjkanta tam nelabajam 

. Tikrai 
pasaulį, 

atimdamas nuo *jo taip kilnų, 
niielašfrdingą afcvo <rankQ tva
rinį. Tai yra vienintelė mano 
viltis. lĮsiutusios vilnys neša 
Pijus 4' ;^Qlaš ir {tik tikėjimas 
yra musų inkaras. Ačiū Die
vui, Mina miega, miega ra
miai, nesapnuodama. ; Nedrį
stu ir pagalvoti kokie jos sap
nai ga)į būti, jei tie baisus at- 
siminimai duos jiems pradžią. 

(Bus daugiau)

įga, nuskriausta Mina. Aš

už . vakar išreikštą,

kreipti gerojon pusėn.* prieš atrodė paaibiaurBtina. 
išsiskirstant, praleidome ilgo- Dievas nenuskriaus
kai laiko diskutuodami koks 
bus musų sekantis, žinksnis, 
bet nieko tikri) henutafėme. 
Mes težinome tik Įiek, kad ne
sunaikintą pąlilfp ' dat viena 

...dėžė žemių ir kad Reinas gra
fas težinojo kur ji yra paslėp
tu. Jeigti nuspręs glūdėti toj 
dėžėj, nežinia kur, jis galės 
mus mulkinti per metų metus;

J
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Pirmadienis, liepos 18, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

li 11 Newberry Avė. Neatsar
gus automobilistas, dėl kurio 
priežasties nelaime įvyko, ta
po areštuotas.

F DOUBLE 
ACTING

8’

Nušovė vaikų kliubo 
manažerį

Tony Cacino, 50 m., mana- 
žeris nesenai atidaryto vaikų 
kliubo bustinimui tūlo Parenti, 
tapo nežnomų piktadarių nu
šautas ant kliubo porčių 3014 
Arthington St. Kliubo beis- 
mente tuo tarpu lošė kortomis 
keliolika vaikų, bet jie nematę 
piktadarių tiktai girdėję šū
vius. Jie visi policijos sulai
kyti.

Bandys kapojimu algų 
mažinti išlaidas

Mokyklų taryba rengiasi 
mažinti savo išlaidas kapoji
mu algų mokytojams ir atlei
dimu iš darbo dalies darbinin
kų. Bet apie bereikalingų iš
laidų ir grafto sumažinimų 

‘'nekalbama, norš tapo parody
ta. kad Chicagdje mokyklas 
pastatyti ir užlaikyti kainuoja 
daug daugiau negu kur kitur.

Nepaprasta operacija
2213 

į ne
savo 

į Ed-

Conway Beck, 29 m., 
Clinton Avė., nerdamas 
gilų vandenį, perlaužė 
nugarų. Kai nuvežta jį 
gewater ligoninę, jis jau buvo 
paraližiuotas ir visi gy
dytojai pripažino, kad nėra 
galimybes jo gyvastį išgelbėti, 
o jeigu kokiu stebuklu ir iš
gelbėtų gyvastį, tai jis vistiek 
bus paraližuotas visam amžiui.

Pašaukta vienų kaulų spe
cialistų, kuris padarė nepap
rastų operacijų: išėmė iš nu
garos tris sąnarius, kurie spau
de į nugarkaulio smagenis ir 
sutvirtino raumenis, tas sma- 
genis apsaugoti. Su taip su
trumpinta nugara pasirodė, 
kad ligoinis netik išliks gyvas, 
bet ir galės Vaikščioti ir dirbti, 
kaip ir normalis žmogus.

Illinois pirmas prašys 
pagelbos

Vos tik kongresas spėjo pri
imti $2,122,000,000 šelpimo bi- 
lių, tuoj aus pribuvo Illinois 
valtsijos atstovai, kad pir
miems paprašyti pagelbos Illi
nois valst. — paskolinti valsti
jai iš tam tikro fondo $45,000,- 
000, didžiausių sumų kokia ga
li būti suteikta. Tuos pinigus, 
arba bent dalį jų, norima gau-

|f/*BAKING ’ 
l\VP0WDER
Pastebėkite puikią tei 

lq . . . kaip piragai 
laikosi Švieži.

