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Indianoje susišaudė 
neunijistai kasėjai ir 

unijistų pikieta

Politinės riaušes 
vėl siaučia visoje 
Vokietijoje, 3 žuvo

Vienas unijistas nušauta; 4 
abiejų pusių sužeisti; pasius
ta kariuomenė

Tarp nušautųjų senelis sočiai 
demokratas, palikęs 10 vai
kų našlaičiais

Indianapolis, Ind., rugp. 3.— 
Prie Dixie Bee kasyklų, Vigo 
apskrityje, Indiana, įvyko susi 
šaudymas tarp piketuojančių 
unijistų angliakasių ir neunijis 
tų, kurie kasykloj dirba. Neąn?- 
jistų būrys siekė 60 vyrų; uni
jistų daug didesnis. Nuo kul
kos krito -vienas pikietuojan
čių, sužeisti keturi neunijistai 
ir 4 unijistai. Susišaudymas 
nusitęsė apie 8-ias valandas.

Ryšy su tuo įvykiu. Indiana 
gubernatorius pasiuntė į kasyk
las Indianos milicijos būrį sie
kiantį 1,000 vyrų, šešius orlai
vius ir paliestoje srityje pa
skelbė karo stovį.

Tikisi, kad III. ang 
liakasiai algų sutar 

ti priims
Benton, III., rugp. 3. — Illi

nois ir United Mine Workers 
of America viršininkai pareiš
kė, kad šeštadienį angliakasiai 
greičiausiai priims naują $5 al
gos sutartį, kurią dvi savaites 
tam atgal sudarė unijos atsto
vų ir operatorių konferencija# 
šeštadienį įvyks referendumas. 
Įsitikinimą viršihmkai '^pama
tuoja tuo, kad Lewis, United 
Mine Workers of America pir
mininkas kalbėjo į 10,000 ang
liakasių Franklin kauntėj ir jo 
ąalba už sutarties priėmimą bu 
vo prielankiai priimta.
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Berlynas, rugp. 3. — Per ku- j 
rį laiką maž-daug aprimusi 
Vokietija vėl pradėjo aidėti hit
lerininkų ir komunistų fevolve- 
rių šūviais. Politinės riaušės 
atsinaujino visu smarkumu ir 
pirmą dieną atėmė tris gyvy 
bes. Karaliaučiuje komunistai 
atsimokėdami hitlerininkams 
už komunistų vado namų su
sprogdinimą, kuriame vadas žu
vo, apšaudė jų susirinkimą. 
Vienas buvo nušautas, o keli 
subadyti peiliais.

Zvveibrueckene hitlerininkai 
nušovė senelį socialdemokratą, 
dešimties vaikų tėvą, kuris lai
ke komunistų-hitlerininkų šau- 
dymosi ėjo šaligatviu.

Olendorfe nuo “nacių” kulkų 
žuvo reichsbanneris. Frankfurt- 
am Main komunistai išdaužė 
Vengrijos atstovybės langus, 
protestuodami už dviejų komu 
nistų vadų pakorimą Budapeš
te.

Frensheime policija areštavo 
200 “nacių” armijos narius, ku
rie mėgino susigriebti su ko
munistais.

O Vokietijos apsaugos mi- 
nisteris gen. Kurt Von Schlei- 
cher, kuris skaitomas tvirčiau
siu Von Papeno kabinete šulu, 
anot laikraščio Zwoelf Uhr 
Abendblatt, pareiškė, kad Adol
fui Hitleriui, kaipo vadui, “rei
kia atiduoti pagarbą”— nes vi
si jo pasekėjai yra “įkvėpti pa
siryžimu ir giliu įsitikinimų”. 
Pridūrė, kad su tokia jėga rei
kia būtinai susidėti.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Rugpiučio-August 4 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Pboiuj

Gert von Roti) ir kap. Wolfgang, von Gronau (abu sėdi), vokiečių aviatoriai, kurie iš 
Vokietijos per Kanadą atskrido į Ghicagą. Stovi (iš kairės į dešnę): Franz H ach bei Fritz 
Albrecht (abu lakūnai) ir F. Jensen, Kanados valdininkas.

Negalėdami įsteigti 
stovyklos veteranų 
bonų armija krinka

Tariasi penkių darbo 
dienų savaitės reikalu

Coronerio “jury” paskelbė, kad 
policininkai nušovė V. Jušką 
ir E. Carlsoną apsigindami.

Lietuvos Naujienos
Karvių melžėjas propa

guoja Hitlerį
Klaipėda.—Prieš kelias die

nas per Pagėgius dviračių per
važiavo apsivilkęs hitlerininko 
uniforma Pikputėnų ūkininko 
Barkovskio karvių melžėjas ir 
visą laiką važiuodamas rėkė 
“Heil Hitler”. Jam “prituravo- 
jo” paskui važiuodami kiti 4 
vyrukai.

Atvyko Klaipėdos 
krašto ūkininkų 

ekskursija

&

Britų imperijos eko
nominė konferencija 

eina prie darbo

Liepos 22 d. atvyko iš Klai
pėdos krašto ūkininkų ekskursi
ja iš 150—-200 žmonių. Ekskur
sija atvyko dviem grupėm: pir
moji traukiniu nėr Šiaulius. 
Dotnuvą, kur apžiurėjo įdime.*- 
nes įstaigas ir ukius; antroji 
garlaiviu iš Panemunės, apžiū
rėdama vieną kitą ūkį šakių ir 
Marijampolės apskrityse. A* i 
grupės susitiko liepos 24 d. 
Kaune, čia ūkininkai apžiurėjo 
Fredą, elevatorių, Pienocentrą, 
“Paramos” kepyklą ir kitas į- 
staigas. Taip pat apžiurėjo mu
ziejų. Liepos 25 d. ekskursija 
garlaiviu išvyko į Smalininkus, 
iš kur skirstėsi namo.

Ekskursiją priimė ir globojo 
žemės ūkio rūmai. Pernai Klai
pėdos krašto ūkininkų ekskur
sija buvo iš 120 žmonių.

I
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Ottawa, Kanada, rugp. 3.— 
Anglija ir Britų imperijos eko
nominėje konferencijoje daly 
vaujančios šalys pajėgė užglos
tyti skirtumus dėl muitų ir 
lengvatų klausimų ir dabar ei
na prie rimto darbo. Konferen
cijos tikslai yra: išstumti iš 
Anglijos rinkų Rusijos produk
tus; įsteigti imperijos banką 
prižiūrėti imperijos šalių preky
bos balansus; laisvesnės impe
rijos rinkos Anglijos gaminiams 
ir žemesni muitai imperijos ri 
bose.

Azijoje niaukiasi 
naujo Japonijos ir 
Kinų karo debesys

Washington, D. C., rugp. 3. 
—V/.ishingtone tebeeina pasi
kalbėjimai tarp administracijos 
ir bedarbių šelpimo organizaci
jų atstovų trumpesnės darbo 
savaitės reikalu. Planuojama 
šaukti visų valstijų gubernato
rių konferencija. Pasiūlymo 
šalininkai mano, kad penkių 
darbo dienų savaitės įvedimas 
visose pramonės šakose suteik
tų darbo 3,000,000 bedarbių.

Japonija grąsina naudoti jėgą 
prieš Kinijoje augantį japo 
nų prekių boikotą

Rokiškis pavyzdingai 
tvarkosi

Rokiškis.—Nors apskritis yra 
užkampy, bet tvarkos atžvilgiu, 
anaiptol to nesijaučia. Tiek pa 
čiame Rokiškio mieste, tiek pro-* 
vincijoj, palyginti, su kitais ap
skritimis matyti aps. miesčiu
kuose, kur ankščiau, pavasarį 
ar rudenį būdavo neišbrendami 
purVo klanai, šiandien puikus 
grindiniai, šaligatviai ir švara,, u 
net miela žiūrėti. O keliai, tai.n-i 
tiesiog pavyzdys visai Lietu
vai.

Iš J. V. kabineto re 
zignavo Lamont

Washington, D. C., rugp. 3. 
—Iš Washingtono prašalinta ir 
nelabai prielankiai sutikta, Ma 
ryland, Virginia ir Pennsylva
nia valstijose, veteranų bonų 
armija nutarė išsiskirstyti.

Armijos vadas Walter W. 
Waters paskelbė, kad nacionale 
stovykla nebus įsteigta, nes nė
ra tam galimybės. Jis patarė 
veteranams, išsiskirstyti į savo 
valstijas ir ten įsteigtai sto
vyklas. Tokiu budu manoma 
daugiau atsiekti ir veteranams 
gyvenimo sąlygos bus daug pa
lankesnes. . Svarbiausia armijos 
išsiskirstymo priežastis yra 
maisto, tinkamų 
vandens trukumas.
kutiniu laiku stovyklose 
rodė ligos.

Washingtone tuo tarpu 
nerio “jury”, tyrinėjusi 
žastis, privedusias prie V. 
kos ir E. Garlsono mirties 
reiškė, kad policistai juos 
šovė apsigindami.

200 mylių Mandžuri 
jos apsemta van

deniu

Tokio, Japonija, rugp. , 3. — 
Tolimuose rytuose vėl niaukiasi 
karo debesys. Kiek laiko atgal 
likviduotas Kinijos-Japonijos 
karas gali atsinaujinti. Per ku
lį laiką Kinijos-Japonijos san-. 
tykiai šlubavo ir vietoje dabar 
naudojamų įvairių protesto no
tų gali pradėti kalbėti ginklai

Japonijos užsienių reikalų 
ministerija paskelbusi, kad da
bar Kinijoje, daugiau negu 
prieš Shanghajaus karą, boi
kotuojami Japonijos produktai 
ir tokiai padėčiai susidarius. 
Japonija planuoja panaudoti 
atatinkamus linksnius. Ministe 
rija pridūrė, kad šiuo kartu 
Japonija nepasitenkins Shang- 
hajum, bet eis tiesiai į Nankin- 
gą, Kinijos sostinę.

Prie ginčų paaštrinimo prisi
dėjo Kinų kariuomenės koncent 
ravimas į Jeholą, kur ir japo
nai turi didoką jėgą. Dabar 
Mandžurija ir Kinija riejasi dei 
opiumo pajamų ir muitų. Ja
ponija tvirtina, kad kinai pe/ 
kurį laiką puldinėjo Mandžuri 
jos pasienio punktus ir nors 
būdavo atmušti, abi pusės vi
suomet panešdavo didelius nuo
stolius. Su padėtimi susipaži
nę ekspertai tvirtina, kad ne
reikės nustebti, jeigu mūšiai 
prasidės už mėnesio laiko.

Washington ,D. C., rugp. 3. 
—Robert P. Lamont, chicagie- 
tis, prekybos >ir , pramonės mi- 
nisteris Hooverio kabinete, pa
sitraukė iš vietos dėl biznio ir 
asmeniškų reikalų. Jo vieton 
paskirtas automobilių fabrikan
tas R. D. Chapin iš Lansing, 
Mich.
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New York, rugp. 3.

Litchfield, III., rugp. 3.—>Du< 
finansinių sunkumų nusižudė 
buvęs State Bank of Farms- 
ville kasierius Elbert Bali. Bu
vo 55 motų amžiaus* ,

coro- 
prie- 
Juš-
pa
nų-

priežastis 
pastogių ir 
Be to, pas- 

pasi-

Seymour, Ihd., rugp. 3.— 3 
vaikai bežaidžią netoliese, užtU 
ko krūmuose paslėptus dviejų 
užmuštų vyrų lavonus. Spėjama, 
kad tai gengsterių darbas, i

---.. ‘..................... *.............

Paraguajus sutinka 
atiduoti Gran Chaco 

ginčą arbitracijai
Geneva, Šveicarija, rugp. 3. 

—Paraguajaus vyriausybė pra
nešė Tautų Sąjungai, kad ji su
tinka atiduoti ginčą su Bolivi
ja dėl Gran Chaco arbitracijos 
teismui. Dabar Tautų Sąjun
ga laukia Bolivijos nuomonės. 
Haagos teismas yra pasiruošęs 
tuojau pradėti ginčą rišti. Tuo 
tarpu mobilizacija Paraguajuje 
eina labai smarkiai. Į kareivių 
eiles nori įstoti ir moterys.

Vokietija atmetė Len
kijos skundą prieš at

stovą Rintelen
Berlynas, Vokietija, rugp. 3. 

—Lenkijos atstovas Berlyne pa
siskundė Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijai,* kad Vokie
tijos atstovas Varšuvoje Baro
nas Emil von Rintelen nuplėšė 
ambasados kieme iškabintą Len
kijos vėliavą ir pareikalavo jo 
atšaukimo. Vokietija, tačiau 
skundą atmetė, ;,

^ORRS,
Chicagai ir apylinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; mažai permainos 
temperatūroje; nepastovus 
jas...

Vgkar temperatūra buvo 
76

S|falė teka 5:46; leidžiasi
i

ve-

71-
P.
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Kanados policija buožė
mis išvaikė bedarbių 

armiją
Ottavva, Kanada, rugp. 3.— 

Ottawos miesto policija, apsi 
ginklavusi buožėmis, išvaikė 
500 bedarbių minią, kuri, J. V. 
veteranų armijos pavyzdžiu, 
susirinko reikalauti pašalpos. 
Keli bedarbiai buvo sunkiai su
žeisti. /

Siunčia Meksikos ka
riuomenę prieš riau

šininkus
Meksikos Miestas, rugp. 3.— 

Iš Torreon praneša, kad šiam 
mieste susiginčijo ispanai su 
meksikiečiais ir ginčas priėjo 
prie susišaudymo. Riaušinin
kus malšinti pasiųsta kariuome
nė. Meksikiečiai apkaltino is
panus sudergus Meksikos var 
dą.

Reikalauja iš kalėjimo 
paleisti Mooney

Worchester, Mass., grup. 3.— 
Masachusetts valstijos darbo fe 
deracijos konvencija priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalauja Ca- 
lifornia valstijos gubernato
riaus Rolph iš San Quentin ka
lėjimo paleisti už bombos spro
gimą nuteistą Thomas J. Moo- 
ney.

Nusižudė buvęs banko 
kasierius

J. V. dalyvaus ekono
minėje konferencijoj

Washington, D. C., rugp. 3. 
—Užsienių reikalų departamen
tas paskelbė, kad J. V. siųs de
legaciją į tarptautinę ekonomi
nę ir monetarinę konferenciją. 
Karo skolų ir reparacijų klau
simai nėra įtraukti dienotvar
kėm

Vokietija ir Šveicarija 
sudarė 'prekybos 

sutarti
Geneva, Šveicarija, rugp. 3.— 

Vokietija ir Šveicarija sudarė 
prekybos sutartį, kuri suteikia 
Šveicarijai tam tikrų lengvatų 
ir padidina jos importus, Vo
kietijon.

40 ugniagesių apalpo 
laike teatro gaisro

Harbin, Mandžurija, rugp. 3. 
—Mandžuri joj paskutiniu laiku, 
siautė smarkios audros ir Ii ja 
21 dieną be pertraukos. Dabar 
virš 200 mylių teritorijos yra 
apsemta išsiliejusių upių i c 
ežerų. ,Kraštas atrodo kaip di' 
dėlė jura. Audros išnaikino tū
kstančius mylių pasėlių, o šim
tai tūkstančių ūkininkų palikę 
jo pastogių panikos paimti bė
ga į kalnuotas vietas. Kur pir
ma eidavo traukinių linijos, da- 
>ar susisiekiama didokais lai
vais.

Italijos fašistų akys 
nukreiptos į Afriką

Rymas, Italija, grup. 3. — 
Italija, kuri visuomet svajojo 
apie plėtojimąsi, dabar žiuri į 
Afriką, kur nori perimti iš 
Franci jos Kamerooną ir iš Por 
tugalijos Angolos koliOniją. 
Įgijusi tas kolionijas Italija tu
rėtų išėjimą į Atlantiko jurą.

