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Lietuva prisidėjo prie 
Anglijos ir Francijos 
pasitikėjimo sąjungos
Sąjunga sudaryta tikslu sutartinai rišti 

Europos politinius ir ekonominius 
klausimus

Ikiš'ol prie jos prisidėjo apie 20 Europos valstybių

Kaunas, rugp. 7. — Lietuvos 
vyriausybė paskelbė prisidedan
ti prie Anglijos ir Francijos 
draugiškumo-pasitikėjimo są
jungos. kurią Paryžiaus ir Lon
dono delegatai sudarė tuojau 
po Lausannos reparacijų kon
ferencijos pasibaigimo, liepos

Sąjungos tikslas, kaip skelbia 
Anglija ir Francija, yra suta” 
tinai rišti Europos politinius 
klausimus ir bendromis jėgomis 
darbuotis ekonominiam Eu:o 
pos atgaivinimui.

VVashingtone ir kitose suin 
teresuotose sostinėse kalbama, 
kad tikrasis sąjungos tikslą;

esąs sudaryti Europoje bendrą 
frontą prieš J. V. karo skolų 
klausimu. Bet Londonas ir vė
liau Paryžius tai užginčijo, at- 
kartotinai pareikšdami, kad su
tartis lies išimtinai Europos vi
dujinius klausimus.

Be Lietuvos, prie sąjungos 
ikišiol prisidėjo apie 20 Euro
pos valstybių, tarp jų Italija, 
/okietija, Belgija, Lenkija, Če
koslovakija, Rumunija, Graiki
ja, Jugoslavija, Ispanija ir Bul
garija.

Haa'ga, Olandija, rugp. 7.— 
Olandija šiandien paskelbė, kad 
ji prisidės prie Anglijos-Fran- 
cijos “entente cordiale.”
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XVashington, I). C. — Veteranas W. M. įSchoppcl iš South Carolina, kuris apsigyveno 
bonų armijos stovykloje su visa šeimyna.

Paskyrė $7,000,000 Vokietijoje kalbama 
pas™nri)0S buk Von Papen noris r t ' TH11 • '

Lietuvos Naujienos
i

Ukmergę aplankė 
smarki audra

i Ukmergė.— Ukmergėje ir jos 
apylinkėse siautė labai didelė 
audra’. Nuversta daug medžių 
ir telegrafo stulpų. Keilose vie
tose perkūnija padegė trobe
sius; pačiam mieste nuverstas 
garinio malūno “Komp” apie 
40 metrų aukštumo dūmtrau
kis, nuversta kalėjimo tvora ir 
išdaužyta daug langų. Nuosto
liai siekia dešimtį tūkstančių li
tų. žmonių aukų negirdėti 
esant.

Tarptautinė akade
mija apie Lietuvos 
“istorinius ir diplo

matinius lapus”

Bolivija ir Paragua
jus sutinka sudaryti 

paliaubas

Paryžius.— Paryžiuje šiomis 
dienomis susirinko tarptautinė 
diplomatinė akademija, kuriai 
pirmininkavo franeuzų' amba
sadorius Fontenay. Akademija 
išklausė lenkų delegato taikos 
konferencijoj ir Tautų Sąjun
goj, prof. Haleckio, pranešimą 
apie “santykių tarp Lenkijos 
ir Lietuvos istorinius ir diplo
matinius lapus”. Kalbėtojas na
grinėjo sutartis, kurios buvo su
darytos tarp Lietuvos ir Len- , 
kijos nuo 1385 iki 1569 m., 
pradedant Krėvės sutartimi iki 
Liublino unijos, 
budino Jogailos,
lenkų karalienes Jadvygos po
litiką, pareikšdamas, kad jiems 
dominuojant šiame periode, jų 
diplomatijos dėka abi valstybės 
buvusios platesnės ir europiškos 
santarvės iniciatorės.

Bet

Illinois angliakasiai 
antru kartu atmetė 
pamatinę $į-ių ąlgą

Kanada ir Anglija 
kivirčijasi ekon. 
konferencijoje

Negalutini rezultatai- parodo, 
kad 17,017 bfl’savo prieš nu
tarti, 13,429 UŽ.

Kanada reikalauja monopolio 
Anglijoje kviečiams ir mėsai

Dublin, Airija, rugp. 7.— Ai
rijos parlamentas—“dail eire- 
ann” paskyrė $7,000,000 Airijos 
pramonei, kuri dabar kenčia 
nuo Anglijos boikoto, 
paskelbė 100% muitus prieš 
daugumą Airijos produktų, kuo
met Airija atsisakė sumokėti 
apie $10,000,000 žemės mokes
čiais.

susidėti su Hitleriu

Kalba apie slaptą 
Vokieti jos-Sovietų 
Rusijos sutartį

ir viena ir kita šalis tebe- 
si r u ošia mūšiams

Haleckis api-
Vytautos ir

Tuo reikalu aps. min. Schleicher 
vedąs derybas su Hitlerio at- 

Angliją I sfcvu H. Gderingu. ‘

Vokiet

Springfield, III., rugp. 7. — 
Pirmi Illinois valstijos anglia
kasių algų sutarties referendu 
mo daviniai parodo, kad $5 die
nos aga ir antru kartu buvo | 
r tmesta. Ncoficialės skaitlinės | 
iš 180 lokalų, (viso lokalų Illi
nois yra apie 240) yra sekan
čios: 17,268 balsai prieš algų 
cutartį, 13.429-—už. Tris savai
tes atgal įvykusiame referendu
me balsai iš 110 lokalų pasida
lino sekančiai: 17,017 — prieš 
sutarties priėmimą, 6,374—už.

Observatoriai pranašauja, kad 
sutartis bus atmesta 7,000 bal
sų dauguma.

Už sutarties priėmimą smar
kiai agitavo Illinois United 
Mine Workers pirmininkas 
John II. VValker ir John L. 
wis.

Walkeris, Lewis ir keli 
angliakasių unijos atstovai 
lyvavo bendroje konferencijoje 
su operatoriais, kuri šią atmes
tą sutartį sudarė.

()ttawa, Kanada, rugp. 7.— 
Britų ekonominiai konferencijai 
traukiant prie galo, Anglija u 

”1 Kanada susikivirčijo dėl tam 
j tikrų muitų lengvatų ir išrodo, 
kad delegatams teks peštis dar 

\ kelias savaites. Su Afrika, 
| Australija ir kitomis imperijos 
valstybėmis Anglija susitarė.

Kanada reikalauja monopolį 
Anglijoje savo kviečiams ir mč- 

jsai ir siūlo apdėti 4 ir 5 centų 
ant svaro muitais kviečius ir 
mėsą (tarp jų ir Lietuvos be
konus) importuotą iš kitų ša
lių. Atsilygindama Anglijai siū
lo lengvatas 200 pagamintiems 
produktams. Anglija dabar 
ruošia atsakymą, į Kanados pa
siūlymą.

Rezignavo Kinijos mi- 
nistęrių kabineto 

pirmininkas
kiti 
da-

Naujos 25 centinės 
monetos apyvartoj

Shanghai, Kinija,, rugp. 7.— 
Netikėtai iš vietos pasitraukė 
Nankingo valdžios premjeras 
Wang Ching-Wai. Rezignacijos 
priežastis buvo ginčas su buvu
siu Mandžurijos gubernatorium 
maršalu Chang Hsuehliang, ku
ris dabar valdo Jeholo, Tsient- 
sin ir Peiping provincijas.

Šerų kainos New 
Yorko biržoje 

tebekyla
New York, rugp. 7. — Per 

paskutinę savaitę New Yorko 
ir kitų miestų biržose kilę Še
rai šeštadienį dar aukščiau pa
kilo. Kai kurių Šerų kainos pa
šoko net $12. Apie 3,000,000 
Šerų buvo parduoti New Yorko. 
Žymius užpirkimus Ncw Yorko 
padarė ir Europos šalys. Be šo
rų ,biržose pakilo plieno ir 
kviečių kainos.

Iš Egipto išprašė so 
vietų prekybos 

atstovą
Kairas, Egiptas, rugp. 7. — 

Egipto visuomenes apsaugos 
departamentai paskelbė, kad M 
Vorbiev, sovietų rusų prekybos 
atstovybės direktorius yra ofi
cialiai paprašytas Egiptą ap
leisti. Jam ne vien prekybos 
reikalai rūpėję.

Rezignavo Kubos mini- 
steris Meksikoje

; Berlynas, rugp. 7. - 
joje pasklido gandai, kad kabi
neto kancleris Von Papenas no
rįs susitarti su Hitleriu ir pa- 

v sįdalin^į šū jo partija kabineto 
vietom'.š. Tie gandai buvo pa
matuoti Vokietijos

I ministerio' Von Schleicherio iš
vykimu į Rytprūsių kurortą, 
Baltijos pajuryje, kur tuo pa
čiu k’iikii nuvyko ir Hitlerio at
stovas ka'pi ■ > Herma nn. Gpering. 
Manoma, kad į Rytprūsius išvy
ko ir Hitleris.

< Nors paskutinėmis dienomis 
-riaušės pradėjo retėti, hitleri
ninkų ginkluoti būriai surado 
naujus buduti gyventojus ir po
litinius prieš terorizuoti. Bruns- 
wicke, Kiele, Breslavoje, Kara 
liaučiuje, Birtze ir t.t. nakties 
laiku hitlerininkų būriai pra
dėjo svaidyti bombas, diiranii- 
tu sprogdinti ir ,padeginėti so
cialdemokratų, katalikų centro 
ir kitų1 partijų narių ir vadų 
namus. Breslavoje į vietinio 
socialdemokratų vado Ernest 
Ecksteino namus įmesta bom
ba, kuri namą sugriovė ir patį 
Ecksteiną sužeidė. Bruswicke 
bombomis buvo apmestas visas 
kvartalas. Hitleris sakosi per
sergėjęs savo burius vengti ne
ramumų ir tvirtinąs vyriausy
bei, kad jie yra disciplinuoti. 
Bet kraujas Vokietijoje tebe- 
liejamas.

apsaugos

Williamstown, Mass., rugį). 
7.—Chicagos universiteto profe
sorius B. Schmitt, kalbėdamas 
Politikos Institute pareiškė, 
kad yra tikrų įrodymų, jog 
Vokietijos armija ir sovietų ge- 
neralis štabas palaiką labai 
glaudžius ryšius ir jeigu nebus 
padaryta Versailles traktato re
vizija, Europoje galįs kilti ka
ras su~■ sovietais ir vokiečiais, 
kaipo jų talkininkais.