4OYEARS

pražuvęs
S.M.SKUDAS

Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W»18St 
/ TfL Roossvelt

—....0. ■■■—

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytoj’as ir Chirurgas 
3147 So. Haisted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

' 25 o u neės for 254 ’
MILLlONSOF POU.MDS USED 

BV OUR ČOytRNMĘNT r.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Kruvina tragedija lietuvių 

šeimynoje

apie 12 vai. 
Budris peršovė savo 
pats persišovė. Abu 
stovyje nugabenti į 
Pp. Budriai turėjo

Buy gloves with what 
it savęs

K8r» 1 reOcaJo moąSU 00o ar 
dauriau. kad »»uU ser! dant® 
koMle. Literine Tootb PaaUs 
dldeUs lubas parsiduoda ttl 
2&0. Ji vato ir ąpsfuęo dan
tis; Be to ealite sutaupiau 
93, ui kuriuos gauta nusipirk- 
U pir Minai tęs ar Mtų. 
Lambert Pbarsaacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

kiu nors mažu ii pažiūros 
•daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum* 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas ąąlį neleisti Jums f lt) 
pirmin.. \

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus1 
dantis yra neivarUs, tai jus no* 
roms ar nedoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. Q 
tuo tarpu gal-but-toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų * 
dantis saav 
miltai 
kmrf: i 
damas dantų emalis — tae sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas. *

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savp aptįckoriu. 
Lambert Pharmacal Co.» Saint 
Louis, U. S. A.

tai juo
is turėsite t

ums.

Peter Conrad
. ■ • • - . ~ ■ ,,i» “ ’*• ‘

Fotografuoju jūsų na* 
muoss arba studijoj 

6023 S. Haisted St 
(Jansen Stud.) 

Re,. 730 W.. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Grnboriai

Pigiąusiąs Lietuvis 
Graborius Chicagoj

164$ W. St

Boulsyard 5303

Boulevard Jfllb

Į337 8<L 49lb Ct.

Telefonas

CiF*ro 3724

—o

DR. MAR6ERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai! nuo 10 iki 12.

3421 So. Haisted St
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dantistas 
4180 Archer Avenue 

daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 y. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haisted Street 

TeL BoulerAd 1401

Įvairus Gydytojai

Sekmadienyje, 
dienos, p. 
žmoną ir 
mirtiname 
ligonbutį.
groserio biznelį, 3707 S. Haisted 
St. Sakoma, kad šeimyninis 
barnis, ėjęs nuo gana seniai, 
galios privedė prie baisios tra
gedijos. 

*

Vagiliui nepavyko
%

Tarpe 3-čios ir 4-tos valan
dos ryto iš sukatos i nedėldie- 
nį vagilius įsilaužė į p. Virbic
ko bučernę, 3643 So. Haisted 
St. Buvo išmuštos frontinės 
durys, tačiau policija važiuęda- 
ma pro šalį pastebėjo esamą 
krautuvėje netvarką ir ėjo žiū
rėti. Vagilius, papuolęs i “triu- 
beli”, bandė išdumti per užpa- 
kilines duris, bet p. Virbickas 
turi keletą piktų šunų, kurie 
yra laikomi užpakalyje, krautu
vės. Taip sakoma, vagilis atsi
dūrė tokioje padėtyje, kad nė 
bėgti, nė rėkti — policija jį pa
čiupo. (Pasirodė, kad tai buvęs 
p. Virbicko kostumeris. —N-nas

r Doii’t 
neglect 
Colds

k

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GBABORIUS

♦ ■' ‘ ' ’■

Patarnauja laidotuyėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o >_usq 

darbu busite užganėdinti.
Tet Rooseveh 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

--------- O
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubum Avenue
CHICAGO, ILL. 

----- Ok—

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

Tel Kenwdod 5107 '
VALANDOS:

v nuo 9 iki 1J valandai % ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

JL/JKia 0e

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2291 West 22nd Street

Valandoj 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

' Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams Žinomas per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušerie. * *.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektra 
pdeuisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1035 W. tfth St., netoli Morgan Sts 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park S755 ar Central 7464
-n e ■ ■■■■■■nb ni ■■ !■■■■■ —1 , 1 . įs,

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Ane., 3 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo J iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 13 V. Jieną. 

Pbone Midway 2880

Telefoną* Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventu. 

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

7 iki 8 yaL Nedel. nuo 10 iki 13 
Rez. Ttlephone Ptou 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexd 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Haisted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:31 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th & Haisted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7>9

Nedėldieniais pagal sutarti

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

. nų.

3307 Ąuburn Avė.
CHICAGO, ILL.

1

Apkaltino 54 ūkininkus

Sužeistas lietuvis
su

Garsinkitės Naujienose

► MO

bro- Nellie

kop- '

be
va

3820 
įvyks 

8 vai.

