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Kojinių darbininkų 
unija pasisako už 
Thomas ir Maurer

» 111 ■■ 1 ■■ ' ■———
Unijos konvencija Jšreiškė pa

geidavimą suorganizuoti dar
bininkų partiją.

Philadelphia, Pa., liepos 19. 
American Federation of Full 
Fashioned Hosiery įVVorkers 
konvencija priėmė rezoliuciją, 
kurioje užtvirtino socialistų 
kandidatus j J. V. preziden
tus ir vice-prezidentus Norman 
Thomas ir James H. Maurer. 
Be to, konvencija, išreiškė pa
geidavimą, kad butų suorganir 
zuota nepriklausoma politin 5 
darbininkų partija <*” ir tai įi 
tikslui instruktavo delegatus 
kovoti United Textile Workers 
unijoje ir American Federa
tion of Labor, kad jos prisidė
tų prie tos partijos organiza
vimo darbo.

Pasisakydama už socialistų 
kandidatus, konvencija pareiš
kė, kad Hooveris ir Roosevel- 
tas pakartotinai apvylė darbi
ninkus ir nesuteikė jiems jo
kios vilties palengvinti dabar
tines sunkias ekonomines są
lygas o Thomas ir Maurer jau 
nuo seniai yra pasižymėję orga
nizuotų darbininkų veikime.

Mirė buvęs Francijos 
ambasadorius J, V:

Jusscrand ‘
Paryžius, liepos 18. — Su

laukęs 77 metų amžiaus mirė 
žymus Francijos diplomatas ir 
buvęs ambasadorius J. V. Jean 
Julės Jusserand.

Brazilijos preziden
tas užėmė 3 sukilė

lių miestus 
' , f — M M II —— * •

Rio De Janeiro, Brazilija, 
liepos 19. — Brazilijos armi
ja, kuriai vadovauja preziden
tas Vargas užėmė tris sukilė
lių miestus Sao Paulo valstijo
je.

Lakūnas Gronau i 
cago

Chi-

Berlynas, liepos 18. — Vo
kiečių lakūnas, jau perskridęs 
per Atlantiką, rengiasi žygį 
pakartoti ir kelionę planuoja 
per Grenlandiją, Labradorą ir 
Montreal, Kanadą į Chicago.

Cholera tebesiaučia 
Kinijoj

Washington, D. C., liepos 19. 
J. V. valdžiai praneša, kad 
Tientsin, Nankinge ir Shan- 
ghajuje pasirodė choleros epi
demija, kuri nuolat apima nau
jas sritis. Ikišiol priskaitoma 
apie 200 mirusių, o sergančių
jų yra apie 3,000.

Chicayai ir apylinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; vakare 
galimas lietus, lengvas pietva
karių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 7^5- 
97 laip.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
3:21. • n

Vokietijoje kalbama 
apie Papen planus 
diktatūrai Prūsuose
Kruvinos piuštynės Vokietijoje 
• nesiliauja; pirmadieny 'trys 
/ žuvo

Berlynas, liepos 19. — Vo
kietijos politiniuose rateliuose 
kalbama, kad didžiausioje Vo
kietijos valstijoje Prusnose bus 
jsteigta diktatūra. Diktatorium 
bus federalės valdžios komisi- 
jonierius.

Kancleris Von Papen pakvie
tė CPrusų vidaus reikalų minis- 
terį Kari Sovereing ir gerovės 
ministerį Heinrich Hirtsiefer 
j konferenciją, kuriai priduota 
didelė reikšmė ir kuri sukėlė 
kalbas apie diktatūrą.

Prūsų seimas ikišiol nepajė
gė paskirti premjerą, kuris 
turėtų didžiumą seimo narių 
balsų, todėl premjero Braun 
ir Severingo kabinetas tebe*- 
stovi valdžios priešakyje, nors 
tuojau po rinkimų jis įteikė 
rezignaciją. Be to, Prūsų ka
binetas keliais atvejais smar
kiai susikirto su federaliu Von 
Papeno kabinetu ir nacionalis
tai ir hitlerininkai pareikalavo, 
kad jis butų prašalintas.

Berlynas, liepos 19. — Nors 
vyriausybė uždraudė viešus su
sirinkimus ir demonstracijas, 
riaušės Vokietijoje nesiliauja. 
Pirmadienj nuo kulkų ir pei
lių puolė trys asmenys. Kruvi
nos riaušės tarp komunistų ir 
hitlerininkų jvyko Wesselinge, 
Striegau ir Hindenburgo mies
teliuose.

Grenlandijos ginčas vėl 
atiduotas Haagos 

teismui
Oslo, Norvegija, liepos 19. — 

Norvegija vėl atidavė Haagos 
teismui ginčą su Danija dėl 
Grenlandijos salos dalies. Nor
vegija ginčijamą sritį užėmė, 
bet Danija sutiko jos žinksnį 
triukšmingu protestu.

Unijistai ir neunįjistai 
revolveriais spreiiy 

džia ginčus
Marseilles, III., liepos 19. — 

(Prie Illinois valstijoje statomo 
tvenkinio tarp unijistų darbi
ninkų ir neunijistų įvyko susi
šaudymas. Vienas darbininkas 
mirė nuo revolverio kulkos, 
kiti trys buvo sunkokai su
žeisti.

Nusižudė Detroito ka
pitalistas

Detroit, Mich., liepos 19. — 
Grosse Pointe nusižudė Trus- 
con Steel bendrovės pirminin
kas ir kelių kitų bendrovių di
rektorius John W. Dyer. Bu
vo 57 metų amžiaus. /

Tyrinės Kentucky ang
liakasių padėtį

Washington, D. C., liepos 19. 
Eilė senatorių paruošė rezoliu
ciją, kurioje reikalaus kongre
so paskirti komisiją ištirti ang
liakasių padėtj Kentucky val
stijoje.

’ 1 111. ................... /

Baltimore, Md., liepos 18.7— 
Baftimore uoste sudegė trys 
Peęnsylvania traukinių linijos 
prieplaukos ir 15 vagonų. Nuo
stolių gaisras padarė apie 
$500,000. / f

Guatemala. — Stabas, reprezentuojąs senovės laikų kunigą, iškastas Piedras Negras maldyk
loje Guatemaloje.

■ i ■
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Sustreikavo 6,000 ■ 
darbininkų 
*

High Point, N. C., liepos 19. 
šiame miestelyje užsidarė apie 
100 fabrikų, kuomet sustrei
kavo kojinių fabriko darbinin
kai ir kitų dirbtuvių darbinin
kai prie streiko prisidėjo. High 
Point yra vienas didžiausių 
pietinių valstijų fabrikų cent
ras. 

’ • .

Anti-fašistų rezoliu
ciją perdavė Stiiri- 

sonui
Washington, D. C., liepos 19. 

Anti-fašistų laikraščio red. Va- 
Icnti rezoliucija, kurioje kon
gresas buvo reikalaujamas iš
tirti fašistų veikimą Jungtinė
se Valstijose, buvo perduota 
užsienių reikalų sekretoriui 
Stimsonui. Rezoliucijoje paduo
dama faktas, kad Italijos vice
konsulai New Yorke Castelano 
ir Cavadossi dalyvaują politi
niame veikime ir varą fašistiš
ką agitaciją.

Išvaikė veteranų 
būrį

Washington, D. C., liepos 19. 
Policija išvaikė 100 karo vete
ranų būrį, kurie maršavo į Bal
tąjį namą. Riaušių nebuvo. 
Dabar didelis skaičius “bonų 
armijos” veteranų rengiąsi 
vykti namo, nes kongresas su
sirinks tik gruodžio mėnesį.

Vyskupas išmetė į gat
vę 200 ligonių

New York, liepos 19. — Ke
li šimtai suvargusių ligonių 
griežtai pasmerkė vyskupą 
William T. Manning, kuris j sa
kė negalau jautiems išsikraus
tyti iš šv. Morkaus bažnyčios 
New Yorko beturčių distrikte 
Bowery. Sergantieji' ten gulė
jo per kurį laiką, bet vysku
pas uždraudė jiems naudotis 
bažnyčios pastoge.'

Daugiau divorsų negu 
' 7 vedybų •

Washington, P. C., liepos 19. 
Per paskutinius dviėju’s me
tus IV, sumažėjo divorsų įį 
vedybų'skaičius. Vienok divor
sų sumažėjimo nuošimtis1-bu
vo žymiai mažesnis už vedybų.

Sao Paulo sukilėliai 
atmetė vyriausybes 
siūlomą amnestiją 
\: ■ ’------ ■

Kubą, Uruguay iv Bolivija pri
pažįsta Čilės socialistinę valdžią

Santiago, čili, liepos 19. — 
Provizorinis čili valstybės pre
zidentas Carlos G. Davila pa
skelbė, kad Uruguajus^ Kuba 
ir Bolivija pripažino naująją 
Čili socialistinę valdžią. -

Čili valdžia kreipėsi į užsie
nio valstybes ieškodama pri
pažinimo pereitą savaitę ir pa
reiškė, kad ji gali palaikyti 
tvayką šalyje ir prižadėjo iš
pildyti visas tarptautines obli
gacijas.

Suokalbis Peru valstybėj
Lima, {Peru, liepos 19.— Vy

riausybė paskelbė, kad Huaraze 
buvo rengiamas suokalbis, ku
ris tačiau neturėjo progos iš-' 
bujuoti, nes valdžia laiku su
ėmė suokalbio rengėjus.

Sao Paulo, Brazilija, liepos 
19. — Sao Paulo valstijos su
kilėliai atmetė Vargas valdžios 
amnestijos pasiūlymą. Siūlyda
ma amnestiją visiems sukilė
liams valdžia planavo sueiti su 
jų vadais ir galutinai susitarus, 
sukilimą likviduoti* Prisibijo; 
ma, kad į sukilėlių pusę ren
giasi pereiti ir Rio Grande 
valstija.

Turkija 56 Tautų Są
jungos narė

.* ‘ M

Geneva, Šveicarija, liepos 19. 
Turkija oficialiai įstojo į Tau
tų Sąjungą. Ji yra 56 sąjungos 
narė. . ? ;

■’ -------------------------------1' ■

Anglijos oro laivyno 
' manevrai

\ _J J 1 ■' ' ,Lr
London, Anglija, liepos 19.— 

Pirmadienį prasidėjo karališko 
Anglijos oro laivyno manevrai. 
Dalyvauja apie 260 lėktuvų ir 
keli tūkstančiai lakūnų. Ma
nevrai nusitęą kelias dienas.

Potvyniai Italijoje.•
-- ----- įįįį ;

Brescia, Italija, liepos 19.— 
Sabibia slėgyje išsiliejo’ dido
ka Vrendia upė ir apsėmė visas 
Odęlo miestelio • gatves, Gyven
tojai turėjo gelbėtis vienmarš
kiniai, nes vanduo išsiliejo 
nakties laiku.

Nori grąžinti 3.000,- 
000 Į darbą

Boston, Mass., liepos 19. — 
Bendroje konferencijoje Nau
josios Anglijos bedarbių pagal
bos organizacijos išvystė pla
ną, kuris, kaip tiki jo auto
riai; grąžintų 3,000,000 bedar
bių į darbą. Smulkmenos bus 
paskelbtos vėliau.

New Yorko siuvėjai 
rengiasi paskelbti

• streiką
New York, liepos 19. — New 

Yorko gubernatoriaus vietinin
kas H. Lehman kreipėsi į siu-, 
vėjų ir darbdavių atstovus ir 
sušaukė susirinkimą, norėda
mas išvengti gręsiančio siuvė
jų generalinio streiko paskel
bimo. Streikas paliestų 27,000 
darbininkų.

Tiki, kad Franci ja 
mažins ginkluš

Genevą, liepos 19. — J. V. 
delegacijos nusiginklavimo, kon
ferencijoje prispirti prie sie
nos, franeuzai greičiausiai su
tiks sumažinti "Francijos apsi
ginklavimą. Anglija ir Franci- 
ja eina iš vieno ir varosi prie 
to, kad prieš išsiskirstymą kon
ferencija priimtų kuo švelniau
sią rezoliuciją nusiginklavimo 
kįausimu.

Valstijos skuba su 
pagalbos prašymais f

Washington, D. C.,*liepos 19. 
Vos spėjo kongresas praleisti 
2 bilijonų pagalbos įstatymą, 
kuriame, tarp kito ko, numa
toma išdalinti valstijoms apie 
$300,000,000 bedarbių reika
lams, ūpie 30 valstijų padavė 
prašymus, reikalaudamos savo 
pinigų dalį. Didžiausias pinigų 
sumas reikalauja Illinois ir 
Pennsylvahia valstijos, abi po 
$45,000,000. Pirmoji,, paskolą 
gauti bus Pennsylvania.

Vandenyje . ieško $4,- 
000,000

....... i ui Tri*W
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Norfolk, Va., liepos 19. — 
1911 metais Atlantiko vande- 
nyne paskendo laivas Merida, 
•kuris vežė apie $4,000,000— 
$6,000,000 vertės < aukso it 
brangenybių. Dabar iš uosto 
išvyko laivas tų turtų ieškoti.

Lietuvos Naujienos
SSSR ir Anglijos at

stovai Klaipėdoj
Klaipėda, liepos 5. — Klai

pėdoj lankėsi SSSR atstovas 
Lietuvai p. Karskis. P. Kars- 
kis lankėsi pas krašto guber
natorių p. Gylį, turėjo pasi
matymą su direktorijos pirmi
ninku dr. šreiberiu ir seime
lio pirmininku p. Dressleriu.

Į Klaipėdą taip pat buvo at
vykęs SSSR prekybos atsto
vas p. Kušneris. P. Kušneris 
taip pat aplankė krašto guber
natorių p. Gylį, uosto direkci
jos pirmininką p. Visockj, su
sipažino su uosto statyba, ap
lankė uosto sandėlius, lentpiu- 
yes ir kai kuriuos bankus.

Klaipėdoj taip pat lankėsi 
anglų atstovybės Lietuvai 
charge d’affaires p. Preston. 
Jį priėmė Klaipėdos, krašto gu
bernatorius p. Gylys.

A. F. of L. bešališka 
ateinančiuose rin

kimuose
Atlantic City, N. J., liepos 

19. — Eksekutyvis . American 
Federation of Labor komite
tas- paskelbė, kad federacija 
bus bešališka lapkričio prezi
dento rinkimuose. ;sPareiškimą 
padarė federacijos pirmininkas 
Green, po nuodugnaus abiejų 
demokratų ir republikonų par
tijų platformų studijavimo. Fe
deracija jaučiasi apsivylusi, kad 
jų nurodymai darbininkų rei
kalais nebuvę i platformas į- 
traukti.