N epatenkinti bankro 
tais ......

Pennsylvania reikalau
ja $10,000,000 pas
kolos iš R. F. C.

Washington, D. C., rugp.
—Pennsylvania valstijos guber
natorius Gifford Pinchot krei
pėsi į rekonstrukcijos finansinę 
korporaciją reikalaudamas $10,- 
000,000 paskolos bedarbių rei
kalams. Pennsylvanijoje yra 
1,250,000 visai neturinčių dar
bo.

Brazilija stengiasi už
imti sukilėlių tvirtoves

I

Brazilija,
Kaip praneša vy-

Sužeistas Bostono ope 
ros vedėjas Max 

Rabinoff

Montreal, Kanada, grup. 3.— 
Čiai užsidegė senas kinemato
grafas Theatre Francais, kuria- 
pie buvo apie^SOO publikos. Pa
nika nekilo, bet apie 40 ugnia
gesių apalpo nuo durną, gaisrą 
begesindami.

Rio De Janeiro 
rugp. 3. 
riausybės komunikatas, federa- 
lė kariuomenė nugalėjo sukilė
lių pulką Mantiųuera kalnuose 
ir užėmė. Mantiąuera geležinke
lio liniją. Dabar kariuomenė 
eina j Cruzeiro—strateginiu at
žvilgiu svarbią geležinkelio 
stotį.

New York, rugp. 3. —, Au • 
įpmobilio katastrofoje sunkiai 
sužeistas Bostono operos vedė
jas ; Max Rabinoff. Katastrofa 
įvyko prie Spark Hill, N. Y. 
Kaltininkės buvusios dvi mo
teriškes,. kurios važiavo kitu au 
tompbilu.

Michigan policija ieško 
pagrobtos mergaitės
Ludington, Mich., rugp. 3.— 

300 Michigan valstijos policijos 
ieško 17 metų mergaitės Eva- 
lyn Sanford, kuri spėjama buvo 
pagrobta ir nužudyta. Kidnape- 
riai esą dti vyrai. Paskutinė
mis žiniomis mergaitė atrasta 
išžaginta ir negyva. v

Bremerhaven, Vokietija, rug. 
3.—Laivu Bre/nen į Vokietiją 
atplaukė Chicagos majoras An- 
ton Cermak. Planuoja aplan
kyti Pragą, Čekoslovakijos sos
tinę, iš kurios paeina ir Carls- 
badą, Vokietijoje, kur gydysis. 
Be to, majoras ketina pasaky
ti keletą kalbų Pasaulinės Pa
rodos reikalu.

Kaunas.— CęnĮrįnįį šipulį h 
pirklių sąjunga Įabpi susirūpi
nusi, kad paskutiMu * Ineįu vis 
didėjantieji finansiški sunku
mai smarkiai palietė ir visą ei
lę smulkiųjų pirklių. Kai ku
rie iš jų turėjo bankrutuoti, be 
to, visos eilės pirklių visas gy
venimo triūsas nuėjo niekais, 
nes po jų daiktų licitacijds jiem 
kišeniuje liko tik po kelis cen
tus.

Del to pirkliai norį prašyti 
prek. ir pramonės ramus ir fi
nansų ministeriją, kad butų 
skiriama priežiūra ir smulkie
siems pirkliams ar firmoms (li
gi šiol skirdavo pačiom^ fetam- 
biomsiom), patekusioms i ūkiš
kus sunkumus.* * G i'»

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris
per Havre .

t.'/'.’r r

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentas 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 • Šventadieniais nuo s iki t val.
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KORESPONDENCIJOS
į«ll•

Detroli, Mich. Detreit, Midi.
Kas dedasi musų padangėj

nebe- 
knut- 

apie 
dabar

Nedarbas vis didėja. Fordas 
jau baigia paskutinius darbi
ninkus atleisti. Leidžia ne de- 
sėtkais, ale tūkstančiais. Tai 
daroma jau per paskutines tris 
savaites. Darbininkai paleidžia
mi ir jiems pasakoma, jog bus 
pašaukti atgal, kada reikės. O 
kada tas “Teikės“ ateis, tai nie
kas nežino^

Miestas turi surašęs 21,528 
šeimas, kurios reikalingos pa
šaipos. Orderiai daugiau 
duodama, nes įvairiems 
tuvininkams įsiskolinta 
mihonas dolerių. Tad
tam-' tikruose miesto punktuo
se įsteigta stotys, kur kas ry
tas ir vakaras bedarbiams duo
dama pavalgyti. | tas stotis vi
si turi eiti, — tiek dideli, tiek 
maži. Moterys su vaikučių bū
riais turi klampoti pusėtiną 
kelią, kol gauna pavalgyti. Bet 
nieko nepadarysi, kuomet to
kia tvarka.

Clark parke miestas pradėjo 
statyti žmonėms stovyklas iŠ 
audeklu, kadangi daugelis be
darbių nebeturi kur gyventi. 
Ta vieta atrodo lyg tikras ka
reivių liogecis. Bedarbiai gyve
na susikimšę ir neturi net kur 
drabužių išsiskalbti. Parko 
apylinkės gyventojai protestuo
ja, bet miesto tėtušiai nepai
so, Tuo tarpu bedarbių kraipy
mas iš butų vis tesiliauja. Tie
siog šiurpu darosi, kai pama
nai, kas bus, kada ateis žiema.

Liepos 31 d. įvyko SLA. 352 
kuopos ekstra susirinkimas. 
Kilo toks termas, kokio niekas 
nesitikėjo. Tautininkai viską 
buvo iš kalno suplanavę ir su
sirinkimui patiekė gatavą keps
nį. Kuopos pirmininkas pastatė 
Dr. Sims tvarkai vesti, Paši- 
rodė, kad Sims visiškai nemo
ka tvarką vesti, o ypač tokia
me svarbiame susirinkime. 
Prieš Motuzą buvo paduotas 
skundas. Tačiau skundėjas klai
dingai suformulavo savo skun
dą, kas išėjo Motuzui ant nau
dos, — jis tapo išteisintas. 
Tada kuopa pradėjo svarstyti 
skundą prieš U vieką ir Cibuls
ku. Atrodė, kad tie ponai nega
lės išsisukti. Matydamas, jog 
kuopoj savo “keisą” gali pra
laimėti, U viekas pareiškė, kad 
jo reikalą turės tardyti Cent
rai. Kuopos nuosprendžio jis 
nesutinkąs priimti. Tokį pat 
pareiškimą padarė ir Cibulskis. 
U viekas nepasišykštėjo savo 
oponentams ir “komplimentų/* 
—išvadino juos butlegeriais, 
pelų maišais, durniais ir tt.

Tiesiog sunku suprasti, kaip 
inteligentiška^ žmogus gali vie
šame susirinkime taip jurgiš* 
kai koliotis. To negana, — vie
nas bučeris net su kumščiu 
grasino kitiems burnas užda
ryti. Nejaugi tie tautiškieji 
veikėjai neturi jokios sarma
tos, jeigu jie gali taip elgtis?

Rugpiučia 7 d. Urbanto dar
že įvyks piknikas X. Mockaus 
naudai. Piknike Mockus pasa
kys prakaitų. Visi detroitiečiai 
yra kviečiami j pikniką. Įžan
ga tik 25 centai.

Rugpiučio 14 d. LSS. 116 
kuopos piknikas įvyks Barkau
sko farmoj. Vieta labai graži ir 
randasi prie pat vandens. Ti- 
kietas kainuos tik 60 centų. 
Už tuos pačius pinigus bus 
duodami gardus pietus. Taipta* 
iųas kuopos parengimas. Komi
tetas deda visas pastangas, kad 
išvažiavimas butų kuo pasek- 
mingiausias. Būtinai atvykite į 
Barkausko .farmą, kur kartu 
su kuopos 'nariais šaunią! ga~ 
Ilsite "praleisti laiką. Piknikas 
arba išvažiavimas prasidės 11 
vai. ryto ir tęsis ligi vėlumos.

-—Pašalinis.

Kalbės . Morkus

Nedėlioj, rugpjūčio 7 d., bus 
piknikas Beecb-Nut Grave, 
Urbanto darže. Tame pikni
ke sakys prakalbų kunigas 
M. X. Mockus ir kili. Be to, 
bus skanių užkandžių ir gė
rimų, taipgi šokiai prie gero 
orkestro. Pikniko pradžią 12 
vai. dieną. šokiai prasidės 
2:30 vai. po pietų. Rengia 
Laisves Minties Darbininkų 
Draugija paramai kun. Moc
kaus, kuris labai daug kovojo 
prieš darbininkų klasės para
zitus, o dabar jis yra labai 
sunkioje medžiaginėje padė
tyje. JŽauga tik 25c. y pa tai.

Kviečiame visus ir visas at
silankyt ir išgirst Mockaus 
prakalbą, o taipgi ir linksmai 
taiką praleist.

Pasarga; Pikniku vieta 
randasi wt Middie Heli Rd. 
tarpo Michtgan Avė. ir Ecorsc 
Rd. Neturintieji automobilių, 
važiuokit gatvekariais ir bu- 
sais Michigan Avė. iki Middie 
Beit Rd., — ten bus automo
bilis, kuris nuveš pikniko vie
ton.

Automobiliais parankiausia 
važiuot Mięhigan Avė. • iki 
Middie Beit Rd. ir ten pa
sukti po kairei; apie pusant
ros mylios nuo Mięhigan Avė. 
(Rd.) rasite pikniko vietą.

U M. D. D. Komitetas, 
pirm. C7xu. Morkūnas.

Lietuvos Koopera 
tyvai

■ kAVJiSK‘OŠ,.;Čiiicago,..iiL'
..... .. .......... iiinjbg

gijos baidos j metus siekia.negalit; gyvuoti, kars burta-
apie Kai kurie raiy-lmi ir gerame, tvirtume. stovy.

Ijb, pa naštai pasklis ir Airi
jos ekonomais

- ...t,.' ■■

Žmogaus prigimties negnii- 
itaa pakeisti. Tetetag,itaisias 
žmogus yra. teisingas jįr palie
ka taisiųgu, jeigu pagundos 
valandoje arti stovi sargas. 
Pagunda Ltatuvoję yi’a dide-' 

jta., husų raugo kultūra dar 
jueišgaravoc biurokraUžmas iš- 
Isivysjęs iki aukščiausio laips
nio. (ioduHtas pasigriebti yra 

Į Itin didelis, nes jįrie centrų 
, daroma milijoninė apyvartas 
{'todėl suprantama, kad lo
biuose atvėjuose būtinai rei
kalingi budrus sargai, O kur 
jie? Absoliutintas nubaido 
gabiuosius, kurie yra pilnai 
kompetentiški tas sargų vietas 

i ošimi k
Smulkaus kredito problema 

Lietuvoje dar nėra pilnai
, rišta. Dabartinis potvarky- 

įmas yra nukopijuotas nuo 
I Rusijos, kuri j j nukopijavo iš

tųjai tvirtiną, kad Peltarvos 
(I^Mgijg yra kopijų Airijos 
ŽpinČs Ūkio Draugijos, kurią 
suorganizavo $tr ' Įlorace 
P|ųhkett.

Gį Belgijoje kooperacijų 
vęįkjmą tvarko visų koopera
cijų atstovai, kurie sudaro 
vykdopiasias komisijas^ Nio 
k uit neišdrįsta pasakyti, kad 
Airijos, Suomijos ar Belgijos, 
kooperatyvai subyrės^ nors jie 
dąr nepasiekė tos išganingos 
ketvirtos stadijos.

Dabar eikime prie Lietuvos 
kooperatyvų. Kas veda Uotu 
vps kooperatyvus ir kas stovi 
jų priešakyje? Suomijos ir 
Airijos kooperatyvtis /veda 
rinktiniai žmonės, speciali 

I tai savo šakose. Idetuvoje 
;gi kooperatyvams diktuoja 
vienas asmuo. Tas pats as- 
'niuo skaito paskaitas apie 
; kooperatyvus Uetuvos i 
versitete. Danijos atstovas sa*i 
vo ne be

, >. , £ taip Rusijoje j smulkaus kre-
Kur yra absoliutas, ten yra reikalu* pertlaug kišosi 

ir vergai. Rmenes gah paverg-, u Panašiai ir UMtt- 
ti, bet jų mintys visuomet yra^^j^

lizmas -- visi dėl vieno ir 
vienas dėl visų.

1 Viėnintėlis šio straipsnio 
tikslas yra atkreipti, lietuvius 
į jų kooperatyvų reikalus. Be 
pąpąšiėk į > Suomijos Pellar- 
vqs organizacijos, Lietuvos 

1 kooperatyvams gręsia pavo
jus. Jeigu Lietuvos viršūnės 
susidomėt ų k oopera ty v a is,
tiek, Kiek jos domisi dailės' 
rūmų statymu, (iž metų laiko 
kooperatyvams neimtų gali
ma nieko primesti. Susido- 
mėjhnas daile yra labai pa- 
geidaujamas dalykas, bet bu
tų gerai, jeigu broliai lietu
viai kiek daugiau susipažintų 
su vakarų ekonominių reika
lai vedimu ir susirūpintų kiek 
daugiau savu kooperatyvais, 
kurie dabar yra lyg ir užsi
krėtę kažt kokia liga.

—D, B. Patepąs.

taip Rusijoje į smulkaus kre-

NAUJAS GRAŽUS
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ATYDA
MORGICIŲ ir BONŲ SAVININKAMS 

UŽSIDARIUSIŲ BANKŲ

M. J. KIRAS
REAL ESTATE AND HOME BUILDER 

JIS yra patyręs per 20 metų paskaloms ir statybai Jo pa
tyrimas Šiandien yra naudingus dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičius ir bonus užsidariusių bankų.

ŠIMTAI yra žmonių, kurie turėjo įvairius reikalus su 
mano įstaiga ir visi yra man dėkingi.

DAUGELIS žmonių atėjo pas mane iš užsidariusių ban
kų ir aš daviau tikrą, nuoširdų ir naudingą patarimą. Bet 
dar yra daug žmonių, kurie nežino ką daryti. Taigi kviečiu 
atsilankyti į mano ofisą, mano Patarimas sutaupius jums 
Rcceiverio ir teismo išlaidas ir kitus nesusipratimus.

BANKINES apsaugos skrynutės $2.50 į 
metus. Apdrauda ir pinigų siuntimas.

M l IfiDAC■ iL ItlKnv

šių metų “Lietuvos Ūkinin
ko” No. 2 tilpo straipsnis ko
operacijos reikalais. Pačioje 
straipšnio pradžioje autoriuš 
cituoja Danų atstovo Lietuvai 
išsireiškimą: “rūpinatės savo 
kooperatyvais, bet tikruosius 
kooperatyvus turėsite tik tuo
met, kada jūsų kooperatyvai, 
kaip danų, žlugs tris kartus. 
Ketvirtu kartu turėsite koope
ratyvus.” Tokiu pareiškimu 
reikia susidomėti ir pažiūrė
ti kaip Lietuvos kooperatyvai 
veikia ir kaip jie yra suorga
nizuoti. Ar ištikrųjų Lietuvos, 
kooperatyvai yra taip veda
mi, kad jie turės subyrėti vie
ną, du, tris kartus? Ar danų 
atstovo žodžiai yra teisingi?

Kooperatyvai nerado pra
džią I Jei u v oje. Yra mažesnių 
ir didesnių kraštų už Lietuvą, 
kur kooperatyvai veikia metų 
metus ir kur jie apima daug 
platesnę dirvą už panašias or
ganizacijas Lietuvoje. Delko 
nedirstelėti ir į kitų tautų ko
operatyvų veikimą ir palygin
ti juos su Lietuvos kooperaty
vais. Taip padarę greičiau
siai pajėgsime surasti Lietu
vos kooperatyvų trukumus.