Dukterys

grabo-

jam pasku- 1 
atsisveikini-

šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur

McHeriry pavieto grand 
jury išnešė apkaltinimų prieš 
54 ūkininkus, narius Pure Milk 
Association, už jų dalyvavimų 
riaušėse balandžio 11 d.,
Union miestely, kur jie, susi
rėmė su nepriklausomais ūki
ninkais, nepaliovusiais prista
tinėti pienų Chicagon. •

Kad išvengti susidūrimo 
automobiliu, didelis ugniage
sių trokas, besiskubinantis 
gaisro vieton, prie Wells ir 
Monroe gatvių, ūmai pasuko į 
šalį ir uššoko ant šalygatvio, 
kur trys ėję žmonės tapo su
žeisti. Tarp sužeistųjų yra ir 
lietuvis Frank Maznis, 34 m„

POVILAS GRAKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pos 15 dieną.* 8:00 valandą 
kare 1 9 32 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Luokės 
parapijoj ir miestelyj Telšių ap
skrity j.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

tiną Oną, po tėvais Tugaudaitę, 
4 sūnūs, 4 dukteris, vieną žentą 
ir du anukus ir gimines, o 
tuvoj. tėvą, seserį Emiliją ir 
lį Juozapą.

Kūnas pašarvotas randasi 
lyčioj 927-31 W. Polk St.

Laidotuvės įvyks utarninke liez 
pos 19 dieną. 8:00 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Sacred Heart bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Mount Carmel kapi
nes.

Visi a. a. Povilo Grakauskio 
giminės, draugai ir pažystami esat l 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nuliūdę liekame.
Moterie. Sunai, 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
riai Marzano ir Psicbalinos, Tel. 
Monroe 1534.

Mt. Greenwood
- « ■ ■'

12 dienų liepos musų slaunioj 
apiclinkėj buvo “svarbus” teis
mas. Bylinėjose dvi kūmutės 
dėl muštinių. Viena kumutė tu
rėjo liudininką farmerį, o kita 
buvo be liudininko.

Teisėjas paklausė, kas yra 
kaltas dėl tų kivirčų. Kūmutės 
t tsiliepė, kad tas farmeris. Taip 
sakyti, kaltė tapo suversta ant 
kitų pečių.

Teisėjas uždėjo taikos bondsą 
keletui mėnesių. Pamoka iš to 
bus: kur du antausius skaidosi, 
ten trečias nosies nekišk.

Kivirčių žinovas.

STANISLOVAS TEREVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie.- 
pos 14 d., 10:55 vai. ryto, 1932 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kretingos apskr. Salantų parap., 
Tūzų kaime. Amerikoj išgyveno 
20 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Barborą po tėvais Veselaitę, 
sūnų Stanislovą, dukterį Bronisla- 
vą. 3 brolius — Simoną, Augus
tiną ir Mikodemą, brolienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
So. Lowe avė. Laidotuvės 
panedėlyje, liepos 18 dieną, 
ryto iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas Šv. Pat- 
rick kapines, Joliet, III.

Visi A. A. Stanislovo Terevich 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sūnūs, Dūkti, Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

šalčiai krutinėję ar rerklflje rali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t
Juos | 5 minutes su "Musterole", 

“counter-irritant'’ I Uždedamas 
karta 1 valandą. Jis turi sutelkti 
pagelba. Milionų vartojamas por 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių. Lietuves Akušerės

Dr. Suzana A Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
V>1. 10-12 rytoj po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketVergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayettc 7337 
Rez. Tel. Hyde Parfc 3395

LEONARI) EZERSKI

GRABORIAI 
Musų ruapdagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti. 
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė, 
66,07 S. Mapleuvood Avė.

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją ja tuo jaus. 
Galima gauti Naujienose. 
Haisted St., Cbkago, Dl.

. 1739 South |

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS . 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
nęgu kiti tųdel, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystęs 
, OFĮS AŠ:
668 W. 18th Street

Tej. Canal 6 j 74 
SKYRIUS:

3233 S. Hahted St.
T«L Victory 4088

JARUSH
, PHYSICAL 

THERAPY
S MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

DR. T- DUNDULIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 i
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Seniausia ir Didžiausia

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS . AKIŲ StECIAĄlSTAS 

Palengvins akių įtempimą, koris eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervųotomo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tobregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vienose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiamą i mokyklos vaidus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buyo plrpiiąu.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomo^ be akinių. Kainos pi- 

giąu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boplevard 7589

iki

R«Z- 6600 South Artesian Avenue

DR. P Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:

3102 So. Haisted St
arti 31sr Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 ikj 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną
i. ... ii—“ , 'T T į ‘ 1 ——

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISASN. Deacbom.St^Room |U3 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Haisted Street 