Lloyd George smer
kia Lausannos 

sutarti
London, Anglija, rugp. 7. — 

David Lloyd George, Anglijos 
premjeras įaro metu, pasmerkė 
Lausannos reparacijų sutartį ir 
jos autorius. Anot jo, nei vie
nais politikų neišdrįso atvirai pa 
sakyti kas dabar dedasi pasau
lyje, o pati sutartis esanti tik 
ilga serija neaiškių, beverčių 
paragrafų.

Prašalintas Švedijos 
ministeriu kabineto u 

pirmininkas

Washington, D. C., rugp. 7. 
—Federalio reservo bankai šeš
tadienį išleido apyvarton naujas 
25 centines monetas—“kvode- 
rius” su George Washington at
vaizdu.

Vokietija pakeis amba 
sadorių Washingtone

orh:

Washington, D. C., rugp. 7- 
—Wa’shingtone kalbama, kad 
dabartinis Vokietijos ambasa
dorius Friedrich W. van Prit- 
titz busiąs atšauktas. Jo įpė
dinis dar nežinomas.

Havaha, Kuba, rugp. 7. — 
Prezidentas Machado priėmė 
ministerio Meksikoje Manuel 
Magque Sterling rezignaciją 
Vyriausybė skelbia, kad jis re
zignavęs dėl sveikatos, bet iš 
Meksikos pranešama, kad tik
roji priežastis buvusi nesutiki
mas su dabartine Kubos vyriau
sybe.

Iškėlė Baltijos juroj 
paskendusius vokie

čių kadetus
Kiel, Vokietija, rugp 

Nardytojams pasisekė
lavonai kelių kadetų, kurie nu 
ėjo dugnan su Vokietijos moks 
liniu karo laivu “Niobe”.

Stockholm, Švedija, rugp, 7. 
-—Iš Švedijos ministeriu kabine
to prašalintas premjeras C. G. 
Ekman ir jo vieton paskirtas 
finansų ministeris F. T. Ham- 
rin. Ekmano prašalinimas Šve
dijoje ir užsienyje sukėlė dide
lę sensaciją. Tai įvykę ryšyje 
su nusižudžiusio aferisto 
“degtukų karaliaus” įvaro Krue- 
gerio aferomis.

i. —
iškelti

Trys kidnaperiai pa 
grobė bankierių

Chicagai ir apieUnkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem« 
peraturoje; lengvas, šiaurės vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 65- 
82 taip.

Saulė teka 5:40; leidžiasi 8:-

Mattern ir Griffin 
grįžo New Yorkan

Kiniečiai bėga iš Mek 
sikos

Philadelphią policija iš 
vaikė bedarbių de

monstraciją

New York, rugp. 7. — Lakū
nai James Mattern ir Bennett 
Griffin, kurie mėgino apskristi 
aplink pasauli į šešias dienas, 
bet sudužo Minsko pelkėse, grį
žo atgal New Yorkan. Planuo
ja dar kartą bandyti žygj pa
daryti.

........Į I -■

Nogales, Ariz., rugp. 7. — 
Vakarinėje Meksikoje paskuti
niu laiku pasireiškė didelė ne
apykanta prieš kiniečius. Dalis 
jau buvo išdeportuota, bet dau- 
gunja geltonveidžių patys bėga 
iš Sonora ir Sinalot valstijų j 
Jungtines Valstijas. Apie 8,000 
kiniečių perėjo per sieiią.

Philadelphia, Pa., -rugp. 7.-- 
Philadelphijoje, prie paėsto ro
tušės įvyko 200 bedarbių de
monstracija, kurią išvaikė po
licija su buožėmis. Demonst 
rantai norėjo išreikšti protestą 
prieš miesto tarybą, kuri pri
ėmė viepą bedarbių organizaci
jos delegaciją, bet kitos nepri 
ėmė. '

- .... •

Tayrolville, Ilk, rugp. 7. — 
Trys nežinomi kidnaperiai pa
grobė John B. Colėgrave, už
sidariusio vietinio banko prezi
dentą. Policija spėja, kad kid- 
naperių tikslas buvo j j kankin 
ti ir priversti prisipažinti, kur 
jis, kaip sakoma, turįs paslė
pęs dalį banko pinigų. Įtariami 
du italai broliai A. ir J. Damas- 
coni. Policija spėja, kad ban- 
kierius yra nužudytas.

Kalkuta, Indija, rugp. 7.* -r- 
Jaunas indas pašovė žymų ang
lų redaktorių Sir Alfred Wat 
ąon. Pasikėsinto jas vėliau nu-

a- _ Vj ■ ■ ’
4;^ A* j?’
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Asuncion, Para'guajus. rugp. 
7.—Nors Bolivija ir Paraguajus 
priėmė neutralių valstybių pa
siūlymą sudaryt laikinas paliau 
bas ir taikiu budu išrišti Gran 
Chaco ginčą, abejos šalys te- 
besiruošia mūšiams. Susikirti
mai įvyko vienur, kitur, bet jie 
buvo be didesnės reikšmės.

Bolivija priėmė pasiūlymą tik 
pamate, be jokių rezervacijų ir 
pareiškė, kad ji turi būti 4)risi 
ruošusi visoms galimybėms. Bo
livijoje visuomenės yra nusi
stačiusi prieš taiką.

Kauno miesto muzie
jaus konservatorius 

Švedijoj

57 žuvo Japonijos ka
syklų katastrofoje

Tokio, Japonija, rugp. 7. — 
Hokkaido salos Sorachi anglių 
kasyklose įvyko smarkus dujų 
sprogimas, kuriame žuvo 57 
angliakasiai.

Pernai ilgesnį laiką Švedijos 
archeologiją studijavęs Kauno 
miesto , muziejaus konservato
rius, p. Karolis Mekas, šiemet ’ 
vėl „atvyko^’ Stocklx>lmą pradė
tų studijų tęsti. Tuo tarpu jis 
važinėja su švedų archeologais 
po Švedijos provinciją ir ten 
stebi, kaip švedai registruoja’ ir 
aprašo savo archeologines ir 
istorines vietas. Jam lėšas pra
gyvenimui ir studijas nemoka
mai teikia, kaip ir pernai, va
dinamasis Švedijos Baltijos ar
cheologijos institutas.

New Yorko guberna 
torius Roosevelt 

teis Walkeri
Hyde Park, N. Y., rugp. 7.— 

Ketvirtadienį New Yorko mies
to majoras James W'alker, kuris 
kaltinamas nešvariu miesto rei
kalų vedimu ir kyšių ėmimu, 
aiškinsis prieš New Yorko gu
bernatorių Franklin D. Roose- 
veltą, kuriam įteiktas skundas 
prieš Walkerį. Rooseveltui ir 
Walkeris pasiuntė atsakymą j 
skundus, bet advokatas Seabu-
ry aiškina, kad jie esą melą 
gingi.

Danijos — Lietuvos 
prekyboj

Ligi šiol, norint parduoti ką 
iš Lietuvos į Daniją, reikdavo 
sudaryti parduodamųjų prekių 
kilmės pažymėjimus, kuriuos 
turėdavo patvirtinti danų atsto
vybė ir priešingai. Tačiau pa
gal naująjj susitarimą tokius 
apsunkinimus pasistengta panai
kinti ir tokius kilmės pažymė
jimus leista davinėti Lietuvoje 
prekybos departamentui, Kau 
no ir Klaipėdos prėk. ir pra
monės rūmams ir muitinėms, o 
r,—muitinėms, preky- 

ir pramones tary-bos rūmams 
boms.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivų ‘Taris” .
per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus 'kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Hąlstęd Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
' šventadieniais nuo 9 iki 1 val.
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B. K. Algimantai.
Iš ARGENTINOS 

LIETUVIŲ 
GYVENIMO

Klerikalų “Švyturys” sustojo 
ėjęs.

Neturėdami jokio pritarimo 
Argentinos lietuvių visuomenė
je klerikalai pasidavė markat- 
numui. Iki naujo pcrsiorgani- 
virtio visiškai sustabdė sAVo or
gano spausdinimų. Sakoma, 
buk slapta nota iš Kauno tapo 
įsakyta atstovybei Suvaldyti 
bliuznierių Bumšą. Mat, tas 
pasiteidęs kunigas-Aferistas hb 
tik pdSižyftiėjb šlapti! šeimy
ną griovimu, bet ir Savo orga
ne žymėdavo vyrų pavardes at
skirai, o moteris žymėdavb 
kaip paneles, jeigu kuri šeimh 
paimdavo štiubą pas teisėją ir 
nenunešdavo kyšio lietuviš
kiems rojaus lotų kupčianis. 
Taip jie apšmeižė “Lietuvos*’ 
draugijos pirmininkų p. J. Un- 
dzėną ir kitus. Nesiklausę at
stovybės, jie parašė buk Atsto
vybė atšaukusi “La \Prensoje” 
paskelbtas neteisingas Žinias 
apie Argentinos lietuvių komil- 
nistiškumą. “A. L. B.” sukriti
kavo tų meškiškų kunigų pa
tarnavimų ir kai kas turėjo 
rausti. Vieton nubaltinimo dar 
kartų paaiškėjo, kad lietuviu 
vardų Argentinoje apteršė bu
vęs konsuliokas Gaudys, dabai* 
sekretoriaujantis atstovybėj 
savo oficialiais begėdiškais, ku
nigų parašytais, o jo pasirašy
tais cirkuliarais ispanų kalbo
je. Kad išeit iš keblios padė
ties “švyturys” tapo sustabdy
tas. Neatrodo, kad atstovybė 
feškos ryšių su platesne Argen
tinos lietuvių visuomene, nes 
jau pertoli nugrimzdo klerika
linėje baloje.

Davatkiškoji dora.
TAlpindamas platų editorittlą 

0kiu antgaiviu “Argentinos 
fctetUvių Balsas“- pažymi niek
šiškas klerikalų priemones ko- 
vAi su nepatinkančiais asmeni
mis. Pasirodo, kad kunigams 
labai nepatinka, jogei Argen
tinoje yra vyrų, keliančių Ai
kštėn juodus klerikalų darbus 
šlakuojant valstybės pinigus ir 
tt. Apšaukdami kriminalistais 
savo Šlamšte ir skųsdami Ar
gentinos vyriausybei nieko ne— 
peša: pakamuoja nekaltus
žttones, bet ncišsigelbsti nuo 
kritikos tų Žmonių, kurie bran
gina Argentinos lietuvių kul- 
tiirėjimo idėjų. Taigi dabar ku
nigai su klapčiukais teškina 
niekšiškus skundus Kaunan; 
kad Lietuvos valdžia Kaunė 
parašytų kaltinamuosius ak
tus kunigų neapkenčiamiems 
Argentinos lietuvių progresy- 
vės visuomenės veikėjams. Ga
vę tokius aktus, jie jau ren
giasi triumfuoti judošią rolėse. 
Tuo klausimu minėtame edito- 
riale skaitome:

“Pastaruoju laiku musų ko
jotu joj c prasidėjo smarkesnis 
organižacinis judėjimas, iškilo 
keletas grupių kurios, statydA- 
mos sau įvairius tikslus, sten
giasi suburti didesnį narių skai
čių.