Paskutiniu laiku tuo atžvil
giu ypatingai aukštai iškilo 
Suomija. Suomijos koopera
tyvų priešakyje stovi Peller- 
vos draugija. { ją įeina pasi- 

’ žymėję advokatai, agronomai, 
ekonomai, knygvedžiai ir spe
cialistai iš prekybos ir pramo
nės sričių. Peliervos draugija 
yra netik Suomijos koopera
tyvų sargu, bet ir jų mokyto
ju. Užlaiko specialę mokyk
lą, kurioje prie kooperacijos 
darbų priruošiami jauni aspi
rantai. Užlaiko mašinų taisy
mo specialistus, užlaiko nuo 
Utinius kooperatyvų organi
zatorius, leidžią gerai vedamą 
žurnalą ir spausdina gana 
daug įvairių brošiūrų, kurios 
'yra platinamos visuomenėje. 
Advokatai suteikia patarimus 
įstatymų klausimuose. Pellar- 
vps draugija. nėra susįorganb 
zavusi pelno tikslais. Dalį 
draugijos užlaikymo išlaidų 
padengia vyriausybė, dalį mo
kesčiai ir dalį pelnas iš žur
nalo leidimo. Bendrai, dran-

laisvos. Ar nekeista, kad 
gščipau cituotas rašytojas 
siskundžia apie tinkamų 
oneratyvams darbininkų 
kimią? Jis rašo: “Lietuvos 
kooperatyvams trūksta tinka
mų darbuotojų. Del tos prie
žasties gana taukiai pasikar
toja išaikvojiniai, klaidos ir 
darbo trukdymai.” Aišku, kad 
darbininkų trūksta dėlto, kad 
kooperatyvų “diktatorius“ nė
ra toleruojamas. Mokyto jau
nimo Lietuvoje neslokuoja, 
bet vergais jis nenori būti.

Pažiūrėkime kas atsitiktų 
Lietuvoje, jeigu kooperatyvai 
žlugtų nors vieną kartą. Ko- 
operacinėms organizacijoms 
sugriuvus, nukentėtų tūkstan
čiai, o keli pasipelnytų. Tuksr 
tančių sudėti centai subyrėtų į 
kelių asmenų ’kišenius. Antru 
kartu kuriant kooperatyvus, 
organizatoriams pastotų kelią 
tie keli asmenys. Jų rankose 
butų stambi šalies prekyba. 
Jie turės ir milžinišką kapi
talą, o kur kapitalas, į tą pu
sę linksta ir dauguma šalies 
valdininkų. Tokiu budu, ko
operatyvų žlugimas padarytų 
labai daug žalos tautai. Netik 
pasireikštų amžinas nepasiti
kėjimas į organizuotą veiki
mą, bet atsirastų tam tikri 
trustai, kurie kenktų koopera
tyvams iš naujo įsikurti.

Tie faktai nėra iš piršto iš
laužti.. Tame pačiame straips
nyje randame štai ką: “Cent
rų vadovai yra nekartą pasa
kę, kad b-ves neturi reikš
mės, jos neprivalo turėti bal
so ‘aukštosios kooperacijos’ 
reikaluose; centrai — yra vis
kas.
tvarko 
vauja 
renka 
itt.”

Reiškia, pavienės 
įcijos teturi mažai 
Pasakykime, kad 
;nėra tiek daug blogo. Kartais 
pavienė organizacija savo už
sispyrimu gali padaryti daug 
'žalos centrui. Tačiau visi eko
nomai sutinka, kad bešališkas 
kooperatyvų prižiūrėjimas 
yra neatbūtinas dalykas. Ta
line yra pasekmingų koopera
tyvų paslaptis. Suomijos eko
nomai pasakys, kad be Peilar-

au- 
nu- 
ko- 
tru-

Lietuvoje : be Beiffeiseno 
j smulkaus kredito sistemos 
įvedimo tas klausimas nebus 
galutinai sutvarkytas. Dabar 
Lietuvos laikraščiuose skaito
me, kad iš keliolikos reika
laujančių, valdžia pajėgia pa
skolą suteikti tik vienam. Pa- 
įdalhimas dvarų ir kaimų pa- 
iskirstymas į viensėdžius ' tik 
padidino smulkaus kredito 
reikalavimą, o valdžia, tuo 

. tarpu, nepajėgė reikalavimą 
;patenkinti, aiškindama, kad 
neturi iš ko paskolinti. .Bet 
hciffeiscno sistemą įvedus tą 
svarbų ekonominį reikalą bu-

Neabejoju nei truputį, kad 
šiais laikais ir amerikiečiai

♦ • < 1neatsisakytų taikli paskolos 
Lietuvos ūkininkams, žinoda
mi, kad skolinus pagal Reif- 
feiseno sistemą, paskola uki- 
ninkui.yrą tiek. pat saugus 
invcstmenlas/Laip pinigai su
dėti į J. V. paštą. Pagal Reif- 
feisena sistemą suorganizuota 
kliubai, Joniškyje ir Kupišky
je į metus laiko sukeltų už? 
tek tina i phpgų .aprūpinti pas
kolomis vieni. joniškiečius, ki
ti kupiškėnus,

Prie ko musų išvados prive
da? Lietuvos' kooperatyvuose 
perdaug įsigalėjusios viršū
nės, o patys kooperatyvai nu
grimzdę į perdaug egoistiš
kas vėžes. Kooperacijų pasise
kimo paslaptis yra fraterna-

Jie varo prekybą, jie 
kreditą, centrai atsto- 
kooperatyvus, centrai 

kooperacijos tarybų ir

koopera- 
reikŠmės. 
tame jau

VAROSE GYSLOS
Užgydesaos, N^uju Metodu

•«------ --r—
Be oneMM’Hvu ar IčirSmtnų. Ee priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leufc 
žia ( ims atiljeti savo reikalus kaip papras
tai—Ainoma, jei nesate tiek paliegę, kad 

' esate priversti gulsti lovoje, Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikla taip greitai, kad 

:.užgydyti jusu kojų žaizdas, sumažinti suįi- 
: & 
kykftCs lengvų nųrQ<Jym,W k Jums t’kyąl pa- 
gelbės, J.iiHtt aptieKinlpkaB ueDapitaikyę Jusu 
pinigų, Jelgtt npriorMtos

j —-.............y    » i'oi,ii"  ........... —

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

>'’ i ■!»,» įiU.iM

Mrs. BetĮto! Huedoke. 18 pajiton w»ao> “JU 
vartoju Kruachęn, ■ .taki sumažinti, svarumų^- 
ai netekau. 10 , awamĮ .į, .savaite ir- oa

nogeožaus rtebUhJO. vtenAb bpnka.

savo svnikata.
ZlurCkile, kad gautumėt Kruschen Salta 

Jeigu Ai pirma bunka neįtikins jus. kad tai 
yra saugiausias būdas, nusikratyti riebumo 
— pinigai gražinami,

vos draugijoms jų kaopįrutyvm GarsMitSg Nattjienbsę 
t n im.f.imB.-iinn , i y,,,! iA<l^. >, ,n ................. r ii m, lri»i>ili, įį^.į > i Vhi|iliįližiiiii.Į1į(,

................. .. n Ti i ii 11
/Z 4.J..I n J.Bjj.lį J.....į llt.!H«lMĮl W a........

1 7 <1X1 m -
’ '■ ? Išpardavimas ’

( aĮKŽR Musų tas MėiinIŠ Kąįiių. Iš-
\ pardavimas parodo; Kad jau do-

■ ; iet iinusų ištarb^taio vienoj '
' vietoj tiek ilgą lalKą jiims apsi- j

niokos ateiti ta apžiūrėti niušų ’ 
pasiūlomas veĖtybesr ■ 1

Mes taipgi darome visokius pa- ;
taisymus ir remodeHavimą. šį 
mėnesį mes vis dar-uname tik*

■■

f *

'■ii**1

Baby Grand $4 jj» E A 
Radio .......... g vd
Jus galite pirkti mokant po 

$1 į savaitę.
10 lubų Radio gražiausia- 

s.*:* *39.00 
Jos. F. Sudrik

INCORPORĄTED 

3417 So. Halsted St 
Telefonas BOULEVARD 4705 

CH1CAGO, ILL.

Nuolatinis Radio Progra
mas iš stoties WCFL 970 
kilocycles nuo 1 iki 2 vai. 
po piet dalyvaujant orkest
rai ir dainininkams.

REAL ESTATE AND HOME BUILDER
3335 So. Hafeted St

VVISSIG
Specialistai ii 

Rasijo*

Daktaras
Ka^itouM

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ m MOTERŲ PER 27 METUS
■ NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS, tf NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciąliškai gydo ligas pilvo, plaučių, itbkstų ix pūslės.. užauo<#jAri^ kKM- 
' jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus., skausmo#

toje,, kosėjimų, gerklės skaudėjuną ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite k% ji* jruns galt padaryti. 
Praktikuoja per daugelį, metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 v a la ridos jyto įki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vat 
4200 Wesr 26 Sjt.  kampas -Keeler Are.. TcĮ. Qrawford

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti Si. Louis Avė. Tel. Kedzie S$G2 

Vanos, lietaus k druskos vanos, 
i

Rusiška, ir turkiška 
serėdomi* iki

»wimm>ng pool.
* i pirtii moteriai*

MiailHIIIHUISlIlilIHIlM^
a‘NAUJIENŲ’ ■ X JHk U JL Jl4 A >

PIKNIKAS
u •... . r.-. ,r. -.lA.* ... .___ . ..f _____ ’____________ _________ ____ —__ _______________________________

NEDEUOJ,

Rugp.-August 14, -
DIDIITEC DAD7E olnlllta yiln£t
ARCHĖR AVĖ. ir 79 ST.

!v:‘

J Pr^tartias bus puikiausias. Tem ykite tolimesnius pranešimus.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

D. Bložis Chicagoj
Praeitą savaitę atvyko į Chi- 

cagą savo tėvų aplankyti 
Dan Bložis, kuris apie pusan
trų metų išgyveno rytinėse 
valstijose. Dan Bložis dauge
liui chicagiečių yra žinomas. 
Jis čia apie metus laiko rito
si įvairiuose parengimuose. 
Tada jis buvo visai jaunas 
vyrukas, —- vos 20 metu am
žiaus. Bet nežiūrint į savo 
jaunumą, jis pasižymėjo mo
kėjimu ristis ir vikrumu. Ta
tai pastebėjo kiti ristikai ir 
patarė jam pasidaryti profe
sionaliu ristiku.

Draugų padedamas, Dan iš
vyko į rytines valstijas, kur 
įvairiose Vietose pradėjo ris
tis ir tuo pačiu laiku dar la
biau studijuoti
sako, kad tai buvusi jam tik
ra ihokykla.

Dabar Dan Bložis 
apie 210 svarų ir yra 6 pėdų 
aukštumo. Atrodo jis labai 
gerai. Nėra mažiausios abejo
nės, kad trumpoj ateityj jis 
taps pirmaeiliu ristiku. Jis 
yra jaunas ir pilnas energijos, 
—reiškia, prieš jį tebėra visa 
ateitis.

Chicagoj Bložis žada pasi
likti dar kai kurį laiką, o pas
kui vėl vykti į rytines valsti
jas. Beje, jis atvyks ir į 
“Naujienų” pikniką, kad pa
simatyti su savo senais drau
gais ir pažįstamais. — AT.

Vienok iš moters apipasa- 
kojimo asmens, kuris įsuko 
jai čekį, jis atrodė tas pats, 
kuris Juozaitį atlankė.

Kalbama moteriške jam iš
mainė čekį. Sukčius liepė jai 
pasilikti $15 rankpinigių, o 
atiduoti jam $20. Ji tą ir pa
darė ir, žinoma, dabar gailisi.

Gali būti, kad sukčius mė
gins ir daugiau žmonių pri
gauti tokiu ar panašiu Hudu. 
Taigi patartina lietuviams ap
sisaugoti ir iš nepažįstamų 
žmonių čekių nepriimti.

Šią žinią pridavė “Naujie
noms” per telefoną p. Castle- 
man, Juozaičio draugas. —R.

Įdomi ir graži radio 
programa

ristynes. Jis

sveria

Praeitą antradienį lietuvių 
programa iš stoties WGES., 
leidžiama pastangomis Pcop- 
les Furniturc krautuvių, su
teikė daug malonumo kiek
vienam, kuris lik turėjo ra
dio ir galėjo programą girdė
ti.

Dainavo K. Sabonis, A. An- 
čiutė, L. Sabonienė, A. čia- 
pas ir kiti. Grajita žavėjanti 
muzika. Bet lygiai buvo įdo
mių ir pamokinančių kalbų, 
kurias pateikė konsulas p. 
Kalvaitis, Dr. K. Kliauga ir 
kiti.

Dėka šių radio programų, 
kaip kad Peoples krautuvės 
surengia kas antradienį, daug 
ko prisiklausai, daug ką suži
nai ir išmoksti. Todėl ačiū 
leidėjams, Peoples Furniturc 
kompani j ai. —Klausyto jas.

Burnside

Saugokitės falšyvą 
. čekių mainytojo

Antradienio pavakarį, rug- 
phlČio 2 lt, pas Charles Jo- 
zaitį (736 West 61 street) at
silankė ;apyjaunis vyras, taip 
kokių 30-35 vipetų^ ąinžįaus, 

W)ie 6 pėdų aukščio, juodbru- 
vre, sveriąs gal 180 svarų, be 
švarko ir be kalnieriaus, bet 
gražiais baltais marškiniais, 
juodomis kelnėmis, abelnai 
atrodąs švariai—atrodąs džen- 
telmonu. ,

Nepažįstamas vyras kalbė
jo lietuviškai. Pasisakė, kad 
jis norįs paimti rendon iš 
Juozaičio butą. Apžiūrėjęs lei
džiamą rendon, butą, nepažįs
tamasis parei&kė, kad butas 
jam patinka. Ir kad niekas ki
tas to buto nepaimtų, tai no
rįs palikti ant rankos pinigų.

Vyras padavė $48 čekį, išra
šytą ant Central Republic 
Bank, Joe Olson vardu, ir 
pasirašytą Joe. Malon. Girdi, 
jisai7 duotų ant rankos pini
gais, bet išėjęs iš darbo vėlai, 
kai jau bankai buvę uždaryti, 
tai pats negalėjęs čekio iš
mainyti.

Juozaitis, nieko blogo ne
manydamas, paėmė siūlomą 
jam čekį. 18 dolerių, kaip

Išvažiavimas pavyko
SLA. 63 kp. turėjo išvažia

vimą 24 liepos Dambrausko 
ukėje, Willow Springs, III. Sek
madienis pasitaikė puikus, tai 
žmonių privažiavo pusėtinai. 
Kurie turi savo automobilius, 
tai tie patys buvo ir dar kitus 
nuvežė. O kurie neturėjo, tai 
tie važiavo troku. Trokas nu
vežė ir parvežė SLA. 63 kp. 
svečius veltui.

šitas išvažiavimas 
kad kuopos nariai tarp 
gana gerai sugyvena.

Išvažiavimo komisija 
sušilusi, kad užganėdinti
čius. Taipgi buvo ir mažas 
programėlis. Pora rusų pašoko 
klasiškus šokius.

Daugiausia nariai, suėję į 
burius, kalbėjo apie seimą ir 
Gegužio su Jurgeliute netiku
sį vedimą SLA. reikalų ir ki
tus jųjų darbus. Sakėsi, kovo
sią, kad prašalinti juos iš Cen
tro. Nariai turi pilną teisę rei
kalauti geresnės tvarkos Cent
re ir kad viršininkai pildytų 
konstituciją.

įrode, 
savęs

dirbo
sve-

Susirinkimas.
SLA. 63 kp. 
susirinkimas 
5 dieną rugpiu-

na- 
bus

Labai malonu

nepažįstamam vyrui

tačiau Juozaitis 
išmainyti, tai 

pranešta,

mėgi- 
banke 
jogei 

neturi
asmeniui

ko rankpinigių už butą, o $30 
įteikė 
grąžos.