Britai planuoja akcyzus 
ant įvežamų valgomų 

- produktų
Quebec, Kanada, liepos 19.— 

Kanados žemdirbių organizaci
jos, norėdamos Anglijoje pa
gerinti rinką savo produktams 
Ottawps ekonominėje konferen
cijoje padarys pasiūlymą ap
dėti .akzyzu visus iš svetimų 
šalių atvežtus valgomus pro
duktus.

Mellon grįžta į J. V.
London, Anglija, liepos 19. 

Į NeW Yorką išplaukė Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Anglijai Andrew W. Mellon. J. 
V. pasiliks keletą savaičių. 
..................    ■"■n i ......  i ei ii

Dainininkas p. J. Ba
bravičius išvyko per 
Klaipėdą į Ameriką

Žinomas Amerikos lietuvis x 
ir valstybės operos solistas p. 
J. Babravičius liepos men. 30 
d. išvažiuoja į Klaipėdą, o -iš 
ten apie 15 rugpiučio važiuoja 
atgal į Ameriką. Prieš išvyk
damas dainininkas mano su
rengti atsisveikinimo koncertą 
Palangoj.

Cukrinių runkelių 
plantacijos Šiaulių 

aps. plečiasi
Šiauliai__ šiais metais Šiau

lių apskr. cukriniais runkeliais 
užsėtas plotas siekia per 1,500 
ha, tuo tarpu pernai buvo vos 
1,000 ha. Daugiausia runkelių 
užsėta Joniškio rajone (Kriu
kų. Žeimelio, tPakruojaųs, Lin
kuvos ir kit. valsč.), mažiau
sia Šiaulių vai. Iš pasėlių pa
tikrinimo duomenų aiškėja, 
kad šiemet runkelių derlius 
numatomas virš vidutinio, ge
resnis kaip 1931 met. Paste
bėta, kad daugumas auginto- ’ 
jų yra įgiję jau gerą patyri
mą runkeliams auginti, nes 
retinimo ir ravėjimo darbai 
dabar dirbami laiku ir tiksliai.

Dzenkaiti vokiečiai A—> 
tardo

Vokiečiai suimtą lietuvių pa
sienio pęlic. Įeit. Dženkaitį te
belaiko Tilžės kalėjime. Jį tar
dė jau net du kartus, pirmą 
kartą policijos prefektūroj, o 
antrą — pačiame kalėjime. Jam 
ieškoma > primesti ne politinį 
nusikaltimą, bet kriminalinį. 
Svarbiausiu liudininku vokie
čiai prieš jį išstatė kontraban
dininką Kuję, baustą* už kon-. 
tranbandos gabenimą, kurj 
Dženkaitis buvo kelis kartus 
su kontrabanda sugavęs.

Kalėjime su juo pasimatyti 
leido tik lietuvių konsului Til
žėje, dr. E. Jatuliui, kuris su 
suimtuoju -galėjo kalbėtis tik 
lietuviškai. * ♦

Mokiniai atsisako kalbėti 
poterius

Alytus. '— Prieš mokslo me
tų pabaigą Alytaus gimnazijos 
kai kurie mokiniai nekalbėjo 
poterių per tikybos pamoką.



Suvaržė Emigraciją.
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URUGUAY
Visuomeninis Veikimas

dainuoja, kad;
‘ n.ebom Arg.en.tiny, 
klumpakojį ir suktinį, ten na 
šėmu kratų gerai...”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

pod znoinym 
kur šoka

įvažiavimą Ši o n

—M. J. Šileikis i
(Galas)

nas” lietuviškai pasakyti), kad 
lietuviai yrą variągų tautus air 
niak ‘‘Patiltai” jam paplojo. 
Tokie elementai parašė apgau
lingą. pasigyrimą Kaunan ir 
gavo Jo Ekscelencijos palai- 
miųimą. Urugvajaus lietuviai 

piktinasi, 
artojų litas

moįilį ir, radus ką npr» a.tsi- 
li uogavusio reikia būtinai su
varžyti. Žvyriniai ir duobėti 
vakarų keliai greit atpalai^o- 
ją suvaržytas dalis, o liuosą- 
Isias dažnai nulaužia.

ATOSTOGOS ANT RATŲ

se miesteliuose, tai ir visai pa
togių vietų su šiltu vandeniu 
ir net maudynėmis yra.

Juo toliau važiuoji, tuo 
brangiau už gesą tenka mokė
ti, nes kiekviena valstija turi 
savo taksas, apart federalių 
taksų. Brangiausias gesas yra 
Wyominge. Vietomis galonui 
geso reikia mokėti net po 35c.

rėjo kalbėti per radio iš St. 
Louis miesto ir agituot;, kad 
angliakasiai balsuotų už priė
mimą naujo agrcemento.

Tūlas katalikų kunigužis J. 
W .R. Magu iro, būtent prezi
dentas St. Viator Collegc, irgi 
agitavo per radio angliakasius 
balsuoti už naujų agreementą.

Pamatysime kas iš tos agita
cijos ir balsavimų išeis. Ang
liakasiai 9-to subdistrikto iš 
Franklyn County išsireiškė, 
kad jeigu ir butų nubalsuota 
priimti naują agreementą, tai 
jie vis tiek priešinsis 
dirbti. —G. Ainis.

siems i giminėms ir draugams 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Ilsėkis, Stasiau, po šios že 
mes užklode. Lai būna tau ra 
nni. Mes tavęs nepamiršime Ii 
gi patys pąs tave nukeliausi 
me. — Klubietis.

Urugvajaus parlamentas 
svarsto įstatymą, kuris labai, 
apsunkins 
respublikom Sąkoma, kad sa
vo konsulams užsieniuose jau 
išsiuntinėta slapta instrukcija 
nieko neįsileisti Urųgvajiup. 
Bus įsileidžiami tik čia gyve- 

ir pasiturinčių emi-n ančių 
grantų šeimynos ir pirkliai. 
Iki šiol Urugvajus buvo durys 
pietų Amerikon, nes į čia lai
svai įsileisdavo viso pasaulio 
emigrantus. Iš čia jie skirsty
davos! kitosna Pietų Ameri
kos respublikosna, o ypatingai 
slapta važiuodavo Argentinon, 
Tokį įstatymą pravesti Urug
vajų prispyrė kaimyninės res
publikos. —T. T. Titnagas.

kia važiuoti 50 iki Yankton, o 
iš ten U. S. 81 iki 16.

Tuo pačiu “šuviu galima nu
šauti tris zuikius.” Pasiekus 
Badlands Nat. Pk. yra, kaip 
pirmiau minėjau, labai įdo
mus nacionalis parkas. Pas
kui, irgi pakeliui į Yellowsto- 
ne, galima pamatyti Black 
Mills (irgi nacionalis parkas): 
Needles Drive, Hot Springs, 
daugybė kantonų, Syvan Lake, 
llarney Peak ir šimtus kilų 
įdomybių, kur nė pačiam Ycl- 
hnvstone nėra. Turistai neap
lenkia šitų vielų.

4 Liepos 13-tą dieną įvyko 
Reseirvoir parke didelis ang
liakasių masmitingas, kuria
me dalyvavo ir vakar atvyku
si keli šimtai angliakasių iš 
pietinės dalies Illinojaus. Šne
kama, kad jų atvyko apie 
3000. Iš artimesnių miestelių 
irgi nemažai suvažiavo. Iš 
Glesby, III., atvyko 50 auto
mobilių.

Kone visame Illinojuje pasi
reiškia tarpe angliakasių pasi
priešinimas naujam agreemen- 
tui. Kitas toksai skaitlingas 
masmitingas šiandie laikyta 
Belville, III. Iš Belville mass- 
mitingo 
Springfieldo 
Dar pirmu kartu čia 
skaitlinga angliakasių 
susirinko.

Čia daug apie viską 
beta.
žiaurus 
listinis

atsiųsta telegrama 
inassmitingui. 

tokia 
minia

Pakeliu/ į Yelloivslone galima 
matyli daug įdomių vietų.
Į Yellpvvstonc parką važiuo

ti iš Chieagos yra trumpiau
sias kelias U. S. 16. Reikia 
paimti U. S. 20 ir važiuoti juo 
iki VVaterloo arba Sioux City, 
Iowa. Iš Waterloo neikia imti 
218 iki Mason City, La./ o iš 
ten bus kelias 18, kuris nuves 
iki Sioux Fa Ils, gi iš ten ir 
prasideda kelias 16 iki pat 
Yellowstone. Iš Sioux City rei-

(Tęšinys)
Keletas patgfįhių aulomobilis- 

tajns.
Daug lietuvių turi, gerus au

tomobilius ir mėgsta kartais 
tolimon kelionėn važiuoti. Bet 
tas, kuris planuoja panašią 
kelionę, gal butų ne prošalį 
žinoti kas seka:

1. Pirm išvažiuojant reikia 
nuodugniai peržiūrėti auto-

minia
suriko
Taylorville!”

Nutarta važiuoti ir ten įvyk
din ii mass

pines, su bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuvės buvo gana 
skaitlingos, nes velionis prigu
lėjo prie “Amerikos Lietuvių 
Politikos Kliubo” ir taipjau tu
rėjo draugų.

Stasys Andrulis atkeliavo 
į Ameriką 1909 metais ir veik 
visą laiką gyveno Kenosha, 
AVis. Čia turėjo savo namą ir 
biznį, valgomų daiktų “Groce- 
ry and Meat Markei”. Apie 
tris metus atgal nusipirko ūkę 
ir patstaruoju laiku tai dau
ginus laiko būdavo ant ūkės, 6 
moteris prižiūrėdavo štorą. 
Vėlonis Stasys bedirbdamas 
ant ūkės ir sutiko tą baisią ne
laimę, nuo kurios tuojau ir

Labai teisingai paraše apie 
musų “patriotus” vienas kai
myninis laikraštis. Ten sako
ma:

i Nors pasaulinėje biržoje lic- 
■tuviškas litas nefiguruoja, bet 
i kruopštus Lietuvos artojai jo 
vertę išlaiko. Lito vertybė pa
kvipo visuose kampuose. Štai 
inet Urugvajuje lito kvapsnį 
pąjutę subėgo lietu viškon pa 
rapijon visokio plauko “pa
triotai”. “Ja lįubliu Litvaniju 
kak svoju rodnuj.ii žemi” — 
Lažinosi vienas “kapitan glav- 
navo morskovo šlaba v dobro- 
je carskoje vremia.” Laike is
toriškos arbatėlės jisai įrodi
nėjo, žinoma rusiškai, (nes de
šimtį metų Lietuvoje gyvenda
mas teišmoko tik “labas dė-

nu- 
tarta, taip ir padaryta. Užbai
gus čia mass-mitingą, tuo išsi
ryk iavo ilgos eilės trokų pilny 
žmonėmis ir nuvažiavo į Pea- 
body County Taylorville mie
stelį. čia tuoj prisipildė Tay- 
lorvillės miestelio gatvės atvy
kusiais svečiais ir pačiam vi- 
durmiesty pradėjo laikyti savo 
mass-mitingą. Atkartota tos 
pačios karštos prakalbos, Nu
duota nemažai pylos Christian 
County valdininkams, pasmer
kta naujas agreementas ir pa
kviesti šios apielinkės anglia
kasiai prie vienybės ir balsuo
ta už agreeniento atmetimą, 
šį kartą jau niekas atvyk il
siems svečiams nekliudė. Jie 
atlikę savo užduotį, išvyko na
mo, iš kur kas buvo atkeliavę.

Prieš išvažiuojant iš Spring
fieldo, svečiai angliakasiai 
gražiai padėkojo musų miesto 
majorui Mr. Kapp už jo sve
tingumą. Atvykusieji svečiai 
čia pasakė daug Vertingų gra
žių prakalbų ir rinitai visame 
pasielgė. Kreditas priklauso 
miesto majorui Kapp, kad jis 
nė svetainėje, nė parke savo 
tvarkdarių policijoj neparodė.

Balsavimai turėjo įvykti šeš
tadienį, liepos 16 dieną. Hlino- 
jaus angliakasių prezidentas 
John AValkeris nepaisydamas 
nei į jokius angliakasių protes
tus, patalpino į laikraščius agi
tuojantį straipsnį už naują 
agreementą. Jis sako, kad tai 
yra geriausias agreementas, ką 
jie galėjo nuo operatorių iš
gauti. Ir šios išgautos naujos 
algos, nors yra ir žymiai nu
skeltos, bet esančios vistiek 
dar didesnės, nei kur kitur 
minkštose angjhakasyklose.\

Lepos 15-tą dieną . vakare 
prezidentas JobnWalkeris tu-

‘2. Veržtuvai (brakes) irgi 
privalo būti geram stovyj, "nes 
prie įvairios temperatūros jų 
veikimas kartais labai pasikei
čia. Jus čia rasite visus aulo- 
^ipobilistus be galo greit va
žiuojant*, nežiūrint ar kelias 
gęras, ar blogas. Ir jus tą patį 
darysite.

3. Labąi. geras dalykas mo
kėti pačiam nusistątyti karbu- 
ratorių ir išsivalyti, sietelius, 
nes įvažiavus į kalnus, kur 
oras daug skystesnis, motoras 
dažnai visai netenka jėgos.

4. Daug sunkaus darbo ir 
dulkiu išvengiama turint gerus 
tairus. Žvyriųjų keliu visą lai
ką važiuojant,, tairai greit 
įgauna oro perviršių ir padilę 
ar nestiprus neatlaiko oro 
spaudimo,• — sprogsta. Geras 
dalykas turėti savo gauge ir 
laiks nuo laiko juos “nuče^ 
kiuoti.”

5. Ragas turi veikti, nes va
žiuojant kalnų užsisukimuose 
reikia triubyti; čia yra toks 
patvarkymas.

6. Kartais esti ne pro šalį 
vežtis kiek geso arba aliejaus. 
Bet kas važiuoja U. S. 16 ke
liu, iki pat Yellovvstone geso 
galima gauti trumpose ir di
desnėse distancijose, nedau
giau kaip 50—75 mylios. Ge
riau apsižiūrėti, kad lankoj 
visą laiką butų nors trečdalis 
geso. Valstijų mapas galima 
gauti geso stotyse dykai.