Tų narių bemedžiodami ko
kių tik priemohią nesigriebift!

Labiausiai tai pasižymėjo 
kunigai. Atvykę čionai ir pa
matę, kad čia nelabai paskui 
juos puldinėja ir niekas jiems 
savo sprandu neleidžia joti* ė- 
mė plūsti; šaukti, kad Argenti
nos lietuviai visi nedorėliai, 
pasileidėliai, kriminalistai.' .Vie
nok jų “Švy turinio” griausti
nio niekas nenusigando ir ne
skubėjo pas juos savo nuodė
mių atleidimo prašyti.

Pamatę, kad tokia taįilfed 
čia nieko hepeši, o ArgėritibOS 
lietuvis atkaklesnis ir užtfekli- 

- nai susipratęs, ėmė kitų gaidų 
griežti. Jie apsimetė ‘hepapfras* 
tais darbininkų užtarėjais.’

Kas žodis tai vis ‘mes darbi
ninkai.’ Tik visdelto ‘yla lenda 
iŠ maišo’ ir ‘kunigų darbinin
kiškoji daina’ vis pasibaigia: 
‘Bė kunigų viši tiėdorėllAf, pra

garan prašimegšitė po mirties.’
Lietuvis — darbininkas čja 

Argentinoje pragaro kančias 
dar begyvendamas iškeičia, ka| 
per visų mielų dienelę, huo su
temos lig sutemos frigorifike 
stipso, sunkius maišus į laivus 
krauna, ntba mkisus pt> karš
tais šAUičš širtmtitfiAis laužo, 
kol kraujas iš pirštų ištryŠka; 
ir jis ne taip lengvai pasiduo
da ‘pragaro baidyklių baugina
mas.’

Kai jai! kuPigamš Ir Apsi
metimas nepadėjo, tai ‘doros ir 
moralės mokytojui, Dievo ir 
žmonių tafpinihkaf tikrai pa
rodo SAVO dAVatkiškĄ dorą;’ 
ima kurstyti darbininkus, skųs
ti riet LiėtuVOš valdžiai!

(terfcš dorės mokymas, geras 
darbininkų reikalų gynimas! 
Nėfft ką ir sakyti!

ir lietuviai dArbiniOkai Vis- 
dėlto parodė kiinigAms, kad ži
no su ktio tuH reikalų ir i jų 
lakstymą Ir prašymų, kad pa
sirašytų ‘protestų’ Atsakė to
kiu pat tyliu, bet gHėžu pro
testu. — ‘kunigiškų prbteštų’ 
pasirašė tik ‘jie patys’ ir jų 
klapčiukai.’

Kitaip ir biiti negalėjo. •
Darbininkas, kad ir neišėjęs 

gudrių teologijos mokslų, ku
rie moko kaip galima išvyliojus 
iš žmonių paskutinį skatikų, 
sunkiu dArbli Uždirbtų, pačiam 
be darbo gražiai ir sočiai gy
venti; vienok apie darbų turi 
geresnį sbpratimų už kunigus. 
Jei jie nemoka apie dorų gra
žiai kalbėti, tai dar toli gražu 
nereiškia; kad jos neturi.

Taip; darbininkas turi dorų 
ir jos įstatymus jo širdy išra
šo pAts Sunkus gyvenimas, ko
va už būvį; už duonos kąšnį, 
turi taip pat Ir vienybės Jaus
mų, kurį nbrėtų sugriauti ‘da
vatkiškos doros’ spekuliantai, 
bet jiems nepasiseks.”

Buenos Aires
Liepos m., 1932

• U,  ............................... ..................——i—  ——— —

Apie SLA. Delegatų 
Ypatybes

Taip vadinamieji srneton- 
laižiai delegatai dabar suki 
nėjusi ir raitosi, kai ateina ra
portų išdavimo iš SI.A. Sei
mo laikas. Vienas tokių rotų 
sutvėrimų, kaip tylintis Advo- 
katas-delegatas, kuris laike 
Seimo nei puses žodžio nepA- 
sakė (už kų atiduodama jam 
prideramą kreditą, tik gaila, 
kad už jį pakankamai atsikal
bėjo kiti jo broliai advoka
tai) i pasakė išduodamas savo 
raportą, kad jis, girdi, balsa
vęs už Pildomosios Tarybos 
išteisinimą tik dėl to-, kad, ap
kaltinus Pildomąją Tarybą, 
butų galėję kibti prie SLA. 
bolševikai. Tačiaus jis nepa
sakė, kas jam tokią baimę 
įvarė, jei ne jis pats ir jo 
vienminčiai iš piršto neišlau- 
že. ■ '

Tokis šito advokato įsivaiz- 
dinimas, buk bolševikai butų 
grilėję prikibti prie SLA,. jei 
Apkaltintieji Pildomosios Ta
rybos nariai ir butų pasilikę 
apkaltintais, Seimo eigoje ne
buvo pakeltas, kaipo neturįs 
jokios svarbos. Tai yra niekas 
kitas, kaip tik- dufnų pūti
mas į SLA. narių akis; kAd 
Jite hepainatytą AiŠkibš teisy
bės. Tokiais savo raportais 
jie tik kadaise garbingą pro
fesiją padfedA į ypatingą po
zicijų.

Tas iš piršto išlaužtas tait- 
tinihkų-sdpdačiočių prasima
nymas, kad devėnijados kalti
ninkų pasmerkimas butų su
teikęs bolševikams progų pri
kibti prie SLA. buvo niekkš 
kitas, kaip tik, matoma, tų 
pačių advokatų sugalvotas 
ąutętas pasityčiojimas iš SLA. 
nArių, kaip vienas iš būdų jų 
akių apdumimui už hegėdiš- 
Ją didžiumos narių valios pb 

ojų paniinymą ir išrinkimą 
į Pildomų ją Tarybą mažiaU* 
štai gavusiųjų balsų visuoti- 
UUOše balsavimuose prasikal- 
tusiųjų senųjų narių. Kub- 
met Specialė ‘ Tareilos Komi
sija patiekė išteisinimo *fcrėzo-

liuęiją; thi ApkAllihtiėji P. 
Ti mtehii btfUavo Už savęs iš- 
tęįslhinią (ISČhius dfg. K. bU- 
gįh
/Ir dar tokie advokatai nesi- 
(JrbVi šakytis, kad jie tą pa
darę SLA. gerovei. Tai bent 
“didvyriai”!... KAltiriinkris iš
teisino ir SLA. nuo bolševikų 
tųšyhilį išgelbėjo. Gabus tie 
pnisų advokatai, tik gAilri, 
kąd jie savo gabumais tik vė
ją ' garniu. —

ILLINOIS UNIVER
. 8ITETAS

IMfo f'. Hnkttu 
Vi M a

A

IlliimU UbivėHitelaa ramta- 
si Champalgh —Urbauoj, apie 
50 mylių į bytžiemius nuo ge
ografiško Valstijos et'litro-. Že
mės plotas; aut kurio yra pa
statyti UhiveVSiteto trobesiais 
paprastai vadinama “čam- 
puš*’. Vieta nepaprastai graži, 
—visur augu dideli medžiai 
bei gėlės. Universitetui pri- 
kldusaiili žemė randasi tafp 
champaigu ir tirbanos. Daž
nai tie miestai yra vadinami 
dvVnidišį kudatigi jib esti la
bą! arti vienas antro. Fakti- 
nai atrodo, jog tai yra vienas 
miestas. Bendras abiejų mies
tų gyventojų skaičius siekia 
apie 30,000.
Universiteto inkorporavimas.
„ Illinois universitetas tapo 
inkofpbftiolas vrišaHo 2# d., 
1807 m. Tada jis buvo žino
mas kaipo “pramoniškas uni
versitetas.” Champaign ir Ur- 
bana tebebuvo visai maži 
miestukai, —- turėjo vos kelis 
šimtus gyventojų. Formalis 
universiteto atidarymas įvy
ko tik sekamais metais, —ko
vo 2 d. 1868 m. Įsiregistravo 
pirmrim semestrui vos 50 stu
dentų. Vėliau jų skaičius pa
didėjo ligi 77. Profesorių bu
vo tik du; kiek vėliau priim
ta dar vienas instruktorius.

Kadangi tai buvo pramoni
nis universitetas, tai mokytis 
tegalėjo tik vyrai. Porai metų 
praslinkus, pradėta priiminė
ti ir moterys. Šiais laikais 
moterys sudaro apie vieną 
ketvirtadalį visų studentų. Čia 
jau reikia pridurti; kad 1885 
n). “General Asscmbly” per
mainė universiteto vardą, — 
pavadino “University of Illi
nois.”

Mokslas ir mokslo įstaigos.
Kai universitetas atsidarė, 

tai pirmą semestrą buvo mo
koma algebros, geometrijos, 
fizikos, istorijos, retorikos, 
chemijos ir lotynų kalbos. Tai 
buvo bendras mokslas, neš 
universitetas jokių atskirų de
partamentų neturėjo. Tačiau 
reikia pasakyti, jog dar 1850 
m. Chicagoj buvo įsteigta ap- 
liekorystės kolegija, o kiek 
vėliau ten pat buvo įkurta 
dentisterijos kolegija.

Tokiu bildu šiandien Illi
nois tinivetšitetas raudasi 
dviejose vietose, — Chicagoj 
ir Chainpaign-Urbanoj, kur 
rartdasi 68 trobesiai. Priegtain 
eksptefiinėntaliame Ukyj uhi- 
veršitetas turi 35 trobesius ir 
Chicagoj 6. Eksperimentalis 
ūkis susideda iš keliolikos 
šimtų akrų žemės. tJniversite- 
tas turi 14 departamentų arba 
fakultetų: inžinierystės, pre
kybos, agrikultūros, teisių, 
dentistęrijos, medicinos, ap- 
tiekorystės, žurnalistikos, mė
lio ir tt.

Pėskutiniais metais univer
sitetas priskaitė 13,173' stu- 
dėhtuš ii4 tupėjo 1,4^8 profeso
rius bei instruktorius.

Studentų gyvenimas ir. 
sportas.