T<L Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 $ yaL biekvięną

vakarą, išskyras ketvergą M 1-f L ir _■ z.'*..* 1 t <• * ■ -

LIETUVIŲ

GRABORIŲ [STAIGA
įEUDEIKIS ir vėl nustebino ppbliką sv savo nupigįptę- 
mis kainomis už ąukštos rąšies palaidojimą. Mes pjekp 
nerokuojąme už atvežimą mirysjo žmogaus kūno j musy' 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažįųps į jūsų
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint
į tai, ar jus r pukšite, ąy ųe

ĘUDJEIĘIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurta 
teikia ambulance
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl

■i

JŪSŲ GRĄBORiUS ;)
Didysis Ofisas

■ii

4605-07 South Herpiitage Ayenue
Viąi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742 .

Ą. MONTVID, M. D.
Wejt Town State Bank Bldg.

2400 JV. Afadaon St.
Va!.: 1 iki 3. po pietų, 6 iki 8 vajp 

Tel. West 2360 *

Namų telefonas Brunswick 0597

John Kuthinskas
Lietuvis Advokatas

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
464$ S. Ashland Avė. 
Tel. ^oulevard 6487

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St.
į Tel. Grovehill 2242 ________

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
JLĮETUVIS AKiy SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitįkimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10—4. puo 6 iki 8 

Nedėjioąnis nuo 10 iki 12 

Lietuviai jSySjdtiįjąi

Dr. C. K. Kliaugą
% DENTIŠTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms

Panediliais.1 Seredomis ir Pėmyčio^i 
1831 So. Rahtj4

DR. M. T. STRIKOLIS
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo a iki 4 ir ayo 6 iki 
8 vai. vak. NedSItomts pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Napų Tel.: Projpect 1930

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

Tel. Lafayettc 4146

VALANDOS; 
nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai' vajearp

. Arti Lsąvitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Stredoj ir Peinyčioj n«K> 9 iki i

A A. SUKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4/ po pietų 
■------------------ ~ ‘ ‘

Vakarais; Utąrn. ir Ketv.—6 iki 9 v«l.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Pą^ 33$5

i

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
T d. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leęvitt Sf. ę<įP<d 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, f iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN R BOBDEN 
(John 

‘ I 
105 _

Telepboųs Randolpb 6737 
■Vakarais 215.1 W. 2M Sh nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte TęL Rspublic 9600

ianaa Borden)
advokatas

Adams St., Room 1642

DR.A. L. YUSKA 
2422 IV. MaMuett^ Rd. 

kampas 67th ir Ąrtesian Ąve. 
Telefonas Groveh»l 1595

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

ąedėliom* pagal susitarimą 
, .Z ... .1 R I r'i. I , „I I, .1 ,'■» ■ »■

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aot.
Tel. Boulevard 2800

Valandos: nuo 9 ryto' iki 9 vakaro. 
‘ nedėliomis pagal sutartį.

X-Ray....Phone Cicero 1260

- Td.

J, P, WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 $. Wood St. — Ketverge vak. 
l'el. Lafayette 6393

160 N. LaSalIe Su — pagal sutartį

Hemlock -8151

S
r(Naryauckas)' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- 343Q Ro«d ' *

William C, Mitchell

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARJįC ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 ’

VAKARAIS; 3117$. Union Avė. 
Tef. Victory 2213

Arba: 1800’W. 47th St. Laf. 8490
Pagal sutarimą

4645 So.Ashland Avė- iki 
togtl



CLASSIHE D ADS

North Side
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Iš Roselando 
apielinkės

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis,

Kad 
pačius 
esama 
rie

Atskiri piliečiai savo būdų ta
čiau neužmiršta. Ir bent poros 
jų, plačiai .žinomų Roselande, 
byla atsiduruši yra net teisme.

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių.
Peoples Loan Service 

1647 W. 47th St.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo operacijos ar 
poilsio. C_ . 
zia f ims atli 
tai—" 
esate 
kimo, __ 
užgydyti 
nlmus ir 
į trumpa w_____  ________ T __
kykitSu lengvų nurodymų ir jums tikrai pa

musų gadynėj ta
Kaip sako-

’ GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE. 
tik 46 mylios nuo Chicagos. Jaukus it 
patogus. Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin- 
kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais. 
Box 1452, Naujienos, z1739 So. Hals- 
ted St.