Kada 
no čekį
jam buvo 
Central Republic Bank 
sąskaitos tokiam 
(Joe. Olson), koks yra pažy
mėtas ant čekio.

Pasirodė, kad koks ten žu- 
likas Juozaitį prigavęs. Tada 
Juozaitis nuvyko pažiūrėti 
buto adresu 5940 So. Wood 
st. Mat, nepažįstamas vyras, 
įsukęs $18 falŠyvą čekį Juo
zaičiui, pasisakė, kad jis gy
venąs adresu 5940 So. Wood 
Street.

Ten betgi pasirodė, kad gy
vena visai kiti žmonės, šio 
buto šeimininkė paaiškino,; 
kad tokiu pat tikslu buvo at
silankiusi dieną pirmiau mo
teriškė. Ir ji gavusi falšyvą 

- čekį. Tik tas čekis buvęs su
ma $35. Jis buvęs parašytas 

Muka, o pasirašytas 
Simas.

: vardu 
kokio ten

Primenu 
riams, kad 
penktadienį, 
čio, Tuley Park svetainėje, pa
prastoj vietoje, 
butų, kad kuo daugiausia na
rių susirinktų. Yra tokių svar
bių reikalų, kad turime juos 
užbaigti, ba negalima • žoliaus 
atidėti. Jeigu jums, nariai, ru
pi SLA. gerove, tai bukite vi
si susirinkime. —B. V. S.

• NAUJIENOS, ChicagS, 111.

A. ANDRIEFFAS
Jis pats ir jo šokių mokyklos mokiniai dalyvaus programe 
Aug. 7 d. Birutes darže( Budriko radio valandos piknike.

Darbą pradės nuo Craw- 
ford avenue ir varys iki Kean 
avenue.

Dabar 111 gatve yra per 
siaura. Prie 111 gatves ir Ci
cero avenue kuone kiekvieną • 
dieną pasilaiko automobilių 
nelaimių. Štai ir praėjusią 
šventę tapo užmušta moteris 
ir kūdikis, o keturius kitus 
nuvežė pusgyvius į ligoninę.

Apie platinimą 111 gatves 
teko patirti iš kontraktorio.

SMULKIOS ŽINIOS
P-nia Heleri Kurpius, 25 m., 

13433 Emerald averiue, išvežta 
|į kauntės ligoninę. Rimtai su- 
i sirgusi.

SLA. 178 kp. pikniko komi
tetas deda visas pastangas, 
kad svečiai butų patenkinti. 
Dirba naują platformę šo
kiams piknike. <Bus įvairių 
žaismių. —Žinių Gaudytojas.

Kupiškėnų dėmesiui

Pranešta 
mentui.

sveikatos dęparta-

Orko 
įpriė 
įple-

keleto dienų Leo
21 metų, 3641 So.
st., važiavo nioto-

Pirm 
Sbaulis, 
Wallace 
eikliu. Prie 36 gatves ir Union
avė. jis susidūrė su automo
biliu. Vaikinas skaudžiai už
gautas. Pirma pagelba sutei
kta jam SI. Paul’s ligoninėj. » ■ .

O štai Marąpette ų 
apielinkėj: | ..Nįhiuosj 
kampo 68 ^atvėff iP 
wood avenife '* gvvfnA ' |M1 ici- 
ninkes su šeima, 
rami, švari.! Taigi 
karas ir 
vėj prie

Ale ot 
netoliese

laikomas 
namų, 
pasistato

Apielinkė 
policininko 
dažnai gat-

savo troką 
pedliorius, 

NuVažiavo jo

R. Kanofskj;
st.„ truputį

2449Pilietis
West 51 
mas įėjo į lietuvių minkštų 
gėrimų parlorį adresu 901 W. 
35th St. Šuva įkando pilietį.

troką su daržovėmis, su f nik
iais. Tur būt vagiliai buvo 
alkani. — Zitiiii rinkėjas.

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

■u,... i

Bukime Joniškiečių 
piknike

Joniškiečių Labdarybės’' ir 
Kultūros Kliubas rengia jau 
antrą iš eiles šią vasarą pik
niką. šis piknikas ,kaip ir 
pirmasis, atsibus pas St. Sve- 
lainį, priešais Lietuvių Tautines 
kapines. Piknikas įvyks sek
madienį, 7 d. rugpiučio, ir pra
sidės lygiai 1 vai. po pietų.

Chicagiečiams Joniškiečių 
kbubas yra jau plačiai žinomas 
iš jų pažymėtinų darbų, kaip 
tai, šelpimo beturčių, aukavimo 
kultūros ir apšvietos reikalams 
ir rėmimo viso to, pagal savo 
išgalę, kas tik yra dora, pra
kilnu ir naudinga darbo žmo
nėms.

Todėl atsilankvdami i Joniš
kiečių pikniką mes jiems pa
gerėsime tęsti tuos prakilnius 
darbus ir toliaus.

Joniškiečiai sakosi turėsiu 
skanių gėrimėlių, gardžių už
kandžių, šaunią muziką ir dar 
kitokių pamarginimų. Tad ma
toma, jogei Joniškiečiai deda 
daug pastangų, kad atsilankiu
sius patenkinti.- Tad bukime 
visi jų piknike.—Reibenietis.

Mt. Greenwood
Platins 111 gatves vieškeli

Rugpiučio mėnesį pradės 
platinti 111 gatvės vadinamą 
bulvarą. Iš kiekvienos pusės 
platins po 10 pūdų. Senasis 
kelias palipsiąs vidury. Seną
jį kelią pakelsiu 6 colius auk
ščiau. Keliu eisią pusės colio 
sunarpleti dratfti, o ant tų 
dratų pilsią degutą.

111 gatvė bus platinama iki 
40 pėdų skersai. Išplatinus, ja 
galės važiuoti eile keturios 
mašinos.• . • ic •
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Lietuvaitės

NAUJIENOS tik ktj atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų. '

Užsisakykite tuojaus

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS
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f •į 'i '■■ ■ . ■ *

HELLO •. $ENC> 
ME VO/ CA5E5 
OF GdNGER.

ALE j

r WW£N
VCUMBUBD THF \A5T 

©RDER. ^OUFt BILU 
KNAS LANIN’ AROUUt>TME 
OFFIce HFteB POIi. y

bAONTHS*-^/

fiupiškėnų Bendro Kliiibo 
Amerikoje skyriaus, pavie
niams' nariams, rėmėjams ir 
pritarėjams steigiamo Kupiš
ky liaudies namo reikalu pa- 
reiškiįnas:

Reikalinga yra sutverti ko
mitetas vedimui minėto liau
dies namo reikalų visų žmo
nių naudai.

K. B. K. A. atstovas, Jonas 
Jodakis, organizuoja tokį ko
mitetą, kurį vėliau visos K. 
B. K. j A. kuopos ir teisėti na
riai turės nubdlsuoti ir užtvir
tinti. !

Prie K. B. K. A. priklauso 
visokių pažiūrų žmonių ir visi 
turi lygias teises tartis ir bal
suoti reikalui atėjus. ,

—J. J. Kulis, K. B. K. A.
pirmininkas.

Svarbus Pranešimas
Lietuviams Pirkusiems Morgičių per 

Universal State Banką (ir kitus 
uždarytus bankus) '<■ ■■

A. A. ŠLAKIS
DYKAI — užregistruos ir peržiūrės morgičius 

apsaugai. H
DYKAI — patarimas reikale tų morgičių.
DYKAI — iškolektuos nuošimčius ir sumą.
DYKAI — patarimas taipgi namų savininkams 

rių namų morgičiai buvo padaryti.
OFISO VALANDOS — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakare. >

A. A. ŠLAKIS
4145 Archer Avė., Chicago, Illinois

TEL. LAFAYETTE 7337

Tamstų

ant ku-

... ' ' r r

Amerikos Lietuviai

IŠStUTltG

NAUJIENAS
VIRŠ

$3,000,000.00
Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybes pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje.

Mes taipgi pasiunčiame pinigus Rusijėn, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadon, Argentinon ir į kitus kraštus.

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKĄLAVIMO

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
The Lithnaaten Daily Neva 

Fnblished Daily Except Sunday by 
1h® Lithuanftin News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IH. under the act of 
March 3rd 1879.
MaaassasaBgBBcsuiiiL .ljuu—

, Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

NEDARBO APDRAUDA IR A. D. F.

Amerikos Darbo Federacijos lyderiai, galų gale, nu
tarė stoti už darbininkų apdraudą nuo nedarbo. Fe
deracijos vykdomoji taryba užgyrė apdraudos principą, 
bet dar nėra nusistačiusi, kurį apdraudos planą ji rems.

Valstybinė apdrauda nuo nedarbo gali turėi kenks
mingų darbininkams ydų. ’ Pavyzdžiui, jeigu apdraudos 
įstatymas butų toks, kad bedarbis privalo imti kiekvie
ną darbą, koks jam yra siūlomas, tuomet organizuoti 
darbininkai butų verčiami dirbti už žemesnį, negu uni
jos nustatytą, atlyginimą. Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai ketina išdirbti tokį apdraudos planą, 
kuris apsaugotų darbininkų unijų reikalus nuo šitokių 
ir panašių povojų.

šita baimė, kad nenukentėtų unijos, dar kur; laiką 
gal kliudys Darbo Federacijos vadams stoti griežton 
kovon už apdraudą nuo nedarbo. Bet jų pasipriešini
mas tai idėjai jau yra sulaužytas. Šiandie jau jie ne
kalba taip, kaip jie kalbėdavo pirmiaus, kad imti nedar
bo pašalpą iš valstybės apdraudos fondo tai — “paže
minimas” darbininkui, “almužna” ir t. t.

Nedarbo apdraudos idėja paims viršų Amerikoje, 
kaip ji kad paėmė viršų pramoningose Europos šalyse. 
Pirmiausia čia tai apdraudai priešindavosi ir kraštuti
niai kairieji (komunistai),*kurie sakydavo, kad kapi
talizmą reikia ne “lopyti”, bet “griauti”. Jie tą savo 
klaidą suprato keletas metų atgal ir dabar jau išsijuo
sę agituoja už apdraudą. Pagaliaus, kaip matome, ima 
susiprasti ir konservatyviai Darbo Federacijos lyderiai. 
Tuo budu netrukus visame Amerikos darbininkų judė
jime,’nuo kraštutinio kairiojo sparno iki paties deši
niojo, bus tuo klausimu vienodas nusistatymas .

[ApžvalgaĮ

Už KIEK GALIMA NUPIRK
TI AMERIKĄ?

Gal kai kam atrodyti keis
tas toks klausimas: Už kiek 
galima nupirkti Amerikos Jun
gtines Valstijas? Nes šio kra
što turtai be galo dideli. Ap
skaičiuojama, kad žemė, trobos 
ir įvairus žemes ūkio įrengi
mai, taip pat pramonė, keliai ir 
kiti visi dalykai yra verti apie 
400 bilionų dolerių.

Tiek pinigų, žinoma, niekas 
neturi, ir todėl apie Amerikos 
“nupirkimą”, rodos, negali bū
ti nė kalbos.

O tačiau šis klausimas nėra 
jau toks nepraktiškas, kaip iš 
paviršiaus atrodo. Norint kraš
tą “nupirkti,” nebūtinai rei
kia pirkti viską, kas jame yra. 
Pakaktų nupirkti tas svar
biausias pramones, kurios do
minuoja Amerikos ekonomi
niam gyvenime, ir pirkikas pa
sidarytų krašto “bosas.”

Šitokią propoziciją svarsto 
savaitraštyje “The New Repub- 
lic” vienas rašytojas, Bruce 
Bliven. Jisai sako, kad Ameri
ką butų galima nupirkti daug
maž ųž 5 bilionus dolerių, ir 
štai, kaip jisai tą savo įpint j 
išdėsto:

Paėmęs šių metų birželio 
mėn, 30 d. biržos (stock mar- 
ket) kainas, jisai surado, kad 
44 svarbiausiųjų pramonės 
kompanijų Šėrai, kurie turi 
balsą direktorių rinkimuose, 
buvo verti kartu $5,453,000,- 
000. Užmokėjus šitą sumą, va
dinasi, butų galima įgyti 100 
nuošimčių kontrolę tose kom
panijose.

Bet tikrumoje kontrolės įgi
jimui kompanijose bereikia su
pirkinėti visas jų akcijas. Pil
ną kontrolę turi tas, kam pri

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __________ .........__  $8.00
Pusei metų ____  4.00
Trims mėnesiams ____  2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui .76

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ...___ ....................___   18c
Mėnesiui ...•»••, 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ________   8.50
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 su užsakymu.

klauso 51 nuošimtis akcijų (Še
rų) arba mažiau. Tenai, kur 
serai yra išsisklaidę tarpe di
delio skaičiaus žmonių, kont
roles įgijimui pakanka nupir
kti 80 nuošimčių akcijų, o kar
tais net 10 arba 15 nuoš.

Taigi anas 44 didžiausias 
korporacijas Amerikoje butų 
galima lengvai nupirkti už ko
kius 2 bilionu dolerių. Ir jei
gu išleisti dar trejetą bilionų, 
tai butų galima nupirkti tūks
tančius kitų mažesnių kompa
nijų. Tuo budu penkiais bili
jonais dolerių butų nupirkta 
kontrolė ant visos stambiosios 
pramonės Amerikoje.

Minėtas rašytojas nurodo, 
kad tai be jokio keblumo galė
tų atlikti Dėdė Šamas. Ir ji
sai sako, kad šitoks investmen- 
tas valdžiai butų labai pelnin
gas. Viena, pramonės kompani
jos turi daug pinigų savo iž
duose: stambiosios korporaci
jos laiko pasidėjusios bankuose 
po šimtą, po du šimtu ir dau
giau tūkstančių dolerių “cash”. 
Antra, tos korporacijos turi 
milžiniškas dirbtuves ir įrengi
mus, kurių verte siekia šim
tus milionų ir net bilionus do
lerių. Pav. American Telepho
ne and Telegraph kompanijos 
trobos ir įrengimai yra verti 
apie 3 bilionus dolerių; Bethle- 
hem Steel korporacijos dirbtu-' 
vės yra vertos apie pusę bilio- 
no dolerių; Socony Vacuum 
korporacijos įrengimai yra Ver
ti apie 750 milionų dolerių. Ir 
t. t.

Nupirkdama, tas kompanijas, 
valdžia paimtų į savo rankas 
visą šitą turtą, kuris yra du 
ar tris kartus vertas daugiau, 
negu jų šėrai.

Vietoje to, kad valdžia šian
die davinėja privatinėms kom
panijoms milžiniškas paskolas 
per Rekonstrukcijos Finansų 
Korporaciją, ji padarytų daug 
išmintingiau, jeigu ji jas iš

pirktų ir imtų pati tvarkyti jų 
biznį.

Tuo budu privatinio kapita
lizmo sistema butų panaikinta. 
Kartu su ja butų pašalinta ta 
anarchija, kuri šiandie vieš
patauja ekonominiam gyvenime 
ir kurios pasėkoje milionai dar
bininkų kenčia skurdą ir badą 
dėl biznio depresijos.

KOMUNISTŲ LAIMĖJIMAS — 
DARBININKŲ PRALAIMĖ

JIMAS.

{Pereitą sekmadienį įvykę Vo
kietijoje reichstago rinkiniai 
suteikė daug džiaugsmo kortiu- 
nistams, kadangi jų balsų ir 
atstovų skaičius padidėjo.

Jeigu žiūrėti į dalyką iš gry
nai partinio ir agitacinio taš- 
karegio, tai jų džiaugsmas yra 
pamatuotas. Bet komunistai 
sakosi ginę darbininkų klasės 
reikalus ir atstovaują revoliu
cijos idėją. Taigi ar sekmadie
nio rinkimai davė gerų rezul
tatų šitais atžvilgiais?