. Kadangi studentams tenka 
universitete išbūti beiit kelis 
metus, kol jie baigia mokslą, 
tai jie dalyvauja įvairiame 
veikime. Visokios rųšies spor
tas ypač suartina studentus, 
pirmą vietą, žinoma, užima 
“futbolas”, kuris turi didžiau- 
sj skaičių pasekėjų. Kada į- 
vyksta futbolo lošimas Memo-

tAtrtte-K 0 A; fihbtoj

Brig. mm. bėihmau b; gIas- 
šfobtl, WA8hihgt6lW pblibijus 
viršihihkAš.

gijos. Jis yra pasiryžęs visas* 
kliūtis nugalėti ir išeiti į pla
tųjį gyvenimo vieškelį.

Kifek plačiau parašiau apie 
Illinbiš Uiliveršitetą vien to
dėl, kad supažindinti lietuvius 
su ta mokslo įstaiga. Tarp jų 
juk yra tokių, kurie rengiasi 
savo vaikus leisti į mokslą.

Jie gali drąsiai pasirinkti Illi
nois universitetą, kuris randa
mi stebėtinai gražioj vietoj. 
Pro pat universitetą vingiuo
ja upė. Pasivaikščiojimui yra 
įtaisytos alėjos. Jaunuoliai, 
kuriems čia teks praleisti ke
lis inetus, tikraiv įsigys malo
nių įspūdžių.

Hal StAdiumc, hfi dAžhai štt- 
šiichkd llgt 8'0$)0 žnimiią. 
Futbblb rimgtynėš yfA rengia- 
iUoš li'ė pUsiŲblnynib tikslAis, 
bet tam, kAil suteikti studen
tams pi’Amoįtą. Beisbolas, 
“basket bąli”, bėgimo lenkty
nės ir tennis talį) pat Užima 
labai svarbią vietą. Apie pU- 
sė studentų bandb.savo gabu
mus vienoj ar kitoj sporto 
srityj. Spolrtihihkai turi savo 
organizaciją, kurį yra žino
ma kaipo atletų susivieniji
mas. Jam priklauso 11c tik 
stitd'ehtai, liet įr profesoriai.

Memorial Stadium yra vie
nas didžiausių šioj šalyj. Prie 
jo pastatymo daugiausiai pri
sidėjo “G” Iliiff. . Stadiumo 
išvaizda primena arklio pa- 
SAgos pavidalą, žmonių ten 
gali liuosai sutilpti ligi 85,000.

■ ■

Atletikos kliubdi ir laikraštis.
U h i versi totas ’/ turi keturis 

atletikos kIiubuX irba “gyins”, 
—du vyrams ii*7du moterims. 
Kiekviename kliube yra įren
gta moderniška maudyklė ar
ba “pool”. Kadangi atletikos 
direktorius “G” fHuff yra la
bai didelis plaukimo entuzia
stas, tai labai daug ir studen
tų pamėgsta tą sportą. Turiu 
pasakyti, jog tarp lietuvių stu
dentų randasi , labai šaunių

kiitlc teh Kirba, vAlgd, miega 
ir tinkšmhiAsi. Sbitčshi stu- 
dchtai ibdkiha jtttthUbshis ge- 
Hį pAŲtbciiį bet kftip lilbiiš- 
kai bendrijoj sugyventi. Kar
tas nito karto yra rengiami 
pasilinksminimai. Paprastais 
VAkatAis pabšijbno taisykles 
reikalauja, kad po 7 vai. va- 
kdfb iiebutų jbkis triukšmas 
kelidindš. Afrtt, studentai turi 

okytis.
Tačiau daugelis studentų

jbkičUiš pAhŠijbhnihš nepri- 
klaUŠb. Jlb gyVbha įlHvAtiško- 
šč šeimušč it* veda; taiį) sa
kant; hteŲi*ikitthšrtm4 gyveni
mą. PHe UhiV'efŠiielb fandasi
gana daug namą, kūną savi- 
blftkak galima šakyti; tik ir 
pAšilaikb iš studentą; — nuo
moja jiemš fcambatluš. Ta
čiau visai nedaug lėta tokių 
šeimą, kimios gamintą stu- 
dbutams Valgį; Mat, fandasi 
nemažai “boatding čiubs,” 
km* Už valgį iHlSėtibai pigiai 
terbkiibjama.

Studentes taip pat tufi savo 
pansijbhus, kilriC yk*a vadina
mi “šbėotaties”. Tokią pansi- 
jobą studentės illiuois univer
sitete tliH 36. kiekvienas pan- 
sijOhAS tilt! SAVO asbr‘oraty 
lUbtiną”, km*i prižitmi studen
čių kambarius.

Kad gyventi pansijone, rei
kia turėti nemažai pinigų. 
Daugeliui Studenčių tai yi*a 
nepakeliama našta. Todėl jos 
apsigyvena rezidenciniuose 
apartamentuose, kurie yra 
universiteto priežiūroj. Ten 
galima gana ekonomiškai 
pragyventi. Bet už tai pačios 
studentes tUH sdvo kamba
rius prižidrėti. Kai kuriuose 
tokiuose apaftAmentUosč gy
vena ligi 150 Studenčių, — ii* 
gyvena gaha linksmai.

Ateitis.
Atrodo, kad kiekvieno stu

dento gyvenimas yra links
mas. Ir tai visai natūralu, — 
stUdehtai yra jauni. Jie ruo
šiasi gyvenimui, šVajoja Apie 
tai, kokius ' didelius darbus 
galės atlikti ateityje. Nors stu
dentui dažnai tenka su viso
kiais trukumais susidurti, bet 
jis yra pilnas vilties ir ener-

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

Illinois Universitetas leidžia 
savo dienraštį. Tai bene bus 
didžiausias mokyklos leidžia
mas laikraštis visoj Amerikoj. 
Laikraščio vardas “The Daily 
Ulini.” Jis .visuomet išeina še
šių puslapių, o kartais ir aš- 
tuonių. Jo puslapių didumas 
yra tokis, kaip ^‘Naujienų”.

“The Daily Ulini” stengiasi 
dėti tokias žinias, kurios galė
tų patenkinti abiejų miestų 
gyventojus, nes jiems jis yrA 
skiriamas. Prie ląikraščio dir
ba beveik išimtinai studentai;

Pansijonai.
Amerikos studentų gyveni

mas turi ttiin įikrų savybių. 
Prie universitetų yra suorga
nizuotos taip vadinamos “fra- 
turnitieš”, kur gyvena studen
tų grupės, Tas įstaigas galimA 
pavadinti ■ pAnšijdria is. Kiek
vienas jpahSijbftAš turi šavd 
namus, kttr studentai sudaro; 
taip sakant, Yieftą didelę šei4 
mą. Tie fiAiišijbhai kainuoja 
nuo 50,000 ligi 425,000 dole
rių, — tatai priklauso 
trobesio liuoŠriuiąb.

kiėkviėhaiiie, jĮahsijohe gy
vena hilb 30 ligi 50 studentų;

Tie paiišijbhai kainuoja

nuo

Digestible 
asmilk 
itself!

f? J!
o) 1

KRAFT
Velveeta

skanų natiją sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pllftaš, riebus 
SUrib škbiiiž pfltlhkA plrLe 
kitų valgią! žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ii* jis sveįkaa — teftfiiidi 
viršlcihaši,
tyras patš piėtiasl

Pabandykit j j ši Atidlė 
—dėl kcpfmri te šėhdvi- 
čių. JUsą grčšferhjiiW 
tbri jį pusės svaro pakė- 
liuoso.

tyras kaip

“ -"r—»—

TOLIMAS TAUTIETI!
NaUjtefnš Blefams praside^aiit hėuŽitnteš šah Užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietutbjė ttžprenume- 
rubtl plačiai žinomą Lietuvoje laisvos ibiritieš mėnesinį 
niokšid, Visuomenės te iitetaturos popuiiarą žurnalą

RULTURA
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metą — dol ; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų, -^4 doj,; ketvirčiui — dol, , x

Adresas ’ Litiiania, Šiauliai Aušros aL 15. “Kultūros” 
ž. adrnin.

dol,; ketvirčiui —• 1/2 4ol. ,

Pienas yra taip daug 
gėresnis dėl jus!

QĖRKlT pieną, kad numalšinti troškulį, kada Šią 
vasarą keliaujate ar piknikudjate. Jis teikia dvi- 

nuliį vertę už jūsų pitiigUs.

Pirm visko, jis yra vėsus ir atgaivinantis. Jame 
nėra nieko, kas suardytų net ir opiausi skilvį. B: 
to pienas taipgi yra stebėtinas sveikatos budavotojas. 
Jis priduoda greitą criėrgiją seniems ir jauniems.

Specialiahi paiivaišlnitnui. pabaddykite feovvman’s 
-į Pieną. Extra rupestingtlmas ant kiekvieno žingsnio 

padaro jį extra gerą. Jus rasite jį nepalyginamai 
geresnio skonio.

Telefonas SUPerior 6800

D AIRY COMPANY

MUK Geresnio
Skonio
Pienas

? • in« . ,,

*

PRANEŠIMAS-
Chicagos Lietuvių Šviesuomenei 

šiuomi pranešame, jog miisų RADIO VALANDA nuo pir
madienio, Rugpiučio 1 d., 1932 bus perkelta iš Stoties W. 
H F C į ■ '" *

Radio Stotį W. G. E. S.
Programai eina ir eis kas Pirmadienį, 8 vai. vakaro. 

Įsitėmykite Naują Stotį.

CITY FURNITURE COMPANY
2314 -16 West Roosevelt Rd.

.  Įililil ūmi.................  ................. .m ii. 'iM. ..     III-............................... ..........

Rugpiučįo Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgą laiką jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darome visokius pa- 
taišynitis ir remodeliavimą. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
68Š5 Storiy Island Avė.

Td. Hydt Park 3459
uiiii ~ 1 ...i

WISSIG
Specialistas iš 

. Rusijos
KĮpit<ąps

Pasauliniame kare

(SYEIO VISAS LIGAS VYRŪ~HT MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAJP UŽSISENfiJUSIQS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciafiškai gydo ligas pilvo. pląUŽi®. inkstų ir pūslės, užnuodijimf krau
jo. odos, ligas, žaizdas, rcūmaitintą, gaįvbb skausmui, skauitn^ 
roję, ko^jinrb gerklės tkaudėjbnį ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgydyi, apeikite Čia ir peksiukiįnkiK k? jii 1 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
Wal./ OFISO VĄLĄNDOS f*' * 
valanda' ir nud 5-8 valandai 'ii

į įr paslaptingas ligas, Jeigu kiti ne- 
pehitiktinkih jums gali padaryti, 

išgydė. Uksunlins Patarirbis
t Kasdie nttb 10 valandos ryto iki 1 

landai >akce. Nedaliomis nuo 10 ryto Iki, 1 
/fc>Was Kėelet Av<* Tel. Crawford 5573

.i. .
4

DOUGLAS BATUS 
3514-16 W. ROOSEVELT R0AD 
arti St. Loųis Ąv«. Tat. Kedatie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
* s^imming poot

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7

... r ■ y-



choru

ŠOKIAMS GROS P. GEORGE STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS ĮŽANGA TIK 35 CENTAI

Turėsime piknike vieną geriausių garsiakalbių, kurį parūpins Pe- 
oplės Furniture Company, rakandų ir muzikos instrumentų lietu
vių krautuvės. Bus taip pat daug kitokių pramogų.