Kai kuriose -šeimynose 
nas (vis to šėtono kaltė!) 
pina pinkles, kaip pinęs., 
rėjau papasakoti, kaip draugas 
buvo padėjęs už draugų $500 
bondsą, o mainais gavo žmoną, 
bet tiek to 
tai nebe naujiena

Lietuvių politiniai kliubai 
ir geresnės ir 
džjos 
būt dėl 'karščio. Tatai yra na
tūralu. Ir kitokie gyviai, kaip 
paukščiai, driežai, net uodai, 
dideliam karšty slepiasi pavė
sy, kad juo ekonomiškiau pa
kenčiamų kūno tetnperaturą pa
laikyti. O juk karšta dabar — 
ar nę?

ma, jeigu šuva įkanda žmogų, 
tai ne naujiena; ot jei žmogus 
įkąstų šunį, tai jau tikrai bu
tų naujiena. —Rep.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

Tarp Chicagos 
Lietuvių

turi kostu- 
esi Užimtas. Nepataikai 

tamstos' nelaimė.
pav. ir su 
ia, malevo- 

ja visą amžių ir gal būt nė vie
no paveikslo neparduoda, o ki
tas, žiūrėk,' audeklą po audeklo 
išleidžia.

August Busch, 24 mtų, 12125 
Emerald avenue, tapo lengvai 
sužeistas ketvirtadienį, kai au
tomobilis, kurį operavo Fred 
Benedetto (10504 Wabash 
avenue), susikūlė su kitu, ku- 
rį operavo Barney Winslaus- 
kį, „12204 Union avė. ? ’

Ar nebūtų geriau, jei “Vil
nis” ir “Laisvė” liautųsi rašiu
sios apie “N.” redaktorių Gri
gaitį ir sklokininką Pruseiką, 
o pradėtų plačiau aiškinti apie 
Frainos rolę komunistų eilėse 
ir Frainos pėdomis einančius 
dabar kai kuriuos “stalincus”.

Iš to butų sveikiau darbo 
klesos žmonėms ir rasi galima 

ar toli- 
suorgani-

vi tiesiog ant bado slenksčio. 
Jų namas veikiausia busiąs 
parduotas už morgičius. Ma
noma, kad nedarbas ^pač pa
veikęs į Barczako elgesį su sa
vo šeima.

' [Acme-P. B A. Photo] .
. , • • i

James Mattern (po kairei) ir Bennett Griffin, Amerikos lakū
nai. Beskrendant į Maskvą jų dviejų lėktuvas sugedo ir juodu 

turėjo nusileisti ant žemės. •

Net spikyzės, ir tos snaudžia.
Pirm kiek laiko vietos polici

ja buvo pradėjusi smarkiai im
ti už pakarpos naminėlės virė
jus ir virėjas^ ^patingai tuos, 
kurie neturi laisnio tokiam ar 
kitokiam bizniui varyti. Dabar 
tačiau vajus prieš spikyzės1 at
rodą pasiliovęs. O pasiliovęs gal 
būt ir todėl, kad šios pramonės 
vertelgos tapo labai atsargus. 
Atsargiems gi, kaip žinoma, ne
laimių pasitaiko mažiau, ne kad 
mažai ką paisantiems.

Tai pp. Strumilos ir Talačkos. 
Byla dėl reikalų svetainės, ku
rią tūlas laikas atgal p. Talačka 
rendavo iš p. Strumilos.

Seno Petro pastabos 
apie raudonus 

šnipus

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; sū pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina Q g
Tik oOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gr^/nstikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
lakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; aųgštcsnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Kiek geresnis laikas komu
nistams. žinote, depresija:, sto
ka pinigų, stoka drabužių, sto
ka ir maisto., O kur taksos, kur 
morgičių mokėjimas, kur įvai
rių kitokių skolų pribrendimas? 
Taigi ’ ot komunistų 1 šauksmai 
apie žmonių vargus, apie išnau
dojimą ir apie Sovietų rojįų pa
siekia piliečių ausis.

Teisybe, piliečiai supranta, 
kad iš tų komunistų šauksmų 
naudos tiek, kiek iš* jaučio pie
no; teisybė, piliečiai netiki nė 
Sovietų rojum; bet neturint 
darbo, nė parankumų namie, 
pasiklauso ir komunistįj maldų. 
Lygiai taip pasiklauso/ kaip, 
praeiviai salveišių armijos bųb- 
nų mušimo ir psalmių giedoji
mo.' į : •

Koinųnistams tatai iįįoda pa
sitenkinimo. Tokio pat, pasiten
kinimo, kokio turi dukraitė, 
kepdama “mud pieš”, kai ma
tė, kad jos motina kepa blynus 
pusdieniui.

kandidatus ir gelbėdavo repu- 
blikonų vajams, bet prielan
kumo iki šiol iš republikonų 
susilaukdavę nedaug.