7. Dar vienas geras dalykas, 
! tai šoferiui * turėti “sun glas- 
■ sės/’ nes į vakarus važiuojant
nuo dulkių ir karščio saulės 
spinduliai pasidaro tiesiog ne
pakenčiami.

Nakvynei vietas galima gau
ti bet kur. Daugelyj vietų jas 
turi , geso stotys, o didesniuo-

Kęvingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

> Pavyzdiniai numeriai, mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 171 OKLAHOMA CITY, OKLA.

mirė.
Paliko dideliam nubudime 

moterį Oną ir sūnų Antaną, 
taipgi brolį Antaną^ir seserį 
Velionio moteris ir sūnus reiš-

Pirmadieni<risif Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais Penktadieniais

Bosweu Alex
Seserys Gray

Nat SHiiKfięr ir Normai ; brok^n^hirę 
lip v. va k.. Eastern Ddylighf Time 
(Rytų Drenoj, Šviesos Taupymo laiku) 

kiekvieną vakarą, išėmus sekmadienius
COLUMBIA NETWORK

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laįškams ir pinigams:

Germany, Derliu, SW 68, Schliessfach 8Q

prifcal- 
Labiausia smerkta šis 
ir neteisingas kapita- 
surėdymas. Protes

tuota ir smerkta unijos virši
ninkai už padarytą prastotais 
sanlygomis ir žemomis algo
mis naują agreemenlą. Smerk
ta unijos viršininkai ir už tai, 
kad jie nė .vakar, nė šiandie 
nepasirodė su važiavusia i ang
liakasių miniai. Girdi, jeigu 
iš tikro musų viršininkai ne
galėjo nuo operatorių išgauti 
mums didesnių algų ir geres
nių darbo sanlygų, tai kam 
dar jiems slapstytis. Jeigu jų 
sąžinė yra lyra, jie galėjo čia 
ateiti ir pasiaiškinti.

Nutarta dienoje balsavimo 
naujo agreeniento didžiausiu 
rupestingumu darbuotis, kad 
naujas agreementas butų at
mestas. Taipgi pasmerkta ir 
Christian County valdininkai, 
kurie važiuojančius angliaka
sius į Springfieldą norėjo su
stabdyti ir nepraleisti pro Tay
lorville miestelį. OR girdi, 
jau ir Illinojuje bandoma pa

lo. 2 Kentucky. Šitai 
ngliakasių išgirdusi 

“Važiuokime visi į

Jau buvo trumpa žinutė 
“Naujienose” apie Stasio An
drulio mirtį. Liepos 9-tą dieną 
Stasys Andriulis pjovė šieną 
ant savo ūkės. Kaip ten atsiti
ko, nieks tikrai nežino, nes tuo 
sykiu nieko nebuvo su juo, bet 
brolis Antanas pamatė arklius 
parbėgant į namus. Brolis bė- 
go žiūrėti, kas atsitiko, ir nu
bėgęs rado Stasį be sąmonės. 
Stasys Andrulis buvo taip bai
siai sukapotas mašinos, kad 
nesmagu ir pamislyfi. Sužeis
tas buvo nuvežtas į ligoninę ir 
ten tuoj aus pasimirė.

Velionis buvo 45 metų am
žiaus ir gyveno 6829 29th Ave- 
uue. Pašarvotas buvo pas gra- 
borių N. P. Mischler, 703 57th 
St., ir iš ten įvyko laidotuvės

Chesterfield Radio Programai
TroSiadienipiUr 

šoltadleniais

RUTH 
ETTING

SKAITO
PLATINA IR

REMIA

išgavimui apdraudimo ligoj# 
pašalpos. Tą žinutę tuoj aus. 
pasistehge patalpiniu musų 
emigracijos ‘gynėjai” “švytu
rys” ir Kliaugos “Žinios”,, tar
tum norėdium padėti šmeižei 
jams žeminti lietuvių vardų. 
Tačiau vietos lietuviai veikėjai,iš to juokiasi ii 

Kaip ten nebūtų
sistengė pas teisėją Ir Banco yra gcriune kurse ir jjs labai 
de Seguros, tą dalyką išaiškin- tinka puchcrai nusipirkti, ypa- 
li. Pasirodė, kad iš tų 73 asme- tingai tokiam eleimjntui, kuris 
nų buvo du urugvajiečiai ir kir
ti visi jugoslavai, bet nė vieno 
lietuvio nebuvo. Kadangi laik
raščio “La Mąnana” redakto
rius yra Jugoslavijos garbės 
konsulu, tai, matyt, sąmoninu 
gai pasistengė teisinti savo 
tautiečius, suversdamas kaltę 
lietuviams, žinodamas, kad 
Urugvajuj: nėra Lietuvos kon.- 
sulato.

Lietuvos atstovybei Buenos 
Aires reikėtų imtis skubiausių 
žygių lietuvių garbei atitaisyti 
ne tik per laikraščius, bet ir 
Urugvajaus valstybės įstaigose. 
N e atitaisius nė vienas lietuvis 
negaus žmoniškesnio darbo 
rimtesnėse įstaigose.

Lietuviško Lito Kvapas
Urugvajuje.

Nors sunkiai vienok eina so- 
cialistų laikraštis “Naujoji 
Banga”, daug baimės įvarantis 
atžagareiviams ir komsomol- 
cams. Kapočiuko “Tribūna” 
neturi pasisekimo Uruguajaus 
lietuviuose, nes glosto kunigą 
Radžiu ir pataikauja Daukan
to nevykusiai politikai. Rad- 
žiaus vadovaujami ir Buenos 
Aires fašistų iš konsulato pa
stogės padedami klerikalai de
da visas pastangas susikurti 
savo lizdą, bet visuomenėje 
neturi jokio pritarimo. So
cialistų parengimai Urugva^ 
juje geriausią lankomi.
Jugoslavus Vadina Lietuviais.

“A. L. B.” patajpįnp tokią 
korespondenciją iš mųsų res-- 
publikos:

Vienam Montevideo laikraš
ty “La Manana” iš praeito 
men. 30 dienos pasirodė žinia, 
kad 73 lietuviai, dirbantieji 
prie Urugvajaus geležinkelio 
darbų, įsileido po oda kokio 
tai stipraus skiedinio, kuris iš-

gaudinėjo Banco de Seguros,
■ .< ė >>-.VA. t

bet kad“ liiiis

K-':ė'' •' AV J

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis
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nu-

nebe-

Sako,

ĮVAIRENYBES
Indų religija draudžia in-

kaip 
rodos,

o kai kurios indų tikybi- 
sektos draudžia net vaba-

taip 
jeigu 
urve. 
Džio-

Antanas 
miestelin, nuėjo

su 
paštan

Vanderploeg Rettveld, 
South Holland, Illinois.
Westcott Motors, Ino. 
1246 Chlcago Avenue, 

Evanston, Illinois.
West Auto Sales, In*w 

611 S. 6th Avenue, 
Mayw0od, Illinois.

1201 Lake St.,

O kaip atsitiko?
- Dar nežinia tikrai.

ir Šiupėlė tarp;šūvis...
—Tai bene tik taip,

Trečiadienis, liepos 20, 1932

Pagriebė Antanas

o

t

r*
j

: 134-ton Stake. gurFZS/^ < 
J3 V'wheelb«se *7/00 
jcd aide gates , ■* W

o
o

9.
veikiausiai

U ■ -.4  ̂iroSiM • JI i

Gclbėkite!
Sukrėtė Antano 
aštrus balsas iš

.■

' ■ M

Albany Vark Motor Sales, 
810’2 Lawrence Avenue, 

Chlcago, Illinois. ' , 
Archer Chevrolet1 Sales ’ 
6211-15 Archer Avenue, • 

Argo, Illinois.
Ashland Avenub Motor Sales, 

6436-42 S. Ashland Avenue, 
Chlcago. Illinois.

Baumann Chevrolet Sales,. 
8616 Archer Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Blameuser Chevrolet Sales, 

Milės Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10624 S. Mlehlgan Avenue, 
Chlcago, Illinois.

Clarke-IIuleĮt Chevrolet Co.,

Clayton-Dean Chevrolet Co., 
2600 Washlngton Blvd., 

Cbicago, Illinois.
DesPlftlnes Motor Sales, 

DesPlaines, Illinois.
DesPlaines Valley Motors, 

. .Lemont, IlUnola.
Drlje Motor Sales, , 

6628 Roosevelt Road, 
Berwyn, Illinois.

Durst Chevrolet Company, 
1147-59 W. Jackson Blvd., 

Chlfcago, Illinois.
Egan Chevrolet Sales, 

6146 Mllvvaukee Avenue, 
Chlcago, Illinois.

10. H. Fleok & Company, 
Hlnsdale, Illinois.

Garfield Chevrolet Sales Co. 
6 E. Garfield Blvd. 

Chlcago, III.

strėnom pagulta, 
kraujas 

smarkiai švirkšti.

i' ' '; ■■ . - s

Caley Brothers,
>24 8. Mlehlgan A 

Chlcaao, IHlnols.
Mldlothlan, Illinois.

" r Salee, 
Street,

. NAUJIENOS, Clnčago, UI.'
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Algirdas Margeris.
" -v

Žmogienos Mėsinyčia
kų, kad taip paniurę? — tuoj 
paklausė šeimininkė.

—Žinai, misiuk, Džiovas la
bai apdegė, — tyliai prašneko 
Antanas.

— Džiovas apdegė! 
stebo šeimininkė.

- Nežinia, ar ilgai begyvens. 
Labai apdegė ir rankos

(Tęsinys)
Rokas ėjo gyvai, smarkiai. 

Antanas net stebėjosi, kad Ro
ko kojos šį rytų tokios leng
vos. Jis net vienų kita kartų 
bandė įžvelgti, bene jau taip 
greitai Roko naujų batų stori 
puspadžiai ir didelėmis galvo
mis vinys sudilo, palengvėjo, 
kad jis taip lengvai dabar ei- teko 
na.

Ir anglis šiandien atrodė Ro
kui lengvesnė 
molio ir anglies sklandžiau 
lindo, ir parako durnai nebu-j Tonini Griškiui, kuris 
vo tokie biaurųs. Dar ir vie- jau trečias mėnuo ligoninėj te 

'iiuolikta valanda, o jau Rokas 
buvo du karus užliodavęs; ži
noma, Antanas, kaip papras
tai, padėjo jam aukštų Laupą 
užkrauti.

Viskas 
smagiai butų ir tebėėję, 
ne baisi nelaimė gretame 

—Gelbėkite! 
vas dega! — 
ir Roko ausis 
gretimo urvo.

—Bėkime, Rokai! Kuo grei
čiausiai !
savo švarkų ir pasileido bėgti 
į nelaimės vietų. Per tirštus 
durnus Antanas mažai bematė, 
bet jis žinojo, kur yra Džiū
vo darbavietė ir kas atsitiko.

—Duokite vandens! Rėk, 
Rokai, prie musų skrynios ir 
atnešk vandens!

—Džiovai! Džiovai!!
—Bet Džiovas tylėjo. Jis bu- 

vo be sųmonės.
Atbėgo Rokas su vandeniu. 

Antanas suliejo Džiovu pajuo
dusių kaktų, veidų, krutinę, 
įpylė biskį į burnų, bet Džio
vas nuryti jau nebegalėjo.

O vis dėlto Džiovo kūne gy- 
aMyčs dar buvo. Lėtai kilno
josi jo krūtinė ir pro apdegu
sias, suaižėjusias juodas lupas 
tyliai švilpė oras. Su kiekvienu 
širdies mušimu išsitempė 
kaklo gyslos, kilnodamos su
degusių, juodų, kietų, kaip 
puodo palitura, odų, kuri 
daugelyj vietų buvo trukusi ir 
plyšiuošė blizgėjo balta mėsa. 
Ausys buvo nukritę ir lėtai te
kėjo kraujas. Nosies tik kau
lai bepasilikę. Akių vokai už
sidarę, juodi, suaižėję, bet, gal 
būt, akis jie išsaugojo.

— Ranka! — kažkas sušuko.
Džiovas nebeturėjo dešines 

rankos. Iš karto manyta, kad 
ranka po
dabar, jį pavertus, 
pradėjo
Ranka aukščiau alkunės buvo 
visai nutrenkta. Antanas tuoj 
nutraukė savo marškinių ran 
kovę ir ja stipriai suveržė pa 
silikusį rankos stuobrį.

Kažkas surado prie urvo šie
nos rankų. Matyti, kad baisus 
sprogimas turėjo labai smar
kiai sienon jų trenkti, nes mė
sų jau nebebuvo, tik kaulai, ir 
tai ne visi. O gal vietoje mėsas 
nuplėšė ir gabalėliais išnešio
jo, kad nebuvo galima ir be
surasti jų.

Išvežė iš urvo Džiovų ligo
ninėn.

Antanas su Roku grįžo savo 
urvan. Sėdėjo juodu ant skry
nios ir abudu tylėjo.

—You no more no work to- 
day, — kalbėjo anglišku žar
gonu italas, atėjęs su mulu už- 
lioduoto karo išvežti..

—Yes, we no work no more 
today, we go kome, — biskį 
geresniu žargonu atsake Anta
nas.

Nuėjo Antanas su Roku dar- 
baviętėn, susirinko įrankius, 
atsinešė, sudėjo į skrynių, už
rakino ir išėjo namo.

Pats vidurdienis. Saulutė 
stačiai žiurėjo į žemę ir, ro
dos, visiems šviesti norėjo, — 
tik ne Džiovui: jis, veikiausiai, 
jau miręs...

Lėtai, tylėdami Antanas su 
Roku parėjo namo.

—Ar mulas įspyrė juodu, ar

gė. Dabar, sako, ir į žmogų ne
bepanašus.

Antanas su šeimininke ir to
liau kalbėjo, bet Rokas visai 
tylėjo. Jis dar tik “grinorius”; 
mažai apie angliakasių nelai
mes žinųs. Bet jei tik ilgiau čia 
padirbės, tai ir labai daug 
sužinos. Šios dienos įvykis, vei
kiausiai, bus niekad nepamirš
tinas šitos rūšies žinuolei ker
tinis akmuo. Taip...

Parėjo ir kiti . vyrai, tik 
Džiovas... Nusiprausė ir susė
do apie stalų. Kalbėjo apie 
Džiovų. Rokas bandė valgyti, 
bet jo akyse, tarytum, stovėjo 
nuodėguliu virtęs be rankos 
Džiovas, ir jis nebegalėjo kąs
nio nuryti. Kiti valgė. Mat, 
jiems jau nebe nauiena bai
siai sumankyti arba tiesiog iš
kepti gyvų žmonių kūnai...