šokiai prasidės nuo 2 vai. po pietų. Gros p. George Steponavičiaus 
orkestras.

Programą išpildys pagarsėjęs Chicagos Ukrainiečių Choras po va
dovyste p. GEORGE BENETZKY.
Ukrainiečių choras yra pripažintas geriausiu Chicagoje, 
kontestuose, per paskutinius dvejus metus jis laimėjo pirmą do 
vaną. ■ •

■ O'
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NAUJIENOS
ne LithuaiUfa Daily News 

f abUshed Daily Except Sunday by 
lh» Lithuanftin News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina t
Chicagoje — paStu: 

Metams •••••••••••• 
Pusei metu •••«•• •«« •••••••*■
Trims mSnesiams _____
Dviem mėnesiam 
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Seniaus būdavo daug ginčijamasi apie lai, ar kapi- 
taližmo sistemoje kapitalas koncentruojasi) ar ne. So
cialistai sakydavo, kad taip: laikui bėgant, kapitalas 
susirenka vis mažesnio skaičiaus turtuolių rankose, o 
plačioji masė žmonių patampa beturčiais, proletarais. 
Bet liberalai su ta nuomone nesutikdavo. Jie sakydavo, 
kad turtams augant skaičius turtingų žmonių nė mažėja, 
bet didėja.

Kieno gi yra tiesa?
Čia paduosime keletu skaitlinių, kurioš tą klausimą 

nušvies. Prieš 22 metus, t. y. 1910 m. Amerikos Jung
tinėse Valstijose buvo daugiau, kaip 200,000 pramonės 
kompanijų. Iš šito skaičiaus 200 stambiausiųjų kompa
nijų turėjo 33% viso pramonės turto; o tuo tarpu kad 
200,000 kitų kompanijų valdė 67%.

Praėjus dešimčiai metų, t. y. 1920 m. tas santykis 
pasikeitė šitaip: 200 Stambiųjų kompanijų valdė 39% 
viso pramonės turto, o 250,000 kitų kompanijų turė
jo 61%.

Pagalios, 1930 metais santykis tarpe stambesniųjų 
ir vidutinių bei smulkiųjų pramonės biznių buvo toks: 
200 pramonės milžinų valdė 49% viso pramonės turto, 
o 300,000 kitų kompanijų valdė 51%.

Šitos skaitlinės aiškiai rodo, kad stambusis kapi
talas auga daug sparčiau, negu vidutinis arba smulku
sis kapitalas. ' Iki 1910 metų nedidelis skaičius pačių 
stambiausiųjų pramonės kompanijų buvo paėmusios | 
savo rankas trečdalį Viso pramonės turto Amerikoje. O 
per sekančius 20 metų jau tos kompanijos Užvaldė be
veik pusę (49%) pramonės turto!

Apskaičiojama, kad jeigu panašiu spartumu stam
busis biznis augs ir toliaus, tai 1950 metais du šimtai 
didžiausiųjų kompanijų valdys ne mažiau, kaip % pra
monės turto Amerikoje.

Tai nėra jokios abejonės, kad kapitalas koncent
ruojasi.

Bet, antra vertus, reikia pripažinti, kad neina ma
žyn ir kapitalo savininkų skaičius. Kompanijų turtas 
priklauso šėrininkams (akcininkams). 1910 metais 
Amerikoje buvo daugiau, kaip 5 milionai įvairių pra
monės kompanijų šėrininkų. 1920 metais tų šėrininkų 
buvo daugiaus, kaip 10 milionų. O šiemet, sulig pas
kiausiais apskaičiavimais, korporacijų šėrai priklauso 
24 milionams žmonių.

Vadinasi, per 22 metus “kapitalo savininkų” skai
čius užaugo beveik penkis kartus!

žiūrint paviršium j šitas skaitlines, gali atrodyti, 
kad tai yra nepaprastas kapitalistų skaičiaus augimas. 
Bet jeigu tai butų tiesa, tai tuomet reikštų ,kad Ame
rikoje šiandie yra net 24 milionai kapitalistų, — kas, 
suprantama, yra absurdas.

Kapitalistų, palyginti, yra nedaug. IŠ tų 24 milio
nų, kurie turi kokių nors korporacijų serus, tik labai 
nedidelę dalį galima laikyti kapitalistais. O milžiniška 
dauguma tų žmonių sukišo savo pinigus į “stakus” bet 
jokio balso kompanijose jie neturi. . Daugelį didžiau
siųjų korporacijų valdo asmens, kurie turi visai ne
daug šėrų.

Taigi pasirodo, kad kapitalo savininkų skaičiaus au
gimas visai netrukdo kapitalo koncentracijos. Tie, ku
rie yra formalui kapitalo savininkai, jo nekontroliuoji, 
Kapitalo nuosavybė it kapitalo kontrole yra du visai 
skirtingu dalytai.

Jeigu vieną gražią dieną valdžia nutartų supirkti 
visų kompanijų šėruš, tai ji pasidarytų pramonės Savi
ninkas; vadinasi, pramonė butų “suvalstybinta”. Bet 
tai dar anaiptol nebūtų galas kapitalistų viešpatavijnui. 
Kad jų viešpatavimas, pasibaigtų, turi būti iš jų rankų 
atimtas pramonių vedimas (manadžmentas).

.s .Ą, k2- ■ į-

MIKLŪS POLITIKIERIUS

Anglijos liberalų vadas, KDavid Lloyd George, labai 
aštriai kritikuoja Ložanoš sutarti apie vokiečių karo
Reparacijas. Jisai sako, kad toje konferencijoje nebuvo 
liieko tikro nutarta, kadangi nė vienas politikierius pa
kutyje neturėjo(drąsos pasakyti, kas pasaulyje dedasi.

~ te, kas užkrovė pasauliui tą reparacijų prob- 
jeigOe pats'įloy^ ^

‘A 4 ’

eorge, kartu su kitais Ver-

salės taikos sutarties autoriais? jeigu 1918-19 metais 
buvęs tuomet Anglijos premjeras butų nepataikavęs šo- 
vinistiškam žmonių sentimentui, bet butų turėjęs drąsos 
stoti už tas taikos sąlygas, kurias principe buvo priė
musi Vokietija, pirma negu ji padėjo ginklus, tai Eu
ropai butų buvę sutaupytą beht 13 nietų nerimo, sui
rutės ir reakcijos.

Lloyd George šiandie kaltiną kitus Už savo nuo
dėmes.

KOMVNIStAl ARDO IftUft- 
StUVlŲ STREIK4 ’

Rubsiuvių Amnlgnnirtted 
unija nutarė iššaukti darbi
ninkus Ncw Yorke į streiką 
prieš nepakenčiamas darbo 
sąlygas šapose, prieš algų ka
pojimą ir kitas darbininkų 
skriaudas.

Bet tuojaus kotaUhistai su
tvėrė neva iš eilinių nėrių 
(“rahk and file”) komitetų ta 
Išėjo kovon prieš uniją.' Jisai 
leidžia atsišaukimus Į rUbšiu- 
vhs, ragindamas Juos hėklau- 
šyti unijos vadovybės, bet or
ganizuoti dirbtuvėse “streiko 
komitetus”, kurie statys sAvo 
rcikalėvihnis bosams ir “už
duos smūgį parstdėvusiomš 
unijos viršininkams**.

Tdkš komunistų komiteto 
atsišaukimas yra perspaus
dintas “Laisvėje**. Tenai, be 
ko kita, skaitome:

“Jūsų pirmutinė Užduo
tis yrė» kaip lik bps sĄŠauk- 
tas dirbtuves susirinkimas, 
priverst išrinkti streiko ko
mitetą. įsakykite tam ko
mitetui, kad jus nepriinisi- 
te jokių algų kapojimų ir 
kad niekas neturi teisės 
jums pasakyti eiti Į darbą, 
kol jus patys neužgiršitb 
ant kokių sąlygų grĮŽtėte...

“taigų mes sušvienysinib 
dirbtuvėse ir visur užduo
sime skaudų smūgį bo
sams ir pėršidAvėliams unl- 

■ jos viršininkams, mes lai
mėsime geresnes sąlygas 
darbe ir sulaikysime algų 
kapojimų.” 
Komunistai apsimeta, kad 

jiems neva rupi rubsiuvių ge
rovė labiau, negU Unijai. Bet 
tikrumoje, kutatydaml darbi
ninkus eiti prieš Unijos vado
vybę streiko inetu, jie Ardo 
streiką ir padeda darbda
viams.

SUSlKinTlMAS tiE-
TUVOS ĖVftNAtiStV
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Sąryšyje su Marčiulioho afe
ra, apie kdrlą “Nahjltatbše** 
hnvo neseniai rašyta, kilo 
aštrus, konfliktus Lietuvos lai
kraštininkų tarpe. "L. Aido” 
(tautininkų partijos laiktai- 
čio) redaktorlūš, VaiehlinAš 
Gustainis, baisiai išplūdo 
“Liet. Žinių** ir “Dienos NAU- 
jiehų*’ redaktorius už tai, kad 
šie savo laikraščiuose pami
nėjo^ jogei Marčiulionis apga
vo net savo seną pažįstamą 
Gustainį.

Oficiozo redaktorius pa
reiškė, kad kitų dviejų laik
raščių redaktoriai esą aršesni, 
negu apgavikas Marčiulionis, 
nes jie esą “tikri doroviniai 
banditai”, su kuriais “doras 
Žiogus SAntykių negali thrė- 
11.” JlSai padavė Žurnalistų 
sąjungai skundą prieš tUoS re- 
daktorius ir pasisakė, iki skun
das bebus išspręstas, juos bot- 
kotUostąs.