Imsime darbininkų padėtį 
Vokietijos respublikoje. Komu
nistų atstovų dabartiniame 
reichstage bus 12 daugiau, ne
gu buvo pereitame. Bet hitle
rini nkų-fašistų atstovų skaičius 
padidėjo 113! Taigi fašistai Su
stiprėjo dešimtį kartų daugiau, 
negu komunistai.

Iš to yra aišku, kad po šitų 
rinkimų darbininkų padėtis Vo
kietijos respublikoje yra ne ge
resnė, bet daug blogesnė.

Bet šitą blogumą gal atsve
ria susidarymas patogesnių ap
linkybių revoliucijai Vokieti
joje? Nieko panašaus. Vokieti
joje milžiniškai užaugo ne re
voliucijos, bet reakcijos jėgos. 
Iš 607 atstovų naujam reich
stage yra 230 fašistų, 37 na- 
cionalistai-monarchistai ir 17 į- 
vairių atžagareiviškų partijų 
atstovų. Taigi reakcija turi 284 
atstovas prieš 323.

Taigi ar galima sakyti, kad 
šitoks jėgų santykis Vokieti
jos parlamente yra patogus re
voliucijai? Aišku, kad ne. Po 
šių rinkimų Vokietijoje ne tik 
nesusidarė “revoliucine situaci
ja”, bet susidarė kontr-rėvoihi- 
cinio perversmo pavojus. Vo
kietija bus laiminga, jeigu jai 
dabar pavyks išgelbėti respub
liką. u , •

Todėl matome, kad- laimėji
mas, kuriuo komunistai džiau
giasi, nieko gero * Vokietijos 
darbininkams nelemia. Komu
nistai laimėjo, bet darbininkai 
pralaimėjo!

KOMUNISTAI IR RESPUB- 
UKA.

Net ir po nepaprasto fašistų 
pasisekimo reichstago rinki
muose Vokietijos respublika 
dar nėra sugriauta. Respubli
kos “graboriai“ — hitlerinin
kai, monarchijai ir atžagarei- 
viškos buržuazijos atstovijos— 
turi naujam reichstage 284 at
stovus. Prieš juos stovi 133 so
cialdemokratai, 97 katalikai, 89 
komunistai ir 4 demokratai, 
kartu 323.

Fašistų ir monarchistų blo
kas yra 39 balsais silpnesnis, 
negu jo priešai. Kairiosios par
tijos kartu su Centru galėtų 
paimti į savo rankas valdžią ir 
apginti respubliką nuo fašistų 
bei monarchistų atakų. J Bet 
komunistai prie šito žygio ne
prisidės, kadangi jiems respub
likos apgynimas nerupi. Prieš 
respubliką jie kovoja dažnai 
pikčiau, negu prieš nx>narchi> 
tuą arba fašistus, nežiūrint j 
tai, kad respublikoje jie turi 
teisių, kurių nei monarchija, 
nei fašizmas jiems neduotų.

Komunistai Vokietijos res
publikoje veda sabotažo politi
ką.

Tuo -naudojasi atžagareiviai* 
Kadangi 89 komunistų atsto
vai naujam reichstage yra iš 
anksto nusistatę kovoti prieš 
respublikinę valdžią, tai tokia 
valdžia negalės būt sudaryta. 
Bet fašistai su mbiąrchiatais, 
neturėdami 'daugumos, irgi ne

galės sudaryti valdžią. Tuo
met pasilies dabartinė Von Va
peno — baroną ir generolų val
džia. Ji tarnaus dvarponiams, 
stambieinsiems kapitalistams ir 
militaristams ir spaus darbo 
žmones.

Tai vienas blogumas. O kitas 
blogumas bus tas, kad prie ši
tokios valdžios bus visokiais 
budais silpninama parlamento 
įtaka ir stiprinama biurokra
tija. Kadangi Voh Vapeno ka
binetas neturės daugumos 
reichstage, tai jisai remsis 
prezidento dekretais ir igno
ruos žmonių atstovus.

žodžiu, savo sabotažo politi
ka komunistai palaiko Vokię- 
tijoje reakciją, kuri laikui bė
gant gali taip įsigalėti, kad 
darbininkai neteks daugumos 
savo per revoliuciją įgytų lai
mėjimų.

/ ___________ _______

KAS ATSITIKO 
SLA. SEIME

Tikroji SLA. 37to Seimo 
prasmė visiems organizacijos 
nariams turėtų būti vienaip 
suprantama: tai organizacijos 
gerovė, paremta fraternaliz- 
nio (brolybes) idėja ir narių 
didžiumos valia. Tai turėjo 
būti Seimo fundamentalis 
(pamatinis) principas.

Ar SLA. 37me Seime vaduo- 
tąsi šiuo principu? Visai ne! 
Visiems yra žinoma, kokiais 
partiniais tikslais ir asmeni
nėmis ambicijomis ta taip ne
žymi ir nelegali atstovų di
džiuma suvažiavo į Seimą ir 
užvaldė jį.

Ko gi gero pati organizaci
ja ir jos nariai gali tikėtis iš 
tokių Seimo delegatų, kurie 
sėjo kūkalius visą laiką Su
sivienijimo kuopose ir kurie 
čia suvažiavo savo nešvarų 
darbą baigti?

Nors p. A. .*vB. Strimaitis 
Seimo atidarymo ceremonijų 
prakalboje išreiškė pageida
vimą, kad Seimas išrautų kū
kalius iš kuopų ir narių tar
po ant visados, U bet nei -p. 
Strimaitis, nei. jo dvasios 
draugai nesistengė to daryti. 
Priešingai: dar (jaugiau jie tų 
kūkalių barstė. Ir barstė, kad 
galutinai juodomis sėklomis 
SLA. fraternalizblb kvietkyną 
užteršti. Jiems tas darbas pa
vyko. '

Mes, visi SLA. nariai, < no
romis, nenoromis turime su
tikti su tuo faktu, kad musų 
teisės Susivienijimo reikalų 
tvarkyme buvo gan siauros, o 
dabar mes jų visai netekome. 
Žinome, kad nuo vieno ,SLA. 
seimo iki kito mes, kaip na
riai, privalome mokėti duok
les, tai ir viskas. Jokių privi
legijų, būdami eiliniais na
riais, SLA. reikalų tvarkyme 
mes neturime. Už mus teisė
mis naudojasi SLA. Pildomoji 
Taryba, o mes esame atskirti 
(divorsuoti) nuoy visų teisių 
per ištisus du mietu.

Pamatinė musų teise buvo 
visuotinas balsavimas, kuris 
teikė mums, sulig konstituci
ja, galios didžiuiha balsų išsi
rinkti į Pildomąją Tarybą pa
tikimus žmones, kad jie at
liktų musų visų pareigas or
ganizacijos reikalų tvarkyme 
nuo vieno seimo iki kito. Bet 
dabar, noromis ar nenoromis, 
turime pripažinai į šį faktą, 
kad SLA. 37-tas Seimas smur
to keliu tą pamatinę konsti
tucinę teisę atėmė iš musų 
SLA. narių.

Kode) SLA. 37-tas Seimas 
taip padarė? Kode! ta nelega
li ijr taip nežymi Seimo atsto
vų didžiuma išėjo prieš SLA. 
narių didžiumos valią, prieš 
organizacijos konstituciją ir 
prieš pačius Susivienijimo 
principus? Atsakyti į ta klau- 
sipiį yra < gan lengva: Kadan
gi fašistų ir sandąriečių klika 
iš’ anksto prie to rengėsi ir 
Įcitfąngį Susivierijime yra 
Žmonių, kuriems organizaci
jos gerovė jabai neaiški ir sei
mu prasmė nesuprantama, tai 
tokfe nariai pasidavė politi
kierių įtakai, patikėjo jų įkal

bėjimais ir balsavo taip, kaip 
jiems iš anksto buvo įsakyta 
—patys nežinodami, ką iš tik
rųjų daro.

Tokių delegatų 37-me Sei
me radosi gerokas būrys ir jie 
prjgelbėjo juodmarŠkiniams 
padaryti Seime pervartą. Gai
la, kad SLA. kuopos tokius 
delegatus išrenka ir siunčia į 
seimus, kurie kito protu savo 
.kuopoms ir visam Suaivientji- 
mui gėdą ir blėdį daro. Iš da
lies, kuopų irgi daug negali
ma kaltinti dėliai to, ties po
litikieriai ir į kliopas įlindo 
su savo slapta agitacija Ir jo
se prisėjo juodos sėklos, kuri 
pasirodė Seime.

Toks pervartas Grand Stry- 
to politikieriams būtinai rei
kalingas buvo, tad jie dau
giausia jam ir pasidarbavo. 
Kas, skaito laikraščius, tas ži
no jų- darbus, ir čia nėra rei
kalo nurodymus tų darbų 
kartoti. O kas buvo Seime, 
tas galėjo matyti savo akimis, 
kaip jie sesijų laiku varė savo 
purviną agitaciją.

Už tai “garbės” tenka ir p. 
Gegužiui, kuris jiems tą teisę 
suteikė. Mat, ranka plaują ki
tą ranką, kad abi baltos butų: 
Jus, ponai, mane išteisinkite 
ir padarykite Seime pervartą, 
o aš jums pagelbėsiu paskolos 
reikale. Jus gerai žinote, kad 
jūsų paskolos laikas jau pri
brendęs ir nuošimčių virš 
$700 nemokėta. Bet jeigu jus 
padarysite mane nekaltu ir 
padėsite užmiršti Ažunario- 
Devėnio paskolą, tai vėliau 
gal mes galėsime užmiršti ir 
jūsų paskolą. Nes Seimas tu
ri tą galią, kadangi jis yra 
aukščiausia Susivienijime įs
taiga. Atminkite ir jus, ponai 
advokatai, kad jūsų pareiga 
yra duoti gerų patarimų, nes 
kai kurie iš jūsų gaunate nors 
ir mažą algą — po $300 per 
metus — bet gaunate ir atly
ginimo už kiekvieną gerą pa
tarimą po $25, kaip kuo grei
čiau užmiršti paskolą. Atmink 
ir tamsta, gerb. adv. Luko
šiau: juk/ir tamsta buvai-kar
tą apkaltinęs mane, bet $600 
už darbą suminkštino tamstos 
širdį, ir savo verdiktą (nuo
sprendį) tuojau pakeitei; 
mat, tamsta tur būt nesupra
tai musų politikos; tamstai 
reikėjo apkaltinti P. Jurge- 
liųtę iš karto, tai butų buvę 
viskas Okei.

—A. J. V ižais.
(Pabaiga bus)

ĮVAIRENYBĖS

Pirmas skridimas į 
stratosfera

Jau pernai metais buvo pa
sklidusi žinia, kad Vokietijoj 
Junkers\ lėktuvų fabrikas sta
to tam tikrą stratosferinį lėk
tuvą, turintį skraidyti didelėse 
aukštumose. Dabar žymus vo
kiečių lėktuvų konstruktorius 
inž. Guerschais praneša, kad 
stratosferinis lėktuvas jau be
veik baigtas statyti. Pirmojo 
pakilimo į orą, esą, galima 
laukti šių metų birželio mėn. 
pabaigoj.

Stratosferinis lėktuvas yra 
pastatytas iš medžių, nes me
talai didėlėms aukštumoms, 
kur temperatūra labai žemą, 
visai netinka. Bendras sparnų 
plotas — 50 kv. metrų, sparnų 
plotis — 19 metrų, lėktuvo il
gis — 12 metrų ir aukštis — 
4 metrai. Motoras turės 825 
PŠ. 12,000 metrų aukštumoj 
lėktuvas skris 300 kilometrų 
greitumu įier valandą. Herme
tišką lėktuvo kabina kelei
viams turi aliuminio cilinde- 
rio pavidalą, su dviejų mili
metrų storumo sienelėmis. Pat 
pradžioj lėktuvas kurį laiką 
atlikinės tik mėginamuosius 
oro sluoksnius ir tik paskiau 
bandys kilti į tikrąją stratos
feros sritį, t. y.» aukščiau 12,- 
000 metrų. Konstruktoriaus 
apskaičiavimu, lėktuvas galė
tų pasiekti net 23 kilometrų 
aukštį, jei tik techniškai jis 

pasirodys stratosferos sąly
goms pritaikytas.

Mokslininkų nuomone, stra
tosfera, t. y., aukštesnieji už 
12,000 metrų oro sluoksniai, 
yra ideališka sritis lėktuvams 
skraidyti. Mat, stratosferoj nė
ra nei debesų, nei audrų, nei 
ūkanų. Ten amžinai šviečia 
saulė. Oras ten yra daug retes
nis, jo pasipriešinimas silpnes
nis ir todėl lėktuvas gali pa
siekti žymiai didesnio greitu
mo. Mokslininkų nuomonės 
skiriasi tik dėl klausinio, ar 
stratosferoj yra vėjų, ar ten 
viešpatauja amžina ramybė. 
Vieni tvirtina, kad stratosfe
roj pučia lygus nuolatiniai vė
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(Tąsa)
“Tikras mano draugas!” — 

tepajėgė ji ištarti pro gausiai 
skruostais riedančias ašaras. 
Prisilenkusi karštai jį pabu
čiavo.

“Aš irgi prižadu, mano 
brangi ponia Mina!” tarė Van 
Helsingas.

“Neatsilieku ir aš!” atsilie
pė lordas Godaimingas ir 
kiekvienas iš eilės atsiklaupė 
prie jos priimdamas prieža
dą. Panašiai padariau ir aš. 
Tuomet Jonatanas, jos vyras, 
atsigręžė į ją, blankiomis 
akimis ir pusiau pageltonava- 
siu, pusiau išblyškusiu veidu, 
kuris slopindavo jo plaukų 
tikrai sniegišką baltumą, ta
rė:

“Mina brangioji, ar aš irgi 
turiu taip pat padaryti?”

“Taip ir tu, brangusis,” ji 
atsakė su begaliniu liūdesio ir 
pasigailėjimo gaida balse ir 
akyse. “Ir tu neturi atsi
traukti. Tu esi mari artimiau
sias ir brangiausias žmogus 
šiame pasaulyje, musų sielos 
yra suverptos į vieną, visam 
gyvenimui, amžinybei. Atsi
mink brangusis, kad buvo lai
kai, kuomet drąsus vyrai ne
svyruodami žudė savo žmo
nas, visas moteris, kad jos ne
papultų į priešų rankas. Jų 
rankos nedrebėjo, jie nesvy
ravo, nes tos, kurias jie my
lėjo, jų maldavo taip padary
ti. Tokiais nelaimingais atve
jais ir mėginančiais laikais, 
tai yra drąsių vyrų pareiga, 
toms, kurias jie myli Ir Die
ve, jeigu man priseis mirti ir 
man galą padarys vienas ran
kos smūgis, lai toji ranka bū
na to, kuris mahe labiausiai 
myli. Dr. Van Helsihge, aš 
neužmiršau jūsų užuojautos, 
jūsų supratimo, kurį parodėte 
atidavę Luciją į labiausiai my
lėjusios rankas jos išganymo 
darbą.” — Ji nutilo staigiai 
paraudonavusi ir pakeitė sa
vo žodžius — “tam, kuris buvo 
tinkamiausias ir turėjo teisę 
suteikti jai tikrą ramybę. Jei
gu panašiam darbui ateis ki
ta proga, aš pasitikiu jumis, 
kad jūs suteiksite mano vyrui 
skaudų, bet džiaugsmingą at
siminimą, kad tai buvo jo 
mylima ranka, kuri išgelbėjo 
mane iš tos biąurios vergijos 
pančių.*’

“Dar kartą prižadu!” su
skambėjo Van Helsingo tvir
tas balsas. Harkeriene nusi
šypsojo, tikrai nusišypsojo, ir 
giliai atsidususi, ji atsišliejo 
sofoje ir tęsė tolįau:

“Dar vienas įspėjimo žodis, 
įspėjimo, kurio jus neturite 
niekuomet pamiršti: laikas, 
jeigu jis kuomet nors ateis, 
gali dteiti labai greitai ir ne
tikėtai, ir tokiame,, atvejyje, 
jus neturite gaišuoti pr nepa
sinaudoti proga. Tokiuose at
vejuose aš gal|u būti-— ne, 
jeigu laikas ateis — aš busiu 
susitarusi su j Ūsų priešu ir 
eisiu prieš jus.”