Po. pietų išėjo 
Roku
ir nupirko dvi pinigų perlai
das.

Parėjo namo.
—Tai jau, spėju, boboms pi

nigų pasiuntėte, — lyg ir pa
šiepti bandė juodu šeiminin
kė.

(Bus daugiau)

[Acme-P. 8 A. Photo]

Londonas. — Dvasiškis H. F. 
Davidson,' kuris buvo rastas 
kaltas dėl nepadoraus elgimosi 
su moterimis. Bausmė jam bus 
paskirta vėliau.

mis užmuša karVę, veršiukų ar 
bulį, turi sunkiai atgailauti. 
Turi keliauti į šventųjų upę 
Gangu ir ten išsimaudyti. Ke
lionė labai sunki. Taip nusi
žengęs indas turi būtinai ke
liauti pėsčias, ir su savimi, iš
kėlęs ant pagalio, nešti užmuš
tojo gyvulio uodegų. Kiekvie
nas indas, sutikęs tokįjceliau- 
ninkų, būtinai turi spiaudyti į 
jį, kad jo nuodėmė ir jam ne
priliptų. Atgailestaujančiam 
lyg kokiam raupsuotam, ar ki
tokios ligos apsėstam, negali
ma įeiti pakeliui į namus ir 
kaimų. — Karvės ir jaučiai In
dijoj naudojami ūkio reika
lams. Karvės, pakinkytos į 
vežimus, Indi joj bėga beveik 
greičiau kaip Europoje arkr 
liai. Dramblys, nors L” labai 
gerbiamas, Indijoj ‘ imudoja- 
mas labai sunkiems darbams. 
Drambliai dalyvauja tikybinė
se procesijose, eisenose, tigrų 
medžioklėse ir kovose. Dramb
lį galima vadinti “Indijos tur-

tuolių arkliu,” nes ne kiekvie
nas įstengia dramblį išlaikyti, 
—Indijos kupranugariai labai 
pikti, visada nepatenkinti. 
Žmogaus įsakymų žodžiu ne
klauso, ir juda tik už apynas
rių tampomi arba tam tikros 
dūdelės garsais raginami. Su
neš, tie Europoje taip mylimi 
ir gerbiami sodybų sargai, In
dijoje, priešingai, laikomi ne
švariausiais, prakeiktais gyvu-

liais. šunes Indijoj iš namų ir 
kiemų žiauriai varomi ir todėl, 
visada alkani, sulysę ir /pikti 
blaškosi apylinkėse, tik naktį 
išdrįsdami artintis prie namų 
ir pavogti kokio maisto atma
tose. Kai kuriose Indijos vie
lose šuns mėsa valgoma.

Garsinkites Naujienose

Kaip gerbia indai 
žvėris

Indijos gyventojai čiabuviai 
labai gerbia gyvulius ir žvė
ris.
dui žvėrų mėsų naudoti mais
tui,
nes
lėlio užmušimų. Karvę ir kup
ranugarį indai laikd šventai
siais gyvuliais, tikėdami, kad 
jų kūnai yra prieglobstis mi
rusiojo žmogaus sielai. Indų 
vaikai nesvaido akmenų į var
les, nebado vabalėlių špilkute- 
mis, kaip kad dažnai Europos 
vaikai daro, žvirbliai, beždžio
nės, papūgos laisvai šeiminin
kauja laukuose ir indas nė ne
mėgina baidyti kenkėjų. O jei 
ir baido, tai keldamas triukš
mų, bet jokiu bildu ncmuŠda- 
mas. Jei kartais indas netyčio-

VIDURVASARINE
EKSKURSIJA

poumĮiERic
Statendam; «> Rotterdam 
Volendam ❖ Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam.) ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

Lietuvą
Iš New Yorko Ru^p. 13

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
— Visas—Kelias—Juromis—

Per Kopenhageną i Klaipėdą
—Paranku-^Švaru—Patogu—

'/lf Auiorfzuož<ts,S Laivakorčių Agentas
JUMIS TINKAMAI APRŪPINS
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0
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o
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O

SIUSKIT PER 
naujienas 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

i

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
♦

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas, ligas.
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir iSgydė tūkstančius ligonių.
dykai, p OFISO VALANDOS: ” ' ‘ '
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 ,West 26 St.

Jeigu kiti ne

patariau* 
Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1

kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
n

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE P0LICY

1 i

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas Vardas ir pavardė
Adresas
Amžius
Kam užrašote?
Ar giminė? ......

\ ■

slo

0

0

0
a°

0
d
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Stipriausias ir Ekonomiškiausias Trokas, Koki iš 
Pigiųjų Jus Galite Pirkti

nomiškiausių trokų, kokius galite pirkti!Reikia išimtinai labpi gero troko, kad atsaky
tų šiandienines važinoą reikalams. Jis turi tu- 

, reti pajėgą atlikti tolimas, keliones ir dideliu 
greitumu. Jis' yra turi būti taip įrengtas, kad 
vežėjas galėtų nepaisyti kelio sąlygų. Jis turi 
būti tokia, kuris butų galima operuoti su ma
žiausiu gaišinimu laiko taisymams ir su ma
žiausiai galimu gasolino ir aliejaus suvartoji
mu. Prie yisd to pridėjus didelę įtalpą, važia
vimo komfortą. ir ilgą tarnavimų, ir jus turite 
paveikslą idealio gabenimo vežimo. Ir dar dau
giau — jųS turite pilną; aprašymą Chevrolet 1 
naujo trokų pasirinkimo-—stipriausių ir eko-

Chassis
Priced as low as , \ A

Ali prices f. o. b. Flint, Michigan. Spėriai eąuipment extra. Low delivered prices and casy Q. M. A. C. teras.

Jų> šešių cilinderių motoras ir padaro juos taip 
veikliais —- f“ 
lių švelnumas sumažina visų, troke dalių dėvė
jimąsi. šešių cilipderių pajėga ir greitumas da
ro galimu didesnius bodies du didesne įtalpa, 
šešių cilinderių tikslumas teikia 'greitesnę val
domąją jėgą,, šiandie jus galite gauti šiuos Še
šių, cilinderių parankumus už žemiausias kai
nas visoj Chevrolet istorijoj!

CHEVROLET MOTOR CO., DETR0IT, MICH.
' ' Divi^ion of Q«a«rtJ Motore t

ir taip 'populiariais, šešių cilinde-

34-Ton modele with 
bodies as low as $460 *670

CHEVROLET SIX CYLINDER TRUCKS
MATYKIT vieną šiv pardavėjų 

' Lewls Auto Hales, 
8400 Ogden Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
Melnerney Motor Co., 

2715 N. Cicero Avenue, 
Chlcpgo, Illinois. 

McManus Motor Sales, 
6711 S. Westem Avenue, 

Chlpago, Illinois. 
Mlller Chevrolet Sales, 

1882 W. Irvlng Park Blvd. 
/ Chlcago, III. 

Milwaukee Avenue Motors, 
2604 Mllwaukee Avenue, 

Chlcago, Illinois.
Murray Service & Motor, 

652 Madlson Street, z 
Gąk Pork, IlUnols. 

Nclson Chevrolet .Sales, 
2840 N. Clark Street, 

Chlcago,. IlUnols.
i nė/.,1' i U 'Ii f U -1- •'. ■ ’ ■'' t* į ’ įi s. fi-n:i , j ...

H. and K. Chevrolet Co. 
La Grangė, III. \ 

Harry Chevrolet Sales, 
Harvey, IlUnola.

'naminei Chevrolet Co, 
7229-35 W. Grand Avė.

Chlcago, III. 
Hafner Chevrolet Co. 

2610-12 S. Mlehlgan Avė.
Chlcago, III.

Keenan Chevrolet Hales, 
6326 W. 22nd Street,

Cicero, Illinois. . • 
Kolseth-Reld Chevrolet, 
6364 W. Chlcago Avė., 

Chlcago, IlUnols, 
Kushler Chevrolet Sales, 

6817 Broadvvay 
Chlcago, IlUnola.

. Lavery Chevrolet Co. 
7116 . Exchange Avė.

(jhlcftgo,- ML
Clark-Maple 

1686 N. C 
Chlcago,

1į : ,
.• -jV- ■•.isV'* M

■• u,’; ; ’į >il'
' ; w t ■" ;.

Nickey Chevrolet Sales, Ine., 
' 6010 Irvlng Park Blvd., 

Chlcago, IlUnols.
Nleburger Chevrolet Co., 

7744 Stoney Island Avenue, 
Chioago, Illinois.

North Shore Chevrolet Sales 
611 Maln St., 
Wllmette, Iii.

Orme Chevrolet Co.
- 6200 Lake Park Avė.

Chlcago, Illinois
Ogden Avė. Motore, Ino. 

6887-41 Ogden Ąve.» 
Berwyn, IU.

Bay O’Connell Motor Co., 
4625 W. Madhon Street, 

Chioago, Illinois.
A. i. Oosterbeek Motor CO., 

7641 S. Halsted Street, '
> Chlcago, Illinois.

.............................. .
s < », ‘Jį". ■

■ ■ r ' V'', 

s.'i>

Bldgetfay Motor Salei, 
. Lansing, IlUnola.

Rooeovelt Motor Sales Co., 
3838 Rooaevelt Road, 

Chlcago, nilooia.
Selp Chevrolet Sales, 
862» Commercial Avė., 

Chioago, IlUnols.
Sheets Chevrolet Sales i 

6622 Av8,

Chlcago, Illinois.
TrLClty Motor Co., 
Park Rldge, IlUnols. ,

Uptown Motors -Corp., V 4869 Broadwev, 
Chlcago, DUnols.

492-6 Keatern Avenae, 
Blue Island, IlUnols. 

Yanson Chevrolet Co., Chlcago Helghts, Illinois.
Young & Hoffman Chevrolet, 

0220 8. Ashland Avė., 
. Chlcago, Illinois.
K G. W. Zander Motor 

Arllngton Heighta,
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu: i

Metams .................................  $8.00
Pusei metų ....................   4.00
Trims mėnesiams ............... 2.00
Dviem, mėnesiam ................... 1.50
Vienam menesiui ........................ .75

Chicago J per išnešiotojus:
Viena kopija ........................... 8c
Savaitei ......................................  18c
Mėnesiui ..................................  75c

guvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......    $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ...............  1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ...... r............ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........................   $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus' reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

kraštas. Ji visuomet buvo Rusijos aruodas. O šiemet, 
kaip matome, tenai badas. Prie to privedė Stalino po
litika; maišto atiminėjimas iš ūkininkų ir varymas jų 
į “kolchozus”.

pžvalga
PONO GEGUŽIO “ŽODIS.”

BONUSŲ MARŠUOTOJŲ NEPASISEKIMAS

Jungtinių Valstijų kongresas išsiskirstė, nepaten
kinęs karo veteranų reikalavimo, kad butų atmokėta 
jiems bonusai, kurie subręs 1945 m. Bet iš Washingtono 
pranešama, kad veteranų vadai dabar sumanė ruoštis 
naujai kampanijai, organizuodami visus bedarbius.

Smulkesnių žinių apie šitą naują sumanymą dar 
nėra, bet pamatinė jo mintis yra teisinga. Karo vete
ranai pačioje pradžioje padarė klaidą, reikalaudami, 
kad kongresas juos traktuotų, kaip ypatingą klasę žmo
nių, ir pripažintų jiems tokias privilegijas, kokių kiti 
žmonės neturi. Bet eks-kareiviai nėra skirtinga klasė. 
Tas faktas, kad jie prieš tryliką ar keturiolika metų 
dėvėjo kareivių uniformas, nėra pakankamas pagrin
das tam, kad valdžia lįstų į skolas ir mokėtų jiems pi
nigus.

Vienintelis pateisinimas susirinkusių Washingtone 
veteranų reikalavimui buvo tas, kad jie šiandie neturi 
darbo. Bet ne visi buvę, kareiviai yra bedarbiai. Dalis 
jų dirba, o kita dalis nėra darbininkai. Taigi bedarbiai 
eks-kareiviai turėjo jungtis su kitais bedarbiais ir ko
voti už visų bedarbių reikalus. Ir šitoje kovoje reikėjo 
ieškoti paramos ir pas dirbančius . darbininkus, nes 
darbininkas, kuris šiandie dirba, rytoj gali taip pat at
sidurti gatvėje. Kova už bedarbių aprūpinimą yra vi
sos darbininkų klasės reikalas.

Bonusų maršuotojų nepasisekimas Washingtone 
atidarė jų vadams akis, ir jeigu jie dabar ims organi
zuoti visus bedarbius, tai rudenį, kai kongresas vėl su
sirinks, jie bus jėga, su kuria valdžia turės skaitytis.

Susi

GREEN’O NUSIVYLIMAS

Amerikos Darbo Federacijos* vykdomoji taryba, 
susirinkusi Atlantic City, nutarė ir toliaus laikytis tra
dicinės “nepartinės politikos”, kurią Federacijai nu
statė dar nabašninkas Gompersas, patardamas organi
zuotiems darbininkams remti savo “draugus” kapita
listiškose partijose ir bausti savo “priešus”. Bet vyk
domosios tarybos vardu prezidentas Green išreiškė sa
vo “gilų nusivylimą” demokratų ir rėpublikonų platfor
momis, kurios buvo priimtos Chicagos konvencijose.

Anot Federacijos vadų, republikonų partijos plat
forma esanti palankesnė (?) darbininkų reikalavi
mams, negu demokratų platforma, bet nė viena šitų 
dviejų partijų nepriėmė darbininkų programo “taip 
pilnai, kaip buvo tikėtasi”.

Kas tiems “federeišių” biurokratams darosi, kad 
jie tauzija šitokius niekus? Jie sako, kad “buvo tikėta
si”, jogei republikonai arba demokratai pilnai paten
kins darbininkų reikalavimus savo platformomis. Iš 
kur tas tikėjimas pas juos buvo atsiradęs? Per pasku
tines kelias dešimtis metų nei republikonai, nei demo
kratai dar nė kartą nebuvo parodę nuoširdaus drau
giškumo darbininkams; priešingai, jų nusistatymas da
rėsi vis griežčiau ir griežčiau anti-darbininkiškas, ir 
todėl nebuvo nė mažiausio pamato tikėtis, kad šiemet 
bent vienoje "tų kapitalistinių partijų paims viršų dar
bininkų draugai.