Republikonų kandidatas į 
gubernatorius pasižadėjo tu
rėti onienėje kalbamus įrody
mus ir lietuvių neužmiršti.

Lietuvius perstatė p. Smal- 
l’ui valstijos, senatorius Lori- 
mer, gražiai apibudindamas 
juos, kaip skaitlingą gyventojų 
koloniją ypač Chicagoj.

Kada jau lietuvių delegacija 
rengėsi apleisti p. Small’o ofi
są, tai pasirodė sekretorius 
Illinois valstijos metinės paro
dos (fair). Sekretorius kreipė
si į lietuvius klausimu, ar jie 
negalėtų pasitarnauti užkvicti- 
mui nors vieno lietuvių choro 
dainuoti kalbamo] parodoj, 
kuri rengiama yra Kankakee 
mieste. Prašė, regis, dalyvauti 
rugpiučio 14 dieną.

Paroda jau turi pasižadėji
mų kitų tautinių grupių daly
vauti, kaip lenkų, čekų ir ki
tų. Tenka manyti, kad ir mi
nėti lietuviai, į kuriuos kreip
tasi šiuo prašymu, susižinos su 
lietuvių chorais ir, rasi, jų 
tautiečiai pasirodys parodoj.

Paul Kruger, 40 metų, 251 
Eact 115 Street, tapo lengvai 
sužeistas, kai automobilis, ku
rį operavo Frpnk Varnauskas, 
304 Kensington 
su kitu karu, 
William De Witt 
109 st 
Edbrooke avė. ir 112 gatvės

O štai kai kas iš šeimyninio 
gyvenimo. South Chicago 
teisme perkratinėta byla iš
kelta tūlam Anton Barczak, 
42 metų, 12206 Wallace st. 
Kaltinimus darė policininkė 
moteris Mrs. Wightman.

Pasirodė teisme, kad Bar> 
czak nuožmiai elgėsįs su savo 
žmona ir vaikais. Mušdavęs 
juos, laikydavęs skiepe didžiu
mą laiko.

Teisėjas Lupę paskyrė vyrui 
užsimokėti piniginės bausmes 
$100. O kadangi vyras netu
rėjo reikalingos pinigų sumos, 
tai jam teks atidirbti 55 die
nas kalėjime.

Tyrinėjimus parodė, 
pats Barczak jau nedirba ant* 
rus metus ir kad šeimyna sto

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
.1 Tel. Calumet 3398

butų artimesnė 
mesnėj ateity vi 
zuoti darbininkų 'unijas, kaip 
kad buvo jos suorganizuotos 
13 metų atgal, kada priskaitė 
jau apie 5,000,000 narių.

Ir vėl butų galima suorgani
zuoti tokią stiprią politinę 
darbininkų partiją, kokia buvo 
Socialistų Partija 1919 metais 
(prieš skilimą), ir dar stipres
nę, nes šiandie yra laikas ge
riau pribrendęs tokiai parti
jai, negu prieš 13 metų. / 

'Tvirta organizuota jėga ga
lėtumėm laimėti daug pageri
nimų darbininkų ir abelnai 
visuomenės labui.

šiandie tik Wall stritis taria 
ačiū Frainai, jo įpėdiniams 
komunistams, kad jie pagel
bėjo sugriauti darbininkų uni
jas.

Bet nėra niekas amžinas. 
Taip ir ši šnipų gadyne nėra 
amžina. Ateis laikas, kada 
darbo masės pažins draugus ir 
priešus. Senas Petras.

kurie gi, atrodo, ir pilnai “bi- 
zi” yra. Kiek pelno padaro, tai 
jau kitas .klausimas. Gal būt, 
kaip šitokiais laikais,’ ne dau
giausia..

Bet štai 103 gatvėj yra lie
tuvių TumŠių šeimos bučerne 
ir grosernė. Ji, atrodo, verčiasi 
ytin gerai. Du ar trys žmonės 
vos spėja apsidirbti, o šeštadie- 
niaiš ir visa šeimyna tur dirbti 
išsijuosusi.

Bendrai, net grosęrnės ir bu- 
černes biznis sakytumei turi 
meno (dailės) požymių. Sugebi 
tinkamiau patarnauti, pataikai 
publikos skoniui 
merių 
publikai 
Panašiai . atsitinka 
piešėjais. Vienas t

prastesnės val- 
nieko neveikia. Tur

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už. pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Washtenaw Avė. '

Komunistų taktika, tiksliau 
pasakyti, jų elgėsis praeity ir 
šiandie teikė progos ir tebe- 
teikia jos šnipams maišytis jų 
tarpe ir įtaką daryti. Rezulta
tas gi toks, kad komunistai 
negali pasitikėti vienas kitu, 
kad dažnai priseina vienam 
kitą nužiūrėti šnipinėjimu — 
turint pamato ar visai bė pa
mato.

