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Dekretu panaikintas 
Berlyne, Brandburge 
įvestas karo stovis
Friedrichskooge hitlerininkai 

akmenimis apmėtė ir apšau
dė socialdemoknatą Schroe- 
der.

Berlynas, liepos 26. — Vo
kietijos prezidentas Paul Von 
Hindenburgas pasirašė dekre
tą, kuris panaikino prieš šešias 
dienas Berlyne ir Branden
burge paskelbtą karo stovį. 
Prašalinęs visus aukštesnius 
'Prūsų valdininkus socialdemo
kratus, tarp jų ir policijos vir
šininkus, pav. Berlyno polici
jos viršininką AlbertąGrzezin- 
skj, Von Papenas pamatė, kad 
jau laikas stovį panaikinti.

Von Hindenburgas prie pro
gos pareiškė, kad tvarka ir 
visuomenės saugumas yra už
tvirtintas, todėl nėra reikalo 
karo stovį toliau palaikyti. Po
litinės demonstracijos, tačiau, 
dar tebėra uždraustos.

Tuojau po dekreto paskelbi
mo hitlerininkų, komunistų ir 
kitų politinių partijų muštynės 
atsinaujino. Friedrichkooge hit
lerininkai užpuolė Frau Luise 
Schroeder, socialdemokratų at
stovę reichstage, apmėtė, ją 
akmenimis, o kuomet ji mėgi
no ištrukti automobiliu, pra
dėjo į ją šaudyti. Bet hitleri
ninkai tuo nepasitenkino ir 
nužudė vieną sociąftlemokfhtą, 
kuris dalyvavo partijos mitin
ge. Taipgi vienas žuvo Kolne, 
kur hitlerininkai susidūrė su 
komunistų buriu.

Haga, liepos 26. —Kairysis 
Olandijos parlapiento sparnas 
pareikalavo vyriausybės ištirti 
ir pasipriešinti buvusio Vokie
tijos kaizerio policiniam veiki
mui. Kalbos apie planuojamą 
monarchijos atsteigimą Vokie
tijoje Okndijpje sukėlė nerimą.
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Organizuojasi suma
žinti J. V. išlaidas
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New York, liepos 26. — Čia 
suorganizuota National Econo- 
my League, kuri yra pasiry
žusi kovoti su pensijų mokėji
mu J. V. — Ispanijos karo ve
teranams, kurie nėra nukentė
ję nei fiziniai, nei nmoraliai. 
Kiekvienais metais jiems iš
mokama apie $450,000,000.

N. Y. valdininkai nusi- 
kapojo algas

New York, liepos 26. — 
Ne.w Yorko valdininkai priėmė 
Walkerio pasiūlymą nusika- 
poti algas. Sutaupys $20,000,- 
000.

Mirė anarchistų vadas
Rymas, liepos 26. — Ryme 

mirė garsus anarchistų vadas 
Enrico Malatesta. » Paskutiniu 
laiku nedalyvavo aktyviai poli
tikoje. Buvo 82 metų amžiaus.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja;

Giedra, kiek vėsiau; viduti
nis, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 73- 
87 laip.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 
8:15. ’

Kaina 3c

Kasėjų ir operatorių 
konferencija priėmė 
naujį algų projektų
“Company men” gaus po $5 į 

dieną, o kasėjai po 68c nuo 
kiekvieno tono.

Springfield, III., liepos 26. — 
Šiandien angliakasių atstovų 
ir kasyklų operatorių konfe
rencija priėmė naujį algų pa
siūlymą, kuris, kaip tikimasi, 
bus priimtas ir nuo kovo 31 
d. uždarytos Illinois kasyklos 
vėl pradės dirbti.

Naujoji sutartis mažai kuo 
skiriasi nuo sutarties, kurią 
angliakasiai atmetė referendu
me liepos 16 d. Joje nėra 
įtrauktas šešių darbo valandų 
dienos klausimas, dėl kurio, 
kaip aiškina konferencijos da
lyviai, anksčiau sutaryta su
tartis buvusi atmesta.

Sulig naująja sutartimi, 
“company men” gaus po $5 į 
dieną, kasėjai gaus po 68 cen
tus nuo tono. Pamatinė 8 vai. 
darbo diena bus palaikyta ir 
toliau.

Netrukus įvyks kitas refe
rendumas, kuriame angliakasiai 
priims arba atmes šią sutartį. 
Referendumas įvyks ir taip 
operatorių.

Tame pačiame referendume 
bus naujo paviešio' kasyklų ka
sėjų (stripminers) algų pasiū
lymai: 19% numažinimas dar
bininkams, kurie gavo daugiau 
$6 į dieną ir 16%% numažini
mas darbininkams, k'urie gavo 
tik $6.

Springfield, III., liepos 26. — 
Šįvakar angliakasių ir operato
rių komisija įteiks bendrai 
kasyklų savininkų ir angliaka
sių atstovų konferencijai naujį 
algų pasiūlymą. Operatoriai, 
jeigu ir nusileis, tai labai ma
žai. . i

Riaušės Kuboje laike 
už muštų policistų 

laidotuvių
Havana, Kuba, liepos 26. — 

Havanoje, laike 9 komunistų, 
musių ir sprogimuose žuvusių 
policistų laidotuvių, įvyko 
riaušės, kurias rengė Machado 
vyriausybės priešai. Tarp opo- 
zicininkų ir policijos įvyko su
sišaudymas. Vienas buvo už
muštas.

Darbininkai prieš gele
žinkelių susijungimų
Cleveland, O., liepos 26. — 

Traukinių linijų darbininkai, 
tarp kurių yra 500,000 bedar
bių, organizuojasi kovai prieš 
planuojamą rytinių valstijų li
nijų susijungimą j keturius 
didelius geležinkelių tinklus, 
fPennsylvania, Baltimore & 
Ohio, New York Central ir 
Niekei Plate.

Neramumai Arkansas 
anglių kasyklose

Clarksville, Arrk., liepos 26.— 
500 angliakasių mėgino neda- 
leisti neunijistams dirbti John
son kasyklose. Kuomet pasi
priešinimas privedė prie abie
jų pusių susidūrimo ir kraujo 
praliejimo, į neramumų vietą 
valstija pasiuntė miliciją. In
diana valstijoje, kaip praneša
ma, atsidarė kooperacinės ka
syklos
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Orlaivis, kuriuo vokiečių lakūnas Wolfgang von Gronau skrenda iš Vokietijos į Chicago.

J. V. mėgina sutaikinti 
Boliviją su Paraguajų
Washington, D. C., liep. 26. 

J. V. ir kitos neutralios tau
tos deda pastangas atnaujinti 
Bolivijos ir Paraguajaus Cha- 
co srities derybas, dėl kurios 
tarp abiejų šalių eina karšti 
ginčai, galį privesti prie karo.

Doumero nužudyto- 
jas Gorgolovas- 

Čekos agentas
r,  ....... —■ —

Paryžius, Franci j a, Hepės 26. 
Dabar Paryžiuje eina dr. P. 
Gorgulovo byla. Kiek laiko at
gal - jis nušovė Francijos pre
zidentą (Paul Doumer. Prieš 
Gorgulovą liudijo tūlas Ivan 
Lazarev, kuris pareiškė, kad 
Gorgulovas buvęs čekos agen
tas ir jį, Lazarevą, kankinęs, 
norėdamas išgauti informaci
jų. Teisme Gorgulovas sušu
kęs, kad Lazarevas meluoja, 
yra caristų agentas.

Bedarbiu demonstraci
jos Newfoundlande;

reikalauja pinigu
St. Johns, N. F.,’ liepos 26. 

Vakar vakare St. Johns įvyko 
smarkios bedarbių demonstra
cijos, pasibaigusios policijos 
įsikišimu į demonstrantų tar
pą. Keli bedarbiai ir policistai 
buvo sužeisti. Bedarbiai reika
lauja, kad bankai tuojau su
teiktų miesto tarybai $100,000 
jų reikalus aprūpinti.

—*—I—----------

Slapieji laimi Texase
Dalias, Tex., liepos 26. — 

šeštadienį Texas valstijoje 
įvyko nominacijos, kuriose 
160,000 balsų didžiuma laimė
jo Slapieji. Nominacijas į gu
bernatorius laimėjo moteriš
ke “Ma” Ferguson.

Privertė filipiniečius iš
sikraustyti iš Floridos

Pahokee, Fla., liepos 26. -r 
Baltveidžiai. Floridos valstijos 
ūkininkai privertė 200 filipinų, 
apsigyvenusių valstijos ribose, 
išsikraustyti. Filipiniečiai užsi
ėmė ūkio darbu.

i
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Talinas, Estija, liepos 26. — 
Automobilio katastrofoje buvo 
užmuštas Estijos “alkoholio 
karalius” Ę. Kronstrom — but- 
legeris, kuris aprūpindavo Šuo-, 
miją gėrimais, kuomet ten dar 
veikė prohibicija.

Maskvoj pasirašyta 
Lenkijos ir Rusijos 
nepuolimo sutartis , >
Lenkijos seimas sutartį ratifi

kuos rudenį; planuoja ir pre
kybos sutarties sudarymą.

Maskva, liepos 26. — Sovie
tų, užsienių reikalų komisarija- 
te pasirašyta Lenkijos-Rušijos 
nepuolimo, sutartis, Nuo Lenki
jos ją pasirašė Lenkijos atsto
vas Maskvoje $tanislaw Patek, 
o nuo Rusijos užsienių reikalų 
vice-komisaras Krenstinsky, ku
ris užima Genevoje viešinčio 
Litvinovo vietą.

Lenkijos parlamentas sutar
tį ratifikuosi r rudeninėje sesi
joje. Kalbama, h kad po ratifi
kacijos Lenkija stengsis suda
ryti su Rusija ir arbitracijos 
ir prekybos sutartis. i. * /

Ottawos konferenci
ja nepakenks J. V.
Ottawa, Kanada, liepos 26.— 

Observatoriai Britų imperijos 
ekonominėje konferencijoje nu
mato, kad' J. V. ūkininkams ir 
pramonininkams neteks nuken
tėti, nes Anglija atsisako pil
dyti Kanados ir kitų maisto 
produktus gaminančių šalių 
reikalavimus išstumti J. V. ir 
kitas šalis iš imperijos rinkų. 
Tai padarius pačiai Anglijos 
pramonei reikėtų skaudžiai nu
kentėti. • •

Pasaulinė konferencija 
žada svarstyti Boraho 

pasiūlymą
Washington, D. G., liep. 26. 

Politinėse sferose kalbama, 
kad pasaulinė ekonominė ir 
monetarinė konferencija, kuri 
įvyks Londone, ir kurioje da
lyvaus J. V., svarstys Borah 
pasiūlymą panaikinti arba su
mažinti J. V. karo skolas.

Kinija paskelbė pašto 
blokadą prieš Man- 

džuriją

Shanghaij liepos 26. — Pro
testuodama prieš Mandžurijos 
perėmimą pašto į savo rankas, 
Kinija paskelbė pašto blokadą 
ir nutraukė visą pašto komu
nikaciją tarp abiejų šalių. Ki
nija taipgi planuoja paskelbti 
prieš MandžUriją ir muitų blo
kadą.

Darbo biure jvedė pen
kių darbo dienų savaitę

Washington, D. C., liep. 26. 
Pradedant liepos ,30 d., 6,000 
J. V. darbo biuro darbininkai 
dirbs tik penkias dienas į sa
vaitę. Tuo budu manoma su
mažinti biuro užlaikymo išlai
das.

Borah pasiūlymas 
rado mažai prita

rimo
Washington, D. C., liep. 26. 

Senatoriaus Borah pareiškimas, 
kad reikia panaikinti arba su
mažinti Europos karoi s skolas, 
kurias ji turi sumokėti J. V., 
jeigu ji priimsianti J.. V. eko
nominį programą, rado mažai 
pritarimo ir kongrese ,jį grei
čiausiai rems tik mažuma. Ad
ministracija nutylėjo.. Anglijo
je Boraho pareiškimas buvo, 
sutiktas labai džiaugsmingai, 
bet Fancija kartu su kompli
mentais Borahui nepamiršo ir 
padaryti ir ironiškų, pastabų 
už staigų persimetimą į skolų 
panaikinimo rėmėjų pusę.
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Brazilijoje' tebeina 
smarkus mūšiai su 

sukilėliais
Rio De Janeiro, Brazilija, 

liepos 26. — Federalės kariuo
menės dalis, vedama gen. G. 
Moneiro, pradėjo oienzyVą 
prieš Sao Paulo sukilėlius ir 
traukia į Cruzeiro, Guarantin- 
gueta ir Cachoeria miestus, 
kur susispietę dideli sukilėlių 
būriai.

N. Y. leidėjai ir spaus
tuvininkai tariasi dėl 

algų
• ( *....."" ......,1 ..

New York, liepos 26. — N. 
Y. laikraščių leidėjai ir New 
Yorko tipografinės unijos at
stovai pradėjo konferenciją al
gų klausimu. Leidėjai nori al
gas nukapoti 20%, o spaustu
vininkai reikalauja $7 algos į 
dieną. Gipčas bus išrištas ar
bitracijos budu.

Japonija rengiasi pasi
traukti iš T. S. 

J

Tokio, Japoniją, liepos 25.— 
Japonijos atstovu \į k Tautų; Są
jungą paskirtas didelis sąjun
gos priešas Yosuke Matsouka. 
Tai skaitoma pirmu Japonijos 
žinksniu prie išstojimo iš TV* p.

Lietuvos Naujienos
Lietuva gavo iš Lat

vijos kai kurių 
lengvatų

Ekonomines derybos pasibaigė 
susitarimu

Ryga. — Liepos 6 d. Rygoj 
pasibaigė lietuvių latvių eko
nominės derybos. Buvo suda
rytas susitarimas, kuris abie
jų delegacijų buvo parafuotas, 
šiuo susitarimu papildoma bir
želio mėn. sudaryta laikina 
ekonominė sutartis. Juo regu
liuojami prekybos santykiai 
tarp abiejų valstybių. Latvija 
teikia Lietuvai kai kurių leng
vatų valiutos ir importo suvar
žymo srity. Delegacijos sura
do abiem pusėm prieinamą iš
eitį. Latvija suteikia Lietuvai 
kai kurių prekių kontingentus. 
Abi delegacijos nutarė ‘savo 
susitarimą pateikti vyriausy
bėms jį patvirtinti.

Lietuvos Latvijos pre
kybos derybos

Dabar Rygoj vieši Lietuvos 
prekybininkų delegacija, kuri 
derasi su latviais dėl lengvatų 
Lietuvos prekybai. Kaip žinia, 
Latvija dabar labai varžo kitų 
valstybių prekių įvežimą ir ne
leidžia išveždinėti iš Latvijos 
didesnių pinigų sumų, dėl ko 
Lietuvos prekyba su Latvija 
turi daug sunkumų. Dabar 
norima šiais reikalais galuti
nai susitarti. Tikimasi, kad 
Lietuvos prekybą nebus varžo- 
ma, nes panašiai galėtų pada
ryti ir Lietuvą Latvijos nenau
dai. • .

Nyksta ūkininkai
Skinaikių (Dusetų v.) ir k. 

kąimų kai > kurie ūkininkai vi- 
sai, . nyjftįi.. Dėl sunkme-
čib pard.ayihėja ue įtik miškus, 
gyvulius, bet ir žemes. Kraštų 
kaime jau pora ūkininkų taip 
nuslydo.

Baltijos juroje pasken
do vokiečių karo laivas

Kiel, Vokietija, liepos 26.
Baltijos juroje paskendo vo
kiečių karo laivas “Niobe”. 
Spėjaipa, kad su laivu jįiros 
dūgnali nuėjo ir 100 laivė bu
vusių kadetų.' ■ • ;
.............. . ' .............. —į——

Lietuvių Ekskursijos (
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

į Klaipėdą, per Gothenburgą. , , 
; , Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris”

> pėr Havre .