“Dar vienas prašymas;” 
tuoš žodžius ištarė labai liūd

jai, o*kiti mano, kad ten visa
da ramu. Pernai metais prof. 
Picardo pakilimas į stratosfe
rą ligi 15,000 metrų lyg įrodo, 
kad ten turėtų būti gana ramu, 
nes per-18 valandų jo balionas 
nulėkė tik 600 kilometrų. Jei 
stratosferoj pustų nuolatiniai 
smarkus vėjai, tai balionas bu
tų turėjęs nuskristi daug dau
giau. Galutinai stratosferos pa
slaptis pavyks ištirti tik paki
lus į ten stratosf eriniam lėktu
vui. Jei sąlygos skraidyti stra
tosferoj pasirodytų tinkamos, 
tai oro susisiekimas žymiai 
patobuletų. Nuskristi iš Euro
pos Amerikon ir atgal butų 
galima per kelias valandas.

nu balsu, “jis nėra būtinas ir 
svarbus, bet jūsų parašysiu iš
pildyti dar vieną mano norą.” 
Visi linkterėjome, sutikdami; 
nei vienas neištarė žodžio; ne
buvo reikalo kalbėti:—

“Aš paprašysiu prie manęs 
paskaityti gedulingas laidotu
vių maldas.” Ją pertraukė 
gilus, skaudus Jonatano sude
javimas; paėmusi jo ranką, ji 
priglaudė ją prie širdies ir 
tęsė: “Turite tas maldas 
man perskaityti prie kiekvie
nos progos. Nežiūrint kaip 
pasibaigs dabartinis baisus 
dalykų padėjimas, jos sutėiks 
suraminimą, jeigu ne visiems, 
tai kai kuriems. Tikiu, kad 
tu, mano brangusis, tai pada
rysi. Tavo balsas visuomet 
skambės mano atmintyje — 
nedaro skirtumo kas įvyks 
ateityje.”

“Bet Mina brangi”, beveik 
maldaudamas atsiliepė Jona
tanas, “mirtis dar yra taip to
li nuo tavęs.” i

“Ne taip, Jonatanai,” atsa
kė Mina, rankos iškėlimu per
sergėdama mus visus, “Aš da
bar esu daug giliau įklimpusi 
mirtyje, negu paguldyta amži
nam atilsiui žemės gelmėj!”

“Bet, Mina, ar aš turiu bū
tinai skaityti?” dar kartą pa
klausė Jonatanas prieš prade
damas.

“Maldos žodžiai mane labai 
nuramintų,*’ trumpai atsakė; 
Jonatanas pradėjo skaityti, 
kuomet Mina įteikė jam mal
dų knygelę.

“Kaip pajėgsiu, kaip kiek
vienas žmogus gali pajėgti ap
rašyti tą keistą sceną, jos rim
tumą, jos skausmingą, jos liū
dnumą ir baisumą; ir tuo pa
čiu kartu, jos jautrumą. Net
gi skeptikas, kuris temato 
skaudžios tiesos pamėgdžioji
mą šventuose ir jausminguose 
apsireiškimuose butų sušvel- 
nėjęs, jo širdis butų suminkš
tėjusi, pamatęs tą mažą gru
pę mylinčių, atsidavusių drau
gų, suklaupusių prie nelai
mingos, kenčiančios moteriš
kės; išgirdęs jautrumu prasi
sunkusį jos vyro balsą, kuris 
sujaudintas, tankiai nutruk
damas, sustodamas pauzai, 
skaitė paprastus, bet saldžius 
maldos žodžius. Aš negaliu 
tęsti — aš netenku žodžių — 
mano balsas atsisako tarnau
ti!” 1

Jos nujautimas, instinktas 
buvo vietoje. Nors dalykas 
išrodė labai keistai, nors da
bar, po visko, jis išrodo dar 
keistesnis netgi tiems, kurie 
atjautė maldos žodžių jėgą, 
jie mus žymiai nuramino; ir 
toji tyla, kuri parodė, kad 
ponios liarkerienės siela vėl 
net^n^a sayoz laisvu, neatrodė 
taip baisi, taip šiurpi, kaip 
mes tikėjomės.

(Bus daugiau)

NAUJAS. Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Senatoriaus kebli 
dėtis

pa

kurių šėrų pirkimo ir kad šėrų 
kainos pašokusios aukštin. Į 
biržos vėikhimą kai kas žiuri, 
kaip į šalies biznio barometrą. 
Taigi, sako, ar tik tas- biržos 
atgijimas nebusianti pradžia 
abehio šalies biznio ir pramonės 
krapštymosi iš depresijos?

;yF2; kas kišenvagiais rūpinasi. 
Kad taip butų kas rūpinasi taip 
veikiai bedarbiais.
Kalba apie reguliari su- 

; sisiekimą oru per 
Antlantiką

Senatorius Borah sustojo 
Chieagoje pakeliu į Minneapo- 
lisų, kur šiandie laikys prakal
bą.

Senatorius Borah pareiškė, 
kad jis neremsiąs Hooverio- 
Curtiso kandidatūros. Neprita
riąs nė demokratų Roosevelto- 
Garnerio sąrašui. Laikysis taip
jau nuošaliai nuo trečios parti
jos.

* Kebli senatoriaus padėtis. 
Dominuojanti srovė repu beko
nų partijoj nepatenkiaa jo. De
mokratų partijos valdovybė ne
siskiria nuo repubi>konų? o rem
ti trečiąją partiją—šiandie so
cialistus— senam reptiblikonui 
nesmagu. Ir ot aktyviam po!.* 
tikieriui tenka susilaikyti nuo 
politinio vajaus opiu momentu. 
Didžiausia bėda Borą h ui yra 
tur būt ta, kad jį pažangumo 
kirminais kartais kutena.

Planuoja darbą 50,000 
žmonių

Illinois bedarbiams šelpti ko
mitetas planuoja duoti darbo. 
50,000 bedarbių—taisyti gatves, 
ruošti apleistas aikštes žaisma- 
vietėms, dirbti reikalingą dar
bą forest preservuose, ir t.t. 
Bet ar tie planai pavyks įkū
nyti, tai ir patys, planuotojai 
nėra tikri. Bedarbiams už šiuos 
darbus bus mokama, ažuot 
teikti pašalpos, kaip kad dary
ta iki šiol.

Chieagoj vieši kap. Gironau 
ir jo sųkeleiviai, perlėkusieji 
Įtrečiu kartu Atląntiko vande- 
biyną. Kap.. 
nuomonę, kad 
sisiekimui oru 
reikalinga, gal 
izuoti korporaciją su $5,000,000- 
kapitalu. Jai pradėjus veikti, 
lEetolimoj ateity susisiekimas 
oru per Atlantiką, jo manymu, 
[pasirodytų daiUg-maž taip pi- 
įgus, kaip ir susisiekimas oru 
•kitomis Imi jomis.

Gronau išreiškė 
reguliariam su* 

per Atlantiką 
butų suorgairi-

Bolė užmušė mergaitę

Ir Chieagoj atžymėta 
Vinco Juškos laido

tuvės

Prisikėlė iš numirusiu
Nesenai Chicago Lovai Order 

of Moose, 123 West Madison 
st.. palaidojo vienų savo narį 
—John Katvan’ą. Laidotuvėms, 
organizacija išmokėjo $100. Da
bar betgi pasirodė, kad buvo 
palaidotas kas nors kitas, nes 
Katvan susirado sveikas ir gy
vas. Jis ir nemanė mirti. Tai
gi atrodo lyg jis butų prisikė
lęs iš numirusių tarpo.

Perka Šerus
Chicagos didlapiai praneša, 

kad New Yorko biržoj vakar 
buvo žy^43 padidėjimas kai

PRANCIŠKUS PAV1LONIS

Pershktrč su Jiuo pasauliu 
rugpiučio 2 dienų, 3 vahndą ry
to 1 >32 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Gilvydžių kaime. 
Viešintų paiap., Panevėžio ap. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolis Grigalius. Černius ir 
paižysrajnL

Laidotuvėms rūpinas Grigalius 
Černius.

Kuaas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyk* penktadieny, 
rugpiučio 5. dienų. 2 vai. po pie
tų iŠ koplyčios bus. nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Pavilio
nio giminės, draugai it pažystami 
esae nuošiedžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ic suteikti jam 
paskutinį patarnavimą i» atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Gtiyakus Černius ir Pažystami

Laidotuvėse patarnauji grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1 138.

JUOZAPAS YUKNEV1ČIA
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 duoą. 4:15 valandą 
pa pietų 1932 m., šalau kęst api* 
57 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje, Tauragės apskr., Gaurės 
pa ra p,. Cegelnės kaime.

Amerikoje išgyveno 28 metuš, 
Paliko dideliame nuliudime sū

nų Juozapą ir marčl| Marijoną, 
2 dukteris — On| ir žentą, An- 
tan| Grimailius, Petronėlę ir žen
tą Juozapą Zigmantus ir gimi
nes Amerikoj. Lietuvoje dukterį 
Prancišk|. su»ų Am*i»| ix girai* 
nes.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
rugpiučio 5 dien|. 1 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapa Yuknevi- 
čiaus giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 

; dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ix at
sisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dukterys, Marti, 
tentai it

Laidoenv^e patasn»uja> gcabor 
ritrs A. Masalskis, TeF. Boulevard 
4139.

vai. po pie*

Vaikiokai lošė bolę tuščiame 
tote prie 117 gatvės ir Morgan 
st. Dole, kurią metė Joseph 
Droviek, 18 metų, 11811 So^ 
Sangamon st., pataikė į kaktą 
Karolinai Fryzel, 11 metų, 11841 
So, Morgan Street. Mergaitė 
mirė.

Bain teisinasi
Senis John Bain davė trečią- 

;dieni tiudymus teismui ryšy su 
uždarymu 12 bankų, kuriems 
'jis vadovavo ir kuriuose užkliu
vo $13,000,000 depozitorių pi
nigų. Bain, liudydamas, teisi
na jo vadovautų bankų iuvest- 
mentus ir tranzakcijas.

Bankai nebegali sko
linti daugiau Chicagai

Melvin A. Traylor, vieno 
'stambiųjų Chicagos bankų pre
zidentas, įspėjo miesto tėtu
šius, kad Chicagos bankai dau
giau nebegali skolinti miestui 
pinigų ir kad tėtušiai privalą 
rūpintis taksas iš piliečių iiško- 
lektuoti’.

! Antradienį tapo palaidotas 
;Washingtone Vincas Juška, žu 
vęs laike vijimo lauk iŠ šalies 
sostines bonų armijos. Palaido
tas jis tapo Arlingtono kapl
iuose, kur ilsisi ir Nežinomas 
* Kareivis, Palaidotas militarė- 
mis ceremonijomis.

Chieagoj tuo pačiu laiku jo 
'laidotuvės buvo taipjau atžymė
tos. Susirinko pora tukstančių 
; buvusių kareivių Harrison Par
ake, prie 18 ir Wood gatvių. 
Susirinko didžiulė minia kitų 
žmonių. Viso minia siekė apie 
7,500 žmonių. Kongresmanas 
Sabath pasakė prakalbą Juškai 
jpaminėti. Buvusieji kareiviai 
atidavė pagarbą mirusiam. Už
dėta ant k amtelės gėlių vaiiiiū- 
kas. Skvadas iššovė— atidavė 
karišką sali litavimą.

.ko, bulvariškiai džianitoriai lic- i 

.tuviai. Apdovanojo prieglaudoj 
^esančius lietuvius skaniais val
giais ir pinigais.
; Kadangi svečiai suvažiavo po 
:pietų, tai liepė sukviesti čia 
iesančius lietuvius į mišką prie 
stalų vakarienei. Lietuviai be
veik visi suėjo. Gerb. Petras 
iBraždžionis apdalino visus po 
25 centus. Neužmiršo nė tų, 
kurie randasi ligoninėse.

Nors p. Brazdžion?;j iš namų 
buvo nusitaręs išdalinti $5, bet 
prisirinkus daugeliui pp.iicgelių, 
jam tos sumos neužteko. P-lė 
Frances Vaivadaitė aukavo $1.

Valgiais vaišino gerb. St. 
Baltonis ir jo žmona. Nukrovė 
stalus naminėmis kilbasomis, 
dar įvairiai sutaisyta mėsa ir 
(prieskoniais. Lietuviai, susėdę 
prie stalų, valgė jausdamiesi 
kaip puikiausiame piknike.

Vietiniai lietuviai yra dėkin
gi savo viengenčiams už gerą 
atmintį ir puošnumą. To jie 
neužmiršs per amžių. Reikia 
dar priminti, kad šiemet čia 
lietuviai turėjo tiktai pirmą va
karienę arba pikniką. Taipjau 
labai linksma buvo girdėti, kad 
(aukščiau minėti lietuviai pake- 
įtino surengti čia esantiems lie
tuviams koncertą arba kokį 
programą artimoj ateity.

Nėra abejonės, kad visi lau
kia nekantriai jų atvažiuojant.

—Jis.

Victor Bagdonas 
;Pcrkraustom rakandus pigkti į visos mie 
, sto dalis, formas ir kitus miestus. 

Darbi garantuojant.

3139 So. Halsted St.
i , Tek Cafamet 3*98

Garsinkites Naujienose

NAUJ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v> ryto 
iki 8 vah vak. Nedėldieniais 
įnuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
^r-nrr--.,r-T-m«aa^.ailliu.WiT rtr-T n

N V

________Oratoriai________

S. M. SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
T*l. Rooievelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chieagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boųlevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefoną*

Cicero 3724

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Tūrio automobUiot visokiem* reika

lams. Kaina, prieinama

3319' Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Oak Forest, IR
ir

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

nwoM arta studijoji
6023 & Halsted St 

(Janjsen Stud.) 
R«. 73,0 W., 6.2nd Sx. 
Tek Eagtevooct 5840

puikių .gėilų, tai at
gyvename kaip par-

Mokytojai gausią poros 
savaičių algas

Pranešama, kad ateinantį 
šeštadienį Chkagos mokytojiai 
vėl gausių algų už porų savai
čių. Chicagos bankininkai su
tikę nupirkti vadinamų waran- 
tų už porų milionų. Iš tos su
mos ir iš esamų miesto tėtu
šių rankose pinigų busiančios 
sumokėtos mokytojams algos.

Yra kas jais rūpinasi
Policija areštavo tris paskel

busius kišenvagius Ashlaiad 
avenue gatvekario- ’ frontinė; 
platformoj, būtent Harry Fish, 
Joc Berkovitz ir Abe Sehipp- 
manų. Bet nepraslinko nė va
landa laiko, kai advokatai su
kruto ir pareikalavo, kad areš
tuotus policija paleistų. Well,

JOSEPHINE KEMIP ' 
(SAMAŠKIENĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dieną, 3:30 valandą 
ryto 1932 «».. sulaukus pusės am
žiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 2'4 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą John, 2 dukteris — Oną ir 
Josephine, sūnų Joną ir gimines, 
o Lietuvoj motinėlę Marijoni- 3 
brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, rindasj 6806 
S. Tatman Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 6 dieną. 8:00 vai. ryto iš 

' namų į Užgimimo Panelės šy. 
i paeapijos. bažnyčią, kurioje atsi

bus gedulingos pamaldos už vė- 
bionės siel.> o ii ten bus nulydė
tas, į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Josephine Kcmp gi- 
I miflės, draugai ir pažystami esat 
I nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

laidotuvėse ir suteikti jai pasku- 
I tini patarnavtmią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Sūnūs 
iėt Gunutis.