Kilus šiam klausimui prisi
mena kitas dalykas iš praei
ties. 'Juk savo laiku visą ko
munistų partiją pagimdė pas- 
kilbęs Fraina. Fraina buvo 
apkaltintas šnipu esant. Bet 
komunistai ilgai užginčijo tą 
kaltinimą, o vėliau jie visaip 
išsisukinėjo nuo Frainos.

PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 
W. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $ 15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

Jei neskaityti , bizniu spiky- 
zių, tai daugiausia lietuvių yra 
tur bųt bučernią ir grosernių 
bizny. Kaip jie^is klojasi?

Atsakymas: <yisaip. Vienipas komunistus, ir tuos 
lietuviškus komisarus, 
šnipų, liudija kai ku- 

gan aiškus įvykiai. Jau 
kelis kartus policija lankė 
“Vilnies” svetainę ir net kele
tą asmenų areštavo ten. Taigi 
atrodo, kad slaptoji policija 
vis dar gauna informacijų apie 
komunistų darbuotę.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo 
tą darbą. Taipgi darome 
it abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET
• WORKS

3218 So. Halsted 
Tel. Victory 4965

Bėda kai kuriems su namais. 
Štai žmonės, darbo žmones, tau- 
pino skatiką prie skatiko, var
žėsi, gereshio drabužio atsiža
dėjo, kad tik’ sutaupinti ką 
nors. Atrodė jau, kad sutaupi- 
no. Nusipirko, namelį, žinomrt, 
užmokėti už jį vienu kartu ne
pajėgė. Paliko morgičių. O da
bar tas morgičįtis, lyg virvė ant 
kaklo, smaugįa. Ir juo toliau, 
tuo labiau veržia ir tuo dides
niam skaičiui. Jau ir iš lietuvių 
vienas kitas neteko namelio, 
kurį sunkiomis pastangomis bu
vo įsigijęs;

didele didžiuma 
už republikonus

Sklokininkų “Naujoji Gady
nė” No. 26-me (birž. 30 d.) 
klausia, ar tiesa„ kad Chicagoj 
iš jaunųjų komunistų lygos 
tapę išmesti Sideravičiukai, 
kurie buvę kaltinti išdavinėji
mu.

“Vilnis” šį klausimą turėtų 
atsakyti, nes pats senasis Side- 
revičius yra bimbinės linijos 
gynėjas.

Bet Senas Petras pranašau
ja “N. G.” skaitytojams, kad 
nė “Vilnis”, nė “Laisvė” tin
kamo paaiškinimo neduos.

Depresija! Ji paliečia, galima 
sakyti, visą šios apielinkės gy
venimą. Gaį paliečia aršiau, nei 
kitų kolonijų. Mat, šičia didžiu
moj žmonės dirbdavo gelžkelių 
dirbtuvėse arba šapose, turin
čiose tokių ar kitokių ryšių su 
gelžkeliais.

Kai šių pagrindinio darbo 
žmonių užsiėmimo dirbtuvių ra
tai sukosi, tai ir kitos dirbtu
vėlės ir bizniai riedėjo ytin 
sklandžiai. Sustojo ’ didžiosios 
šapos ūžusios, užsiraukė darbo 
žmonių delmonai, ėnęė šlubuoti 
ir biznis.

Praėjusį šeštadienį
16 dieną, penki atstovai iš Lie
tuvių Centralinės Republikonų 
Organizacijos atlankė Illinois 
republikonų partijos kandida
tą į gubernatorius, Len Smal- 

Kankakee mieste.
Jie kalbėjosi su kandidatu 

gan ilgą laiką. Tarp kitko jie 
įrodinėjo, kad lietuviai per il
gus laikus 
^alsuodavę

Praėjusią savaitę keletą lie
tuvių ištiko automobilių nelai
mės. Vienas tų lietuvių buvęs 
Peter Smith, bedarbis, gyvenęs 
bedarbių tarybos buveinėje 
prie 10413 Michigan avė. •* v

Kaip praneša vietos laikraš
tis, jisai išėjo iš už automobi
lio važiavusio šiaurės link 
State gatves ir pataikė į kelią 
kitam automobiliui. Tapo sun
kiai sužeistas. Sužeistasis bu
vo nugabenąs į kauntėš ligoni
nę, bet jo gyvesties nepavyko 
išgelbėti.