Važiuodami ąu Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI S 
Šventadieniais nūo 9 iki i val. 
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Lietuvos politinių 
emigrantų žudy
mas Lenkijoje

Bedzine nušautas tauragietis 
Gudauskas. Esą ir daugiau 
“dingusių be žinios”.

Karaliaučius. — šiomis die
nomis teko ištirti, kad “din
gęs be žinios” Lietuvos politi
nis emigrantas Jonas Gudaus
kas, kilęs iš Tauragės, yra nu
žudytas Bedzine (Lenkijoje). 
Velionis tapo nužudytas pabai
goje balandžio mėn. revolverio 
šūviais.

Lietuvis gavo visą amžį 
kalėjimo Latvijoj

Nužudė Latvijoj ūkininką, jo 
žmoną ir dukterį

Ryga. Liepos 5 d. latvių ka
ro teismas Rygoj svarstė lietu
vių piliečio Kazio 4 Daimonto 
bylą. Jis yra kaltinamas tris 
kartus padaręs žmogžudystę. 
Pereitais metais Daimontas 
tarnavo kaip bernas pas vieną 
ūkininką Penkulės valsčiuj. 
Naktį, visiems miegant, jis ge
ležine dalba užmušė šeiminin
ką Spirę, jo 6 metų dukterį ir 
šeimininkę. Pamatęs, kad jo 
aukos dar rodo gyvybės ženk
lų, Daimontas stvėręs kirvį ir 
juo’*Savo aukas galutinai pri
baigęs. Daimontas pasisavinęs 
tik dū laikrodžius ir kelis si
dabrinius daiktus, vištf už 
65 latus. (Paskui' jis ’pAbego į 
Lietuvą. Lietuvos ir Latvijos 
policija apsilpo namilš Žaga
rėj, kur buVo apsigyvėrięs Dai
montas, if j į suėmė. Jis nu
teistas mirti,’{ pakariant. Ta
čiau, atsižvelgiant 'į tai, kad 
jis nepilnametis, (jam' 20 me
tų amžiaus) mirties* bausmė 
pakeista kalėjimu iki gyvos 
gaivus, i ’’ <

Streikininkai apkūlė 
streiklaužius

Kaunąs, liepos 8 d. — Prieš 
savaitę laiko Moisiejaus Kaco 
siuvykloj sustreikavo siuvėjai, 
kurie tuo protestavo prieš jų 
atlyginimo mažinimą-ir darbo 
sąlygų sunkinimą. Streikinin
kai buvo iš darbo atleisti, o į 
jų vietą priimti nauji darbi
ninkai. Vakar, Kacas ^pranešė 
policijai, khčP streikininkai, ku
rių buvo žmonių,- įsiveržė į 
jo siuvyklą, užpuolė streiklau
žius ir juos apkūlė.
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Detroit, Midi..
Apie viską po truput į

Darbai pas mus prastai ei 
na. Fordas jau pradėjo atlei
dinėti darbininkus ir su
trumpino darbo laiką iki kę- 
t u r i u ir* /.rijų Tįlįepų . .sųyųiįci.j 
Jo dirbtuvės gali y visai uzsi 
darvti žiemai.

’T tiBf ■ r-1 w .

įąnM pirUMAUsia Dr. J. Joni
ką i t j, pp. piĮią.iųskų.s, P- Kadi r-
kienę su tėveliais Dėdėląičiais, 
pp. Strazdus, p. S. Darpiaitie- 
h‘ę. Linkiu jiehis laimingo su
grįžimo j Cliicagą.

Šį pavasarį labai daug lietu
vių inųštą. Juostei -- sunku pa
sakyti. tyir&ą .daųgiąęiąįą vis 
pusamžiai žmonės.

Kitus autų išdirbys/ės, gali
ma ąąkytį, sįovi užgytus. Be
darbių pas ipųs (jievyųįų^ galy
bės. Tie visi bedarbiai sunkiai 
kovoja dėl kasdienio prągyv.e- 
nimo, kurį teijcia visokios lab
daringoj draugijos ir miesto 
administracija.

■ e • —- - -

foręląs yrą įvedęs dąržų $$- 
lepią. kiekvįcmis d^biųiiiįkąs 
turi puti ;,tąm (ikrą dalį že
mės, kurią jp pcrdčtinis pabi
ria. Darbininkai ipri sodiiųi 
viąokių dąržųViii ir jas prižiū
rėti.

Butų geras dalykas užsiau
ginti sau daržovių, bet yra ke
lios kliūtys, kurios trukdo dar
bininkui tą visą darbą atlikti.

Pirmoji kliūtis tai ta, jog 
darbininkas, išdirbęs 8 valan
das dirbtuvėje, yra knocked 
o u t, •tolesniam darbui jau ne
tinka, yra priverstas ant grin
džių ilsėtis iki ryto, kad ir vėl 
sekančias astuonias valandas 

f f* į ■■ j • t • * , ' ’ f . »

pajėgtų dirbti. O daržų darbas 
jam nereikalingas ir negali
mas.

Žinote, jogei daržų prižiūrė
jimas ir daržovių auginimas 
reikalauja daug triūso, kad 
naudos atneštų.

Kitas dalykas tai tas, kad 
dauguma tų ploti; randasi ko
kių 20 ar 30 mylių tolumoj 
nuo miesto. Iželiai to darbinin
kams sunku yra juos pasiekti. 
Dąuguma jų neturi mašinų, o 
pėsčias nenueisi. Na, ir darži
ni nka.uk,. kad nori!

Matote, koks tas Fordas ge- 
rašir.dis: žmogus paliuosavo 
Amerikos mulus j r arklius 
(for.dšonais) nuo darbo, o da
lia,r nori sunkiais darbais nu
varyti pas Abraomą vištų ga
nyti savo darbininkus.

21 dieną šio ųiėųesio buvo 
tMjllą. Mų.d.ų SU J. Dčdėlaicju 
1 e ūki a m,e lai šk ,ąneš i o. Kuris 
greičiau jį pamatome, tą,i tas 
pirmas “Nąųjienas” skaitome. 
Mat, J. Dėdelaįtis yra sępas 
“Naujienų” skaitytojas, taip
jau ir p-nia Dėdėlailienė, ku
ri ipčgia “prąkųlą” skaityti. 
Ir p-nia S. Kudirkiene, jyj du- 
kreįė, yra nąųjjenict.ė. Taįįi 
vjsa “Naujienų” šeimypa.

Tą pačią dieną ame 3 vai. 
po piet ‘paskambino telefoną 
Dr. d- Jonikai t is. Sako, turįs 
svečių iš Chicągos — visą 
“Naujienų” štabą.

Sugrįžau į krautuvę ir pra
nešiau Dėdėlaičiui, kad Dr. J. ■ ■ • ■ ' • , • > . > ■ ' 
Jonikaitis žada svečiu alsivež- 
t i pas p-nią Kudirkienę. Dėdė- 
laitis klausia, kas per svečiai. 
Atsakiau, kad visas “Naujie
nų” štabas.

O tai lodei, girdi, mes šian- 
,die “Naujienų” negavome!

Štai ir Dr. .lon^ąitis su ąye- 
čjais atvyko. Sveikinamės, per- 
sjstatom vienas kitą piriųąi 
pažinčiai: p. Julija * Augusį i ną- 
vjčienė, K. ĄugujtinąviČius, V. 
Jiušinskas, A. šilumas, J. Če- 
ponis.

Su paskutiniu sveikindamą- 
si aš gal nenugirdau pavar
dės, ba buvau lyg truputį nusi
gandęs. Mat, man pasigirdo 
“^aponis”. Bet, ne, sako — 
,čep,ąni?l 7'a,<Ja yiffeas pusi^įir.e 
aišku. >

Visi sv,eči^ yxa įij.iJ<TO9 
do ir draugiški. Malonu su jąįs 
pasikalbėti ir laikas praleisti. 
Xik gaila, kad jie^greŲai išyy-, 
įo į Sodus, Mieli., pas Augds^ 
tinavičiaus brolį į ūkį.

Jei butų ilgiau pabuvę, butų 
buvę galima dadgiau naujie- 
niečių jiems parodyti. Jie ap-

T<epką sųąi^ti
narįų. Visį pjjdipąąi pynėju
siu seimu, kurį Gegužis ir bun- 
čius adyųkątų pyišakariavo. 
Man atrodo, kad bus rusti atei- 
M? .‘ra8,0MwišW,wis p?- 
neliams, kurie sųlyciupe kons
tituciją ir narių valią. Patys 
duųbę /skąąč ir patys piynyuii- 
niuj ims pulti į ją.

- ŠunKoraiiis.

Binghamton, N. Y.
SLA. 50 kuopos darbuotė

Ljepos 5 d., Lietuviu S vėl., 
SLA. 50 kp. laikė savo mėne
sinį spsirinkimą, kuriame bu
vo klausytas įr SLA. 37-to 
S.eipio delegąlA! raportas.

Kaip paprastai, taip ir šį 
kartą susirinkimas buvo nuo
sakus.

j?p .išklausypio vąidyhos ir 
įvąįrių komisijų raportų eita 
prie SLA. '^įdp ąeijipd delega
tų raporto. Delegatai, kurių 
buvo keturi, k. t. p. A. Chamo, 
J. ^ork,imas, P. Adomaitis ir 
J. M. Bučinskas, raportą buvo 
paruošę bendrai. Jį išdavė p.į 
J. M. Bučinskas, o kiti dele-j 
galai papilde žodžiu. Rapor
tus buvo a lydžiai išklausytas; 
ir priimtas vienbalsiai. Bet sei
mo nuveikti darbai sutiko* 
skaudžios ir rimtos kritikos. 
Ypatingai nariai pasipiktinę 
dėl sųtrempimo narių teisių, t. 
y. visuotino balsavimo- refė-t 
rendumo. konstitucijos sulau
žymo, priėmimo neteisėtų de
legatų ir išteisinimo Ažunario- 
Devenio aferos dalyvių.

Iš delegatų raporto taipgi 
paaiškėjo, kad visuomet save 
persistatą dideliais demokra
tijos šalininkais, sandariečiai 
ranka už rankos ėjo su atžaga
reiviais fašistais iš “Vienybės”, 
pastogės ir ačiū tam sa.ndarie- 
čių pasitarnavimui fašistai ne- 
kuriuose klausimuose išėjo; 
buk tai laimėtojais. ;

Taipgi ačiū sandariąčių vei- 
dmainingumui nąrių teisęs, S 
L- A. principai, fraternalybė 
iy įsigyvenusios trądicijos tapo 
patremptos demokratijos prie
šų kojomis. • :

Abelnai, nariuose matėsi di- 
delis nepasitenkinimas Seimo 
nuveiktais darbais ir neapy
kanta narių teisių varžyto
jams. Taipgi daug narių išsi
reiškė, kad dėl sniurlininkų 
sjaųtinyo nereikia daug nusi
minti, nes galų gale teisybė 
ims viršų ir tie įvykiai turi 
mus pamokinti, kad ątei.tyje 
mes turime geresnį supratimą 
apie musų kaimvnus sandariu- 
čius turėti ir nepasiduoti su
vedžioti visokiems pseudo de- 
ląokpalams, bet stųvėt grycžto
je organizacijos j r narių .teisių 
sargyboje. Tuo delegatų ra
portas ir bąjgėsi.

briejus pri,e naujų reikalų, 
tapo nutartą surengti metipį 
išvažiavimą. Tani darbiu iš
rinkta komisija iš dviejų narių 
pp. J. Kavaljausko ir A. Char- 
no, kuriems pavestas visas 

.^m>bąs, pūgai jų ge- 
riausią supyątimą. Tuo susi
rinkimas ir baigėsi.

. /}■ ž- w-
I>M° pareng-
jtąą ncoficialiŠkas SLA. 50 kp. 
delegatams priimti išvažiavi
mas. ;

Dalyvavo gana didelią būrys 
kuopos narių ir svečių. Dele
gatai grįžo iš Pittsburgho jau 
pavakary ir tik .suspėjo į jų 
garbei parengtą išvažiavimą ir

«

l noi;#
nW? >w ‘ai»yf' 
1W1Č a,M M 

l>w H >'• v^ci)k-
2. Ponąg išgyrei tuįj įC Be- 

Ud. iisai 
es^s wmniį)egiečiių labai ger
biamas. Tai jau tikrai apsi
lenkei su faktais ir tiesa. K. 
jj(enjų^is yra pasižyritėjęs lie
tuvių tarpe šmeižtais ir savo 
ki-m«t9ĄV. »■

'Bct 
w ft? i,ora 

w, k<>-

n«riu pagyli, 
kad įgeriau padarytumei, jeigu 
rašytįumei į savo “Viįąį” ir 
“Laisvę”, o ne į “Naujienas”,

gurias tamsta šmeiži v a d indą 
mas fašistinėmis.

V. Novogrodskis.

WISSIG
Specialistai ii 

ą.usijoi

Daktaras
. Kapitonai 

Pasaufj’ni<ąnt)kare

-- GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEGUSIOS .ir NEJ6GYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydę ligas nijvb, jaučių, inkstu ir pUsJės. užnuodijiraį krau- 
j6, odbi, Ifya's, ždizdas,1 reumatizmą, galvos skausmus, skausmus huga- 
rpj«, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
caįčjo'Ifls ilgydyi, ’iteikitė Čįa A persitikrinkite ką jis jums gali padarau. 
Praktikdoja per daugelį merų ir išgydf tu Katančius ligonių. Patarimas 
cįykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

luojąųs čją vietoje buvo Ji.ą- 
prtušy.l.i, kąd pą,darytų iš ąeųųo 
darbuotes ppąųošimą.' Gerijią- 
mi delčią,tai ir padare prąn.e- 

sesi. .
SLA. 50 kp- MŲ-dimo išvąžią- 

viso rengimo komisija tiksliai 
])i’aneša, kad tas yisų laukia
mas išvažiavimas įvyks rug
pjūčio 7, 1932, Ne\v.ton Lake, 
Pa. — netoli Foresl City, Pa.,
t. y. toje pačioje vietoje, kur. 
puvo ir pereitais melais.

Tad yisi biiighamtoniečiai ir 
ąpiejinkes lietuviai esate nuo- 
šj.rdžiai prašomi 
eąų tikras, kad 
gins laikus.

Q kurie manote važiuoti bu-i 
sais, tai komisiją prašo, kad 
visi užsisakytų vielas iš anks
to, kad žinųjus kiek Inisų nu-
sąų išlyti.

’ —- Korespondepicfs

Hammond, Ind.
; ;/ 'S ' '■ . ■• <; į>? i ;f';.

Išmoka 5 nuošimčius dividen 
dų u zs i dūrio banko depozi-

I oriam s

“Naujienų” bendradarbis 
Vielinis prisiuntė iškarpą iš 
vietos laikraščio, kurioj kalba- Jj 
ma apie išmokėjimą dividen
dų užsidariusio First Tr.usl 
and Savings Bank of Ilam- 
niond, Idiana, depozitoriains.

Kalbamas bankas užsidarė 
vasario 2 d. 1931 m. Tai jau 
bus apie 18 menesių algai.

Bankas priskaitė jaugiau! 
kaip 15,000 depozitorių. l)a-

Diliui, Airiją. — .(niberna.torjųs pilies
j,e ^A0v.?uj,a ftfif,u)i,ų W

i fevr fe>
I .divi^MfeMOT ^W,9^ė|ti-' 4? s.?-;

,w?i 
($0 S,ų»p,9s.