Atrodo betgi, kad p. 0WAl- 
nis pasikarščiavo ir išskaitė 
savo oponentų raštuose tą, ko, 
juose nebuvo. Mes pažiurk 
jonie, ką pasakė “L. žinios” 
apie Gtistainį, aprašydamas tb 
apgaviko Žygius. Jos patat- 
nėjo, kad Marčiulionis buvo1 
susidrąugavęs su dabartiniu 
tautininkų organo redakto
rium dar iš mokslo metų, ir 
toliaus parašė štai ką:

“Jis (Marčiulionis) suma
nė blogai išnaudoti net se
nąjį p. Gustainio draugiš- 
kuM|. 
jo

sutaanė Uip Sau, be Gustai
nio Žinios, pasidaryti jo žirą 
ir tbkį vekselį paleisti į pla
tųjį pasaulį. Ką, O gal ką 
gero jis ir atneš... Atnešė. 
Supratęs, kuo čia tai visa 
kvėpia, p. Gustainis tokiu 
Seno draugo he’draUgišku- 
mU pasijuto įžeistas ir apie 
tai pranešė kam reikia.” 
Ko čia Gustainis dėl šito pa

pasakojimo ėmė kabintis ant 
sienų ir šaukti apie “dorovi
nius banditus”, yra gana sun
ku suprasti. Tur būt, j n to 
skaudus priminimas, kad Mar
čiulionis buvo tautininkų šu
las ir kAd dabar Jisai bandė 
išnaudoti sdvo žulikystėms se
nąsias pažlhtis.

ar
ir
ir

pabraižą ir parašą, jis

Kifrhilių vatytnas
ziu^o Dr. A.

Pereitų sykį tašiau apie ap- 
sikrėtlmą šeivihėtis kirmėlė
mis (roUndworm) ir pasiža
dėjau paaiškinti, kaip Jij nu- 
ši kratyti.

Reikia tikrai sužinoti, 
esama kirmėlių žarnose 
kokios jos veislės. Spėjimo
nuožiūros neužtenka, kuomet 
gėlimą lengvai ištirti. Mėšlo 
menkos dalies egzaminavimas 
parodo, ar esamu kirmėlių 
kiaušinėliu jame. Kiekvienos 
veislės kiaušinėliai yra kito
kio, todėl lengva, pasakyti, ko
kiomis kirmėlėmis ligonis yra 
apsikrėtęs ir gydymų pritai
kyti. Ne visų yeislių kirhielės 
galima yra Hvgryti tais pa
čiais vaistais. 'sbfVittės iki Šitft 
buvo vėtambs lisninko alie
jum urbė saųtoninu. Vietoj 
aliejaus tėvtfi <• duodavo vai
kams iishinkp jAėkių su cuk
rum arba syrupu. Santonino 
duobiama kas rytas arba kas 
antras rytas po pusę grūdelio 
vaikams jaunesniems vienų 
motų, po grudų ir p6 du gru
dų vaikams huo motų iki pen
kių senumo ir po 2 ir 3 grū
dus šenešniėtas. Sykiu duoda- 
Ma ir* ricinos Ur ko kito vidu
rių paliuosavimui. Pavojus 
yra tame, kad stantoninus ga
dina regėjimą ir ne višhnmet 
išvam višhs kirmėlės. Jo duo
dama trys dozbš.

Lišhinko aliejus yra labiau 
patikėtinas vaistas. hiena 
prieš gydymų iigbhis gauna 
tik minkštų arba skystų valgį 
ir jo viduriai pėlihosuojami. 
Ryte Jis gauna gabalėlį cuk
raus, ant kurio užlašinama kė 
Ii lašai minėto aliejaus. Vai
kams duodama 2, 3, 4, 5 arba 
daugiau lašų. Suaugusiems 10 
lašų. Pakartojama kėš rytas 
pėt 2 Arba 3 dienas — ne il
giau. Už valandos ar 
po aliejaus gavimo 
gauna ricinos vidurių 
vimui. ? Tečiaus nėra 
nustatyti lisninko aliejaus do- 
aą. Paprastai jis nekenkia, 
bet kartais ligonis apsinėodi- 
ja. Ypač pavojinga jį dUotl 
husifonėjustetas ir širdies ir 
taksių ligas turintiems lįgo- 
niatas. Karlais ir visai svei
kas žmogus nuo lisninko pra
deda alpti ir miršta. Ką jau 
bekalbėti apie gydymąsi hė- 
mife) kuomet net gydytojai 
Vartpja višus atsarguntatsį ir 
susilaukia nelaimių.

Yra apta 3od ir kitokių vais
tų kirmėlių varymui iŠ žarnų. 
Pradžioj kiekvienas giriamas, 
bet ilgesnis vartnjimas paro
do, kad kiekvienas vaistas tu
ri kokius nors trukumus ar- 
bų sudaro kokius nors pavo
jus.

paremtas nuodugniais

jimais ir skaitlinga praktikė, 
yra Nexylresorsinolo arba 
kaprokolo vartojimąs. šitą 
vaistą išdirba Sharp and De
li me kompanija Balti more, 
Md. Per kelįoliką pastarųjų 
įdėtų jis buvo vartojaipaš tū
lų šlapinlnio Organų ligų gy
dymui. Gal tolesni ttaihėjl- 
ihai atras ir jį netinkamų, 
vienok i5r-ėi( P. Lamsoi), H, 
Rrown ir Č. Ward iŠ Nash- 
ylllc, Teita., kur nito kirmė
lių kenčia didelis gyveiitojų 
skaičius ir kur jie dabė ttal* 
liejimus remiami Rockėfellelr* 
io FondėcijOs, tvirttaa, kad 
Ncxylrešoršiholo vėrtojihias 
davęs geresnių davinių, negu 
Visi iki šiol vartojėhlieji vais
tai. Svarbiausia, kėd nuo jo 
neteko matyti apsinuodijimų, 
alpinių ir mirčių. Vaistas yra 
aštrus ir gali išdeginti burnos 
plėvę arba erzinti skrandį, 
nuo ko gali įvykti vėmimas, 
degini m aš po krulihe it kiti 
simptomai. Kėd apsaugojus 
biičhą, kompanija pradėjo 
dirbti cukrumi apvilktas plo- 
kŠtulcs, kurias ligonis nhryjn 
ir vaistai hegahha ptagos pa
liesti burną. Vaikai, negalė
dami jas nuryli, bando ' su- 
krainl vi i ir iššutina bumų. 
Kuomet pats gydytojas prižiū
ri vaikus, kuoniet vaistai duo
dami, nemalonumo neįvyksta. 
Sargiausia, kada pats gydy
tojas mato ir suaugusius Vais
tės tinkamai hOryjėnl. baž- 
hat užtenka vieiios dozoš, 
kariais reikia dvejų Arbė tri
jų. Jos pakartėj ambM kas die- 
hė arba kės ėhtra. šitas Vais
tas išvaro ne tik šeivines, o ir 
kablines (hookworm) kirmė
lės.

Butų gerai turėti tokį vaiš
ią, kttaį žmonės galėtų varto
ti be gydytojo pHėžiittaš, vie
nok iki šio! jo nėra. Ir mano 
paaiškinimai turėtų patenkin
ti tik škaitytojlį žingeidumų, 
nes daugelis mano, kad gydy
tojai slopia gydymo budus, 
viėhdk pakartoju, kAd be gy
dytojo bandyti nusiktatyti 
kirmėlių dėbAtAffihą, Heš rei
kia ištirta AV Jlį taataa, ir tin
kamai prižiūrėti gydymą. Po 
jo Vėl reikia patikrinti, ar jis 
bhvo pasekmingas.

ginklus gamintis, o tada kas? 
Ar talkininkai pultų ją iš 
nąujo? Klausimas. Jei pultų, 
tai visas pasaulis į šipulius 
subyrėtų.

O vienok karo dievaitis ka
da nota ir vėl pasaulį parako 
durnuose paskandins; gal būt, 
dar ir mums teks tų durnų 
paragauti.

VicniiitČlė viltis gludi visų 
Valstybių niisigibki avi m e, ku
rto privalo reikalauti visų 
Sėlių darbo žniohės. Jau ir 
dabar tose šalyse, kur dau-
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dviejų 
ligonis 
liuosa- 
lengva

tirine-

giaus demokratybės ir lais
vės, kur darbo klases žmonės 
valstybes tvarkyme dalyvau
ja, — militaristai pradeda ne
tekti savo pražūtingos galios. 
Visi diktatoriai be karininkų 
pagalbos negalėtų pasilaikyti: 
jie visi ginklu šalį valdo. ,

Kai darbo masės nulauž ra
gus visokiems diktatoriams, 
tai bus galima rimtai apie 
nusiginklavimą pakalbėti. 
Šiuo tarpu musų diplomatai 
nusiginklavimo konferencijoje 
tiktai be reikalo licŽiuvfus 
plaka. — Mat.

gertt A. Vatotdh
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TAIKA AR KARAS
Pasaulio galindai Luzanoje 

baigia diškušimti husiginklA- 
vimo pSjęktaš. MtlsU Hoovė- 
Hs pasiūlė kabo ginklų ga- 
hiybn apriboti,. FrUrtciJa hb- 
šutinka (jinai dabar turi be
ne sHpriauslų ėrmiĮą ir dau- 
giaUših giiiklų); japbmja prie
šingą, Angliju ir-gi nenutinka, 
d Vokietijoj įrątaš Papeh tie
siog visiems špygų parodė... 
Italų diktatorius kalba apie 
savo tėvynės “saugumo” pa
laikytų kabi ginklais, tiktai 
tūžosiOš valstybės sutiktų. 
RUsija neturi Aiškauš nusis
tatymo: esą reikia saukti re
voliucijos laimėjimus, reikia 
ginti proletarų tėvynę nuo 
imperialistų ir tt. — vadinasi, 
dirba daugiaus šautuvų ir ge
resnio patakO...

Kaš-gi galų gale bhs: taika 
ar karas? Tūli diplomatai 
šiuo tarpu akis išvertę žiuri į 
Vokietijos generolų pradėtą 
šygį prie atsteigimo monar- 
cnijos Urba diktatūros. Vo- 
ktytiją, kAty IH Vct- 
salos sutarčių valdė Bismar
ko dvasia, t. y. kraujo trokš- 
taitą ftiiiiterteh} kuin^ty. 
iktiH sptjo Byvęhtctyihs įskii-

Itįįi pagarsėjus W|lsono šūkis 
apie deųVokratybėš pfaplėti- 
mą ir phiąikyiįią nttžUųė apife 
ųjiliohų Ainerikb$ j RUhų vy
rų, Veūsaies shthHys Apkalti
nt Voklelijb^ gehtVoIus ir 
kartu jos liaudį, — laimėtojai 
f antinai, pavergė “hunus”, bet 
dabar prisieini kontribucijos 
mažinti, gal būt karo skolų vi
sai išsižadėti.