Laidotuvėse patarnauja grabn- 
rius Eudeikis, JTel. Yards 1741.

ne visiems' gamtos 
esant 

čia randasi daug 
apie aną

i Dabar čia viskas ramu 
aplinkos labai gražios vasaros 
laiku. Kadangi institucija; ran
dasi tarp ąžuolų ir kadangi yra 
prisodintų 
rodo, kad 
ke.

į žinoma,
gražybes yra malonios 
priegaludoj 
tokių, kurio mąsto 
pasaulį deliai ligų arba senat
vės.

Gėresninose laikuose sekma
dieniais privažiuodavo daugybe 
lankytojų pas; savu gimines, 
draugus ir pažystamus,, sustip
rindavo j uos dvasMai ir me 
džiaginiai, bet užėjus depresi
jai mažai kas; atsilanko, o ku
rie ir .atvažiuoja, tai mažai su
šelpia ir skubiai išvažiuoja.

Liepos 31 dieną betgi atlan
kė vietinius lietuvius chicagie- 
čiai gyvenantieji api? Garfe' 
Parką, arba, kaip kai luite

Laefeavkh ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

< JĮ ’ • ■ ■■
Patarnauja laidotuvėse kuopigiaurife 

Reikale meldžiam*, atsišaukti, o uu*ų 
darbu BrasRo užgaflčdinri;

Tel. 25>15 aaba 2516

W4 W. Pi., Chieago
SKYRIUS*

143$ S. Cmirt, Cicero, Bk
T*B Cfoero 59»27

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABO&IUS CHICAGOJ

Laidjotuvftt patarnau
ju geriau it pigias t 
negu kiti todėl, ka< 
prifcjausae* prie gta* 

bą iš4i«bys6<ii 
OFISAS.:;

669 W. I8eh Street 
T<& 6174

SKYRIUS:
3138 S. Hahted $t. 
W. Virtory. 4G88

Seniausia ir Didžiausia
G RA BORUI (STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino puMiką su save nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. nieko 
nerokuojkme už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
jstaigą iŠ bile kokios miesto dalies., ;

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš f musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di» 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų} reikmenų it tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokytų nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių graborius* kuris 
teikia amhulance patarnavimą su ekspertu liotmiu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Sermmto. Pašaukite WBIK| pieta negu kw 
kituy. . ....y’ . -

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Virt Telefonai: YARDS 174rir 1742

!.v ■v..,. .

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos i* 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

• . K t * ‘.i
" ......... ......................... " ■■ ■■■-■' "■ "

Lietuviai Gydytojai
Dn Vincent C. Steele

Dentiritas
4180 Archer Avenue

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

te nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai* nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo, savo orite patinusias, išeipututlaa 
' .. blauzda avalai.

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

Tel. Boulevard 1401

latiausias, iisipututia*

Įvairus Gydytojai

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

Ur€» o. JdIJuaIo 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomi* ir nedeliomis pagal sutarti. 
Reaidendia 6628 So. Rithmond Street

Telefoną* Repoblic 7868

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m«i 
tu* kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeri*.

Gydo staigias te chroniška* liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

! metodus X-Ray te kitokiu riektro* 
i prietaisu*.

Ofisas it Laboratorijai
i 1025 W, 18tA ta, netoli Morgan ta 

Valandos! nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezideocijo* telefonai

HVde Park 6755 ar Central 74M

Ofilo te R«z. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted Ste) 
Ofiso valandos nuo 1-3. n u a 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Con of 35th 3 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4>A nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai ' 

OFISAS 
4729 South Ashtind Aus,, Z lutai 

CHICAGO, DX.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Egi 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, ano 2 ifc! 4 
vaL po pietų te nuo 7 iki 8,:30 vak 
vakaro, Neaėt. nuo 10 iki 12 ^ienų. 

Phone Midway 2380

Telefonas Yarda 0994 .

Dr. MAURKE KABN
4631 South Ashland Avenue.

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

? iki 8 vak NedfL nuo, 10 iki 11 
Rez. Tctephon* Piaza 3200

'Phone Boulevard 4139 
! A. MASALSKIS t ■

Musų Patarnavimą* lai
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet e*ti >|ži- 
ningcM i* nebrangu* ro
dei,. kad neturime U- 
laidų užlaikymai eky- 
nų.

3307 Auburn Avė.
CHICAG0,

fl lietuvės Akušerės

Dr. Sužalta A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik 

ninkais ir ketvergais. Seredomis 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Ttl. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hyd* Park 3395

u ta r 
ir

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vąk. Nedėliom nuo 

iki 12 dienų.
Teltphonai dieną ir naktį Virginia

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir vengrišką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Ne dėl io miš ir šventadieniais 10—12.

2 i 
10

iki

0036

JARUSH
PHYSICAL

• THBRAPY 
« MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemfock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris .esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 

.akių aptemimo., nervuottmo,. skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą. atsitaiso, 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius.. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
da nči| mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau^
Daugely atsitikimų akys ati- 
tafeomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
< 4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo aki* išegzaminuoti

~ * R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20> m. 
4849 S. Ashland. Av*. 

r, Tek, Boulevard 6487

Tel; Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimą*
18 Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

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

Nedeliomis nuo 1.0 iki 12

Lietuviai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

UtaroinkAlk, Ketvergį te Sutemom* 
2420 Marqui)tte Rd, arti Westera Au 

Phone Hemlbck 7828 
Pancdėlim Serodomte te PVtoyžh ,b 

r 1821 So. BUsted Street,

' Rex, 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

127

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

2400 W. Madūan ta
Vai.: L iki 3. po. pietų, 6 iki 8 vak.

Tek West 2860,
Namų telefoną* Brunswick. 0597

DR.M.T.STRIKOL*K
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 8 iki 4 Ir nuo O iki 

U vai. vak. NodStioniis pogal sutarti 
Ofisą TeL: Boulevard 7820 
Namų Tel. t Prospect 1950

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N, Dearbom, ta, Room 1115 

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

Gyvenimo. vieta
3323; South BatUed: Strml 

Tek Boulevard 1310 
Valandose nuo 6 iki 8, vat kfiekviitną 

vekarą, išskyrus, ketvergi 
Nedėlioj' nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
TeMonas Canal 2552 

Valandoe 9 ryto iki & vakaro^ 
Seredoj te Pelnyčio j nuo 9 iki 6

........ IL.-lll.il .. ■ -.. -1-------r-............. ..... .........................................

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayettc 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospcec ffrZfr

Reti 2359 So, Leavitt St, €anal 070A 
Ofiso, valandos: 2 iki 4». 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2421 Macąaetts Rd. 

kampa*, 6 7th ir Artesian Av*. 
Telefonas Grovehill 1595

Vatendoe nito 9- iki 11 ryto, nuo 2-4 
te 7i9 po pietus temdomi po pietųĮ ir. 

uedėliomi pagal susitarimų

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomia pagal sutarti. 
4)84-7 Vest I4th> Sitee^ 

CICĘRO. ILL.

................................. ......... .
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Jfi*rųa*tt* RoaA

Vltaufoa: tl 7-*-9. Antradieni ia
Ketvirtadieni vakarai* pagali ansitarima.

Phfeti* lįtool(>vaxd 7042

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St,
Room 905 Tel. OeMborn. 7966

, Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai** Ucarn. te Ketv.—6 iki 
4145 Archer Ava, Tel. LafayeUe 7332.

Namų Tek Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiuna* Bo«den> 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Tetepboiifr Raodolph 6727

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

Narni*- 8-9 ryt* T«L Repnbta 960&

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Soa Ashland. Avs» 
Tek Boulevard 2800 

6515 ta. RockužtU ta. 
Tel. Repnblic 9725

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St. — prie Micbigan Avė* 
Tel. Pullman 5950—6577

4600 S. Wood>,Se. — Ketvergo vak. 
Tek Lafayctte 6393

160 N. LaSalle Su — pagal sutartį

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Albai 1S00 W. 47th ta Laf. S490 
; Pagal Sutarimų____  _

William C. Mitchel!
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tekpbone Hhnlotk 1323 

Valentas: 9 rytu iki 9 vakaro 
NcdŽlionis pagal ‘sutirti

Už* iš
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“Naujienų” Pik 
nikas

Dalyvaus Ukrainiečių 
rudis Choras.

acio~

"Naujienų” piknikas įvyks 
rugpiučio 14 d. “Birutės’* dar
že. Pikniko programas bus 
tikrai įdomus ir patraukian
tis. Dalyvaus pagarsėjęs Uk
rainiečiu Nacionalis Choras 
po vadovyste p. G. Benetzky. 
Tas choras yra plačiai žino-

rėjo pasidėję UniversaI State 
banke pinigus ant Savings Ac
count arba ant Checking Ac
count, yra prašomi atsinešti į 
susirinkimą banko knygutes, 
nes pašaliniai žmonės nebus j 
mitingą įleidžiami. Taip pat 
yra prašomi atvykti ir atsinešti 
banko knygutes atstovai tų 
draugijų, kurios minėtame ban
ke laikė savo pinigus.

LAIKINAS DEPOZITORIŲ 
KOMITETAS:

V. M. Stulpinas,
3400 So. Emerald Avė.

Stanley Daugelaviczia,
3251 So. Emerald Avė.

Jonas J. Kulis,
3259 South Halsted St.

Felix Lutz,
3501 So. Union Avė.

kurie liečia visą apielinkę ir vi 
są Chiėagą.—J. B.

Lietuviu valanda
vasaros karščių, 

yra ma- 
nustatyt

chorų konteste jis laimėjo 
pirmą dovaną. Vadinasi, tapo 
pripažintas geriausiu choru 
Cliicagoj.

Kiekvienais metais ukrai
niečių choras vidurnuestyje 
rengia koncertą, kurio pasi
klausyti sueina daug žmonių. 
Visi, kuriems tik teko girdėti 
tą chorą, pripažįsta, jog jis 
labai šauniai dainuoja.

“Naujienų” piknike ukrai
niečių choras duos tikrą kon
certą. Jis sudainuos visą eilę 
ukrainietiškų dainų, kurios 
pasižymi savo gyvumu ir 
gražumu. - *y.

Bridgeportas

Resyverio praneši
mas UniversaI statė 
banko kreditoriams

Daugiausia lietuvių susirenka 
per vasarą miškuose Justice 
Parke, III. Kiekvieną nedeldie- 
nį anksti iš ryto jie ten suva
žiuoja ir randa daug savo drau 
gų ir svečių, kurie išbūva ten, 
smagiai linksminasi iki vėlvos 
nakties tyrame ore. Taigi ir 
Dr-ja šv. Petronėlės rengia iš
važiavimą, kuris įvyks sekma
dienį, rugpiučio 7 d., Kučinsko 
vietoje, skersai kelią nuo Tau 
tiškų Kapinių, šitame išvažia
vime bus muzika. Jei kas norūs, 
tai galės pasišokti. Kviečiami 
visos ir visi atsilankyti. Nesi
gailėsite buvę.

Kviečia Dr-jos Komitetas.

Nežiūrint 
sulaukus sekmadienio 
lonu 1 vai. po pietų 
savo radio ant stoties" WCFL, 
kad išgirdus lietuvių radio pro
gramą. Taip ir pereitą sekma
dienį tokį malonumą mums su
teikė Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvė, 3-|17 So. 
Halsted st. . ?

Programas susidėjo iš gražių 
ir rinktinių dainų, kurias ypa
tingai gerai sudainavo žymus 
baritonas Stasys Rimkus ir 
ponia Agota Oželienė, taipgi 
žymi danininkė. Kaip solos, 
taip ir jų duetai jausmingai 
skrido oro bangomis Į kiekvie
no klausytojo stubą, nešdami 
daug atsiminimų apie gimtinį 
karštą. O Budriko radio or
kestrą visus linksmino savo 
šaunia muzika.

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
7 d., įvyksta Budriko radio va
landos piknikas Birutės darže, 
todėl tą dieną irgi bus didelis 
ir gražus radio programas iš 
stoties WCFL su Budriko radio 
orkęstra pilname sąstate. Taip
gi bus kitas radio programas iš 
stoties WHFG ketvergo vakarą 
nuo 7:30 iki 8 vai.—N.

West Side
prabėgo daugiau, kaip

Marąuette Mannor

“Naujienoms** atsiųsta toks 
pranešimas:

“Mr. C. E. Ilerrod, Univers
aI State Banko resyveris, iš
mokės nuošimčius, kurie iš
puola liepos 2 d., 1932 m. už 
UniversaI Ruįlding Corpora
tion bonus, taip greitai, kaip 
greitai jis gaus teismo įsaky
mą autorizuojantį jį išmokė
ti.**

Už resyverį C. E. Herrod, 
pasirašo C. D. Oakley.

J. J. Bagdonas—gnaborius

UniversaI State 
Bank depozitorių 

mitingas
ban-Gerbiami UniversaI State 

ko depozitoriai!
Jau buvo pranešta per radio 

ir spaudoje .kad ateinantį penk
tadienį, rugpiučio 5 d., 7 vai. 
vakaro, bus šaukiamas Univer
saI State banko depozitorių vi
suotinas susirinkimas. Taigi 
tas susirinkimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St

šito susirinkimo tikslas yra 
išrinkti pastovų depozitorių ko
mitetą, kuris galės veikti visų 
depozitorių labui. Taip pat bus 
bandoma patirti, ar mes galime 
surinkti 2/3 depozitorių para
šus ir perimti banko likvidavi
mo reikalą iš resyverio rankų. 
Tam depozitorių išrinktam ko
mitetui banko direktoriai turės 
pasiaiškinti, dėl kokios priežas
ties tapo bankas uždarytas.

Į visuotiną depozitorių susi
rinkimą penktadienį mes kvie
čiame taip pat banko preziden
tą p. J. J. Elias ir kitus ban
ko viršininkus, kad jie atvyktų 
ir paaiškintų apie banko užda
rymo priežastis ir ką mano di
rektoriai toliaus daryti. Jie 
žadėjo šaukti depozitorių mi
tingą ,bet iki šiol nešaukė. Taip 
pat p. Elias pereitą savaitę šiam 
laikinam depozitorių komitetui 
tvirtino, kad jisai turi planą 
apie banko perorganizavimą 
arba naujo banko atidarymą. 
Dabar jisai turės progos 
savo planus išdėstyti.

Taigi, nesulaukdami 
pranešimų iš uždaryto
viršininkų, mes nutarėme dau- 
giaus nebelaukti, bet tuojaus 
šąukti visą depozitorių mito 
g$ kuris įvyks, kaip aukščiaus 

va- 
Vi
tu-

šioj kolonijoj nubuvo lietu
vio graboriaus. Lietuvio gra- 
boriaus patarnavimo tekdavo 
šauktis iš kitų kolonijų. Bet 
dabar mes jau turime grabo- 
rių, gerą savo pilietį, kuris 
mums yra plačiai žinomas taip 
šioje, kaip kitose lietuvių kolo
nijose. Jis yra J. J. Bagdo
nas. i

J. J. Bagdonas atidarė naują 
graborystūs įstaigą adresu 2506 
VVest 63 Street. Tel. Republic 
3100. J. J. Bagdonas yra gerai 
žinomas ir patarnavęs daugelio 
ietuvių laidotuvėse ir pasakęs 

daug graudingų prakalbų kapi
nėse.

Geram žmogui turi būti pasi
sekimas bet kuriame bizny, ir 
reikia tikėtis, kad J. J. Bagdo
nas turės geras pasekmes nau
joj savo profesijoj.—žvalgas.

Marąuette Park
South West American Lith- 

uanian Political Club

rugpiučio 6 d. J. 
raštinėje, 2545 West 
Susirinkimas prasi- 

vakaro.

mums

jokiu 
banko

nųnėta^peųktądienj, 7 vai. 
karo*'Lietuvių Auditorijoj. 
M gerb., depozitoriai, kurie

jie klausia kur daugiau. GaVo 
atsakymą, kad nėra. Pradėjo 
Petkuno žandus trankyti. Pet- 
knnas mėgino priešintis, kulka 
pakirto Petkuno gyyybę.