Ęesyy.cyj.s, p. Hųyar.c 
few,cfe> M 
rjųms išsiuntinėjanij, ląi^j 
kviečiantys ateiti ir atsiimti’ 
dividendus. Pranešimų siunti
nėjama kasdien po du ar tris1 
šimtus ąbeccles eiJįęj.

Tie ^epą^ųpiai, įąipįe daę 
neaplaikė prąųešiiųų, lai neina

Jj.ę .turi 
ateiti, kai gaus pranešimus.

Jei kurie depozjloyių per
mainė savo gyvenamą vietą, 

turėsit,c snią-| lai 'malonės pranešti apie tai 
rėsyvėrini. Tokie asmens turi 
paduoti pilną panją savo ad
resą, kud jis galima butų įdėti 
resyverio rekorduose.

Kitoj vietoj iškarpa 
kad banke buvę $8,500 
tokių depozitų, kurių kiekvie-j 
nas jsiekęs $2 arba mažiau.! 
Depozitoriai šių mažųjų depo-i 
žilų buvę kviesti atsiimti pini-,; 
gus. Bet atsiimta tik apie $3,-• 
000. Apie $5,50() neatsiimta, i

Darbai- į
Darbų ieškoti nė nevažiuo

kite čia, ba kuone visos dirb-‘ 
t u vės uždarytos, iQ kurios .dir-j 
ba, tai po 1 arba po 2 dienas! 
per savaitę ir tik su kėliąją; 
darbiu,inkąis. Daiigeliui žmo-i 
nių tenka prašyli vąjgjo iš 
labdaringos draugijos. ' ;

O kurie gauną šj,okį .tojkjį 
; maistą iš miesto, tai tie turi! 

! privcrątinai eiti dirbti nuėsto! 
| darbą, reiškia, gatves taisyti ar| 
i ką kitą ujlikti. Jei ųeisj, fąi nė 
to duonos kąsn|i> ixegąlųsi.

Ot ir atėjo ląjkąi, ką,<j reirj 
kia baudžiava eiti tokioj kųj-i 
turingoj šaly. —, yietipįs

sako, 
suma

Winnipeg, Man.;
11,1 111 1111
■ y y' ,y y . ’ ■

Atviras lą,iį/(<ifs ff. ^'arfl

arutavičius

• A.- « >. z'/

[Acme-P.ŲA. Photo]

New — pr. Otto Šiiftultz, 
jpjps ? Kfiįjįįįįft)" Nassąų policiją 
girtinai ;.sttįį^ŲS ■ Nassau ap- 

kalėjimą kalinį flyjuans

“Naujienų” 162-nie tilpo ko
respondencija iš Winnipego.

eneij,QS jtžy.ftr.dy 
buvo .tęjką: ĮJ^ 
Liet. Dar. T

1. Ponas 
p^olą J. N

spaudoj apie ^^ego ^ ’f. 
0. neteisingas /iniaą iy š^- 
tllS. ] . ' !'

Ot čia ir apsileųjktą su tie- 
sa. Ar ne -gęriira' butų ;bųvę 
parašius; .kad J. feiydgfp^gkįs 
nesutinka šit komunistine > pro
paganda įr ją kritikuoja*, per 
spaudą?

TamšUi jnėpathika ’ ■ •
žmOjiięs, 7 kurie 'p^p;4o< %iam 
darbuojiesi. ' r:Ą$ knistą gerai 
pažįstu ir žinau, ka/k esi lietu
viškų komunistų simpatija. 
Juk'pora metų ątfeąlęKuVaifcw. 
L.'.D. Litę^t,ųr]k,OS pirinįniįku 
'.*• SW.« w:.esį ftitįi4«J*iaw«š ir; 
atsijtyrpėjęs k.aip uolus v.ęjke-

jnėpatUika

p jam- 
pa-rfe Pa"1 

w W *aik’ i
iWW9 » WWnus

fe? W^ios 
pašalpos nenumato, ba visi ži
ną, kąd pašalpinė draugija nė
ra kokia politine organizacija. 
Ir tamsta nori bičiuliuo.tis ą,u

įSV^ie ,t.yiĮ JlijgRobę mu- 
su sostinę Vilnių ir kaųkina 
musų brolius lietuvius. Tai 
štai kąjp taniąta darpuoj.iesi 
draugijai įr kaip ^ini jos rei
kalus.

Pora nictų atgal tamstą ir 
tamstos bendrai paskyrėte $Ž5 
“tarptautiniam apsigini iniri”. 
Ir daugiau panašių atsitikimų; 
buvo, kad nuskriaudete drau
giją. Lai nebūtų jums priešų, 
įąj ir šiąp.dję skirlųi^et yjso- 
kiai 'KoWuinistų propagandai.' ;

Dar turiu ająiprššyti, pad: 
vadiųu poną. Jąų^lta už tą! 
žodį labai pypsti. Tamstai ge
riau pątjktųj kad pavadinčiau! 
tąvorŠčių. Bej kąą daryti:

S£eyra ” *s GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

ąmm? pasi- 
w-

M0Wn,n- 
y*> 
sa"
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JUSTIN MACKIEWICH
2324 S. LeąvittSt. Canal 1678-1679 

CHICAGO. JLL.
•• ; ■ i .■ h;- ! ■■ ■

Justin Mackiewich, Moi tgage Banker
1-IR—

p. Ii. )K. & Loan Ass’iįl

Ofisai persikėlė iš 2342 South Lęavitt S,treet į ąaują įr di
desnę, niodęrniškesnę vietą j

2324 South Į^eavitt Street
Kampas 23rd Place.

Patarnausim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau
jant MORGIČIŲ REIKALAMS, perkam ir parduodam morgičius, stoti
nam ant pirmų morgičių. ‘

, -t-f* ’ • > ‘

Katrie turite pirkę morgičius iš uždarytų bankų, kr-i'pkitčs j musų ofi- 
s4. mes esame pasirengę‘ir turime tani tikiu sistema iškokkluot; nuošim
čius ir sum).

Syulkos Serija prasidėjo nuo liepos 1, 1932. dabar galima prisirašyti ir 
visi'mokesčiai spulkos narių priimami Šiame ofise.

KusisKa ir lurKisi
ird St. Louts Avė. Tel. Kedzie 8902 

yanos, Įietajis ir druskos vanos, 
/wimnung pool ’ 

turkiška įpihis moterimi
’rS*.___ w __ _ • *

I ‘NAUJIENŲ’ I
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■tokie;

' T a®ią.« esi; apšmeižęs pfe 
“vilfli” ir iyj.m
tuvj, .kuris j.ąu ji»s.ų
programa. Kodėl tačiau n$p,ą-
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OABZE
ARCHER AVĖ. ir 79 ST.
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g Rmgramaš bąs puąąaų/aąs. Tėmyjkite toHitt|esnijĮs i
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Algirdas Margeris.

Žmogienos Mėsinyčia
(Tęsinys)

Todėl apatinio uolienų 
sluoksnio reikia atšaudy ti ir pa
šalinti mažiausiai dvi pėdos, kad 
gauti nors penkių pėdų aukščio 
urvą. Anglies ir uolienų sluoks
niai šlapi, šaudyti labai sunkus 
ir pavojingi. Kai reikia išgręžti 
skylė, tai grąžtas springsta, 
braška ir turi visomis jėgomis 
jį sukti. Vargais negalais skylę 
išgręžęs, jeigu nori naraku šau
ti, tai turi labai greitai šūvį už
taikyti ir iššauti, nes kitaip— 
parakas sudrėgsta ir nebeini ja. 
Dėl to reikia ir uždegamasis 
knatas trumpas vartoti, kas 
mainierį išstato dideliam pavo
jui. O jeigu parakas sudrėgsta 
ir nebedega, tai turi skylė at- 
krapštyti ir iš naujo šūvi užtai
syti. Tai labai pavojingas dar
bas, nes atsitinka, kad bekrapš-• • 
tant kibirkštis pasidaro ir pa
rakas, kuris dar nesudrėkęs, 
sprogsta. Tada, žinoma, anglia
kasį baisiai sužaloja, vietoje už
muša arba taip, kaip nelaimin
gą Antaną, ištaško. Dažniau
siai čia tenka šaudyti dinami
tu, kuris drėgmės nebijo ir vis 
tiek spogsta. Bet dinamitas tik 
vietoje, tarytum kiaulė, skylę 
išknisa ir mažai anglies priplai- 
šo. Dar blogiau, kad anglį smul
kiai sudaužo, atseit, stambmenų 
nepadaro, o juk ^kompanija už 
smulkią anglį labai mažai ang
liakasiui temoka.

Tai šitokiame, urve gavo Ro
kas pilnu angliakasiu dirbti. Jis 
gręžė skyles, užtaisė šūvius, bai
siai sunkiai ir pavojingai per 
visa diena dirbo, bet nė vieno 
karo neužliodavo, vadinasi, nie
ko neuždirbo. Atijtrą dieną at
sivedė lėberį. Dviem geriau se
kusi springstąs grąžtas sukti, 
greitai šūvį užtaisyti ir daugiau 

Įpnglies prišaudyti. Diena po die
nos - priprato. Tokia jau darbo 
žmogaus dalis: aplinkumai pa
siduoti, nežiūrint, kad ir reikia 
už tai užmokėti savo sveikata 
arba net ir gyvybe.

Prastai valgydamas, pigius 
drabužius dėvėdamas, nei rūky
damas nei gerdamas, tik laik
raščių ir knygų nusipirkdamas, 
Rokas ir pinigų šiek tiek susi
taupė. Jau buvo parsiuntęs 
tūkstantį kitą Stasei ir pats dar 
turėjo banke pasidėjęs. Nusita
rė, gabaus, Lietuvon važiuoti. 
Ir butų išvažiavęs, jeigu ne pa
saulinis karas, kuris tarytum 
trenkte užtrenkė jį dar keletą 
metų baisiame požemių urve 
kamuotis. Išgirdęs apie karą ir 
uždarytas duris į Lietuvą, Ro
kas nusiminė, susikrimto, bet 
vilties visiškai nenustojo. Dirbo, 
taupė ir tikėjosi, kad vis tik jo 
šeimelė išliks ir sveika ir gyva. 
Bet kartu ir neapkentė kruvino
jo karo. Platino socialistinę, pro
letarinę literatūrą ir visur prieš 
karą kalbėjo. Kai akytyviai įsi
jungė į karą ir Jungtinės Vals
tybės, šnipai net įspėjo jį, kad 
liautųsi radikalines idėjas sklei
dęs.

Drėgnas, šlapias ir šaltas ur
vo oras pradėjo pakirsti kad ir 
galingą Roko sveikatą. Visų pir
miausia “susimetė", kaip jis sa
kydavo, skausmas j kairyjį klu
bą. Bet Rokas mažai tepaisė. 
“Didelis čia daiktas, kad koją 
skauda“, sakydavo jis. Savo kie
tu valingumu bandė jis viską 
nugalėti. Skausmas tačiau didė
jo ir plėtėsi, pasiekdamas kitą 
klubą, kelius ir, pagalios, pečius. 
Vieną rytą atsikėlęs, bemaž vi
sai sustingusiu save rado, 
šiaip taip išsimankė, išsimikli
no, bet darban eiti vis tiek jau 
nebėjo. Matyti, suprato, kad 
vargu bus begalima nuo šūvio 
pabėgti su pastirusiomis kojo
mis. Nuvažiavo j Scranton’ą pas 
dr. šliupą. Įdomu buvo Rokui 
asmeniai susitikti su žmogum, 
apie kurį taip baisiai Lietuvo
je ir čia kunigai, davatkos ir

šiaip jau sufanatikėję žmonės 
kalba. Ir kaip Rokas nustebo, 
pamatęs ne kokį rustų, žiaurų 
žmogų, bet labai simpatingą su 
didele ir jau žila barzda džentel
meną. Patarė jam dr. šliupas 
mesti šlapią darbą. Bet kur čia 
tau Rokas klausys. Jis norėjo 
dar padirbėti ir daugiau pinigų 
susitaupyti.

Vieną lietingą rytą atsikėlęs, 
abejojo Rokas, ar darban eiti 
ar ne. Stipri, kaip ir visada, jo 
valia kovojo su jo kimu— da
bar jau tik šešėliu' tos galingos 
žmoniškos mašinos, kurią jis iš 
Lietuvos atsivežė. Sveika ir 
stipri valia nugalėjo ligotą ir 
silpną kūną. Rokas darban iš
ėjo. Atsiklaupęs ant šlapio, šal
to uolienų sluoksnio, koks bu
vo po anglies sluoksniu, gręžė 
jis skylę. Užtaisė šūvį. Pasi
leido bėgti. Nors ir visomis savo 
valios jėgomis plakė savo kūną, 
bet tas paskubėti vis tiek jau 
nebegalėjo. Nespėjus Rokui i- 
šokti į skersinį urvą, šūvis iš
šovė. Jis sukrito. Smarkiai le
kiantis anglies šmotas kone nu
kirto jam nugarkaulį. Subėgo 
mainieriai. Išvežė Roką ligoni
nėn. Abidvi jo kojos buvo supa- 
raližiuotos ...
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Ilgai Rokas ligoninėje išgulė

jo. Daug skaitė. Dar daugiau 
galvojo. Galvos, galvos jis, bū
davo, susmigs akimis į lubas ir 
išbus taip valandų valandas,— 
lyg beprotis koks. Susiraukda
vo jo kakta, susikąsdavo dan
tys, susikniauždavo silpni kumš
čiai. .lis matydavo gyvai ma
tydavo baisiąją pasaulio netei
sybę, kuri, be jokios gėdos, vi
same savo šlykščiausiame nuo
gume, atsistodavo prieš jį ir 
nuolankaudavo, garbindavo pa
saulio galiūnus— kapitalistus, 
rankas bučiuodavo jų bernams 
—kunigams, didžiuodavos tikė
jimu velnią, pragarą ir dangų. 
Rokas trokšdavo, neišreiškiamai 
trokšdavo kovoti šitą baisūną, 
šitą šlykštynę— neteisybę— 
bet pasijusdavo, kad jau Įjejė- 
gis....

Surijo jo jėgas tas pasaulio 
monstras— baisioji neteisybė— 
ir dabar tyčiojasi iš jo! Jis, 
mat, jau nė kapitalistams, nė 
kunigams nebe reikalingas. Tai 
ir nebeturi ji reikalo brukti jam 
velnią, pragarą arba dangų. Tik 
tyčiojasi iŠ jo nelaimes, bai
saus likimo ir skausmų....
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Karas baigėsi.
Gavo Rokas laišką iš Lietu

vos. Perskaitė. Ir apsiniaukė, 
kaip audros ištiktas dangus. Jo 
mylima Elenyte džiova mirė. 
Antanukas Rusijoje žuvo. Visa 
šeimynėlė baisiai daug nuo karo 
nukentėjo. Jo parsiųsti pinigai, 
kuriuos gavo jis už savo prakai
tą, kraują ir sveikatą, caro val
džios banke žlugo.

Skaudžiai apsiverkė Rokas....
(Bus daugiau)

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

O

[Acme-P. 8 A. Photo]

sunaikinta New Yorke pasilinksminimo centro Coney Island promenadaNev.’ York

[Acme-P. 13 A. Photo]

\Vinston Salem, N. C. — Vila Reynolda, kur nuo revolverio kulkos mirė tabako magnato 
sūnūs Smith Reynolds

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Ir kolektuoli pavojinga

Nesenai čia vienam pikni
kui pora moterų sumanė rim
tai pasidarbuoti, Apsižiūrėju
sios, kad dirva kolektoms Ci- 
ceroje gan bičdna, jos patrau
kė į Chicagą. Mat, juo toliau į 
mišką, tuo daugiau medžių.