Visi dar stiprinus ginkluo
jasi. Jei Vokietiją paimtų val
dyti genęroIAi, tai Jtašil tad* 
jaus pradėtų dar geresnius

v

NeMrd!o mtnynaš
Sįnlty 25 d. — Visai butų 

n'eprošalį jeigu čia turėčiau 
savo fonogramą. ŠĮ kartų da
rau užrašus ta tas mane la
bai pykina; bet Vėh Iteisin
ga* man įsakė būtinai jUoš
padairyti. Visi esame bčvbik
pakvaišę iš susijaudinimo,
kifrį sukėlė Godalmingui pri
siųsta telegrama nuo Lloyd*o. 
AŠ dabar gerai žinau ką ka
reiviai jaučia, kuomet ateina 
laikąs jiems eiti į mūšį. Po
nia ttarkerienė buvo viėnlh* 
tMis nsmuo musų grupėje ttė-' 
parodžiusi jokio susijaudini
mo. Bet pagaliau tai nėra 
visai nuostabu; mes itin rupi- 
notaės nieko apie tai jai ne
pasakyti ir visi stengėmės 
prie jos neparodyti, kad kas 
svarbaus įvyko. Esu beveik 
tikras, kad “senaisiais laikais” 
ji butų pastebėjusi permainą 
mUsg užąilaikyme, nors ir bū
tume mėginę ją užslėpti įvai- 
riausidiš budais. Bet pasku
tinėmis savaitėmis ji tuo' at
žvilgiu labai persimainė. Le
targas jų pradedd ėpimti vis 
tankiau, ir nors ji a t rodo 
sveika, ir stipri ta skruostai 
pradeda taudohuoti, Van Hel- 
singės ta aš toli gražu nesa
me patenktihti. Tankiai apie 
jų pasikalbame, bet kitiems 
apie savo 
hame hei žodžiu. Vargšo har- 
kerid nervai visai suirtų, Šir
dis plyštų iš skausmo, Jeigu 
jis Sužinotų, kad hlcš turime 
bent koltas blogus nujauti- 
taus. Va’h Hetsihgas yta man 
pasakęs, kad ją užhipnotiza
vęs, jis labai ėtydžiai štmii- 
juoja jos dantis.. ‘ Anot jo, 
pakol jo* dantys beina aštryn, 
bėra jokio pavojaus, kad JoJei 
įvykių nuodugni permaina 
btagbjoh pusėn. Bot jeigu 
musų hujautimąi išsipildj^, 
ateis laikės griebtis atatinka
mų žihgšhių!.., Abu žinome 
kėš Be atatinkami žinksniai 
yta, no’rš hėi vienas nedrįsta
me apie juos prisiminti. Bet 
hehtaihiė būti; bailiai ir jų 
vengti, nors. skaudu yra apie 
juos pagalvoti. “Euthana- 
žia” (lengva ihI0is) yra guo- 
džiąs ir reikšmingas žodis! 
Esu labai dėkingas tam, kuris 
pirmas jį pradėjo vartoti.

• Carienė Katarįnė** turėtų 
Užtrukti apie 24 valandės ke
lyje iš Dardanelio į VėVną, 
Jeigu laivas plauks lokiu pat 
greitumu^kftip. kčlyjte iš Lon
dono. Tokiu budu, uoste lai
vas turėtų būti anksti ryta; 
kadangi GrėTėš jokit: “ btitaV 
negalės ’ prieš tai pasiekti 
krantų, višV MėjOiUe ramlėi 
įpili. Sukelsime apfe 1 va- 
ląndą naktį, kad priešas tatt- 
sų neužkluptų ir bttlunte pa
siruošę su juo susikt.

Spalių 25 d., vidudienis. Jo
kių žinių apie Jąivo atvyki
mą. Šį ryt pbniOs Hairkerie- 
ųęs .hipnotiškas pranešimas 
buvo toks pat kaip ir visuo
met, todėl lapai galimas daik
tas, kad susiląuksime telegra
mos iŠ Londono ta iš laivo 
agento bet kuriuo laiku. Mes

me-

............
vyrėi, išskyrus Harkerį, esa
me labai užsikarščiavę; Mar
keris visai ramus, jos rankos 
šaltos kaip ledas. Pusvalan
dį atgal užtikau jį begalan- 
dantį didelį Ghoorka peilį, 
kurį visuomet nešiojasi su sa
vimi. Liūdna bus Grafo atei
tis, Jeigu kuomet nors to “Ku- 
,kH” Ašmuo pasieks jo gerk
lę. John t ano šalta, tvirta ran
ka darbą gerai atliks!

Šiandien Van įleisingas ir 
aŠ btivoine truputį susirūpinę 
ponia kiarkcrienc. Apie pie
tai ji įpuolė į savotišką letar
gą, kuris nei jam nei man ne
patiko; nors apie tą apsireiš
kimą tylėjome, nei vienas nei 
kitas nematėme didelio reika
lo džiaugtis. Visą rytą ji la
bai nerimavo ir pradžioje be
veik nudžiugome kad ji užmi
go. Vienok susirūpinome, 
kuomet Markeris atsitiktinai 
pastebėjo, kad ji miegojo taip 
kietai, jog nebuvo galima jos 
pažadinti. Nuėjome į jos 
kambarį persitikrinti. Jos 
kvėpavimas buvo normalis, o 
pati atrodė visai rami, ne- 
kankinahia baisių sapnų. Abu 
nutarėme, kad ramus, kietas 
miegas buvo jai geriausi vai
stai. Vargšė mergaitė, ji turi 
tiek daug nemalonumų ir 
skausmų, kad visai nenuosta
bu, jos miegas, atnešus užmir
šimą, padaro jai daug gero.

(Bus daugiau)

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti jų 
Naujienose. Kaina 10c.

SOStONIEClŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelmah, 284 Tremont St., 

asš.

yra guo-

Auibh bangA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45t.

“Naujienose” galimi gtai- 
tt Utttauajaus, Pietų Ame- 
HkėL fietlivtų laikraščius:

‘‘Nkhjttjt Banga” (No. 5) 
“Trlbnh*” (No. 4) 
Skilto Bk kiekvieno. - 

.. ... s — y-.**---____________

aga Bgaag sssis.------ =

LffiriivoN
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortei 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisis atdaras kasdic nuo 8^0 ik* 

8 valandai, iventadieniau nuo 

9 iki 1 valandai.



Lietuviai Gydytojai

Išleido naujų kvoterių

Daužonia langai

vasar

tore1

Banditas atėmė iš kasieriauš

AdvokataiSuvaržysią vedybas
0036

127

• 'V

irAkini

Laf. 8490

Ate.

y

ICAGOS 
1NI0S

>rie Michigan Avė. 
950—6377
— Ke t vergo vak.

1. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 
ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 

nedeliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Duoda nemokama ke 
lionę veteranams

1327 S<S. 4»d> Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Suv. Valstijos išleido j marke 
tą (rinką) tam tikrą sumą na?.’ 
jų kvoterių. Tie kvoteriai yra 
atžymėjami 200 metų sukaktu
vių nuo Jurgio Washingtono gi 
mimo.

Daktarui teks 
kalėti

Charles Shatt’as yra išvažia
vęs atostogoms. Jo įstaigą pri
žiūri John Guoga, kuris mate 
kaip vaikezai išėję iš biliardi
nės metę boles j langus.

Povilas Ambrose stovėjo ant 
gatvės kampo' tuo pačiu laiku, 
taigi ir jis matė langų daužy
mą, bet negalėjo nieko daryti 
tuščiomis rankomis.—žvalgas.

Peter Cohrad
Fotografuoju jūsų na

muose atba studijoj
6023 S. Ualstea St.

, >' (Janseri Stud.)
Rėš. 730 W. 62nd St.

Deportavo 300 negeisti 
nų svetimšalių

1646 W.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Atėmė pinigus Wie 
boldto krautuvėj

Mirė Albert B 
Messer

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ėtipiličio, 4 diėhą pardeta' įU 
tinti 111 bulvaras. Keliaunih

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. At R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIŠT

(fl tiri 20 ta.

4649 S. Ashland Avė.
< Tel. Boulevatd 6487

tuvėj, prie Lincoln ir Belmont 
gatvių. Pabėgo.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusia: 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tek Boulevatd 1401

IGN. 1. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valapdos: 2 iki 4, 7.iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

Išmokėjo algas moky 
tojams

vai. po pietį
vakaro, Nedėi

Pbone Midway 2880

(.ISTERINE
relteves

SOPE THROAT

šeštadienj pravažiavo pe>' 
Chicagą 300 svetimšalių, kurie 
yra deportuojami iš Amerikos 
kaip negeistini šiai šaliai as
menys. Tame skaičiuje vien iš 
Chicagos buvo 160 asmenų.

Sudegė statybai medžiu 
sandėlis

klausimai esą taikomi tam, kad 
mažinti galimų įvykti škirybiį 
skaičių ateity. Atsakymai į kak 
barnus klausimus, manoma, kiek 
tiek suvaržysią šliubų davimą.

kams bulvaras užsidarė. Ke
liauninkai dabar nebus leidžia
mi važiuoti tuo bulvaru nuo 
Cravvford avenue.

Darbas platinimui bulvaro yra 
varomas gan sparčiai. Bet žmo 
nių nedaug tedirba. Darbą ma
šinos atlieka.

—žinių kontraktorius.

H.i*ėa St., ;
Valafitfbš nuo 10—% nuo 6 iki 

Nedeliomis nuo 10 iki. 12

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 0597

šeštadienį Chicagos mokyto
jams išmokėta algų $2.244,143. 
Mokyklų tarnautojams miesto 
tėtušiai dar pasilieka neišmo
kėję apie $18,000,000 užvilktų 
algų.

Daugeliui yra žinoma, kad 
Walgreno nptiekose pirkėjams 
duodama biletai kartu su nu
pirktomis prekėmis. Tie bile
tai duodami laimėjimui automo
bilio.

Bendrai, tūkstančiai ir tuks 
tančiai biletų išduodama visoj 
Chicagoj tūkstančiams žmonių*. 
Rodosi kur jau čia laimėsi tą 
automobilį.

O vienok ir vienas lietuvis 
Marųuctte parkiets, p. Kund
rotas, laimėjęs Walgrcno lei 
džiamą laimėjimui automobilį 
Chevroletą. Taip teko nugirs
ti žmones kalbant.

—žinių rinkėjas.

Dentistas
4645 So. Ashland

• irti 47th Street

šiomis dienomis tapo paleis
tas iš Leavenworth kalėjimo Dr. 
dentistas Edward Spencer 
Brown. Dabar betgi jam ir vėl 
teks eiti, bet jau į Joliet ka
lėjimą ir sėdėti nuo 1 iki 10 
metų. Bausmė jau uždėta ryšy 
su apiplėšimu Werner Brothers 
saugiųjų voltų ant $1,000,000. 
Tas piešimas buvo papildytas 
1923 metais Chicagoj.