Ponas Green ir jo kolegos per šiuos beveik trejus 
depresijos metus galėjo matyti, kiek gero darbininkai 
gali laukti iš kapitalistų ir jų valdžios.1

Pereitos savaitės “Tevyhėje” 
įdėta p. S. Gegužio, SLA. pre
zidento, “žodis SLA. nariams 
po seimui.” Dvi vietos jame 
yra vertos pažymėjimo: viena, 
kur p. Gegužis reiškia savo 
džiaugsmą, kad seimas jį išrin
ko vėl prezidentu, ir antra, 
kur jisai pasisako neketinąs 
daugiau kandidatuoti.

“žodžio” autorius rašo:
“Seimas dar kartą rado 

tinkamu išrinkti mane
vienijimo Prezidentu, nors 
prieš Seimą, o ypatingai no
minacijų metu, kaip žinote, 
buvo prieš mane varoma 
nelabai švari (?—“N.” Red.) 
agitacijos kampanija. Ne
paisant kas, kur ir ką blo
go padarė, tai už tą visą aš 
buvau kaltinamas... Gi aš 
tylėjau (“tylėjo,” atsakinė
damas savo oponentams 
sieksniniais straipsni a i s 
“Tėvynėje!” —“N.” Red.) ir 
laukiau Seimo, nes savo šir
dyje jaučiau, kad tokių pra
sikaltimų nesu papildęs ir 
todėl mano sąžinė buvo ra
mi. Žinojau, kad ateis lai
kas, kuomet SLA. nariai pa
matys kurioj pusėj teisybė, 
o tuomet jau nereikės pra
šyti, kad mane gintų. Kaip 
kartas šitai pamatė pereito 
Seimo delegatai ir tuos vi
sus man primetimus ‘prasi
kaltimus’ numetė į šalį ir 
vietoj mane pasmerkti, iš
rinko organizacijos Prezi
dentu. Vadinasi, mano nu
jautimas išsipildė ir dabar 
tie žmonės, kurie be jokio 
pasigailėjimo mane šmeižė, 
šiandie tuos šmeižtus turi 
atsiimti atgal. Iš šito gali ir 
privalėtų būti pasimokini- 
mas kiekvienam, kad jei ne
turi faktų, tai niekuomet 
nedrįsk kaltinti ar šmeižti 
žmogaus ar žmonių, nepai
sant kaip jo ar ju neapken
ti.”

BADAS UKRAINOJE

Ukrainiečių Biuras Londone savo biuletine, iš lie
pos mėn. 7 d. 1932 m., paskelbė ištraukas iš keleto laiš
kų, gautų iš Sovietų 'Ukrainos. Viename laiške sakoma: 

“Žmones Ukrainoje miršta badu. Mums rašo, 
kad jie suvalgė jau ne tik visus savo galvijus ir 
kiaules, bet net ir arklius, jeigu kur jų dar buvo.” 
Kitame laiške rašoma:

“Pas mus pasibaisėtinas maisto produktų tru
kumas. Musų šeima turi ištekliaus tik vienam mė
nesiui. Aš nežinau, kas bus paskui. * Karvę'! mums 
seniai atėmė, o dabar neturime nė kiaulės. Manau, 
kad artinasi galas musų gyvenimo. Nėra nei tau
kų, nei pieno ir negalima jų gauti, Atrodo, kad 
šiemet išnyko visos karvės. Niekas jų nebeturi.” 
Ukraina yra derlingiausias Sovietų Sąjungoje

Yra koktu skaitytu šitokius 
pareiškimus asmens, kuris 
pats gerai žino, kad jo pasa
kojimas yra pamuštas vėju, o 
no faktais. Kaltinimai prieš p. 
Gegužį būva “numesti į šalį’*: 
visai ne dėlto, kad butų buvęs 
įrodytas jų neteisingumas, bet 
dėlto, kad sudaryta iš srovinių 
frakcijų “mašina”, paties p. 
Gegužio diriguojama, nedavė’ 
delegatams nuodugniai išdis- 
kusuoti Devenio aferos klausi
mą ir smurtu pervarė neteisė
tą balsavimą seime.

Prieš p. Gegužio pareiški
mus stovi štai koki faktai:

1) Iš vakaro prieš tą skan-j 
dališką balsavimą Gegužio ša
lininkai kartu su Bačiuno šali
ninkais atlaikė bendrą “koku* 
są” (frakcijų susirinkimą) it 
susitarė neįleisti į SLA. prezi
dentus teisėtą .kandidatą F. J. 
Bagočių, pasiremiant tuo, prie
šingu Susivienijimo princi
pams, motyvu, kad jisai esąs 
“internacionalistas.”

2) Tame “kdkuse” Gegužis 
maldaute maldavo susirinku
sius delegatus duoti jam pro
gos “dar vieną terminą” išbū
ti prezidentu ir paskui “su 
garbe” pasitraukti. “Kokoso” 
dalyviai (pav. “Vienybės” re
daktorius Valaitis) sako, kad 
Gegužis savo kalba taip sten
gėsi sugraudinti delegatus, 
kad ir pats užsiašarojo.

3) Ne gana to, kad Gegiižįs 
graudžiai prąšė balsuoti už Jį, 
bet ...jisai savo kalboje dar. if 
prižadėjo Sekančiuose ’ rinki
muose remti Bačiuno kandida* 
turąjprezideidus.
« 4) Seimo posėdyje, nežiūrint 
į tą neteisėtą Gegužio šalinin
kų susitarimą su tautininkais, 
p. Tareilos pasiūlyta (Specią-’

les Komisijos vardu) rezoliu
cija “pateisinti” Pildomos Ta
rybos narius, dalyvavusius pa
skolos davime Dcveniui, buvo 
atmesta 88 balsų dauguma 
prieš 76. x

5) Antru kartu ta pati rezo
liucija buvo pastatyta balsavi
mui neteisėtu budo, nes, tik 
seimui nutarus tą patį klausi
mą perbalsuoti, butų buvę ga
lima ją balsuoti iš naujo; o 
seimas, pirmininkui (Mikalau
skui) atsiklausus, dauguma 
balsų buvo pasisakęs prieš 
perbalsavimą,

6) Viešas tos rezoliucijos 
perbalsavimas, su vardašau- 
kiu, po to, kai rezoliucija bu
vo atmesta, ir dalyvaujant tani 
viešam balsavime patiems kal
tinamiems, buvo ne tik parla
mentinių taisyklių laužymas, 
bet grynas smurtas ir pasity
čiojimas iš seimo. Tas antras 
balsavimas, aišku, buvo nele- 
galis, ir todėl pasilieka, kaipo 
vienintelis teisėtas seimo nuta
rimas Devenio aferos klausi
mu, tik pirmesnis balsavimas, 
kuriame 88 balsais prieš 76 
buvo atmesta “ pateisinimo”, 
rezoliucija. Vadinasi, 37-tas 
seimas atsisakė išteisinti p. 
Gegužio ir jo bendradarbius, 
kurie buvo apkaltinti dėl De
venio paskolos.

7) Gegužis suvylė seimą, pa
reikšdamas iš estrados prieš 
balsavimą, kad “pąteisinimo”; 
rezoliucija tai tik “komisijos 
raportas” ir neleisdamas duoti 
pataisų prie rezoliucijos, o po 
neteisėto rezoliucijos perbalsa- 
vimo pareikšdamas, kad jau 
“viskas pabaigta.”

8) Gegužis, su savo bloko 
pagalba, dar .įkartą pavartojo 
smurtą prieš fteipią, neduoda
mas Kontrolėm Komisijos pir
mininkui balsj> papildyti savo 
raportą Devenio paskolos ty
rinėjimo klausimu, ką jisai 
(Kont. Koin. pirmininkas) bu
vo žadėjęs atlikti ir seimas bu
vo nutaręs išklausyti jo papil
domų pranešimų.

9) Tai šitokiomis priemonė
mis p. Gegužis įrodė savo “są
žines grynumą" seime ir prasi- 
skynė sau kelią “dar vienam 
terminui” į prezidento vietą, 
sulaužant SLA. na;*ių valią, du 
kartu pareikštą 
balsavimuose, ir 
dešimčių metų 
organizacijoje
koks buvo to viso nešvaraus 
išsisukinėjimo, smurto ir ne
teisėto sąmokslo rezultatas? 
O-gi ve koks:

Renkant seime SLA. prezi
dentą, dalyvavo balsavime 210 
delegatų. tUž Bagočių buvo pa
duota 99 balsai, už Gegužį 105, 
už Bačiūnų 2, dtir už vieną as
menį 1, ir buvo įmestos 3 bak 
tos kcn'telės\ Vadinėsi, net po 
to “nubaltinimo*’ ir su pagel
ia savų suoi’gahizuotos “rtįaši- 
nos,” p. Gegužis gavo tik ly
giai pusę dalyvavusių balsavi
me deiegatų balsų. JISAI NE
GAVO BALSŲ DAUGUMOS.

O tuo tarpu kuopose,, kurios 
buvė pasiuntusios į seimą de-: 
legatuė, prielankius BaČiUliui^ 
kyla prieš tuos delegatus pro
testai (kaip, pav. 60-je kuojo
je, Grand Rapidse), kam jie 
savo balsus pardavė Gegužiui, 
kurį< jie visai nebuvo įgalioti 
remti! ,

Bet p. Gegužis šiandie nesi
drovi savo “žodyje” girtis sa/o 
laime, kad jisai. turįs “tuk- 
tančiųs širdingų draugų ir rė
mėjų.” Kai kurių žmonių “lai
mei”,' pasirodo, rėikia| labai 
hfedahį. 1

. 4
VYKINS SAVO -BARGENĄ?”

Kaip minėta iaukžčial^ p. Ge* 
^užij sav^rašinyjetž$da dau
giau nebekandidaluoti. Sako:

“Nors ateinančiais rinki
mais į SLA. Prezidento urė
dą kandidatuoti aš neketi-

širdihgų

metu aš neatiduosiu Susivie
nijimui visą, ką aš galiu ati
duoti.”
Tai skamba, kaip tas turėji

mas “tūkstančių 
draugų ir rėmėjij”.

Iš tautininkų laikraščių re
voliucijų jau yra 'žinoma, kad 
Gegužis yra pasižadėjęs atei
nančiuose SLA. viršininkų tie
kimuose remti buvusį i&ttti- 
ninkų kandidatą į prėžideftlUs, 
p. Račiūną. Taigi, jei p. Ge
gužio žodis yra ko nors vel
tas, jisai yra pasiryžęs ne. ati
duoti Susivienijimui ką jisai 
gali, bet — atiduoti Susivieni
jimą fašistams!

Per paskutihius dvejus me
tus buvo daromos konspiraci
jos užglostyti Devenio pasko
los šmugelį ir neįleisti į Pildo
mą Tarybą kandidatų, kuriuos 
remia priešingi Gegužio maši
nai SLA. nariai. Dabar bus 
konspiruojama įstatyti į virši
ninkus tuos asmenis, kurie pa
dėjo Gegužio mašinai laimėti 
37-tam seime. Tai tiek gali 
tikėtis iš Gegužio pasižadėji
mų SLA. nariai.

Ar tai bu& trečias 
inžinierius?

gėsi sugraudinti

visuotinuose 
per dvejetą 
įsigyvenusią 

tradiciją. . Ir

(Pabaiga)
Toliau p. Shirley sako 

ulėj taip: Kuomet jau besi
tinkamai prisirengusi Užimti 
bile kokią vičtą, tuomet pasi
rink tokią firmą, kuri, tau at
rodo, turi užtektinai kapitalo 
ir gali daryti biznį. Sužinok 
vedėjo vardą ir prašyk pasi
matymo su juo. Jei tą dieną 
nepavyks su juo pasimatyti, 
tai nekalbėk su nfekUo, ver
čiau ateik kitą, trečią ar ket
virtą dieną, ir tt. Gal teks eiti 
dvi ar trys savaitės, o gal ir 
daugiau (o gal metus ir dau
giau? A-la.), ir kuomet pavyks 
pasimatyti su vedėju, tai pra
šyk, kad jis tau duotų darbo 
nors veltui padirbėti, o gavus 
darbą stengkis įrodyti, kiek tu 
esi gera ir naudinga darbinin
kė. Nors priseitų be mokesnio' 
dirbti gana ilgai, neprašyk mo
kėti, bet turėk viltį, kad galų 
gale bosas x persitikrins tavo 
naudingo darbo verte ir pra
dės mokėti — gal iš karto ir 
labai mažai, bet toliau gausi 
daugiau.

Šita poniutė nurodo ir “fak
tų,” kaip vienai dailydė, be 
vaikščiodamas po miestą, užti
ko du vyru pradedančiu sta
tyti medinį namą. Bet abudu 
vyru nepažinusiu plano ir ne
žinojusiu, kaip reikia pradėti 
darbas. Dailydė, nieko nelau
kęs, griebėsi darbo, ir tiems 
dviems vyrams padedant pa
statė namą.

Ir ką jtįs manote, sako man- 
drioji ponia; iš karto dailydė 
negavo nieko, bet paskutines 
dvi savaites u$ vieną jų ga
vęs jis $7, o už kitą $15. Ar, 
girdi, tai ne gerai? (ŽinonU, 
už pastatymą namą gauti $22 
yra labai gerai ypač to namo 
savininkams.

Bet kuo tas dailydė ir jo šei
ma maitinosi per tą visą lai
ką,' tai mandrioji ponia nepa
rašė. O gal tas filanti'Opas dai
lydė buvo panašus nabašnim 
kui grafui Tolstojui, kuris, tū
pdamas dvarus* ėjo pas kai
miečius mokytis Žemės arti?

Kuomet šitaip riša bedarbės 
klausimą paprasti piieČiai, tai 
daugely vietų jiems atleistina. 
Bet tokiems pirmaeiliams in
žinieriams ir rašėjėms tai jau 
turėtų būti gėda. Ar jie mano, 
kad ir bedarbiai, kaip tie po
nai, sočiai pasivalgę, gražiai 
pasirėdę ir susirinkę kur nors 
Viešbučiuose krečia sorkes, o 
darbo ieškoti beina?