Sumanyta —■ padaryta. At
važiavo į Chicagą, užėjo lulon

ko: “Taip, ir ką tu paisai — 
važiuojame!’’

Na, ir išvažiavo ir atsidūrė 
miško. O oras šiltas, varginan
tis. Reikia pasilsėti. Viena ko- 
lektorkų išlipus iš automobi
lio. Kita gi ėmė priešintis. 
Prasidėjo žiaurus argumentai, 
kurių negalima čia aprašyti.

Tik jau švintant rytui kolek- 
torka rasta prie savo namo 
pusgyvė, kruvina. Ji buvo nu
gabenta ligoninėn.

Policija daro tyrinėjimą.
Šitokos kalbos čia eina. Ar 

tikrai taip buvo, kaip kalba
ma, netvirtinsiu ir nepriešta
rausiu. Noriu tik įspėti, kad su 
nepažįstamais vyrais moterims 
ar merginoms yrą labai pavo
jinga važiuoti automobiliais.

— Cicerietis,

WCFL buvo tikrai gražus, į- 
vairus ir įspūdingas. Visų mė
giamas dainininkas Juozas Ol
šauskas, jau seniai per radio 
girdėtas (nes dabar gyvena 
New Britain, Conn.), sudaina
vo keletą gražių dainelių kan
klių pritarimu. Kitas stambus 
numeris, tai Lietuvos operos 
dainininke, p-lė Ona Katkaus- 
kailė, tikrai artistiniai sūdai-

navo kėlelą gražių ’ liaudies nauja visų lietuvių pritarimo 
dainų. Ji turi aukštai išlavin- ir bizniškoš paramos.
tą, stiprų ir malonų kontraal- 
to balsą. Taipgi gražiai pasiro
dė kiti du svečiai p. Sintautai 
iš Naujos Anglijos kolonijos. 
Orkestro muzika irgi buvo tin
kamai pritaikyta. Apie saulės 
spindulių reikšmę kalbėjo Dr. 
V. Šimkus.

- "Dainorius.
I ,*(■'> 

-  ——r

Abelnai, tai buvo tikrai rim
tas ir turiningas radio pro
gramas, o leidėjai —Jos. F. 
Budriko krautuvė, 3417 So. 
Halsted st. pilnai užsitar-

jmįJĮtlNK,

YouroES
Night and Moming to keep 
themCIean, Clear and Healthy

Write for Frec *‘Bye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co*»Deft. H. S.. 9 B. Okio St.,Chir»fo

Stebuklingas Išpardavimas
DRESIŲ

REDYKITĖS VĖSIAI!
ir pirkite vieną iš šių stdiliškų ir gražių 
dresių. Jos yra šilko, voile, organdy, lei- 
sais tr i niuo tos ir kitų puikią audeklą. ■ 
Visų didumų ir spalvų. Pilnai vertos 
$3.95.
Niekad ateity jus nebegalėsite rasti ši
tokio sensacingo bargeno. Skubėkite! 
Skubėk ite!
Kol jų išteks

CHICACO MAIL ORPERCa
HARRIS0H 6 PAULINA STS. I . HAr.3Hf I,LD L

Naujas Oscar Ameringęr
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus. Savaitraštis

The American Guardian
• • i • I ’ t »

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

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiupčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

.kieta m s platinti.
Suprantama, žodis po žod

žio ii* vėlus, laikas priėjo, o 
namai toli. Taigi iš buvusių įs
taigoj kostumerių du pasisiū
lė parvežti kolekturkas na
mą automobiliu.

Labai puikų. Bet viena ko- 
. lėk turkų RĮausia kitds: “Ai
tu juos pažįsti?**. Antroji atsa-

* 1 • ’ e

Lietuvių Valanda >
' Pereitą sekmadienį lietuvių 
radio programas iš stoties
— , . . i -L į ..I N_.._.njnil_ll

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
nė j Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginamas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St„ Chicago

Visi, kas kovoja prieš juodų fašizmų
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

VIDURY AŠARINĖ 
EKSKURSIJA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
. ■ ' ' ■ ■ ’ į * i ■ *

Kaina melams 2 dol., pusei metų 1 d oi.
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Beriin, SW 68, Schliessfach 80

Mes garantuojame visą musų darbą 
Mes specializuojamos Wind Blown 
Lorelei Cocquette ar kitais gražiais 
plaukų kirpimais. .Vyrai ekspertai. 
Nieko neimam už sutaisytu?. 3 bar- 
bėriai jūsų patarnavimui. _______

Specialiai dėl Pirmadienio, . Antradie
nio. Trečiadienio ir Ketvirtadienio: 
Holly Wood Permanent    $1.50 
Finger Wave ..... .................. 25c
Ilgi plaukai ......................................... 3 5c
Klauskite apie musų 4 už $ 1 specialų

Wonder Beauty Shop
Kresge’s 5 iki 25c sankrovoj 

11227 MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 10132 

Lietuvis operatorius A. Valakonis.

IN OUR OFFICE

GOU4G- W TKE

— fcEfc" ______ !

Lietuvą ••••••
v , • ; i

Iš New Yorko Rugp.13

U— ■ - <■ ■
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D

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
— Visas—Kelias—Juromis—

Per Kopenhageną į Klaipėdą •.
—Paranku—Švaru—Patogu—

Jus Artimiausias
Autorizuotas

JUMIS TINKAMAI APRŪPINS
" ___ ____- ’ ■ n ........................ .. . ■ ■ ; ■

Laivakorčių Agentas

□c 6CTA 'PIUO’T 
t>OU)N TO THE

____TMLOfcS i------

$1000.00
» ’ . **

ACCIDENT INSURANCE POLICY
Tiems, kurie užsirašys 

NAUJIENAS 
ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 

Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavarde
Adresas ......  .........

< - ‘
Amžius  ..............  ......
Kam užrašote? ................
Ar gimine? ....... *....'............

to TRe.
tmloRi
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Trečiadienis, liepos 27, 1932

NAUJIENOS
The Daily News

Fablished Daily Exęept Sunday by 
Lithuanftin Newa Pub. Co., Ine. 
1739 South Hafeted Street 
Telephone Roosevelt 8590

Editor P GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of ChicąRO 
$8.00 per year in Chicago x 
3c per copy__________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chięago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eijia kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Habted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Roosevelt 8500.

paštu;
$8.00

. 4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Užsisakymo kaina: 
ęhieagojo •mrM 

Metama .
Pusei metų ....... .............
Trima m5naaiajns ...... .
Dviem mėnesiam ......... .
Vienam mėnesiui ...... .

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija .............

Savaitei ........... •...•..„y........ 
Menesiui .......... ...............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ..................   3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ..............  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu $u užsakymu.
, ■■ m x„ii...... i j .1 T'-rr-y.

LIETUVOS IR LENKIJOS SUSITARIMAS

Lietuvos ir Lenkijos įgaliotiniai pasirašė sutartį, 
kuria bus atidarytas susisiekimas tarpe tų dviejų val
stybių per “administracijos liniją”. Koks yra tos su
tarties turinys, dar nežinoma. Pranešama, kad laiškai 
ir telegramos dar vis neis iš Lietuvos į lenkų okupuo
tą Vilniaus teritoriją ir taip pat nebus susisiekimo ge
ležinkeliais arba autobusais. Bet, tur būt, bus leidžia
ma gabenti prekes ir, tam tikroms sąlygoms, važinėti 
žmonėms (keliauninkai veikiausia turės, pasiekę de
markacijos liniją, persėsti į kitą vežimą arba mašiną).

Susisiekimo atidarymo tarp Lietuvos ir Vilniaus 
krašto seniai reikalavo Lenkija. Tą jos reikalavimą 
parėmė ir Tautų Sąjunga. Dabar sakoma, kad abi pusės 
pasidavė Tautų Sąjungos įsakymui, bet tikrumoje tai 
pasiduoti teko tiktai Lietuvai. Tuo budu šios sutarties 
pasirašymas reiškia lenkų diplomatijos laimėjimą.

Taikytis su lenkais Lietuvą privertė baimė Vokie
tijos nacionalistų, kurie darosi tolyn vis agresįngesni. 
Jeigu militaristai ir nacionalistai galutinai įsigalės Vo
kietijoje, tai Lietuvai bus pavojus, kad Vokietijos val
džios remiami ginkluotų “nacių” (fašistų) būriai gali 
įsiveržti į Klaipėdos kraštą ir jį pagrobti. Panašus pa
vojus grąsina ir Lenkijai Danzigo atžvilgiu. Baimė vo
kiečių ir verčia Lietuvą su Lenkija artintis.

Tuo gi tarpu pranešama, kad vokiečiai ir rusai 
stengiąsi sulaikyti Lietuvą nuo taikymosi su Lenkija 
ir grumoją jai ekonominiu boikotu.

laiko “bereikalingais” ir kuriąs valdžipB įšląidas jie 
siūlo gpkąrpyti.

Kiek pinigų pęr metus išleidžia Jungtiniu Valerijų 
valdžią? ‘

Apie keturis bilionus dolerių.
Iš šitoe mližipiškos sumos netoli 2,800,000,060 dole

rių, t. y. 70 nuošimčių visos išmokama prąeitų 
karų išlaidoms padengti ir pasiruošimui busimiems 
karams. O apie $1^200,000,000, t. y, koki 30 nuošimčių, 
išeina visiems kitiems reikalams.

I šituos trisdešimts nuošimčių valdžios išlaidų įei
na išlaikymas įvairių naudingų kraštui įstaigų ir atli
kimas įvairių naudingų žmonėms patarnavimų, kaip 
antai: švyturiai jurų ir ežerų pakrantėse, federalinių 
vieškelių tiesimas ir taisymas, informacijų gaminimas 
apie javų ir gyvulių auginimą, svorių ir saikų biuro 
užlaikymas, gyventojų, jų turto ir užsiėmimų surašinė
jimas, ir t t. Kas gali sakyti, kad šitie valdžios dalbai 
ir patarnavimai esą bereikalingi ir kad dėl ekonomijos 
jie turėtų būt nutraukti arba panaikinti?

Biudžeto žinovai apskaičiuoja, kad visų trijų vai* 
džios šakų — administracijos, įstatymų leidimo įstaigų 
ir federalinių teismų — išlaikymui, kartu su visais jų 
departamentais ir skyriais, išeina apie 10% federalinių 
išlaidų. Tai butų, daug-maž, 400 milionų dolerių.

Nėra abejonės, kad čia galima kai kas sutaupyti, 
sumažinant valdininkų skaičių arba apkapojant jų al
gas. Bet kaip netaupysi, nuo 400 milionų dolerių kažin 
kiek nenuimsi, jeigu valdžia turės ir toliaus dirbti tuos 
naudingus darbus, kuriuos ji atlikdavo iki šiol.

Pati stambiausioji valdžios išląidų dalis, kaip aukš- 
čiaus matėme, yra išlaidos karo reikalams. Jos praryją 
70 nuošimčių visų federalinės valdžios pajamų. Vien 
tik karo veteranų biurui kasmet tenka apie bilionas 
dolerių ! Dėl tų milžiniškų karo išlaidų pasidarė bilio- 
niniai deficitai valdžios ižde, ir dabar Amerikos gyven
tojams tapo užkrauta baisi mokesčių našta.

Bet ar jus girdėjote, kad republikonai arba demo
kratai reikalautų tas karo išlaidas žymiai sumažinti? 
Ne, 
yra

jie apie tai 
tuščios.y

tyli. Todėl jų šnekos apie “ekonomiją”

AMERIKOS PAŠTAS

sukako 157 metai, kai buvo įsteigtas

RUSIJOS IR LENKIJOS SUSITAIKYMAS

Bet kuomet bolševikai protestuoja prieš Lietuvos 
taikymąsi su lenkais, tai jie patys irgi daro su jais tai
ką. Liepos 25 d. Maskvoje sovietų valdžia pasirašė ne
puolimo sutartį su Lenkijos atstovais. Kai Lenkijos 
seimas šitą sutartį ratifikuos, tai lenkai rengiasi pasi
rašyti arbitracijos ir prekybos sutartis su Maskva.

Tuo budu sovietų valdžia jau keičia savo tradicinę 
politiką linkui Lenkijos. Iki šiol bolševikai žiurėjo i 
Lenkiją, kaip į pikčiausią savo priešą. Ant keršto len
kams, jie palaikė draugingus ryšius su Lietuva ir rėmė 
Lietuvą jos ginčuose su lenkais dėl Vilniaus, 
skutiniu 
džurijoje 
riauti, ji 
ruošė.

Pirmiaus bolševikui tikėjosi, kad, jeigu juos užka
bintų Lenkija, tai jiems ateitų talkon vokiečiai. Bet 
kai valdžia Vokietijoje pateko į baronų rankas, tai pa
dėtis Europoje pasikeitė. Berlynas dabar yra ne ap
sauga Rusijai, bet greičiaus pavojus jai. Patys vokie
čiai vargiai puls Rusiją, bet jie gali įsivelti i konfliktą 
su kitomis šalimis, ir tuomet Maskvai tektų žiūrėti, 
kad susirėmime tarp Europos valstybių nenukentėtų ir 
jos kailis.

žodžiu, Europoje eina persigrupavimas. Buvusidjį, 
draugai nuo kits kito tolinasi, o buvusieji priešai darę 
sutartis su kits kitu. Kokių pasėkų tatai turės, parodys 
ateitis.

Šią savaitę
Amerikos Jungtinių Valstijų paštas. Jisai yra vienus 
metus 'senesnis, negu ši šalis, kaipo nepriklausoma val
stybė.

Pirmas generalinis pašto viršininkas įbųvo Benja- 
min Franklin. ''

Kai George Washington buvo išrinktas prezidentu, 
tai Jungtinėse Valstijose buvo tik 75 pašto skyriai, ir 
per pirmus Washingtono prezidentavimo ; metus paš
tas turėjo $7,510 pajamų. Dabar paštas turi 360,006 
tarnautojų ir daro kąsmet apie $700,000,000 apyvartos.

Tai yra viena didžiausių ir sekmingiaūsių pramo
nių krašte, ir ją valdo ne privatinis biznis.

GORGULOVAS — BUVĘS ČEKISTAS?

Bet pa
laikų Rusiją nugąsdino japonų žygiai Ma»- 
Bijodama, kad su japonais gali jai tekti ka- 
dabar ieško taikos su savo kaimynais vaka-

Paryžiuje eina buvusio kazokų karininko, Povylo 
Gorgųloyo byla. Jisai šį pavasarį nušovė Francijos pre
zidentą Doumėr’ą. ,

Gorgulov teisme apsimeta esąs beprotis ir sakosi, 
kad “piktos dvasios” paskatinusios jį šauti į prezidentą. "

Bet rusas darbininkas, Ivan Lazarev, liudijo teis*: 
me, kad Gorgulov buvo bolševikų teroristinės žvalgy
bos, “čeką”, _ valdininkas. Lazarev sakosi patekęs į če
kistų nagus ir Gorgulov jį baisiai kankinęs, mušdamas 
jį, sukdamas jo rankas, degindamas odą ir lenkdamas 
atgal rankų pirštus, kol jie ėmė lūžti per sąnarius. Liu
dininkas parodė savo sužalotas rankas su sutinusiais 
krumpliais teisėjui ir prisaikintiems posėdininkams.

O dabar, sulig Lazar.ęvo parodymu, Gorgulov esąs, 
apmokamas cariųinkų agentas. \

EKONOMIJA VALDŽIOJE

Amerikos spauda nuolatos rašo, kad valdžia turi 
mažinti savo išlaidas. Abi didžiosios partįjos įrašė į 
savo platformas reikalavimą ekonomijos valdžios įstai
gose, Republikonų konvencija, pavyzdžiui, priėmė /Mg- 
kj platformos punktą: ’ 7.