Nelaimė atsitiko naktį iš 
ketvirtadienio į penktadienį 
prie 105 ir State gatvių.

Pereitą ketvirtadienį nusižu
dė Antanas Sarsevičius, apie 
50 metų amžiaus žmogus, Jis 
pasikorė savo barzdaskutykloj. 
Velionis paliko Lietuvoj žmoną 
ir porą vaikų,-

Vclionies kūnas randasi pas 
lenką graborių, 1410 N. Ash
land Avė., kur ir įvyks koro
nerio tyrinėjimas.

Nusižudymo priežastis, — 
vargingas gyvenimas.

V. Vaitkevičius.

avė., susikūlė 
i operavo 
329 West 

Nelaimė atsitiko prie

Lietuviai lankėsi pas
1 Small’ą

ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arija išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys. skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra n. cik patogu, b« ir naudinga. D«1 
smulkmenų ttlefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St., Chicago. III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at>
, U-1'1-

siųsti man pavyzdį No

Mitros

MOTERYS le$-va 
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia .sek- 
minga per daugelį 
metų. Dieninės ir Yjk 
vakarinės klesos. 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb- J
kitę daug pinigų.“ ■

HEIM SCHOOL , 
OF BEAUTY CULTURE

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Bet kaip gyvena žmonės ne
dirbdami? Savotiškai j šį klau
simu atsakė vienas reporterio 
draugas: girdi, draugas drau
gą skriaudžia. Kitaip sakant, 
nelaimingesnis glaudžiasi' prie 
laimingesnio draugo, giminaitis 
prie giminaičio, vienas kitas 
gauna paramos iš riiiesto ^r iš 
pašalpds organizacijų. Tkip ir 
Skursta ir laukią goresnės atei
ties. O y kada sulauks jos, tai 
nežino;

2883 jLėrigva ir gfaži vasarinė suknelė. Sukirptoj dtieros 12, 
!20, taipgi 36 Ir 38 colių per’krutinę. <. > < <

2919 —- Paprasta,- bet graži vasarine suknelė. Sukirptos mieros 12 
ir 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

• 3358 — Žurstelis ir suknelė išvien. Toks rūbas tinka šiltėsniam orui atėjus. 
Sukirptos miėros 2 .4 ir 6 mętų amžiaus mergaitėm., - v •

>■ Vasarinė nfadų knyga. Didelis pasirinkimas visokių suknelių, bliuzkų. Kaina tik 
10 centų. z

Norint gauti vieną ar, dau
giau virš nurodytų pavyzdžių; 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį; pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa? 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cęnty. GalL 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos. Pattem Deni., 1739 
Ępa ųdhted 3t., Chicago, UI.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemt Pardavimoj
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant 

6504 So. Washtenaw Avė. ’ 
CHICAGO, ILL.

Business Service 
________ Biznio .Patarnavimas 

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimus na

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

% 1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

.. . _? ičirfiklmų. Be priverstino
loilsio. Sis paprastas g-ydymasis namie leid- 

llĮkti buvo reikalus kaip papraš
ai—iinoma, JM nesate tiek paliegę, kad 

jriverstl giilfitl lovoje. Tokiame atsiti- 
Emerald J Oil veikla taip greitai, kad 

’ ist; kojų Žaizdas, sumažinti suti- 
lafialinti visus skausmus, kad jus 
alkų galėsite atsikelti. Tiktai lai-Vl. ___ _ " i:.::.-

skuęsta, kiti laikosi geriau. Kai aSįlneX'u.a8 nepa811alky8 Ju81i

Furirished Rooms
RENDON moderniškas kambarys vy 

rui, prie mažos šeimynos. 6236 So. Ar 
jesjan Avė., Prospect 0767,

Help Wanted—-Male-Femąle 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PARDAVĖJŲ
Chicago ir kituose miestuose arba 

farmose. • Patyrimas nereikalingas, gali
ma uždirbti nuo 5 dolerių į dieną ir 
daugiau. Iš kitur galit kreiptis per laiš
ką dek platesnių žinių.

- C. P. SUROMSKIS CO. • » 
3352 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Personai 
Ąsrn.eiiĮi Ieško

IEŠKAU apsivedimui turtingos mo
teries apie 40 metų amžiaus. Esu naš
lys, turiu gražius namus, du vaiku — 
mergaitę 9 ir berniuką 11 metų. Man 
reikia geros šeimininkės. Box 1458, 
Naujienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Educational /

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO 

Dienomis* ar vakarais. De! informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
, COLLEGE

672 Wtit Madison Street