Tačiau lai tie ponai ir po
nios pasiskaito Bdfiį ir Ilearsto 
laikraščių, kur^r^h 
to daroma jiems įspėjimų^ kad 
tpkiu elgesiu jįe patys duobę 
sau kasat Bears to laikraščiai 
daro tai ne iš meilės bedar
biams, bet greičiau, kad išgel
bėti savo ir panašių sau sėbrų

j

- A-la)

i”/ *

nereiškia, kad per šituos du

es-

Ar tokie įspėjimai pagelbės? 
Vargiai. Rusijos aristokratai 
irgi ne kartą buvo įspėti kiek 
aiškiau numatančių žmonių iš 
savo tarpo, kad reikia skaity
tis su plačiomis valstiečių ir 
darbininkų miniomis. Bet ar 
jie paisė to? Visai ne. Pasėkas 
gi matome.

Panašaus likimo gali laukti 
ir kitų šalių valdininkai tur
tuoliai, jei laiku nesugebės 
permatyti savo politinio ir cko 
nominio taškaregio. Inžinie
riai su poniutėmis gali sau 
sorkes krėsti, bet kokiai dvy
likai milionų darbininkų, nete
kusių ir menkiausio uždarbio, 
ne sorkės rupi, štai ir desėtkai 
tūkstančių buvusių kareivių 
ne ne dėl juoko keliavo į 
Washingtoną.

Liepos 12 dieną “Chicago 
American” pataria buvusiems 
kareiviams keliauti namo ir 
iki rinkimų gerai padirbėti, 
kad rinkimuose galėtų išsirin
kti “savo,” o ne milionierių 
vyriausybę.

Hearsto laikraščiai, rašyda
mi apie blogus laikus, nė ne
mano, kad butų išrinkta dar
bininkiška arba socialistinė 
vyriausybė. Jie tik nori išmai
nyti vienus milionierius aiit 
kitų ir duoti tiems kitiems 
progos pašeimininkauti prie 
valstybės ėdžių. Tatai aiškiai 
parodo tas triukšmas, kurį 
jie buvo pakėlę, kuomet norė
ta aptaksuoti milionierių pa
jamas aukščiau.

Veteranai ir visi darbinin
kai ar bedarbiai turėtų liautis 
sekę paskuk kapitalistus ir 
ateinančiuose rinkimuose bal
suoti už Socialistų Partijos 
kandidatus. —J. A-la.

VIEŠAS LAKŪNŲ 
PAREIŠKIMAS

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Kai kurie Lietuvos laikraš- 
čai paskelbė žinią, kad lakū
nai kapitonas Darius ir lak. S. 
Girėnas yra pasiryžę skristi iš 
New Yorko į Kauną per At- 
lantiko vandenyną. Tos ži
nios pabaigoje pažymėta, kad 
šį skridimą organizuoja ir fi
nansuoja Amerikos katalikų 
dienraštis “Draugas”.

Mes matome reikalą viešai 
pareikšti, kad lietuvių spauda 
ir z musų visuomenė labai pa
lankiai sutiko žinią apie mu
dviejų pasiryžimą skristi 1933 
metų vasarą iš Amerikos į 
Lietuvą, bet gaila ,kad iš tik
rųjų niekas musų nefinansuo
ja, ir mes su nieku nesame 
sudarę jokių sutarčių tuo rei
kalu. Lietuvos konsulo p. 
Kalvaičio sušauktame susirin
kime liepos 13 d. tapo sudary
tas musų skridimui remti ko
mitetas ir taip pat buvo pa
rinkti bei pakviesti globėjai 
musų skridimo rėmimo Fon
dui globoti. Tatai kaip tik ir 
rodo visų, be pažiūrų skirtu-' 
mo, lietu viii susidomėjimą mu
sų sumanytuoju žygiu.

Taigi, musų skridimą finan
suos ne kokia nors atskira 
įstaiga ar organizacija, bet 
plačioji patriotiškoji Amerikos 
lietuvių visuomene, kurios au
kas rinks bei globos aukščiau 
minėtojo Fondo,globė jai. ^Taip 
pat pažyruim, kad mes neži
nome, iš kokių šaltinių Lietu
vos laikraščiai ėmėsi informa
cijų musų skridinio reikalu, ir 
už tas žinias mes neatsakome.

šia proga norime nuošir
džiai padėkoti tiems visiems 
Amerikos lietuvių laikraš
čiams, kurie reiškia susidomė
jimą musų skridimu ir nuo
širdžiai teikia mums paramos 
tup reikalu.

Lakūnas kpb S. Darius, 
Lakūnas St. Girėnas,

BRAM STOkER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA
PtrotiNion Doubleday, Doran 8 Co.

kailį.
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(Tąsa)
“Aš jUsiį paprašysiu, profe

soriau, mane Užhipnotizuoti!” 
atsakė Mina.

Padaryk tai prieš auštant, 
nes jaučiu, kad tuomet galė
siu kalbėti Visai laisvai. Sku
bėk, profesoriau, nes laikas 
jau trumpas.” Neatsakęs nei 
žodžio, profesorius pamojo jai 
atsisėsti lovoje.

žiūrėdamas į ją įfoedusiomis 
akimis, pradėjo mojuoti ran
komis prieš jos veidą, viena, 
paskui kita. Mina irgi žiurėjo 
į jį atydžiai per kėlias minu
tes, laike kurių mano širdis 
plakė kaip kūjis. Jaučiau, kad 
krizis būvą čia pat. Laipsniš
kai jos akys užsimerkė, ir lyg 
apndriisi sėdėjų hėjudėdama; 
vteh lėhgvai kuštančios kru
tinės bUvd galima pastebėti 
gyvybės ženklas. Profesorius 
pathojo rankomis prieš jos akis 
dar kelius kartus ir po to su
stojo. Jo kakta buvo suvirin
ta dideliais lašais prakaito. 
Mina Ve! atmerkė akis, bet ji 
nebuvo ta pati Mina. Jos akys 
žiurėjo kaž kur toli, o jos bal
sas buto liūdnas, lyg užsisva
jojęs. Jos išVaizda ir balsas 
man buvo visai svetimi. Pa
keldamas ranką, profesorius 
persergėjo mane tylėti ir pa
mojęs, įskkė įvesti’ į kambarį 
ir kitus. Jie suėjo ant pirštų, 
Uždarė duris ir sužiurę stovėjo 
prie lovos galo. Mina jų lyg 
ir nematė., Tyl^ perti^ukč dr. 
Vaij Hėlšingo žinias,'• tylus 
balsąs. Atsargiai pradėjo šne
kėtis nenorėdamas nutraukti 
jos minčių ^iulo:

“Kur esi?” Užhipnotizuotoji 
tuojau atsake:

“Nežinau Miegas neturi

nuolatinės vietos. Jis nuolat 
klaidžioja.” Kelioms minutėms 
vėl visi nutilo. Mina sėdėja 
nejudėdama, o profesorius žiu
rėjo vėl įbedęs į ją akis; mes 
visi nedrįsome ir kvėpuoti. 
(Kambaryje vis darėsi šviesiau; 
nenutraukdamas akių nuo Mi
nos veido, profesorius Van 
Helsingas gestu parodė man 
langinę ir liepė ją pakelti. Iš- 
pildžaiu jo reikalavimą. Diena 
jau buvo visai čia. Padangė 
jau pradėjo raudonuoti ir rus
va šviesa pradėjo veržtis ir į 
kambarį. Nieko daugiau ne
laukdamas profesorius vėl pra
bilo:

“Kur dabar esi?” Atsaky
mas atėjo lyg iš kokios bega
linės gilumos, bet buvo aiškus; 
jos žodžiai interpretavo pa
slaptingą, mums nežinomą ap
sireiškimą. Jos balsas panašiai 
-skambėdavo, kuomet ji skaity
davo savo stenografuotus už
rašus.

“AŠ nežinau. Viskas atrodo 
man taip svetima, nepažįsta
mai”

“Ką matai?”
“Nieko negaliu pamatyti; 

visyas paskendę tamsoje.”
‘-‘Ką girdi?” Kantriam pro

fesoriaus balse jau galėjau iš
skaityti virpėjimą, nervavimą- 
si. Kalbėjo įtempęs jėgas,

“Girdžiu vandens pliauškė
jimą, Vilnys šokinėja, šniokš
čia, vanduo verda. Girdžiu tai 
lv ■ \ z
5š'oro. ’ ! ..

“Tame atvejyje esi laive.” 
Visi sužiurome į vįęnas kitą, 
klausdami ką tai galėjo reikš
ti. Nedrįsome visai ir galvoti. 
Greitai atėjo atsakymas: —

“Taip, laive!”
(Bus daugiau)
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Lietuviai Gydytojai

Taksų reikalu

Įvairus Gydytojai

Grabonai

SORETHROAT

Kas čia kaltas? Neužmiršta Al Caponės

AdvokataiGraboriai
0036

Kvepia graftu SUMMERRSHIONS Phone Boulevard 4139

Teatruose

JARUSH

Namų TU. Hyde Park 3395
vietos esąs geras

miesto

160 N. LaSalle Su

jau 
re ai

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

namais
Well 

būt ap-

(kaip 
viešu- 
Taigi 
tokio,

ir ne la- 
tetušiams

1646 ,W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 84 13

1327 So. 4;9th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

kazyrų lėmimo fclau- 
' aiškinanti, 

šeimos 
40 am-

svarbiausią rolę vaidina Lio 
nei Barrymorc; kitokie numc 
riai.

[Acmc-P. A. Photo]

Dr. William Frost, Wisconsin 
universiteto profesorius, kuris 
surado vaksina “tubuvase,” tu- 
berkuliozui gydyti.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Act, 
Tek Bopjeygrd 2800 

6515 5o. RockuteU St.
Tel. Republic 972}

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampa? 67th ir Atteaian Are, 
Telefonas Grovehil) 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
k. 7-9 po pietą, seredoms. po pietą k 

nedėlioma pagal uukariipą

Chicagos .policija' pas 
* laimės spėjikę SIUSKIT HEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsr 
iap pataria Lietuvos bankai

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

• ; Arti Leayitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

2400 W. Maditon St.
Vai,: 1 iki 3i po pietų, 6 iki 8 valu

Tel. West. 2860
Mamų telefonas Br»nswick 0597

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South We$tern Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki. 9 valandai vakaro

* • ji ' •». ' . ■ ■ i ~

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTI&TAS 

Valandoj:. ®uq 9 ryto iįti 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį, 

3847 IM’Htft ’SfrttL 
CICERO. ILL. 

X-Ray.u.Phone Cicero 1260

Teisėjas negavo inšiu 
reno

u MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laūjų užlaikymui sky-

'alandoi: 9—12, 7—9, AUtradięnį ii 
^vktadkni' vakarais pagal išsitarta*

(John. Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 iy. Adams St,, Room 1642
Tejephone Randolph 6727

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

Namje &-9 ryte Tel. Republk 960Q

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR.J.J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
x TeF, Prbspcct 1028

l^ea. 2359 So. Leavitt $t. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki. 9 

Nedalioj pagal sutartį

tekdavę po $5,000,000 ar $6,- 
000,000 kas melai.

Tur būt dabar fedei-aliai 
agentai nori įleisti kitą sindi
katą tokiu pelningąjį bizniu.

Rez. 6600 South Artesian Aventu
■ Phone Prospect 6659
Ofi?o; Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So,. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju, jus®, na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

pasizy- 
au to

lia 1 būt ker- 
va gi Ii a i iš^a- 
automobilį iš 

kuris randasi prie jo

A. A. ŠLAKĮ S
- Advokatas.

Miesto Ofisas 77 IV. IVashington St»
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

LĮSTE Rl NE 
relieves

Reducęs COLDS
66%

scenos 
pildys 

Kacpiel Torres ateinantį penk
tadienį; paveikslas “VVashing- 
ton Masųuarade”, '' kuriame

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauria. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o UUSU 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba. 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31st Street, Chicago, III. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis Ir 
Šventadieniais 10-12 dieną

z Hąmlock 8151 .

DR. V. S. N ARES
(Naryaucka?) 

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuetfe Road

9, Antradieni

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Taigi kas kaltas: ar Reilly 
kad nepasistengė užsimokėti 
taksų miestui, ar miestas, kad 
neužmokėjo jam $850 užvilk
tos algos?

Reilly namas buvo adresu 
5824 Odeli avenue. Reilly turi 
šeimynos žmoną ir ketvertą 
vaikų. Vaikai dar visi jaunu
čiai.

PHYSICAL 
THERAPY 

MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phooc
Hftmįpck 9252

Pranešama, kad Al Capone 
ir jo brolis Ralpli planuoja 
pirkti 17,000 akrų žemes plotą. 
Jie tą plotą išdalinsią mažo
mis 10 ir 80 ukėmis ir atsi- 
kviesią iš Italijos ūkininkus 
ūkininkauti.
. Savo keliu federalės vyriau
sybės agenai skelbia, kad jie 
prisiruošę sudaužyti Caponės 
sindikatą. Girdi, dar šiemet 
busią apkaltinti ir nuteisti 
apie 200 butlegeriy, Caponės 
sindikato dalyvių. Pasak 
agentą, Caponės sindikatas per 
dešimtį metų padaręs biznio 
daugiau, kaip už $100,000,000. 
Iš tos sumos pačiam Caponei

Listerine beveik mome.-taliai 
užmuša , turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengviną . jūsų 
gerklę kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listeripe yra 
taipjau labai veiksjninga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2^ žiemos menesių pa
rodė, kad tie,' kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai %i 
te$irgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir lengvesnius 
už tūps, kurię nesiplove, 
Lambert Pharmącal Co„ J>r, 
Louis, Mo.

James D. O’Reilly, per dvi
dešimt metų dirbęs miestui 
kaip elektros inspektorius, ne
pajėgė išmokėti miestui taksų 
suma $34. Taigi jo namas ta
po parduotas už taksų nemo
kėjimą.

O miestas pačiam Reilly yra 
neišmokėjęs $850 algos už dar-

Teisejas Green yra 
mojęs slinkiu baudiniu 
mobilių vagių 
šydami už ta 
žiavo 
garažo 
namu.

Praslinko du mėnesiai laiko 
kai teisėjas Green neteko au
tomobilio. Šį antradienį ap- 
di'audos kompanija jau ruošė
si išmokėti teisėjui apdraudą 
Bet štai pirmadienį, t. y. die
na ankščiau, teisėjo automobi
lis užtikta gatvėj ties 
7639 So. Langley avė, 
teisėjas nebegaus tur 
draudos.

ANTANAS A. PETROSHUS 
(Petrošius)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną. 3:20 valandą ryte 
1932 m . sulaukęs 57 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Kvėdarnos 
parapijoj. Tauragės apsk. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Viktoriją, 2 sūnūs — Ber* 
nardą ir Albertą, 2 dukteris — 
Estellą ir Prancišką, žentą Am
brose Dayle. pusbrolį Stanislovą, 
brolį Joną, o Lietuvoj seserį Pet
ronėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10562 
Wabash Avė., Roseland.