“Mes raginame tuo jaus ir griežtai sumažinti 
viešąsias išlaidas ir priešintis tokiems pinigų ]6a- 
skyrimamg, kurie nėra būtinai reikalingi esjnimų 
nacionalės arba vietinės valdžios funkcijų atiifci* 
mui.” / ; /, / J
Q demokratų partijos kępvencija nutarę reikliau- 

tį kad butų panaikinti bereikalingi ofisai ir komisinis, 
kad butų sujungti departamentai ir biprpi ir pašalin
tas išlaidumas, idant tųę iųjdų butų aumaSnta w #a- 
žiaus^ fcaip 25 nuojimčįąįj federa|i&ės valdžios išJeiky- 
mo kaitai” •

Tai ekętfhba gražiai. Bet\nei, reR»Wikopai, nei 
mokratai nenurodo, kuriuos, .būtent, ofisus ir biurus jie

Alu«--Seniaus ir Dabar
/ * "“T"

Pastaraisiais laikais buvo 
daug rašoma ir kalbamą ’airie! 
alų. Y patingai Amerikoj e, nuo 
atsiradimo nelemtos prohibici- 
jęs Jaikų. Dąbąjr,,..ka,<ia kongre
sas atostogauja, yra .gera progą* 
apibudinti alaus atsirądimą iį 
senesnių laikų. Sekdamas nuo- 
męnę pabrėžtą tūlo B. Brown, 
iš ‘‘Am, Me^cury” June 1932, 
aš mėghųdų £ia paduoki keletą 
įdomesnių ąfsitikimų alaus 
praeities,

Europoje žmonės pradėjo da
ntyti alų naciuose pįaž-daug, 
kaip dab$* yrą daromą Ameri
koje. Pati ^rpioji ajinė, kur 
^lus buvo

*;

Rąžymėtipas Dalykas, kad kno- 
štoriu minykaj' buvo pimuęjj

15 metą vėliau,, po atsiradimo 
pirmojo brąyąa’.Oy Bw«riJos 
minykai pasiėmė monopoliją 
ant alaus išdirbimo ir niekam- 
daugiaus nebuvo valia alus iš?, 
dirbinėti. Yra rekordą, kąd tais

.■ Š. Joųa Bębtisto 
bažnyčia siuntė savo vyskupui 
3 burkas alaus kaip, dalį meti
nės dovanos.

Alus buvo daromas’ dvieją 
rąšią. Pirmos ..F^ięs, . yądina- 
m’as klebonišką# <Į?atresbier), 
ir antros, v4db?a^ą įvairiais 
vardai s, kaip: tai vaikų alus, 
ąaipyškinis, langą rasa, oenti-

štoip “stono”.asmenys. Rei
kią turėti omenėj, kad karčia- 
mų pradžioj nebąvp. Pp visą 
Vokietiją alaus išdirbim^ buvo 
paaiėmusi kataliką bažnyčia, ir 
svietiškių piliečių ji nė artyn 
neprisileido. Bažnyčiai arba jos 
vyriausybei priešintis tais lai- 
kaip bąyo viągi negalimas da
lykas.

Užgriebusi alų j savo šventas 
rankas, bažnyčia veikiai su
galvojo brolišką santvarką tarp 
alaus ir tikėjiPM>. Viso® švento
sios dienos ir šiaip įvairus at
sitikimai paprasto krikščionies 
gyvenime buvo pilnai pritaikyti 
prie švento bažnytinio alučio. 
Kaip tai, krikštynos, šliąbai, 
laidotuvės, mišios už nuirusių 
dužias ir daugybė įvairią prie
žasčių buyp sugalvota, kad tik; 
daugiaus alaus galėjus par
duoti parapijonąms.

Būdavo laikoma specialės pa
šventinimo apeigos naujam 
alui, kuris budavp vartojąmas 
vietoj vyno prie altoriaus, A- 
peigos paprastai 
su litanija, skaitymu ir pašven
tinimu ir baigdavosi su “Te 
Deum”, visiem kartu giedant, 
šitokios ceremonijos, sako tū
las Rektorius Hubner, sutrauk
davo griešninkus 
šių kraštų. Aišku 
gausiai rinkdavosi; 
vo duodama alaus 
prisigerti. Tokiais budais bu-i 
davp labai lengya patraukti 
publiką, kad ji lankytųsi į baž
nyčią. Buvo duodama po vieną 
litrą paprastoms šventėms. Bet 
Verbą Nedūlią ir per Velykas1 
duodavo po du litru. Velykoms 
ir maži vaikyčiai gaudavo po 
pantukę už atsilankymą. Betgi 
choristai ir muzikantai lengvai 
gaudavo po visą gorčių. Vaiku 
ęiams, be skirtumo lyties, bu
vo duodama po vieną litrą gero 
alaus, kaip atlyginimą pž atlik-? 
tą pirmąją išpažintį U’ priimtą 
pirmąją šyentą, kpmuniją, ži
nomą, rėvai eidavo-' sykiu su 
vaikučiais atsargai, kad alus 
butų išgertas. Naujavedžiamš 
buvo duodama pusgorčins vie
name ipde, iš kurio abu turė
davo išsigerti, kad parodžius 
meilę ir lygybę. Cinikai dary
davo pastabas, kad gii’di, tas ir 
tas, apsivedė vien deitoy^ kad 
gavus kleboniškp alaus para-,' 
gauti. . J

Tapiau apie 13 šimtmetį alus; 
pradėjo sprukti įš šventą ąiipy-’ 
ką rankų ir prądejp pątekti j: 
princų bei miestą urėdą pirš*: 
tus parankesniam ir Icngves-; 
niam taksų išrinkimui iš pilie
čių. Minykai greitai pasijuto 
išstumti ląuk pelningo biz*: 
nio.

Apie metus Liudvikas 
Drūtasis pats pirmutinis iŠ 
princų įsteigė savo bravara 
Isar upis pakrantėj, netoli savą 
pilies, kąr jis galėjo arčiau 
daboti savo brayarą, negu 
AVashpigton’ąs dabodąyo savą 
katiliuką v(pim)šąino yirimąi). 
Liudviko bravoras tebėra ir po 
šiąį dienai Muničb’c, naujai phr 
vadintas “AJten Hof”/Liudyi/ 
kas buvo patą pirmutinis, kurią 

■ uždėjo taksas ant alaus. Yrą 
manoma, kąd jį« norėjo tąldv. 

į budu pakenkti minykąpis alapt 
: biznyje. Pasekdami Uądriię 
; pavyzdį visi, kw buvo leistina, 
pradėjo steigti ająųs brfcyoruą 
jr sykiu užkandžiams vietas.’ 
Bravorai buvo steigįaiųi ąrtį 
prie upės pakraščių, kur van
duo bąyo tirpias vartojimui. 
Labai galimas dalykas, kad tai

ubągąms svąrheąąei bažnytinei 
klebą- 

niško ająųs, gaudavo tik pątys 
kunigai, ., udnykaj ir šiaip auk-

prasid&lavo

iš tolimiau- 
, koJel jie 

juk būda- 
iki gurklio

Kuone kiekvienas bravoras tu
rėjo sau tinkamą pavadinimą— 
ne vien alui, bet sykiu ir pa
čiam bravorui. Kuomet tapda 
vo paskelbtas atsiradimas 
naujo bravoro ir naujo alaus, 
tai visuomet būdavo dįdžįausįaš 
to# dienos įyykis, ir žmonės pil
nai žinojo jr be jokios klaidps 
suprato - ką "reiškią toks prane
šimai žinojo, kad bus duoda
ma alaus iki sočiai ir daugiaus 
—ir kad bils paskelbtas gabiau
sių geriną kpntesta^I Gėriką 
kontestąi būdavo ypatingai į- 
domąs tuo, kad kuris daugiaus 
išgerdamas kontestą išlaimi, 
tai, kaip laimėtojo . dovaną, 
gauna daugiau alaus taipgi vel
tui.’ x

Kontestą taisyklės būdavo 
dviejų metodų. Pirma jų maž
daug jokia: Kontestantai tu
rėdavo gerti alų neatsikėlę 
nuo kėdės iki pačios pergalės. 
Pasikėlimas nuo kėdės buvo 
skaitoma pasidavimu priešin
gai pusei, Pasirodo, kad butą 
klausimo, kuris turį didesnę
“..................■ —............... -................ ........... ;------------------- - ............ .

įtalpą savo asmeny. Antras 
būdas sekantis: Konteęlantai 
turėdavo gerti, žinoma, lygius 
stiklus ii* lygų skaičių stiklų, 
ir kas pusvalandis turėdavo 
atsistoti ant vienos kojos, ir 
mėginti įverti dvigubą siūlą į 
adatos skylutę. Čia jau buvo 
klausimas ne vien įtalpos, bet 
kartu ir pasigėrimo (apsvaigi
mo). Na, o poetai ir kiti “iš
mintingieji” turėdavo daug 
smagumo a lydžiai sekdami 
kontestą ir sykiu rodydami sa
vo išminties gabumus eilėmis 
ir dainomis.

Aludės (beer taverns) prieš 
atidarymą, kaip dalis ceremo
nijų* būdavo atrakinamos vi
siems susirinkus, ir pats rak
tas nunešama ir įmetama į 
upę, iš kur alui dirbti vanduo 
yra paimtas. Po atidarymo die
nos raktas daugiaus nebus rei
kalingas, nes aludės niekuo
met neužsidarydavo. Alaus ne
buvę stoka —- nestokavo nė 
gėrikų. 

1 (Pabaiga bus)
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kiu roadhaų?ių. Bravorų privi
so kaip grybų, ir dėl to pri
dėję jų didžjfl$w rekla
mos kompeficija. Vieni* gyrė 
augščiausįu1 pasididžiąvimp sę- 
vo f-laus gerą skonį, yikriridanų, 
kad ąlus turi gerą ‘&ick”, kiti 
pradėjo girtis, jogoj jų bravo
ro katilai yra apt tiek dideli, 
kad:3bM kftaę brąyoras jų ne-

rekĮąmos kompąticijps nė Jvąb 
rus gudrągajviai poetai, rašyto
jai, karininkai,. vatdinįnkąi ir 
ižj^esn/^nlgąikščiai.

Tokiose ąpysto^pse ėmė at- 
si'^sU įvairiausią m&ą olai**

Ptrmferioa Doufteday, Doras V Co. 
r- n. nnv -

(Tąsa)
“Ne, jis nėra sutvėrimas, ku

ris pasiduos po vieno nepasek- 
mingo mėginimo; jis nesiliaus 
siekęs tikslo, pirmu Įtartu jo 
ijeatsiekęs. Gyvendamas, gy
vendamas tikrąjį gyvenimą, 
jis traukė į Turkijos pąsienj 
ir ten kovojo, puolė priešus 
su savo pulkais; jis buvo nu-1 
galėtas vieną, kitą kartą, bet 
ąr jis pasidavė? Ne! Jis trau
kė į karo lauką su naujais pul
kais, naujomis jėgomis, nauju 
pasiryžimu.

Tik pagąlvokite apie jo už
sispyrimą ir ištvermingumą. 
Po mirties, po pavirtimo į Ne- 
Mirtingąjį, su hudikio smege
nimis jijs jau senai buvo su
galvojęs atsikraustyti j didelį 
miestą, kur jo šienąpiutė vi
suomet bus gausį. Ir ką jis 
tuomet padare? ^is suieškojo 
didžiausį pasaulio miestą, ku
ris jam atrodė derlingiausia 
dirvą tam darbut

“Ir tuomet, pasiryžęs tpn nu-; 
•vykti, pradėjo atkakliai, nuo
dugniai ruoštis kelionei. Taip 
besiruošdamąs, besirengdamas, 
jis pamažu suprato kokia di-Į 
deljj jo jėga. Jis pradėjo mo
kytis naują kalbą. Jis susipa
žino su syetimą salią visuome
niniu gyveniniu, naujais pa‘- 
pročiais, naujomis gplmkyįė- 
mis. Susipažino »y politiniu gy- 
y ęnlmM, au pžsieni.0 progresu J 
pokšiu, finansinių reikalą y.a-* 

pažino Anglijos ir kitų 
krąštą gyvventoją ypatybes. 
Tie žinių Žiemeliai tik padi
diną jo ncmimalsipamą apeti
tą, ją nesųvąldpmą aistrų. Jie 
padėjo jo kūdikiškiems 
genims išsivystyti, jis pamšU' 
kaip gudriai jo buyp sumany
ta persikelti j kraštą, kur au
ką jam niekuomet nepritrūks.

“Ir visa tai gs padarė pats; 
vienas, niekieno nęprįgeibėtas, 
begyvendamas sugriuvusioje 
pilyje* užmirštame pasaulio už
kampyje.

“Todėl, ar galima suprasti 
ką jis išdrįstą padaryti dabar, 
kuomet jis -jąu turėjo progos 
paragauti plataus pasaulio gy
venimo, kuomąt jo durys jam 
beveik atdaros? Jis gali nusi- 
jąokti mirčiai į veidą; jis gali 
bujoti šalyse užkrėstose ligo
mis, nuo ku|uą kiti žmonės 
puola kaip žplės nuo dalgio. 
Jeigu Pjevasj o ne Pragaro 
dvasios butą Sutverusios tokią 
jėgą, kaip daug gero ji galėtą 
pabyri ąjęsu vargingam pa-

“Bet ųies esame prisiekę pa- 
liuosuotl pasaulį iš jo nagą. 
Mes turime darbuotis atsargiai, 
tyliai,--musą pastangos ir šie*

H . <■!■ i —R—

kiai turi būti užlaikyti paslap
tyje; Šiais civilizacijos laikais, 
kuomet žmonės netiki netgi 
tam. ką jie mato, protingųjų 
abejojimas butų tik Grafo jė
gą didinimas. Tai butų jo sky
das, šarvai ir ginklai, kuriais 
jis kuo lengviausiai visus mus 
išpaikintų, išnaikintų savo prie
šus, kurie drįsta statyti pavo- 
jun savo sielas, kad išgelbėjus 
sielą — kurią mes visi myli
me, kad išgelbėjus pasaulį, žmo
niją ir ištrynus biaurią dėmę 
Dįevo rankų sutvertame že
mės kamuolyje.”

Kurį laiką padiskusavę, pa
matėme, kad šiąnakt neapsi
moka nieko tikro nutarti. Ge
rai išsimiegojus ir faktus iš
nagrinėjus padaryti galutinas 
išvadas. Ryt, laike pusryčių, 
vėl visi sueisime, ir, pasidali
nę sumanymais, nutarsime, ko
kio akcijos plano griebtis.

šiandien jaučiu keistą, nea
pibudinamą, bet malonų ramu
mą ir ilsiuosi be mažiausios 
baimės. Jaučiu, lyg nuo ma
nęs nutolinta nežinoma, šmėk
liška būtybė. Gal...

Spėliojimo negalėjau pribaig
ti/ negaliu jo pribaigti; žvilg
terėjusi į veidrodi pamačiau 
raudoną, bjaurią dėmę kakto
je; supratau, kad aš vis dar 
esu neyąli.

Pr. Sevardo dienynas

pą ąpkstį, ir kaip spėju, geras 
ąakties miegas išjlję visiems į 
SVeikųtą. Kuoipet suėjome j 
yaĮgxwii pusryčiais, 
faip ūpo pakibmą, kurio jau 
netekau vįlties yčl pergyventi.

Tikrai stebėtina, žinant kiek 
daug tamprumo yra žmogaus 
prigimtyje. Vos tik spėjama 
vieną, kitą kliūtį prašalinti, 
nedaro skirtumo kokią kliūtį 
ir kokiu budu, nors ir su mir
ties pagalba pasiseka ją pra
šalinti, mes tuojau griebiamės 
paprastą vilties ir džiaugsmo 
principą.