šūvio garsą pasieki pro šalį 
keliaujanti policija. Ji pribuvo 
kaip tik tuo laiku kada plėšikai, 
atėmę gyvybę, išsigandę patys 
savo baisaus darbo, skubino 
bėgti. Policija liepė jiems su
stoti. Jie nepaklausė, šūvių 
apsimainymas. Vienas jaunuo 
lis nukauta vietoje, kitas ligon- 
butyje mirė.

Ketvirtadienis: nieko naujo, 
tik trys lietuviai atsiskaitė gy 
vybe už gyvybę. (Bus daugiau),

po 
at-

Velionis buvo ilgoką laiką 
bedarbis ir tą bedarbė, sako
ma, rimtai varginusi jo ūpą. 
Taigi manoma, kad Genio 
mirtis yra dar viena šių sun
kių depresijos laikų auka.

Velionis paliko moterį ir 
gimines. Buvo kilęs iš Užu- 
nevežio kaimo, Raguvos pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 
22 metus,
šeštadienį, rugp. 6 d 
po piet iš Masalskio koplyčios 
į lietuvių tautines kapines. N.

PROBAK-
suteikia.

barzdaskuty klos 
b— komfortą 
■ skutimos

namie

, 9*

REPORTERIO

SKILTIS
' Laimingas, kas kili

Jau
mėnuo laiko po SLA. 37 Seimo, 
o dar musų 109 kuopos nariai 
negirdėjo iš savo delegatų ra
porto, nors po sugrįžimo iš Sei
mo įvyko vienas susirinkimas. 
Vienok delegatai dūliai tūlų 
priežasčių neišdavė raportų.

Ateinantį penktadienį, rugpiu
čio 5 dieną, pripuola kuopos su
sirinkimas. Taigi gerbiami de
legatai ir nariai malonėkite vi
si atsilankyti j šį susirinkimą 
ir išklausyti delegatų raportus, 
o taipgi atlikti kitus svarbius 
musų organizacijos reikalus.

Gerbiami nariai ir narės, mes 
turime budėti musų organizaci
jos reikaluose. Mes privalome 
lankyti kuo skaitlingiausia su
sirinkimus ir daryti tarimus, 
taip butų galima išlaikyti gerą 
tvarką Susivienijime. Ba jeigu 
pasitaiko kokie nemalonumai 
arba betvarkė organizacijoj, tai 
daugiausia priklauso nuo musų 
pačių apsileidimo.

Tad nepaveskime kitiems rū
pintis musų reikalais. Mes pa
tys turime jais rūpintis. O šis 
susirinkimas kaip tik ir yra 
svarbus. Galėsime kiekvienas 
išreikšti savo nuomones dūliai 
nemalonumų, kurie atsitiko S. 
L.A. 37 Seime.—Narys.

buvo pašarvotas naujai įreng-| 
toj Eudėikių koplyčioj.

Apie 2:30 vai. po piet auto
mobiliai pradėjo rykiuotis. 
Ėmė gan daug laiko kol išsitie
sė eile netoli šimtas mašinų ir 
procesija pradėjo slinkti lietu
vių tautinių kapinių link. 

——■O .
Praėjusį sekmadienį oras 

piet buvo gražus. Kadangi
rodė, jogei gali būti lietaus, tai 
daugelis susilaikė, nuo važia
vimo į miškus. Ir tur būt todėl 
nepaprastai daug vietos gyven
tojų ' rinkosi pažiūrėti besbolo 
lošio.

'Dar prieš 3 valandą būriais 
žmonės ėjo lošio aikštėn prie 
12 gatvės ir 48 avenue.

Visi lošėjai, Raudonos Ro
žės Kliubo jauktas, ir jų opo
nentai, West Side Robins, ge
riausiame upe. 3:15 valandą 
prasidėjo lošis. Oponentai pa
sirodė gan apsukrus. Pavogė 
vieną numerį,' ir su tuo vienu 
pasiliko iki galo, o mūsiškiai 
padare 5. LoŠis baigėsi 5:20 v. 
pavakary. Vadinasi, gan grei
tai. Visi smagus skirstėsi na
mo.

Sekmadienį po piet Dr. Yuš- 
ka parvežė namo iŠ ligoninės 
p-nią Kiškunienę kartu su gra
žiu sunumi. Pp. Kiškunai la
bai patenkinti Dr, Yuškos pa
tarnavimu. Jie taipgi ačiuoja 
draugams už atlankymą ligoni
nėje. Tikisi, kad draugai ne
pamirš atlankyti juos ir na
muose, 1520 So. 48 Ct. —D.

Bridgeportas
draugas Lietuvis bedarbis nusižudė.

Laidotuvės įvyks
1 vai. (PROBAK BLADE)

PRANEŠIMAI
Liet. Re p. Brighton Park Kliubo su

sirinkimas įvyks rugpiučio 
Parapijos svetainėj. 44 ir 
bus svarbus pranešimas 
III.

SLA. 23 8 kp. mėn.
įvyks rugp. 5 d., 7:30 v, v., K. Gra- 
monto svet., 4535 S. Rockwell St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti — yra svar
bių reikalų, taipgi toli pasilikę su mo- 
kestimis pasitarkite su kp. valdyba.

— Sekr. G. Povilaitis.

SLA. 109 kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugp. 5 d., 7:30 
v. v., M. Meldažio svet.. 2242 W, 23 
PI. Nariai ir narės maolnėkite atsi
lankyti, nes turime labai daug svarbių 
dalykų apsvarstyti, o ypač išgirsti 37 
Seimo delegatų raportą. Būtinai bu
kite visi. — Valdyba.

Liet. Vakarinės Žvaigždės Pašalpos 
Kliubo susirinkimas įvyksta 5 d. rug
piučio, 8:00 v. v., G. Chernausko 
svet., 1900 S. Unioh Avė. Visi nariai 
ir kurie esate išpiildę aplikacijaa laike 
išvažiavimo, malonėkite dalyvauti. Tu
rime svarbių reikalų svartsymui.

— Rast. J. Gelgaudas.

Illinois Liet. Pašalpos Kliubas, laikys 
mėn. susirinkimą penktadieny, rugp. 5 
d. Auditorijos svet., 7:30 v. v. Visi 
kliubiečiai būtinai atsilankykite į šį su
sirinkimą. — A. Kaulakis, rast.

4 d.. 7 v. v. 
Fairfield Avė. 
iš Kankakee, 
— Valdyba.

susirinkimas

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
hienesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1G47 W. 47th St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFlNG CO. 
3218 So. Halsted St.

’ Tel. Victory 4965

— mes atliekame eks- 
Mes taipgi dirbame ble- 

• stogų rynas. nuobėgas. 
garanutotas. Apskaičiavimas

Radios

Garsinkites “N-nose” PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 
$18, Midgetj $9.95 
St. Atdara vakarais.

2332 Madison

Septynių dienų nuo 
tildai

Nepažįstamas pilietis įteikė 
reporteriui maldalę ir užtikri
no jį, kad jis busiąs laimingas, 
jei dažnai v kalbėsiąs ją. Dė- 
liai vietos stokos žemiau pa
duodame tik dalis jos: 
Šventos Onos duše dangaus orą, 

Buk laiminga ant amžių;
Švento Juozapo duše dangaus 

orą, ,
Buk laiminga ant amžių; 

šventos Veronikos duše dan
gaus orą,

Buk laiminga ąnt amžių;
švento Stanislovo duše dan

gaus orą, , *
Buk laiminga ant amžių...
Ir taip priskaitoma penkio

lika įvairių Šventųjų vardų.
Vienas reporterio

paleido nepažįstamo piliečio 
adresu žodį “erazy”.
teris betgi abejoja, ar tas žo
dis tinka piliečiui. Nes kuo 
skiriasi ši maldelę nuo daugy
bės kitų maldę^ų ir raštų, 
kuriuos pavyzdžiui leidžia į 
svietą ta pati Romos bažny
čia? Praktiškai, nesiskiria 
niekų. Kaip Roųios bažnyčios 
maldelės ir raštfli*,, tai ir, ši 
maldele yra aukaujama žmo
gaus, laiųięi. j J ;
į žinia, geras’ Tįjflmo^ ^kat^H- 

lęas bus jai priešingas,, ypač 
jei sužinos, ka^jos neužtvir
tino bažnyčios / vyriausybė. 
Bet yra šimtai tikybų, kurių 
kiekviena peršasi kaip geriau
sia. O kuri jų tikrenybėj ger 
riausia?

Well — man ųianoji; jums 
— jūsų, ir tt.

O jei bešaliai, pažiūrėsime, 
tai iš tikybinių raštų, iš maldų 
ir iš pamokslų pamatysime, 
kad žmogus gali būti apsuk
rus biznierius, vikrus sukčius, 
sėkmingas profesionalas, bet 
jis pasilieka 10 ir 12 metų 
vaikiščių praktikuodamas sa
vo tikybą ,arba yra veidmai
nis, jei praktikuoja ją svieto 
akims.

Repor- Antradienį, rugpiučio 2 d., 
ryte apie 9 vai., šuviu į deši
nį smilkinį nusižudė Pranas 
Genis, 39 metų, gyvenęs ad
resu 830 West 34 St

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, švarus, malonus, 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329. 4357 
So. Wasbtenaw Avė.

Rašo Nemunas Cicero

MADOS MADOS
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Partners Wanted 
Pusininku Reikia

REIKALINGAS ūkio gyvenimą my
lintis žmogus arklių auginimo biznyje. 
Darbas ir 
kių metų 
tikrintas. 
Rašykite.

investmentas apsaugotas pen 
kontraktu. Pasisekimas už*

Reikia turėti cash $1000

FOROVER
40YEARS

25 o u neės for 254
MILLIONSOF pounds used 

BY OUR COyERNMENT ,

JĮtlNE^

YOURtYti 
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care“ 
ot “Eye Beauty” Book

Marine C<m Dept. H. S., 9 E. Oltio SuChicago

Box 1463 
Naujienos.

1739 S. Halsted St.
.  V  ...... —■-i*     s

PAIEŠKAU pusininko, arba par
duodu viešbutį ir lunebruimį. Turiu 
diu bizniu — negaliu vięnąs apdirbti. 
Gera proga padaryti pinigų laike pasau
linės parodos. v.

1245 S. Michigan Avė. •jį

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas, kuris 
moka visokį darbą prie namų. Guolis, 
valgis ir mokestis pagal sutartį.

1245 S. Michigan Avė.

Help Wanted—-Female
arbininkiu Reikia

moteris ar mergina 
prie namų darbo ir prižiūrėti 2 vaikus 
— 9 ir 11 metų. Vincentas Hendrickas 
6636 S. Komensky Avė. Matyti nuo 
7 vai. vakare

For Rent
Svarbus S. W. A. L. P. kliu- 

bo susirinkimas įvyks ateinantį 
šeštadienį, 
Mežlaiškio 
69 Street, 
dės 8 vai.

šiame susirinkime reikės nu
tarti, kur laikyti susirinkimus, 
nes ateity nebebus galima lai 
kyti jų senojoj vietoj. Mat, sa
vininkas persikelia kiton vieton.

šeštadienio vakarą visi turė
site liuoso laiko dalyvauti su 
sirinkime. Yra ir kitokių svar 
bių reikalų aptarti, štai arti
nas rinkimai—klausimas už ką 
balsuoti? Arba, jus namų sa
vininkai ir biznieriai—tai jūsų 
reikalas: jeigu norite palaiky
ti šią koloniją švarią, tai tu
rite būti organizuoti politiniai. 
Pas lietuvius iki šiol būdavo 
taip, kad jie įdomauja politika 
tik rinkimų laiku. Politikieriai*, 
žinodami tą lietuvių ypatybę, 
preš rinkimus atsilankydavo 
pas juos. O po rinkimų, jei 
lietuviui reikėdavo pamatyti 
kokį politikierj, tai jis turėdavo 
vestis su savim 
pagelbon. Taip toliau nepri 
vaistų būti.

Lietuviai turi
vauti šios kolonijos South West 
American Lithuanian Politica 
kliube ir svarstyti iškeliamus 
jo

šim- 
toks

kokį agentėlį

aktyviai daly

susirinkimuose

Ketvirtadienis
Visą dieną kaitina^ arti 

to laipsnių šilumos.. Oras 
alsinąs, turbut bus lietaus. Sep
tintą valandą vakaro pradėjo 
lyti—netik lyti, bet dar perku 
nas ir žaibai, • Petkunų Jonas 
sėdėjo savo krautuvėj įr laukė 
ateinančių kostumerių, Biznis 
jam ganą parstas, jau keliolika 
mėnesių, kaip #alo su galu ne. 
gali' ^įdurti. J[eigų tokią ląi-; 
kai tęsis ir toliau, kito išėjimo 
nebus, kaip krautuvėlę uždaryti. 
Renda jau nemokėta ir nežinia 
kada susigraibys užmokėti.

Jonas turėjo rimto susirūpi
nimo.

Prieš aštuntą valandą jęina, 
du jauni vaikinai, lietuviai—nė 
daugiau, kaip po dvidešimtį me
tų senumo. Paprašo kaklairaiš- 
čio. Kada Petkunas atnešė rei
kalaujamas prekes,- tai vaikš- 
čiai liepė Jonui pakelti rankas 
'—pareikalavo pinigų.; Pel
nas patarė jiems eiti į regis- 
terj ir pasiimti. Piktadariai 
rado voš septynis dolerius.

Visi sako: depresija, bizniai 
bankrotuoja. O pas mus to nėi- 
ra, ir štai paskutinėmis dieno
mis išdigo naujas biznis. Tai 
lietuviai, F. Grabelis ir Benie 
F. Diržius, 1425 52 avenue, 
atidarė pirmos klesos automo
bilių ’priįžiurą. Visas jrenįi- 
maą/j} up-to-date's patarnavimas 
garantuojamas, fiį, Diržius; čja 
augęs^jaunas vyrasj turi getą 
praktiką nė tik fcrib' • automobi- 
jių. bet ir prie aeroplanų. O 
Gfrublis čia yra žinbmąs apie 
20 metų, Jau bus keletas me
tų, kai jis užlaiko Švarią užei
gą adresu 4906 West 14th St.

Praėjusį šeštadienį oficialiai 
atidarė naują paštą prie 24 gt. 
ir 52 avenue — netoli nuo mu
sų G raut Works. Bus leng
viau, turint reikalą, pašte gau
ti patarnavimas. Paštas atida
rytas iškilmingai.' Atidarymui 
susirinko daug įmonių.

i ■» . • • •*'.. . ■ f . ' ’ '■ '

2957—Nors labai .paprasta, bet nau
joviška išėjimui suknelė. Labai gražiai 
išrodys, jeigu ją pasiusite iš lengvos 
lininės materijos ' arba talnsesnės it 
šviesesnės šil.kįpės materijos.:

* Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašomo iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus 1 arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago. 
Čia jdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. .....-----
Mieros per krutinę

klausimus, Nepasitenkinu maža sumai.

Šiądien j 
gilius. Saulutė 'i

vėliohe Kasuliene/ferios kuiiAš

oras buvo 
Ji; Būriais 

žmbnšs rinkosi atsisveikinti su

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

APDRAUDA
Apdraudžiame nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. 
Darome įgaliojimus ir per
kame Lietuvos Bonus.

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

Tel. YARDS 4669

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.

PASIRENDUOJA kambarys, nefor- 
niŠiuotas, dėl ženotos poros arba sto
gelių. 4146 Archer Avė. ‘ Telefonas 
Lafayette 9832.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai arba rendai 
roadbouse ir gas station. Biznis iš
dirbtas gerai, ant gero kelio, 90 St. 
ir Archer Avė. S. Bražinskas, 3729 
So. Morgan St., Boulevard 4323.

S. Bražinskas, 3729

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
ĮSIEM'j'/ll