Laidotuvės1 įvyks penktadieny 
liepos 22 dieną, 8:30 vai. ryto 
iŠ namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš teij bus nulydėtas šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Brolis, Žentas, Sesuo 
ir Giminėį.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. Radžius. Tel. Canal 6174.

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12«^

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia, dykai 

718 W. 18 St 
TeL Roosevelt 7532

įgyti naujų šaltinių grafini? 
Matote kaip yra: depresija, 
pinigų visiems stoka, net sta
tyba viešųjų trobesių 
mokyklų) ir vykinimas 
jų projektų šumažėjęs. 
praktiškai nėra nieko 
kas duotų progos doleriams 
užkliūti tėtušių pirštuose.. O 
juk demokratai, nebuvę liek 
laiko prie miesto ėdžių, yra iš
alkę.

Nauja vasarinė madų kpyga. Z Joję 
surasite sau tinkamą vasarai' suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tuGjaus.
Galima gauti Naujienose. 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aperjue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų;
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną, 
Telepbonai dieną ir naktį Virgiaia

J. P, WAIT€HES
ADVOKATAS

2 E. 107th St. — prie Michigan Avė. 
Tel, PtiUmAn 5950—6377

4800 S, Woąd St. -m Ketvergo vak. 
TėL Lafayette 6393

pagal sutartį

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS. ADVOKATAS 

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

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
Tel.' Victory 2213

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

Michigan ežero pakrante 
Chicagoj yra vietos maudytis. 
Viena tokių vietų maudytis 
žinoma kaip 12 Street Beach.

Visos tos vietos ir visa pa
krantė užlaikoma piliečių tak
sų mokėtojų pinigais.

Bet štai 12 Street Beach jau 
tapo aptverta tvora ir imama 
už įėjimą 10 centų. Vieta iš- 
renduota kokiai ten Congress 
Constructum korporacijai.

Ta kori>oracija ketinanti 
pastatyti šokiams salę ir žino
ma, planuoja imti mokesnį už 
šokius. Bendrai, ji norinti pa
daryti iš 12 gatvės pakrantes 
savotišką Concy Isjand, nors 
mažesnę, nei Brooklyne.

Miesto tetušai teisina išren- 
davimą tuo, kad miestui rei
kia pinigų ir kud todėl paren- 
davimas tos 
dalykas.

Klausimas 
biau rupi

KLEMENSAS WIDŽIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17 dieną, 10 valandą vakarę 
1932 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
aps., Miežiškių parapijos. Puče- 
kų kaime. Išgyveno Amerikoje 
27 metus.

Paliko dideliame nubudime bro. 
lį Adomą, seserį Doratą ir švogerį 
Joną Jarus, pusseserę Palioniją i( 
švogerį Antaną Barzdą ir gimines 
Amerikoj, o Lietuvoj paliko brolį 
Lionginą ir seserį Oną Lukšienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 South 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
liepos 21 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau- 
tiškds kapines. , .

Visi a. a. Klemenso Widžiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, Švogeris 
if Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Ęęulevard 
4139.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. RERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Hahtea Sts)
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:31 

Nedėldieniais pagal sutartį

Vietoj didlapiai daro sensa
ciją iš galvažudystės tūlo Carl 
groserninko, kuris buvo nužu
dytas kambariuose prie, groser- 
nės, 2511 So. Cravvford avė. 
Policija sužinojo, kad tūla mo
teris, Mis. Ballov/, 2456 So. 
Lavvrence avenue, dėstydama 
kazyras, išpraųąšąvusi grošer- 
ninko mirtį. Taigi policija pa
norėjo, kad moteris prie jos, 
policijos akių, išmestų kazyras, 
bet galų gale susisarmatijo ir 
atsisakė 
sytis. P-nia Ballo\v 
jogei Carlą nužudęs jo 
draugas, asmuo apie 
žiaus.

Beje, reporteriai tvirtina 
kad p-nia Ballovv lietuvė!

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po pjet 4-8 tįk utar- 

ninkais ir ketvergais. Sercdomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofixo Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus 
rodoma paveikslas “Lady and 
Gent”; kitokei numeriai,.

Oriental teatre — ateinantį 
penktadienį asmeniškai pildys 
scenoje numerius paskilbęs 
kintamųjų paveikslų aktorius 
Bert Wheeler; kitas pasižy
mėjęs scenos numerius akto
rius bus George JesseI; paveik
slas “Miss įPinkerton”; kitokie 
numeriai.

Tivoli teatre — rodys trik- 
sus paskilbęs magikas Howard 
Thurton; paveikslas “The Red 
Headed Woman”; kitokie nu
meriai.

Uplown teatre 
numerius tarp

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovaną!. 
Turiu automobilius visokiems reika- 

lam»? i Kainą prieinama

3319 Aubura' Avenue
CHICAGO, ILL.

Kaip visiems žinoma 
gan ilgą laiką Illinois 
estale taksų mokėtojų asocia
cija kovoja taksų reikalu. Aso
ciacija esmėj sako, kad tak
sos, kaip jos dabar paskirsto
mos, esančios neteisėtai uždė
tos ir kad todėl piliečiai turė
tų nemokėti jų.

Tarp kitų, nemokėtų taksų 
buvo už Aųuitania apartmenti- 
nį trobesį, kurio vertė apskai
čiuojama $2,000,000. Taksų 
gi už tą trobesį nemokėta 
$U)5,000.

Pirmadienį teisėjas Gcntzel 
išnešė nuosprendį Aquitania 
trobesio byloj; jisai įgaliavo 
atatinkamus valdininkus par
duoti trobesį tfž taksų nemokė
jimą. Taigi dar vienas smū
gis taksų nemokėtojų asocia
cijai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

1 ■ - !" ’Fl

Dųpkirp savu išrgząminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
CPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

: Tel. Boulevard 6487

DR. M. T. STRIKOriS
GjDVTOJAS IBA CHIRURGAS . * 

O F I S*A S:

4645 S. Ashland Avė.,
,Ofiso valandos nuo iki 4 ir nuo 6 iki 

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

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICĄGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
Ju 8,er‘au >c pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystM 
zJLVf ' OFISAS:

668 W. 18th Street
& Td. Canal 61.7.4 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

tHĘr Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĖZDUS 
Dentistąs

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštoą rųšies pąJajdojimą. Mes nieko 
nerokųojapie už atvežimą mirusią žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius apvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiąusj pasirinkiųią grabų ir kitų reikmenų ir už U pa
tarnavimu jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEII^į pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
'JŪSŲ GRABORIUS < u. U , 

. ’ ■ • ‘ 'i ■ ;■ z d ’
■’ Didysis Ofisas > '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 me^ 
tur kaipo patyręi gydytojai, chirurgai 
ir akušeria;

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius y elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St< 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

William C. Mitchell
UETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Ncdėliomią pagal sutartį M J

K. GUGIS
z ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

DR. KARL NURKAT
.. (NURKAITIS). 

Ak‘^ai pripikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. GrovehiU 2242

K « • » •

Tel. YardJ l829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

> Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisą? it Akinių; Pitbtųvė

Lietunai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dantistas 
4180 Archer Avenue 

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipatusiaa 
blauzdų gyslas. 

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

Tel. Boulevard 1401

i Valandos nuo .10—>-4, nuo 6 iki 8
I Medėliom^
f , e. . ‘r ' t

7 i"* i »’Lietuviai Gydytojai

i:Dr. C. K, Kliauga
J pENTJSTAS

i Utarninkais, Ketvergais it Subatoms 
24 2 Q IV. Mąrquette Rd. atti Wesfern Ap 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčfo>Ž4 

1821 So, Halsted

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

uuo 9 iki H valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So, Rkhmond Street 

Telefonas Republic .78.68:



Trokai lauks jūsų

CLASSIHED AD
Melrose Park

Dienomis

PRANEŠIMAI

pažymėjimu

2242 W

turėsime

MAI|QS MADOS MADOS

Roseland

6740 Šo. Maplewood Avenue.

2749

Burnside
2891

2793

taipgi 36, 38 40 ir 42

(Adresai)

TEL. ROOSEVĘLT 8500f Miestan ir vaht.)

direkto- 
audito- 
banko

Automobilių nelai
mėj žuvo lietuvis 

Klemensas Wydžius

Financial
Finansai-Paskolos

Educational
Mokyklos

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, UI, 
Čia jdedu 15 centą flr prašau at- 

siųsti man pavyzdi No 

Mieros ■.................... .

visai atšalo ir
Gal todėl 

vadas

N A U JI BfN Ų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčldienjais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

patogus

kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais,

ir atgal 
prie 33 gatvės ir Halsted St 
1 trokas apleis 
9:30 vai. Antras 
_ _ - • j. "A"1 -A. j,.*

išsibudąvojo 
Mat

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

1647 W. 47th St.

ažiuoja tik atlankyti 
ar planuoja ten ąnt 

neteko pa-

Keal Estate For bale
Namai-Žemi Pardavimui

GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE, 
tik 46 mylios nuo Chicagos. Jaukus it 
- -- i. Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis" akro geros žemės. Tinka daržinio*

Box 1452, Naujienos, 1739 So.Hals- 
ted St.

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

Specialia progra- 
. Risis pa
bus ir kitųSuimtas A. L. T. S. Publishing 

(’o. turtas ir spaustuvė.

a Įrodo
rounding the corner”

savi- 
atstovų visuotinas

Liet. Auditorijoj, 
7:30 vai. vakare, 

Jūsų atsilankymas į

sios revoliucij 
niekur nepasirodo 
nebejpasirodo, kad jų 
išvažiavo į Rusi jų pasimokinti 
kaip revoliucijų kelti.

. —Melrose parkietis.

Svečiai bus priimti į Draugų 
stę veltui

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

ini 60 žmonių, o 
rgi paėmė keletu 

Pas mus
, a s Mayw.ood 
įlaines upes susispietė 

200 bedarbių 
namus iš Dičkių. pienų bedar
biai eina per stabas pasikolek- 
tuoti maisto, o naktį susirenka 
nakvoti šiame naujame May- 
woode. Iš tolo ta jų kempė at
rodo kaip koks miestas.

Bolševikai po hepasiseku-

i nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

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

nau-
prie Des- 

apie 
pasibudavojo

MOTERYS'jSKAITO 
SKELBIMUS

Kas nori
lionę į * Lietuvą,- kreipkitės 

j patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

smuikavo per 
vie-

MOKYKIS BARBERYSTfiS
■ AMATO

ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystes, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradini 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą i vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių Įgijo mokslus ‘ *
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel 
ną mokslą ~ ~
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose -apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

RENDON 3 kambarių flatas. 1 lubos 
užpakaly, moderniški su shower, pigi 
renda. 3961 S. Campbell Avė.

Auditor Oscar Nelson 
ofiso ir p. Šukio pareiškimai

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St.
. Tel. Victory 4965

GERAI įrengta čeverykų taisymo ša 
pa pigiai, geroj vietoj. 

502 W. 81 St.

Leon Tabof ir kiti. Kurie jau 
esate matę minėtus artistus, 
tai žinote, katj jie musų neap
vils, bet atliks Savo užduotis 
kuo geriausiai.

Kurie norėsite važiuoti tro- 
ku, (aEmok'ėti nereikės už va
žiavimų (roku, Trokas bus 
prie Tuley Parko, Burnside, 
9:30 vai. iš ryto, o Roselande 
prie P. Gilio namo, 10051 Wa- 
liasli avė., 10 vai. iš ryto.

Visi nariai dalyvaukite šlau
nie išvažiavime.

S L A. 63 kp. narys.

Pas mus depresija.
jau
nes geležies fabriką buvo už
darę, o dabar vėl atidarė ir jis 
dirba tris dienas per savaitę.

Can Shop dirba visas dienas, 
bet darbininkus dar ne visus 
paėmė.

North Wcst Car repairing 
shop irgi pradėjo imti darbui 
po kelis darbininkus. Liepos 
18 dienų ši šapa paėmė dar-

PAIEŠKAU kambario South Sidėj 
prie mažos, teisingos, blaivos šeimynos. 
Geistina butų Brighton Parke. Box 
1459, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

EKSKURSUOS
turėti patogią ke

Teisybės Mylėtojų 
išvažiavimas

Victor Bagdonas 
rkraustom rakandus pigiai j visas n 
sto dalis, farmas ir kitus miestus. 

Darbą garantuojam, 

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398 '

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR
KELRODIS-

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

Kaina OEa
Tik OOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

Musų šaunioji smuikininkė, 
p-lė Valerija Čcpukaitė, buvo 
apleidusi Chicagų visų mėnesį 
laiko.

.Ii lankėsi Pittsburghe, Ncw 
York e ir Brooklyne, Elizabeth, 
N. J. ir kitur.

Pittsburgh 
radio iš stoties KOKA 
noj didžiausių radio 
Amerikoj.

Brooklyne teko smuikuoti 
S v. Jurgio bažųyčoj.

Ncw Yorke atlankė pp. Vi- 
taičius ir kitus draugus ir gi
mines.

Kartu su p-le Čcpukaitė 
atvyko Chieagon svečias iš rytų 
tai p-lės čepukaitės pusbrolis 
Louis Chap (piešėjas) ir jo 
draugas Vincent Yuška, abu iš 
Elizabetb, N. J. Juodu mano 
paviešėti Chicagoj apie porų 
savaičių. Re n.

Klemensas Wy džius, brolis 
visiems gerai žinomo ristiko 
Adomo Wydžiaus, liepos 17 
dienų 10 valandų vakaro ėjo 
per gatvę prie Archer ir Avers 
avės. Tuo tarpu ties ta vieta 
važiavo fordu Stanley Jucius 
ir užvažiavo ant Wydžiaus. 
Wydžius, sužeistas, buvo nu
gabentas į Šv. Kryžiaus ligo
ninę ir ten mirė.

Koronerio tyrinėjimas įvyko 
liepos 18 dienų. Įvykis pripa
žintas kaip accident.

Velioniėę paliko brolis Ado
mas, sesuo Darata ir švogeris 
Jonas Jarus.'