(Bus daugiau)
J-■ I.»i ir r J. . -I .--d-.-

pajų-

ag, 284 Trenumt St

f...

nose.
šune

------$-------..... ............ . . ■ ■■ --- ---------------------- - ------------- r—

atėjo KOVA 
M-7. Galima gauti ja 
Naujienose. Kaina 10c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

į.eikti paskolomis ant nuniato- 
mos $l,į),O(|O,QOQ sąiųos, kurią 
tjJĮšimasi gą,ųti iš Waalnngton6.

Mokytojai gausią 
245,000 algų

$2,-

|'i 1 n ■> i ,'i| Į1 ii^    iii h w fi>

Tarp Chicagos
Liftuvių

■ n m i ■■ ■ ■■■nai

**
kad dabar rinksiuos liktai to-’ 
kį laikraštį, kuris daugiau at
sako dienos klausimams. Lie-

f > . *

ka Mikas nuolatiniu skaityto
ju ir rėmėju savaitraščio “Lie
tuvos?’ “Lietuva” tada buvo 
vedama Šerno — buvo tikru 
lietuvių gyvenimo veidrodžiu. 
Mikas “Lietuvą” mylėjo, buvo 
jos prenumeratorius ir sykiu 
kitiems įkalbinėdavo skaityti

Prieš išvažiuosiant Europon 
meras Cermakas gavo pasko
los iš bankininkų $4,200,000. 
Iš tos sumos $2,245,000 busią 
išmokėti mokytojams ateinantį 
ketvirtadienį ar penktadienį 
algomis.

Bet ir išmokėjus minėtą su
mą algų, mokyklų taryba. vis 
vien pasiliks skolinga mokyto
jams nesumokėtomis algomis 
dar apie $18,000,000.

Pašovė, kai svetimi triu- 
sėsi apie jo automobilį
Joseph Cervenka, 2023 So. 

Iloman avė., pastebėjo, kad 
pora vyrų triūsias! apie jo 
automobilį, .stovėjusį ties jo 
namais, ir nurėdo jį. Cerven-

pabėgo. Jisai pašovė kitą ir 
suėmė jį. Gerokąi vėliau į 
vieną ligoninių atsilankė vy
ras, sužeistas šmotais į koją. 
Policija mano, kad tai esąs 
antrasis vyras, kurį Cervenka 
pašovęs.

Meras Cermakas išvyko 
Ęurppon

CHI£Ą(J.0S ŪKA
NOTI ŠEŠĖLIAI 
’ ... t * 1 .. j ' . »'. t

Rašo Nemunas. 
, • . f 1 t .

įKas iš inųsų nepažįsta Gal
vydžių Miko? Pažįstame mes 
jį visi. Tai ųuųširdųs ’# tei
singas senelis. Kiekvieno lietu
vio skriauda, kiejkvieno lietu
vio nelaimė yra sykiu jo 
skrią.ųda ir nelaimė. Senelis 
Mikas, senas Chicagos gyven
tojas, prieš keturis dešimts 
melų čia susuko lizdelį — ap
sigyveno.

Tais jo apsigyvenimo laikais 
Cbicagoje buvo mažai lietu
vių. pirrnieji emigrantai tam
sus, bet teisingi žmonės. lųgos 
peląjmčję ar kj.įokiąpie gyve
nimo priepuolyje gelbėdavo 
vieni kitus, ^ijįąs buvo Jšick 
tiek gyvenimo plaktas, mokėjo 
skabyti, inpkėjo rašyti ne Jik 
lietuviškai, bet lenkiškai ir 
rusiškai. Į gyvenimą Mikas 
mokėjo žiūrėti pjačiu taškaire- 
giu, ilgainiui Mikas liko tikras 
gyvenimo vargo auklėtas filo
sofas.

JKąda CĮiicągoje buvo piriifos

Bet skaitydamas “(Lieįųyų^, 
Aįlikas nei pepa^jųlo, Jcąd jis 
ąl^tjųrč eijėse p.ąžangių lietu
vių. ypačią! ^Įiko prisirišimą 
ių’iteš bąž,nyčiųs atšaldė kilę 
parapijom! vąidai su pirmo
siom jįetųvių parapijos kuni
gu. plikąs aiškiai matė kunigo 
klaidą, bąn<j?ė įaųiigą įtikinti 
kad kunigas, daugiau Dievo 
tarnas,* nesistengtų turėti tiek 
daug intereso prie žemiškų 
gerybiiį. Bet kunigas buvo jję 
kląusos ąkųiųo. Mikas ryškiai 
pamatė, kad kunigas nėra ta^

[Acmc-P. 8 Ą. Pbotol

Sam Quentin, Gal. — Kumš
tininkas Norman Selby, kuris 
buvo paleistas iš San Quentin 
kalėjimo. Jis buvo įkalintas 
1922 metais už savo meilužės 
nužudymą.

■ - ■■ ■ ■. •.......

ką jie skėjbia kjtiems. Mikasį 
nemylėjo veidmainio, geriaui

ji? veidjfljaŲiį jžffl.ogij 
laji<ė žemesnių visų ki,tų žmo-’ 
nių. Tiesa, jis to niekam nesa
kydavo, įiet iš pasįj<albėjinio 
su juo jniyp gąliiųa tą paslap
tį iš jo ištraukti. vien tuo 
smilei i m u - nebelaukė bužu y- 
ėjos, )iej<iausė kijjnjiį pio^įnj- 
mo, peš pipLė j.r s,uį>rąto. 
kunjKai y,ei,<jriĮajpja^.a. fam-.

SfflP lW“Phwms, savoj 
avinis jier^.a apie ląlĄV 
užgrajjipf gyyepim — liepia 
l>,u,t teisingais, pesk^aųsti, jijy- 
leli savo arlinuj kaipo pats 
sąye. J3et patys įcųnjgąi šavo 
svarbiausių piojkinimo dėsnių 
visai nesilaiko. Daro pasity
čiojimą iš viso to, ką Kris
tus mokino.

(Bus daugiau)

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

\ DR. A. J. KARALIUS Dr- viHJ,£stMk
Gydytojas ir Chirurgas 4180 Archer Avenue 
3147 So. Halsted Street .--------- ——t—j;—;—

Tel. Calumet 3294 Daktaras V. A. Šimkus 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos h M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
nuo 6 iki 9 valandos yakare Gydo savo ofise patinusias, Usiputusias 

——-------—*—• • blauzdų gydai. z
Į Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.

Nedėtomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Hajsted Street 
’ Tel. Boulevard 1401'

DR. MARGERIS
:t» ip . ■ ' ' ' II

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek* 

nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbon. gonlmrd 8483

Kaip vakar po piet meras 
Cermakas planavo apleisti 
Chicagą. Jisai vyksta Euro
pon. Jisai sugrįšiąs Chicagon 
Darbo Dienai (Ląjjor Day).

buvo jų organizatorius. Kada 
pirųiają lietuvių bažnyčią bė
davojo — jis buvo jos suma-

kas, bet paprastas ž.eiųiškos 
laimės ieškotojas. Dangaus 
reikalu palieką rūpintis vien 
vargo pelėms jskurdžiaibs, be- 
mok^liams. Paįs ųoią vie|p,a- 
tautj, turto ir linksųiybių Varą-: 
lijoj. Mjkas numojo raųka ant 
savo darbo Imdavojinie pirmo
sios lietuviškos bažnyčios. Jis! 
aiškia j pamate, kad j,o pastan
gos, j(o centai ir darbas, neat
nešė pagedaujamų vaisių, ko
kių jis tikėjosi. Bet Miką^ vis 
viena nęsigj'ąudęno iš savp dč- 
M ^asta.n8y Į Pir] 
čią; nes matė, kad 
kurioje mažai 
meilias gauna 
pasitenkinimo.

Skaitydamas 
tuvą”, Mikas

kietesnėmis gyvenimo idėjo
mis. — Jis prądėjo pažinti Ii-

’ i * ‘ ® ' 4 •

Jjeraliznią, socializmą, a n ar
eilįzmą ir lt. Ną.ųjos teorijos, 
nauji paštai pradėjo kvaršinti 
lyįiko gąjvą. J^jĮkas kiekvienos 
partijos programoje ieškojo 
teisybės. Mikas ėjo į prakal
bas, prelekcijas, įvairius susi- 
riųkųnus, kad ; patirti pąrtįjų 
nusistatymą dienos klausi
mais, patirtį ar tų partijų žmo
nės yra sąžinjški savo įsitikiųi-i 
mųose, ąr ji.b tą tikrai manų,;

Grabor;ai

Lietuvis
GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 

k Vįft koplyčia dygai 

718 W. 18 St 
T<1. RooMnlt 753?

{vairas Gydytojai

TŪL HKR^MĄN 
A. t, Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte r 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio it ketvirtadienio --......... -MA J. ........... . .
Phone Canal 6122 

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

Valandos: 1— 3 ir 7—8 
j 
Rezidencija 6.628 So. Riihmond Street 

• Telefonai Republic 7858

M*A**V%***MM>^.»

— IŠ RUSUOS —
Gerai lietuviama žinomai per 25 me

tui kaipo patyręs gydytojai, cHrurgai 
ir akušeri*. . »“

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy
rų, motetą ; ir taiką pagllf nanjanriui 
metodui X-Ray ir kitokiu* dektroo 
prietaiiui.

Ofiiai ir Laboratorija t 
1025 W. 18rb St„ netoli Morgan Sts 

Valandoi: nuo 10—-12 pietų k 
nuo 6 iki 7:30 vat valoiro 

Tel. Canal 3110’ r 
Rezidencijoi telefonai

Hyda Park 6755 ur Citrai 7464

Taksoms užsimokėti lai- 
Įkas prutesibąs.

Kauntės iždininkas Joseph 
B. McDonųiigh pratęsė laiką 
užvijęktoms 1930 metų taksomis 
sumokėti iki 1 dienos rugpjū
čio mėnesio.

leksikoj žemės drėbė 
jimas, o Chicagoj 

jausta jis
Chicagos universiteto seis

mografas atžymėjo žemes <jre- 
bėjiųią jaus.tą Gulima apiejin- 
keje Meksikoje.

jas. Mikas buvo katalikas. Vi
si svarbesni religinio turinio 
raštai lietuvių ir lenkų kalba 
radosi Miko knygipėlyje. Ži
noma, Miko nepadarė geru jo 
katalikybė. ^Kiekvienoje sekto
je, kaip ir partijoje, atrasime 
gerų ir blogų pajinkipių žųių-Į 
ąių. Gal šitas budo ypatybes1 
daugiaųsin nustato pats auklė
jimas, o gaj ir įgimti^ —- neži-; 
na u, tai ginei japiąs jkląųpjJ 
mas. Bet kad Mikas buvo ir: 
yrą .teisingas ir kjj.tašjrd^i 
žmogus, tai pieš visi su tuo! 
pilnai sųtinjkame.

Dar reikia priduri!, kad Mi-’ 
kas buvo ir visų pjrpiųtinių:

Prašo darbų, p ne pa
šaluos bedarbiams

ųetuviskų laikraščių prenume- 
rątpyjus. Mikas n^ęųarė skir
tumo, ar laikraštis yra religi
nio turinio, tautinio, socialis
tinio ar k.OĮkįo kitokįo —• jam, 
biĮe lietuviškas. Tiesa, jis skai-;

yra v^cta, 
protąųjąs ęle-; 

sau dvasinio

U$F§jų]kit$i Naųjienos.e
■ t ' ’ ■

Victor Bagdonas
PeUcraustopi rąk^n^us pigiai j yįsas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Datbą garantuojant."

3139 So. Hųlsted S(t.
T.el’ .Cslumst 3398 

--------- 1—--------——---- :--------------------

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 

Chipagoj
1646 W. 46th St.

4

Telefonai

ę?.ĮeyarJ 520J ;

A#1? i
1327 So. 49th Ct?
• t ' . -t- ■’*

Telefonai
• -i: d ’ if. [

Cicero 3724

„ • . * _•» C y,. , JC, ■» - — DR. CHARLES SEGALStreet I Praktikuoja 20 metai ’
“'OFISAS

4729 South Ashland Ava,, 2 luboą 
CHICAGO. JLL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyrioką ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDĄ - 
Nuo 10 iki 12 vaji ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30'vai. 
vakaro, JŠedėl. huo 10 iki 12 y. JHpa.

i Y Pbone Midway ^2<80

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
<Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bpujevatd 5914

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7*9 
Nedėldieniau pagal sutartį

DŽIOVOS

OFISO VALAlipp$:

laikraštį “L.ie- 
susipažino su Peter C^nra^

Fotografuoju jūsų na- 
mudsearba itddijoj

6923 S. Halsted Si.
(|ti(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Telefonu Yąrdi 11?8

CJiicagos miesto tąrybos ko
mitetas, kurio ^iųįoj yra rū
pintis bedarbių reiktdąis, pri
cipę rėzųliuciją. Ji prašo, 
kad 50 nuošimčjų gautos iš 
b'inąiice p.ęc.ųnstr^cjj.ųp Cor
poration pinigų sumos butų 
skyriama ne pašaipai bedar
biams teikti, bet jiems darini 
parūpinti.

Pasak Ryersono, bedarbiams
šelpti fondas išsibaigs šią sa- tikrą atgimimą, jis ieų^gvai ą^t- 
vaitę, o toliau teksią pašalpą sjkvūpęs pamislijo pats sa,u

rąščius, bet daugiausia todėl,i 
kad lietuviškų tada kaip ir ne-: 
buvo, o anglų kalbos dar ne-; 
mokėjo. įvii ktąįc jieituvių; 
laikraščiai savo pakraipa jam! 
pradėjo nepatikli, bei Mikas? 
vįsviena prenumeravo, kad da- 
vus glins.tančigji ^u-
yių spaudau- Ilgainiui Mikas 
pastebėjo lietuvių spaudos

Antanas Kučinskas
Persiskyrė s^u įdųo pasauliu liepos 24 dieną, 6:55 va

landą ryte 1932 m., sulaukęs 36 metų amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr., Tytuvėnų parap.

Amerikoj išgyveno apie 18 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronėlę, po 

tėvais Žineckaitę, šyogerį ĄAigųsljną, tris švogerkas — 
Rozaliją, Oną ir Marijonų jr ghiiines, o Lietuvoj tėvelius, 
brolį Teodorą ir seseris — Marijoną, Sofiją ir Anastą 
ziją. f

Kūnas pašarvotas randasi 2939 W. Pershing Road.
Laidotuvės įvyks ketverge, Jiepos 28 dieną, 2 vai. po 

piet iš namų bus nulydėtas į Tautįškas kapines. -
Visi a. a. Antano Kučinsko giminės, draugai ir pa

žystami esat inibširdžiai kviėČiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikiHimį.

Nuludę liekame,
poteris, Švųgeriįs, ir Gijjiipgs.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefo 
nas Yards 17^.;

JONAS KATUTIS

Persisjcyrė su šiuo pasauliu lie
pos 21 dieną,' 1932 m.e 
pusės amžiaus, 
Tauragės apskr., 
Kadagynų kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
‘ Paliko dideliame* nuliūdime 2 

seseris —- Verotaijtą - *------ !
Liudviką Babkus, O;
Juozapą Mickevičius, 4 ąnukus—• 
Pranciškų, EJcąą ir Oną ?B|»bbus,

• Edmonų Mi.cĮtėvičių ir gimines.
Kūnas pašaidVias, Vąndasi Ma

salskio' įco^lycioj, ' ’ J3 07 Ąuburn

Laidotuvės įvyks trečiadieny/ 
liepos 27 djeną‘, T '.vai. po piitų 
iš kdplyčiys Sus nulydėtai į Tau
tiškas kapines?

Visi a. a.'' Jono IKajučio gimi
nės, draugai ir jrfdHstanu ėšat nuo
širdžiai kviefijmi dalyvauti lai
dotuvėse ir suteigti ja'rti piskutinį 
patarnavimą ir 'atšisvąijcininią.

sulaukęs 
gimęs Lietuvoj, 

Kvėdarnos para., 

metų.
3

Verohįką ir švpgerį 
•ną ,ir ,'Švogerj

Seserys, Švogeriai, Anūkai 
ir Gimines.^’ " •"»'

Laidotuvėse 
rius A. Masal 
4139.

i grabo- 
Boulevard

Grabiniai

Lachavich ir Simus
METU VIS. GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse ' kuopigiauria. 
Reikale meldžia&e atsišaukti, o •i^uię

2?n >. 23tf (Chicago
SKYRIUS:

W!l

J. F. RADZ1US

Graborius ir

•..........lim«. '".'"'Kifiia pdeinaifaa ”

chicago.ill.
«M—■■      ■ Ml    —M■ * ii iki II* A IIMI .U-l ■ —MM!   .1 . I .   

Phone Boulevard 41.39

Dr. Sužalta A Slakis
Specialistė Motorų ir Paikų f^igų 
r 4145 Arcjbtęįr Avę.

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 
ninkais ir ketvergais. Se rėdo mis ir 

nedaliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tėl. Lafayette 7337 
Rež. Tel. Hyde Park 3395

ii ......... m———.II.I ii .. ... i m——— i .i ii,i

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAIBICB KAHN 
46ji Sout^ Ashland Agapust 

0fuo valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pid 

7 iki 8 vai. Nedft; nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza .3200 '

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos T^k Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

pig:

jti ’ geriad it ’ pigiau 
M»: W Met 
priklausai: prie gra> ^ų'^di$#tėi“*’ 

‘OFISAS:

SKYRIUS: ’ ' 
3238 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4088

GUABORIU IŠTAIGA
ĘŲPEIKĮS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainęrnis už aukštos rųšies palaidojimą. Męs nieko 

wfrus‘°ku’10 i 
Įstaigą iš bilę jkoįk^os piiesto dalies.

Reikalui ęsiįrd, J^ių^ų automobilius atvažiuos | jūsų 
i mūra įtaigą, kur pal&ite pamatyti di- 

džiausj pasirįnkinią grabų ir kitę reikmenų ir už tą jga- 
tyrnay^mą įįu$.? nežiūrint
i M ęr i»» $ Wks>je, "m.

tarnautoju. Dykai Keturios Modernišįų^ 
pirm h«8“

kitur

61

■ TOVO^Ujus; .1 ■
Dldyįls. Ofisas

4605-07 SouthHęrmitage Avenue 
Visi Telefęrrai: YARDS 17<ir 1742 ” ‘ 

; f' .' t,:- ' ’ '

* , ..V • i « ' 1 /• • 4 f . !' ■ »
J  - - - -..................... -.......................    —• . . --------

Patarn?Y“»a« M 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomiet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii- 
laidų užlaikymui įky
rių.’

3307 Aubiirn Avė.
C^ČAGįO. ijŪ..

User

JARUSH
PHYSICAL

6109 South
Albany Ay.

Phone 
Hemiock 9252

AkiųDydytpjai
duokite savo akis ilegzaminuotl

ąLUJJEUTRAL 
OPTOMETRIST

DR; KARL NURKAT
(NurKaitis)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu’

2437 W. 69th St.
T«l. Grovtbill 2242

Tel. Ymrii 1^9

LIETUVIS ARIU SPECIALISTAS

*i Patyrimas
Komplikuotuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Valandoj S5^10-M? ‘nuo'* 6 iki 8
‘ įf^mis ppp 1,9? iki J2

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 * .4142 Ąrchft Avenuą

Valandoj 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki

' ' * 1H 12 drtną.
Telepjionąi $eną ir naktį Virglnia 0036

Roz, 6600 South Artesian Avenuą 
Phone Prospect 15659 

,0fk6 Tel. Canal 0257

DĘ. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ą. montvjp, p.
West Town £tate gank Bldg.. 

‘ 2406'#. iladison St. '

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
- ’ Tel. West 2860

Namų telefoo^ Brųnswick Q597 •

ttu STKIKOt‘IS
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso vafanūoii hdo 2 iki 4 nuO O lid 
* 8 vai. vak. NedSUoinis -uogai nutartį

.Ofiso Tel.: Btfufevakd 7820 ' ’ •

fi»« 4."nw .
Tel. J^įfayetti j 1^6

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryt
nuo 6 iki 9 valandai vakai

2403 W. 63rd St., Suite jC
Tel. Prospcct 1028

Rez. 2359 So. Leavitt Si. Canal O7Qj5
V Ofiso valandos: 2 iki A, 7 iki *9

" l Nedėlioj pagdl .utartį '
i i

2^22 W> Macgueite Rd.

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
P.9 fėjoms PO pi«hi b

P^ilioffl« įPagal

DR. A. I. GIISSEN
nedėliomb pagal sutartį. '' ’ ’

■

tb 1260X-Ray....Phdne C
v į1 i’-j- ? 5 ™ r?j.

DR. V'Jit NABES 
gydytJja^IR^iirurga5 
” ’ ’ 2420 Rodd

Valandos f 9—12. 7—9, Antradienį lt 
Ketvirtadieni vakarais pagal “iniitarimb. 

'!■ ■ ’ ' » II ' '    »   ■ " ■ "'-i .
Phone Boulevard 7.042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

' arti 47* S««t .

>*

rOsas gydytojas ir 
chirurgas ‘

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas: ■,

3102 So. HąĮsted St
arti 31st Street, Chicago, IH.

Valandos: 10-JI' ryto, 2 iki 4 pO piet, 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomb ir .

šventadieniais 10-12 dieną *

Advokatai

K. fiUGIS 
ADVOKATAS 

RIESTO QFJ$AS

127 i H?'Telefonai Central 44H ? .
Valandom: nuo 9 ryto iki 4 po pietą

' ’ T<1.»Boulevard 13JO’ / .
Valandos:'nuo 6 iki 8 vąį. kiekviena

” Vakaru išskyrus ketver^7^ 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ’ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2?3J. Wje§t Štneet 

Arti Leyoiu St.
Telefotiaa Canal 2552 ’ ’ » 

Valandos 9 ryto iki 8 vikaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj puo 9 iki 6

A A, SL A KIS
Miesto Ofisas1 "77 W. Wąshingfon St.
Rbom 905 '* Tel. Deatborn 79«5

Valandos: 9 ryto tyri 4 P9 pi.cril ‘

Vakarais: Utarn. ir Ketv^—6 iki 9 vai. 
4145 Arc/jer Ava, Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN
(John Bagdziųnas Borden) ■ 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Adams St., floptn 16^2
1 Telephone RandolpH 6727

Vakarais 2151 W. TUM ft.nuo 6-9mr ‘T.n.a,Vakarais 2151

Namie

Lietuvis Advokatas 
463 Į So. Ashland Ava, 

Rį*. 6515 So. į 
? Tel.’ Repubrti

'631 So. Ashland Ava,

J. P. WAITCH J?S
" " ADVOKATAI ’ '

52 B. 107th St. — prie Micbigan Avė.
Tel. PaUnra? 59^0—0377 ‘
?• sį. — K«v«go T,)C.

■' ' n 1 et Lafayette 6393
160 N. LiSalle Sk — pagal autartį

1 . . ’ .... * . , j” f.......imu...... i....... ■■■■»■.............  i................ . ...... ...... m .............    m

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

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
Td? Victory 2213

W M-

WiIIiam C. Mitchell
UĘTXXVI$ ADVOKATĖ ’ '

2656 West 69 Street
. * ’*lNcdžliomii pagal ruurtį ■ ’

Fahedlliaia. ’ScrejoHiii'it WtaTii9_-i»



Į CLASSIF1ED APS
Išvažiuoja Lietuvon

o

it

St.

Joniškiečiai ir kliubie-
AutomobilesBridgeportas

Bern

su-

MADOS MADOS
♦ ■

North Side

susirinki-
For Rent

Chicagos.

North Side
Smaleliai nusipirko farmą

CLASS1FIED ADS

i.

i;

šeštadie- 
dovanėle

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Educational 
Mokyklos

Mitingas Universal State 
ko depozitorių vardu

pav
yra 
kad

to išeis, 
ponai ko-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ tarnaičių prie namų 
darbo, taipgi veiterkų. Ashland Employ- 
ment Service, 1510 W. 63 St. Hemlock 
6300.

AUTOMOBILIŲ mechanikas Wa1te- 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtu mete.. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Washtenaw Avė.

gyvendami Lietuvoj, 
daug girdėjome apie

šiandie Noel banko depozitorių 
susirinkimas.

- Alex Gray ir

— Ruth Etting

Reikia betgi pasakyti, kad

RESTAURANTAS randasi 150 kam
barių hotely, gera vieta dėl Pasaulinės 
Parodos. Mainysiu arba priimsiu part
nerį moterį, gerą vyriją.

8 So.' Canal St.

Kas vakarą, išėmus sekmadienius, ly
giai 10 valandą, Eastern Daylight Sav- 
ing Time, visu Columbia Broadcasting 
System tinklu, Liggcr and Mayers To
bacco Co., išdirbėjai Chesterfield Ciga- 
retų. duoda gražius radio programus 
kuriuos pildo geras Chesterfield orkest
ras ir geri dainininkai ir dainininkės. Pa
siklausykite jų!

Pirmadienio vakare programą duoda 
Boswėil- Sesesrys ir Chesterfield orkestras.

Antradienio vakare 
Chesterfield orkestras .

Trečiadienio vakare 
ir Chesterfied orkestras

Ketvirtadiehip Vakare -— Bosvell Se
serys ir Chesterfield orkestras.

Penktadienio vakare — Alex Gray, ir 
Chesterfield orkestras.

šeštadienio vakare — Ruth Etting ir 
Chesterfield orkestras,

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.

PARDAVIMUI pigiai barber shop 
‘svarbi priežastis. Turiu parduoti šią 
savaitę. Gera vieta, visokių tautų ap
gyventa. 808 35 St. '

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
po 4 kambarius, elektra, gazas — kai
navo $9000, paaukosiu už $6000. 

2739 W. 39th PI.

PARDAVIMUI Chili Parloris. gera, 
išdirbta vieta, arti Dvorak Parko kur 
bolę lošia. Išvažiuoju į farmą.

1936 So. Fisk St.

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET 

WORKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

nusipirkimui pirmų
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Pašaukite mus, mes atitekame garantuo- 
stogų rynas

METAL

BIZNIS SU NAMU
Parsiduodi namas su bizniu Lunch 

Room. Arba vien biznis. Labai geroj 
vietoj,’ prie pat dirbtuvės, ant 74 ir 
Paulina St. 7359 S. Paulina St.

MOTERYS LE”°/A 
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugelį 
metų.. Dieninės ir 
vakarinės klesos.' 
"Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų.”

HEIM SCHOOL
OF BE AUT Y CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St 
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

ŠARGENŲ^
Kur pigiau®' nusipirkti MAISTO, RUBJJ, AVALYNES. RAKANDUS it 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne dk patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500
I

|bm,in Ii

Real Estate For Sale 
Na m ai-žemi Pardavimui

PAAUKOSIU naują cottage 
arti gražaus ežero, 48 mylios
į šiaur,vakarįus. $680. Lengvi 
išmokėjimai. Rašykite Box 
1452, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Furniture & Fixtures
. .. Rakandai-įtaisai

PARDUOSIU pilną bučeriaus autfi- 
tą nes lysas užsibaigė. Ateikite ir pa
matykite jį. Duokite savo pasiūlymą. 
3933 W. 63rd St., arba šaukite 
Hemlock 5667. ’

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” laivakorčių sky
riaus patarnavimu liepos 29 d., 
8:30 vai. ryto, iš La Salio sto
ties apleidžia Chicagą Kazi
mieras Pantelaitis, Ona Pan- 
telaitienė, Petras Gura, Adelė 
Gurienė, gerai žinomas Chi- 
cagos darbuotojas X. Shaikus,
Antanas Petrauskas, Povilas 
Krusinskas ir Vincentas Ski- 
inelis.

šeštadienį, kaip 11:00 vai. 
ryto, visi sėda į laivą “Grip- 
sliolm”, kuris plauks į Švedi
ją. Iš ten kitu laivu keleiviai 
pasieks Klaipėdą.

Daugelis iš šių keleivių va
žiuoja apsigyventi Lietuvoj 
ant visados, ir tiktai 2 jų yra 
apsirūpinę sugryžimui doku
mentais, jeigu jiems nepasi
seks ten sukurti pastovų ir tin
kamą gyvenimą.

Naujienos velija visiems lai
mingos kelionės ir laimingai 
ten apsigyventi.

ilgainiui ir pramanė Joniškiu. 
Metų tikrai nėra nustatyta.

Parapija sutverta 1522 me
tais, o pirmoji bažnyčia pasta
tyta 1526 metais.

1906 metais j Durną buvo iš
rinkti atstovai: L. Luopas, Jo
niškietis; kun. V. Jarulaitis— 
jau miręs; J. Sabalis, L. Bran- 
sonas, C. Milvydas ir J. Kubi
lius—miręs. Visi Kauno rėdy 
bos.

J. Gailiunas, jaunas mokslei
vis, 1905 metais vedė streikus 
Šaulių visame apskrity po Ko
maro, Nariškino ir šaulių gra
fo dvarus. Varė didelę agitaci
ją prieš carą ir reikalavo page
rinimo dvarų darbininkų bui
ties. šnipas J. Bartkus jį išdavė 
žandarams 1906 metais. Pabu 
vęs kalėjime, Gailiunas išbėgo. 
Atvykęs j Ameriką, besimoki n 
damas, Gailiunas susirgo džio
va ir mirė, šnipą Bartkų Jo
nišky 1908 metais ištiko toks 
prietikis: Anksti rytą atėjo du 
lietuviai iš šaulių ir nušovė jį 
ant Šaulių gatves kampo.

Naujoj Vietoj
' MAŪJIKNOS, Cfilesgurm.'

--------------------------------------------------------------- 1———. .............................................................. ...

jisai pilnai užsitarnavo jį pa
žinojusių pagarbos ik’ įvertini-, 
mo. Ir šis įvertinimas buvo iš
reikštas truinpęse kalbose, ku
rias pasakė šeštadienio vakarą 
visa eile draugų, linkėjusių 
jam laimingos keliones. ,

Beje, ne visi pažinojusieji 
šaikų vertino jį taip, kaip rei
kia. Komunistams jis atrodė 
nelyginant “pikta dvasia”
tai todėl, kad jis nepakentė jų 
žųlikysčių darbininkų mulkini
mui. Vienok ir Ši komunistų 
nepakanta eina jo, kaip šva- 

žmogaus

Cicero

Joniškiečiams laiš 
kas iš Lietuvos

P-nia J. Andrejunienė 
važiavo iš Amerikos. Ji 
Jūsų Kliubo nari?. Pasakė, 
turėsite linksmą išvažiavimą
rugsėjo 7 d. Tai ir mes sureng
sime tą dieną Sodiečių aikštėj 
prie žaliuojančių, beržų.

Tikiuosi, kad ir aš kitą metą 
busiu su jumis.

— E. Čepulis.

Justin Mackieivich
West Sidės lietuviai turi sa

vo tarpe žinomą ir sumanų 
biznierių — Justin Mackiewich. 
Jis jau čia nuo senai turėjo įsi
taisęs gražų ofisą. Bet laikui 
bėgant tas senasis ofisas pasi
darė permažas. Taigi šiomis 
dienomis Justin Mackiewįch 
įsitaisė savo name piiįkųL di
delį M r modernišką ofisą adre
su: 2324 S. Leavitt St., kampas 
23rd PI.