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn ave
nue. Laidotuves įvyks ketvir
tadieny, liepos 21 dieną, 1 vai. 
po piet, iš koplyčios į lietuvių 
tautines kapines. -

Klemensas Wydžius buvo 
plačiai žinotnas Chicagos lie
tuviams kaip real estatininkas 
ir kaip draugiškas ir malonus 
žmogus. — Rep.

ir Gudauskas, ku
rie patraukė “Sandarą” teis
man, aiškina, kad sandariečių 
minimoji licitacija, laike ku
rios spaustuvė perėjusi j Nar- 
vido rankas, buvusi nelegali, 
priešinga įstatymams, tik savo 
rūšies machinacija bylą vilkin
ti. Jų algos jau yra užsiliku- 
sios per kelius metus ir “San
dara” nedariusi .jokių žinksnių 
su jais atsiskaityti. Spaudžiami 
aplinkybių, jie buvę priversti 
patraukti ją teisman, nes ne
buvę kitos išeities atgauti jiems 
priklausančių pinigų.

Foreclosure” prieš 
“Sandara”

Velionis buvo gabus darbi
ninkas. Pirmiaus dirbdavo vi
sokiose dirbtuvėse, vėliaus dir
bo prie namų statymo už kar- 
pehterį. Vėlesniame laike jau 
jrodos keli metai nedirbo.

Zigmantas buvo dar nesenas 
žmogus, išgyveno vos apie pu
sę amžiaus. Amerikoj išgyveno 
apie 20 metų. Paėjo jis iš Oku
puotos Lietuvos: Vilniaus g., 
Švenčionių pa v.; Tverečiaus 
par., kaimo Didžioji Sala. •

Palydėtas ,buvo skaitlingo
būrelio giminių ir draugų.

—Roselandietis.

.2749—-Išėjimui suknelė. Sukirptos mieros 16 
colių per krutinę.

2793 — Jauninantis sporto modelis. Sukirptos mieros 12 
taipgi 3 6 ir 38 colių per krutinę. *

2891 Jaunutei mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 8, 
per krutinę. ‘j

Norint gauti viehą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
įrašome 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 centų. Gali
na prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Deni.. 1739

Chicago, 111.

SLA. 63 kuopoj metinis iš
važiavimas bus nedelioj, 24 d. 
liepos, Dambrausko farmoje, 
Willow Springs. Atminkite,' 
kad 63 kp. nariai nieko nemo
ka kuopos reikalams, o kuopos 
išlaidos, nors nedidelės, bet 
visgi pasidaro. 63 kp. visų ną- 
rių pareiga yra dalyvauti šia
me išvažiavime, kad paremt 
kuopos reikalus. O ir linksmai 
laiką praleisime 
ore
F. Skrabutėnas, M. Stankeyi* 
įčius ir P. Gilia, deda pastan
gas, kad surengti išvažiavimą 
kuo geriausiai. Muzikantai, p. 
Karbitpvskai, gražiai gros, bus 
gražus prograniėlis, kurį išpil
dys rusai artistai, šoks ir dai- 

‘nuos1 artistai Andrei Andreef,

Ciceros Lietuvių B-vės dalininkams. 
Ciccros Lietuvių LiuOsybčs Namo Ben
drovės dalininkų pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 20 d, savoj svetainėj, 
1401-3 S. 49th Ct. Cicero, III., 8 v.v. 
Visi dalininkai prašomi dalyvauti susi
rinkime, bus pranešta Bendrovės finan
sinis stovis, taipgi suteikit *naudingų pa
tarimų dėl Bendrovės labo. Bukit visi 
laiku, kaip 8 vai. vakare. Direkcija.

I ------- ... „ —

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
ninku ir draugijų 
pusmetinis susirinkimas įvyks ketvirta 
dieny, liepos 21 d., 
3133 So. Halsted St 
ant pirmų lubų 
šį susirinkimą būtinai reikalingas dėl ap- 
svarstimo bėgančių reikalų.

Kapinių Valdyba.
r ■ -- - ...... -

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
extra susirinkimą trečiadieny, liepos 20 
1932 m., M. Meldažio svet 
23rd Place. Yra daug svarbių reika 
lų, kaslink uždarytų bankų 
perkeisti keletą konstitucijos paragrafų 
todėl būtinai visi atsilankykite į šį su 
sirinkimą. —- A. Kaulakis, rašt.

Liepos 13 dieną tapo iškil
mingai su bažnytinėmis apei
gomis palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse Zigmantas Saplis. 
Nors velionis per kelioliką 
paskutinių metų nėra lankęs 
bažnyčios, bet po mirties juk 
nepasipriešinsi. Kunigas Paš- 
kauskas pasakė 2 pamokslus, 
vieną bažnyčioje, o kitą kapi
nėse.

Pirmiaus davatkos priešin
davosi tokiems atsitikimams ir 
jjrotestuodavo, nors jų protes
tų, žinoma, niekas neklausy
davo. O dabar ir tos davatkos 
sako, kad popiežius arba vys
kupas pavelija priimti į baž
nyčią po mirties visus, kurie 
tik kada nors buvo apkrikšty-

MOTERYS le,nrgava 
Pasidaryti Pinigų 

Ateikite ir leiskite —
m u m s ___ ___
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri /**- 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį ' CK 
metų. Dieninės ir pL 
vakarinės klesos. 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb- J y
kitę daug pinigų.“ "

HEIM SCHOOL 
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Ehglefrood 4634

i aukštes- 
nštancijas, prieš “Sąnda- 

buvo padaryta “foreclosu- 
ir skundėjai Page ir Gu

dauskas vakar išgabeno iš 
“Sandaros” ofiso ir spaustuvės, 
po adresu 3236 So. Halsted St., 
visus rakandus ir spaustuvės 
įrengimus ir mašinas

Kai kurie “Sandaros’’ centro 
komiteto nariai aiškina, kad 
“Sandara” dar nėra bylos pra
laimėjusi ir galutinio sprendi 
mo dar nebus per kokį mėnesį 
laiko. Jie aiškina, kad Page ir 
Gudauskas “foreclosure” nega
lėję padaryti ir neturi teises iš
gabenti spaustuvės, nes ji bu
vusi parduota tarp birželio 10- 
20 lic i tari joje už pirmą 
čių, kurio 
P i vari anas 
tuvę nupirkę 
daros 
Remdamiesi 
sandariečiai 
gauti ir vėl 
leisti.

Bet Page 
patraukė 

liškina

Vienas uoliausių darbuoto
jų visoj North Sidės respubli
koj per eilę metų, “Naujienų’ 
nuolatinis bendradarbis, vie
nas tvirčiausių Chicagos Lietu 
vių Choro ^Pirmyn rėmėjas — 
Ksaveras šilkus važiuoja Lie 
tuvon.

Ar jis 
Lietuvą^ 
visados pasilikti 
tirti. Rodosi, kad ir laiko išva
žiavimui dar galutinai neprisi- 
skyręs.

Bet, šiaip ar taip, o nortljsi- 
diečiai neteks veiklaus savo 
respublikos piliečio, Pirmyn 
Choras tvirto rėmėjo, “Naujie
nos” gabaus korespondentu, o 
jūsų reporteris gero draugo. 
Gaila, bet ką gi padarysi.

—• Reporteris.

Kuri laiką atgal prieš “San
daros” organizaciją ir spaustu
vę du buvę darbininkai Page ir 
Gudauskas užvedė bylas, reika
laudami užsilikusių algų, Page 
—apie $300 ir Gudauskas $1,- 
500. Nors byla dar neužsibaigė 
ir kaltinamieji perėji 
nes

(Vardas ir pavardė)

atsilan- 
valdyba 

užtikrina visiems gerus laikus. 
Kurie norite važiuoti Wm. 

Dambrausko papuoštais tro
pais, tiems kainuos tik 50c. ten

UNIVERSAL 
STATE BANKO

REIKALl

morgi- 
savininkas buvęs 

Iš licitacijos spaus- 
dąbartinis “San- 

biznio vedėjas Narvidas. 
tuo argumentu 

tikisi spaustuvę at- 
sayaitraštį pradėti

šviežiame
Komitetas išvažiavimo,

Ir teisingai daro,, nes dabar daugiau negu bite kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

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

SKELBIMUOSE. surandą darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, įmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pran&imus apie teatrus arba kitokius pasilinks- 
mininąus. »

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

NAUJIENOSE PAŠISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del

minėtą vietą 
— 11:00 y ai. 

Kiekvienas iŠ tų trdkų sustos 
prie Archer ir Sacramcnto 15 
minučių vėliau.

Jei tą dieną lytų, tai visi su
sirinkite į Chicagos Lietuvių 
Auditoriją 
mos bus paruoštas, 
sižymėję ristikai, 
pamarginimų ir pasilinksmin 
mų. Įžanga visiems veltui.

St. Narkis, sekr.

mo, — bankas

Jau buvau rašęs, kad musų 
išvažiavimas liepos 3 d. neįvy
ko dėl lietaus, žinoma, mes 
tuo nepasitenkinome. Pusine- 
tiniartic susirinkime, liepos 10 
d., tapo nutarta išvažiavimą 
rengti liepos 24 dieną, toj pa
čioj vietoj, Wm. Dambrausko 
miške (ne farmoj), prie Ar
cher ir Forest Avės, Spring 
Forest, III. Vieta vadinama 
“Wildwood”, ape 5 blokus nuo 
Kcan Avc. į vakarus nuo Ar
cher Avė. Važiuodami gatve- 
kariais išlipkite “Wildwood” 
stoty.

Bus įvairus kpntestai su 
brangiomis dovanomis. Lie
tuviška muzika ir gardus už
kandžiai. Gėrimus parūpins 
Rumchaks, 610 W. 35th St., 
kuris reprezentuoja Bon-Ton. 
Svečiai ir viešnios bus priima
mi į draugystę veltui. Įžangos 
nebus. Geistina, kad visi lie
tuviai, seni ir jauni 
kytu, o komitėtas ir

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 dideli moder

niški kambariai dėl vaikinų ar ženotai 
porai, su visais patogumais, gražioj apie- 
linkej 
Tel. Hemlock 5685

■ I* W»l H.^IH   — ■ Į    

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kadangi lietuvių visuomene 
yra labai suinteresuota užsi
dariusio Universal State Ban
ko likimu, “Naujienų” atstovas 
atsilankė pas Illinois valstijos 
bankų auditorių Oscar Nelson. 
Jo įgaliotinis pareiškė, kad 
auditoriaus raportas apie ban
ko stovį dar nėra galutinai už
baigtas ir susivėlavimą paaiš
kino tuo, kad phskutiniu lai
ku, kaip visiems žinoma, užsi
darė didelis skaičius statė ban
kų ir biuras nepajėgia greitai 
su visais apsidirbti. Bet įga
liotinis ^pridūrė, kad raportas 
bus galutinai prirengtas šian
dien arba ryloj ir tuomet jis 
galės suteikti “Naujienoms” 
smulkesnių žinių. Valstijos 
auditorius Nelson paskyrė re- 
ceiverį Universal State bankui 
C. E. Herriot todėl, jog dar iš 
nepribaigtojo raporto . galėjo 
padaryti išvadą, kad tas žinks- 
nis yra geriausias išėjimas iš 
susidariusios padėties.

Tą pačią dieną, Universal 
banko kasierius p. Šukys, ko
mentuodamas apie paskuti
nius įvykius, pastebėjo, kad 
banko direktoriai stengsis pa
keisti auditoriaus Nelsono pa
skirtą rcccivcrį likvidaciniu 
komitetu. Tuo tikslu už ke
lių dienų, kuomet 
riamš bus pateiktas 
riaus raportas, įvyks 
direktorių susirinkimas, kuris 
raportą svarstys. Kaip vakar 
buvo pranešta susirinkimas tu
rėjo jau įvykti, bet jis buvo 
atidėtas, nes Nelsonas doku
mento nepridavė.

Sekantis direktorių žinksnis 
jus sušaukti visų depozitorių 
susirinkimą, kuriam bus pra
lošta visa teisybė apie ban- 
<o stovį ir rekomenduota ban
ko reorganizacija, jeigu tas 
)us galima padaryti, arba pa
skirti likvidacinį komitetą, 
airis pakeistų Nelsono paskir- 
ą rcccivcrį C. E. Herriod. 

Likvidacijos komitetas, susi
dedąs iš bankui ir lietuviams 
artimų žmonių butų daug nau
dingesnis depozitoriams, negu 
valstijos politikierių paskirtas 
receiveris. Svarbu banką lik
viduoti pamažu, nes tuo budu 
depozitoriai atgauna daug di
desnį nuošimtį savo pinigų. 
Valstijos receiverio tikslas, 
banką likviduoji kuo greičiau
siai, ir suprantama, kad depo
zitoriai daugiausiai x nukenčia. 
Be to, likvidacinis komitetas 
žymiai sumažintų likvidavi
mo išlaidas. Ar vienos ar ki
tos rekomendacijos priėmimui 
reikalingas visų depozitorių 
sutikimas. Toliau ' p. Šukys 
pridūrė, kad likvidaciniam 
komitetui perėmus likvidavi
mo darbą, po kurio laiko gal 
pagerėtų laikai ir gali kilti 
nauja banko reorganizavimo 
galimybė.

Dabartiniu laiku, pastebėjo 
p. Šukys, reorganizacija labai 
didelis klausimas. Jeigu depo
zitoriai ir sutiktų neištraukti 
per kurį laiką savo pinigų ir 
prisidėtų prie kapitalo sukėli- 

negaudamas 
naujų įplaukų, negales egzis
tuoti ir turės vėl užsidaryti.

Banko direktoriai audito
riui Nelsonui buvo rekomen
davę du kandidatu į receive- 
rius, bankui ir lietuviams prie
lankius žmones, bet Nelsonas 
tas rekomendacijas atmetęs ir 
paskyręs savo žmogų.

Pabaigai, p. Šukys pareiškė, 
kad depozitoriai, kurie yra 
pirkę morgičius iš banko ir tu
rėję su juo kitus finansinius 
reikalus, gali gauti informaci
jų laikin/y atidarytame ofise 
po adresu 3320 S. Halsted St. 
Pp. Šukys ir Antonisen sutiks 
mielu noru visiems atsilankiu
siems patarnauti įvairiuose 
klausimuose. 'N,

Business Service
_ _______Biznig Patarnavi mąa _______ 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikta patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara

For Rent
. 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.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
labai tinkama vieta: puikus 4 kambariai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai..

939 W. 33 St.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo 
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo 
kėtumėte 
So. Wasbtenaw Avė,

Ateikite įsirašyti

Savo būvį žymiai pagerin