Justin Mackievvich yra Mort- 
gage Banker. Jis yra parda
vęs lietuviams labai daug 
morgičių ir dabar jis irgi par
duoda daug morgičių. Taipgi 
Justin Mackiewich skolina pi
nigus

Jeigu kas negalėjo būti tik
ras dėliai p. Antano Ambro- 
zaičio ’ pieninės, 1437 So. 49 
avė., tai dabar neturės mažiau
sios abejonės. Dabar kiekvie
nas matys, kad jo krautuvė tai 
pienine, nes jis įdėjo langan 
gražią karvės stovylą. • Kar
ves, kaip žinoma, duoda baltą 
pieną, o iš pieno spaudžiama 
skanus sūriai.

Praėjusiame “Naujienų” pik
nike daugumas ragavo Ambro- 
zaičio spausto sūrio. Tai bu
vo užkanda prie baro. Atei
nančiame “Naujienų” pikni
ke, rugpiučio 14 d., Ambrozai- 
tis taipgi patieks ką nors ne
paprasto. Lauksime.

f?----- --------------------------
ne visi gali atostogauti, štai 
mano kaimynas jau trečią ato
stogų savaitę triusiasi apie sa
vo namą, nes samdyti darbi
ninkų neturi iŠ ko. Fialas tuš
čias, reikia jis valytį. Tiesa, 
dabar fialas atrodo tikrai gra
žiai. Kam reikia penkių kam
barių pasirenduoti, tas gali at
sišaukti adresu T518 So. 48th 
court.

Trečiadienis, liepos 27, 1932 ----------------------- -— 
pilna jėga, ar tik pripuolamai. 
Mat, nuo jos, galima sakyti, 
priklauso visa apiėlirikė.

— Darbininkas.

Su 1 diena kito mėnesio, t. 
y. su 1 diena rugpiučio, West- 
ern EJęctric kompanijos dirb
tuves pabaigia atostogas. Visi 
laukia dideliu susidomėjimu 
žinių, kaip ta dirbtuvė dirbs—

Gerb. 
čiai,— 

Mes, 
Jonišky 
Jūsų garbingą kliubą iš laik
raščio “Naujienų” ir iš parva
žiavusių iš Amerikos Joniškie
čių ir apylinkių valsčių, kad 
Jus veikiate lietuvių tautos ir 
tėvynės Lietuvos labui. Mums, 
moksleiviams, yra linksma 
girdėti, kad musų broliai už 
plačiojo Atlantiko priklauso 
kultūringai organizacijai
augę ir jaunuoliai kartu. Aš 
maniau praėjusį pavasarį atva
žiuoti į Ameriką, bet žinoda
mas, kad Amerikoj didelė be
darbė nutariau palaukti kol pa
gerės darbai. Aš esu gimęs A- 
merikoj. Atvykęs į Ameriką 
stosiu į darbą, kad organizuoti 
jaunuolius prie Joniškiečių 
Kliubo ir darbuotis tautos ir 
tėvynės Lietuvos kultūrai ir 
labdarybei.

Man linksma girdėti, kad 
daug jaunuolių priklauso Jūsų 
Kliubui ir veikia sutartinai su 
suaugusiais drauge. Aš turiu 
priminti, kad pas mus Joniš
ky labai didelis trukumas Ame
rikos lietuviškų laikraščių. 
Mes mėgiame skaityti Ameri
kos žinias. Bet vos .keli nume
riai pareina į mėnesį. Kol visi 
perskaitom, tai ' paskutinis 
gauna tik kampelius. Taigi, 
gerb. Joniškiečiai, malonėkite 
pasiųsti mums laikraščių iš A- 
merikos. Mes mėgiame skaity
ti “Naujienas” ir “Keleivį”. 
Bet žinodami, kad pas Jus di
delė bedarbė, tai prašome nors 
perskaitytus laikraščius atsiųs 
ti. Mes busime labai patenkin
ai ta Jūsų auka.

Dabar Joniškio gyventojai 
atsiskyrė,nuo .valsčiaus. Turė
sime majorą ir vėl busime mie- 
sčionys. Nežinau kas ji rinks— 
tur būt atsiųs iš Kauno.

Kaip atsirado, Jonišky gilioj 
senovėj, kada šitose vietose au
go braškančios girios, ant kal
niuko, kur dabar stovi bažny
čia,’ gyveno koks tai lietuvis. Jį 
pakrikštijo vardu Jonas. Jis 
buvęs didelis tinginys, bet kare 
tai plėšrus ir grobikas. Užtat 
turėjo prisiplėšęs ir pakavojęs 
žemėje daug aukso ir sidabro. 
Kare prisiplėšdavęs iŠ turtin
gųjų karininkų ordeno.

Pro Joniškį bėga dvi upes: 
Audruvys ir Sidabrą. Ant Si- 
dabros kranto buvusi pastatyta 
pilis, kur visas grobis buvęs 
pakavotas. Sykį pilies kaurose 
sužiro laukai, šaukia f karą. Ir 
Jonas išsirengė.

Visi išjojo į karą, Jonas mū
šy žuvo. O paskiri apie jo sody
bas išdegdavęs jo pagrobtas 
turtas, delko tą vietą žmonės

Pirmadienį Chicagos Lietu
vių Auditorijoje įvyko apie 
300 Universal State Banko de
pozitorių susirinkimas, kurį 
sušaukė grupė depozitorių per 
komunistų organą “Vilnį”. 
Kaip buvo galima tikėtis, susi
rinkimas buvo sušauktas ne 
depozitorių reikalams apginti, 
bet savo rūšies politinis mitin
gas, kuriame komunistai su 
Andriuliu, A b ėk u ir kitais ko
misarais priešakyje mėgino 
viską tempti ant savo kurpa
liais. Kaip nepasckmįngai jie 
mėgino likviduoti Kinų-Japo- 
nų karą, sovietų Rusijai sku
bėjo statyti traktorius ir sten
gėsi apversti viską viršum ko
jomis Jungtinėse Valstijose, 
taip nepasekmingai jie rišo 
Universal State Banko depozi
torių reikalus, i , ; •

Susirinkimui prasidėjus, vie
nas dalyvis iš “Vilnies” abazo, 
pašokęs pradėjo šaukti, į l^ad 
reikia eiti pas valstijos bankų 
auditorių Nelsoną, pas resy- 
verį ir reikalauti, kad tuoj aus 
butų išmokėti visi pinigai 
tiems depozitoriams, kurie 
banke turi nedaugiau $2,000. 
Kitiems depozitoriams, kurie 
turi daugiau, resyveris galės 
išmokėti proporcionalę dalį iš 
likusių pinigų.

Daugybę nesąmonių pripa
sakojo ir Abekas su Andriu
liu, kuris tačiau nenoromis 
pritarė susirinkime dalyvavu
sio p. Krukonio sumanyrųūi, 
kad norint kas nors padaryti, 
reikia susiorganizuoti. Gavus 
apie 75% depozitorių .parašų 
ir reprezentuojant didesnę pu
sę Universal Banke sudėtų pi
nigų galima pradėti veikti, ir 
tik tuomet Nelsonas ir aresy- 
Veris pradėtų.su jais skaitytis. 
Buvo manoma pasiųsti rezo
liuciją auditoriui Nelsonui, bet 
vienam kitam pasipriešinus, 
sumanymas atpuolė.

Buvo išrinkta komisija iš 
septynių narių, kurie eis pas 
Nelsoną ir reikalaus receiverio 
Herrodo prašalinimo.

Bendrai iš susirinkimo ūpo 
ir komunistų kliedėjimų buvo 
galima suprasti, kad tai buvo 
tik politinis mitingas, kuriame 
“Vilnies” abazas dėstė savo 
teorijas apie darbininkų rei
kalų ginimą etc., etc. Ir susi
rinkę depozitoriai tuojau su
prato kame dalykas, ir grei
čiausiai prie tokių reikalų gy
nėjų neprisidės. Xi

ri pirkę morgičius iŠ užsida
riusių bankų, tai atsilankę į 
Justin Mackicwich ofisą galite 
gauti pagelbos iškolektuoti tų 
morgičių nuošimčius ir sumą.

Kiti pasakoja, kad Justin 
Mackiewich yra lietuvių mili
jonierius. Gal taip ir yra.

Kaip pastebėjau, kad jis 
kraustosi į didesnį ir inoder- 
niškesnį ofisą, tai užklausiau: 
“Dabar yra blogi laikai, o jus 
kraustotės į didesnį ofisą?” 
“Aš netikiu į blogus laikus; 
pas mane dar blogų laikų ne
buvo.” Taigi, ne visiems ir 
blogais laikais , yra blogi lai
kai. Kad ir daugiau tokių biz
nierių. butų, o ypač tarpe lie
tuvių. 1

Reikia linkėti' pasisekimo 
Justin Mackiewich naujame ir 
gražiame ofise. — Antanas.

raus, nepaperkamo 
kreditui.

Dr-gui šaikui buvo 
nio vakarą įteikta ir
— atminčiai. Tai fontaninė 
plunksna. Ji tinka jam kaip 
ženklas to, kad jis reguliariai 
teikdavo lietuvių visuomenei 
informacijų per “Naujienas” 
apie North Sidę. Reikia tikė
tis, kad ir nuvykęs į Lietuvą 
jisai, prisiminęs chicagiečius, 
pasidalins su jais įspūdžiais iš 
Lietuvos “Naujienose”.

Išvažiavime buvo gražus bū
rys jo draugų: pp. Stepona
vičiai, Pirmyn Choro vedėjai, 
Jokubauskas ir čepulevičią — 
įPirmyn Choro valdybos dar
buotojai, adv. p-lė Strikoliutė 
ir jos sesuo, drg. Kairiai, Vi
liai, Rypkevičiai, p-ia Dundu
lienė, drg. Ascila, Smaleliai, 
p-ia Milerieiiė... Ir kur čia vi
sus surašyti. Trumpai: dalyva
vo gražus North Sidės piliečių 
respublikos būrys.

Prie užkandžių, dainų, pa
šnekusio nė nepastebėta, kaip 
pasibaigė šeštadienis ir prasi
dėjo sekmadienis. Ir jau gero
kai sekmadieniui pasivarius 
suvažiavusieji išsiskirstė.

j o'j Rep.

Chesterfield Cigare- 
tų Radio Programai

Pavogė lietuvio au 
tomobilį

šį vakarą 8 vai. Wicker 
Park salėj 2042 W. North avė. 
įvyks depozitorių komiteto šau
kiamas depozitorių 
mas.

Matysime, kas iš 
Praeitą susirinkimą
mite tai dėjo pastangų parduo
ti banko namą lenkų susivieni
jimui.

Depozitoriai turėtų apsižiū
rėti, kad tas komitetas, kuris 
susideda iš lenkų ir priklauso 
Busįnes Men’s Association, ne
panaudotų jūsų balsus saviems 
tikslams. — Depozitorius.

Liepos 22, dieną tKazimieras 
Matikonis nuVažįtvė pas Pet
rą Gurą, 2740\|Vest 64th st. 
aplankyti ■ Gurų ir į pąsikalbeljį. 
Mat, pp’. Gūrai išvažiuoja lie
pos 27 d. Lietuvon apsigyven
ti. ’ ; ■ i

Pasikalbėjęs valandą laiko 
su Gurais, Matikonis išėjo va
žiuoti namo. Ogi jo buicko 
jau nėra!

Karas buvo neapdraustas 
nuo pavogimo. Karo spalva 
tamsiai žailia, šviesiai žaliais 
trimingais, juodais sparnais, 
1929 metų modelio. Karo lais- 
nio numeris 643-246.

Automobilis vakar surasta 
Elkhorn miestely, 80 mylių 
nuo

Gražus Northsidiečių 
išvažiavimas 

' , ----------------------- 5 ■ \
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, Praėjusio šeštadienio vakarą, 
liepos 23 di, pažangieji North- 
sidės' darbuotojai ir darbuoto
jos turęjo išvažiavimą ukėj, 
žinomoj vardu Willow Wes't, 
arti Willow Springs.

Išvažiavimas tapo surengtai, 
kad draugiškai atsisveikinti' su 
Ksaveru ^aikum ir palinkėti 
jam laimingos kelionės.

Dalykas toks, kad drg. Sai
kus ^vyksta Lietuvon. Ar jis 
ten laikinai apsistos, ar pasi
liks ant visados, tatai parodys 
ateitis.

Bet drg. Saikus eilė metų 
buvo vienas veikliausių dar
buotojų Lietuvių Draugijoj 
Savitarpinės Pašalpos, Pirinyn 
Chore ir įvairiuose užmany
muose, kurie turėjo ryšio su 
pažangiuoju Northsidės lietu
vių veikimu.

Kaip darbštus žmogus, kaip 
draugiškas asmuo, o labiausia 
kaip sąžiningas ‘švarus žmoguj

Plačiai žinomi i northsidiečiai 
darbuotojai lietuvių rateliuose; 
pp. Smaleliai, nusipirko netoli 
Waukegano . didoką .gražią far
mą, su mišku ir, ežeru, gražioj 
vietoj. Ta vieta randasi 30 
mylių ^-tolumoj' nuo> Chicagos. 
Važiuoti ’Į ją galima plačiuoju 
21 keliu. • j

Dabar yra statomą trobesiai. 
Ir kai jie taps pastatyti, tai 
Chicagos lietuyiams bus viena 
parankiausių vietų atostogoms 
ir savaitės pabaigoms praleisti.

— Reporteris.

Atsišaukimas i Ra 
migaliečius

šiuo yra šaukiami Ramiga- 
liečiai skaitlingai susirinkti ši 
penktadienį, liepos 29 d., 7tą 
valandą vakare pas p-ną A. 
Zalatorį, 2322 So. Leavitt St., 
Chicago, III., kad pasitarti aį)ie 
susiorganizavimą ir gęi 
veikimą.

Kviečia laikina komisija
J. ZurkaųskUs, 
A. Samsonas,
K. Juzaįiįs.

Senų žmonių nuomonė yra, 
kad vyro motina su savo mar
čia nepajėgia sugyventi, neap
kenčia jos. Betgi tikrenybėj 
taip nėra.

Ir štai pavyzdys. P-nia Luk- 
štiene iš Lietuvos • savo mar
čiai, p. Sieliai Lukšticnei Ci- 
ceroje, atsiuntė tretiems me
tams liūdnos atminties nabaš- 
ninko Vlado Lųkšfos mirties 
gražią rankų darbo kaldrą. 
Tai puikus įrodymas, kad yra 
uošvių, kurios marčias myli.

. .....  mi^n.,1

P-nas Kimbarkas su šeimy
na jau trys mėnesiai kaip ap
leido Cicero. Jisai atostogau- 
ja Wisconsino. smiltynuose.

Labai mažai, tokių biznierių 
randasi, kaip Kimbarkas, kad 
paliktų viską ant kitų rankų. 
Tai reiškia tvirtą pastikėjimą 
kitų žmonių teisingumu ir jų 
įvertinimą. Todėl jam visi ve
lija geros kloties ir steigiasi 
kaip patys sau dirbti.

Iš po tokių ilgų atostogų su
grįžęs p. Kimbarkas nesėdės 
rankas nuleidęs.

skolinami: pinigus $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

Povilas

2946—Viena iš gražiausių šios vasa
ros modelių. Pastebėkite kaip gražiai at
rodo šis didelis kalnierius. Sukirptos 
mięros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36. 
38 colių per krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba prL 
duoti pavyzdžio. numeri, pažymiu 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ~

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

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669 ’

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

prad%25c4%2597t%25c5%25b3.su