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Kardinolo Mundelėino įsaky
mu visiems Chicagoš katalikų 
klebonams išsiuntinėta sąrašai 
klausimų, kuriuos turės atsa
kyti norintieji gauti šliubų. Tie

ehi'U lt SobironA 
Rd. arti Western Av.

...........................................................jį
1821 &>• Halsted. Street

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

ano 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

160 N. LaSalle St. — pagal atitarti

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

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

ta langai National Restaurant, 
1841 So. tlalsted st., ir Shatto 
užeigos, 1843 So. Halsted St. 
Langai užmušti biliardo bolė- 
mis, kurios buvo surastos vi-

Reduces COLDS

66^

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

senos vo- 
susirišo su 

: dalyvaudamas rcpublikoniį 
būdamas jų nacionalio ko

jis buvo gabus kalbėto- 
politikierius

VALANDOS: 
nuo 
nuo

virš dviejų metų ligos savo 
Stevcnson, Mich., pasimirė 

. 5 8 m., kuris per ilgus

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomb ir nedeliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai Republic 7868

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 

laidų užtaikymui aky-

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

kampas 67th ir Artėliau Avė, 
Telefonai Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

YOUrEYES
Night ahd Morhing ta keep 
them Clean, Clear and Healthy

WHte for Frec *‘E 
or f,Eyc BėaUty1

Marine Co^ Dept. H. S., 9 B. Ohio St.,Chieago

Trys šimtai didžiojo karo ve
teranų, grįžusių namo iš Wasa- 
ingtorto. užkliuvo Chicagoj ne
turėdami lėšų važiuoti toliai!. 
Gelžkeliai betgi sutiko vežti 
juos namo dykai ir tie vetera
nai apleido Chicagą.

Ofiso: Tel. Victory 6893 4
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Cehtra! 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venecišką ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 3 Ist Street 

Va!.: 10:—11 v. ryto, 2—4, 7— 
Nedeliomis ir šventadieniais 10

Kilo gaisras naktį iš šešta
dienio į sekmadiehį (apie 1 v.) 
R. T. Feltus Ihdustrial Lumber 
Company, 1634 So. 52 st., Ci 
cero. Padaryta daug nuostolių 
turtui.

DIL VAITUSH, OPT.
UĘTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akftį iptėinimd, hervuotomo, Skaudamą 

į akių karšti, nuima kataraktų, atsitaiso 
ttunipartgyst'ę ir toliregystę. Prirengia 
tėišiiigai akitiitti. VisUdse atsitikimuose 
egzaminavimas daromai id elektra, paro- 
dincių mažiausias klaidas. Speciali atyda 
Mreifriiifta j mokyklos vaikus. Valaridos 
riuo 10 iki 8 V. Nedeliomis jiaęal sutarti. 
Akinių kainos pOr pųsę pigiaus, kaip 
bUVo piridO.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisoinos bb Akinių. KAinds pi

giau kaip pirmiau;
4712 Sotith Ashland Ate.

Pboik BttifttiH 75«9

JARUSH
PhtsibAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GBABORIUS

Patarrtatiji laidštuv&te kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o uuių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooseVelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, 111.
Ttt Clc.td 5927

UtOmaik 
3420 

. Phon< 
PabedlHaii.. !

namy 
Messer, 
buvo tampriai susirišęs si 
spauda ir politika.

Gimęs Naujaj Anglijoj 
kiečių kilmės šeimynos. , 
svetimtaučiais 
politikoj ir i 
miteto nariu.
jas. rašytojas ir politikierius. Prieš 
keletą metų atvyko Chicagon vesti viešo 
aptarnavimo jihonių kampaniją svetim- 
kalbių laikraščiuose. Čia jis dar 14- 
biau susirišo su svetimtaučiais, juos at
stovavo politikoje ir kur galėjo juds 
protegavo.

Palaidotas bus gimtiniame mieste 
Conrod. Mass., kur jo senas tėvas ir 
dablr gyvena. LafdotuVėše Chitagos sve- 
timkalbių laikraščius atstovaus Johri R. 
Palandech.

Domicėlę ir Juozapą Muz 
deikius. Anelę .ir Joną Churus, Stepaniją įr Stanislovą Juriškiaučius. Lu 
riją ir Vladislovą Kondrotus. Eleną ir Jurgį Pilitauskiiis, 2 sūnūs — Sta 

anūkas, gimines Steponą Gunčauską, Do
—w -- „------------------ J

Kunaą pašarvotas randasi 6937 S. Artesian Avė

namų į Gimimo Paneles Š 
gos pamaldos už velionės sielą 
kapines.

Visi a. a, Elzbietos Artišauskienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
hudŠirdŽiai kvieėlapli dalyvauti laidbtlaVėse ir suteikti jbi piskutinį |>a- 
tarnaviriią ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sunai, Žentai, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

CHAS. A, PEPPER
* lietuvis Advokatas

10 N. CLARK ST. Rbom 1205
* Tel, Central 6166

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
Tel. Vfttory 1213

Atbaf 1800 W. 47th St. " ' -------
Pagal sutarimąVVilIiam Č Mitchell 

hAjfik1® ADypK5TAs, 2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1323 ».

Vahridči: 9 ryto iki 9 vakaro 1 
Nedilionh pagal sutartį j

DR. J. J,KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

• ■■ • ■ • ' : '■ ' . j •

Lietuves Akušerės*
Re*. 6600 South Artesian Aveniu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

metus 
svetini taučiti

f A Yardi 1821)

DR. G. SERNER
LiBTgyg AKIŲ ąPBČIALISTAS

■JM ' Patyrimai
f g Komplikuotuose

DR. A. J. GUSSEN
< LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nup 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioįii pagal totartj.
484£

k-Ray.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. l07th St. — 
Tel. Pullman

4600 S. Wood St

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cot. of 35th 8 Halsted Sta) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaia pagal sutarti
, 1 • -f , ■ _ 1

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevatd 5914 .

DR. NAIKEI.1S
756 W. 35th St 

(Čor. of 35th » Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniats pagal sutarti

, DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

JOSEPH j. greb
.' Lietuvis Advokatas

4431 So. AMml Aėt. 
Tel. Boulevard 2800 

Red. 6515 So. RockuuU St.
Tel. Republic 9723

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Nitoą Tel. Hyde Patk 33^

įJaMlai krutinėjo ar Rerklt51e gali 
pasidaryti, rinitus. Palengvinki t 
JUOS i 5 minutes ąu •'Mustorole”, 
—• '‘counter-irrltant'* t Uždedamas 
karta | valandų,, jis turi suteikti 
pagelba. Mlllonų vartojamas per 
ao^metil.^Ęekomenduojatrias dak-

DR. MARGERIS
Valandrist nuo 10 ryto iki 2 po pi 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakate, Sek* 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽiunas Borden) * 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St.» Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 12nd St. ntt6 6-9 
Telepbohe Rooievelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRAB0R1U ĮSTAIGA
ĖUDEIKI3 ir vėl riustebihd publikų fa savo nupiginto- 
mid kainomis už aukštos rųŠies palaidojimą. Meė niėko 
nefakuojame už atvežimų mirusio žmogaud kūno | inufa 
jotnigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui ė&ant, mtisU autėmobiliuš atvažiuos į jūsų 
h&ftttis lt atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausj pasirinkimą grkbų it kitų reikmenų it už tą pa* 
tarnavimą jums visai nieko ttfereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne. ' «

ftUDElKiS yi-H vithatiriis lietuvių. gi®boiSIiaj Ktttb 
iėikia KMbtilaAcU pAtAfhAviH^ 8u ikSjSSttti lietilviii pa- 
tefaiaūMjii; tlftoU keturis M4de!fni8W Ė<W&aš BU 
SSffaįtių. i»A§aiikite Et’DEIKį jiirm RreipaitEs kilt

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Labai Švelnus .. . «il«—■' 
nūs milinys parlnktinio aliu* 
jaus, Švelnaus uksinio, riiiKtl* 
nitj kaiušlnh). rotų prloškbtiii). 
SumaiAytas mažoml« itrimk*' 
mis dėl geresnio skonio.

Prtatutonms SVIĖŽlASv.zroMT 
ninkama kiiS kelios dienos.

I-nbanilyklt jji

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aūburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

J. F. RADZIUS
Pigiausias lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

MlfetehH. Liidotrivėsė patarriau- 
ja geriau ir pigiau 
ne?u 
priklausau prie gra- 

b|l išdirbystis 
OFISAS:

668 W. 18tb Street
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S- Halsted St. 

Tel. Victory 4088

HELEN KAZAITYTĖ •

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 7 diedą, 4:30 valandą 
ryte 1 9 32 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Hlrrisburg, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Juzefiną, tėvą Joną, se
serį Marijoną. dėdę Pranciškų 
Ražaitį, pusseserę Mary Ražaitis, 
pusbrolį Joseph Ražaitis. dėdę 
Jokūbą Viržintą. dėdyną Petro
nėlę Viržintienę. pusseserę Ber- 
niče ir Mary Viržintaites. pus
brolius Jacob ir Joseph Viržintus 
ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė. .

Apie laidotUves bus pranėšta 
vėliau.

Visi a. a. Helen Kazaitytčs gi- 
miriės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo, Dėdė, Dėdyna, 
Pusseserės, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

DR.M.T. STRIKOL'IS 
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS

,0 F I 8 A S:

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

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

Listerinė beveik riiomc talia* 
užmuša turinčias bendrume 
su paprastais šalčiais bakteri 
jas! Tas pdlerigvina jrisi 
gerklę, kada bakterijos ją sh 
skaudina, Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priteikime šalčio. Atsargu! 
studijavimas 102 žmonių lai
kė 2% žiemos mėiiėšių pi- 
irodė, kad tie, kurie plauna, 
gerklę su Listerine tiktai 
tesirgo šalčiais, tūrėjo 
trpūipesniūš ir ^4 ierigvėshiŪ!|' 
Už tdoš. kurie nesiplovėl 
Lambėrt Pharmacal Co„ St I 
Lobis, Mo.

. Lietuviai Gydyhjal
Dn Vincent C. Steele
/ Dentistas

4180 Archer Avenue

{vairus Gydytojai 
*w^w*s^w*X*wwwwww**w**w^w,**wwww**www*******s^*»

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo įtaigias it chronilkas ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiu ekktroc 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8a 

Valandos: nuo 10—12 pietų fe 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

ĮDR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboj 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

| Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 ild 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 v.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
l. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ke t vergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

JŪSŲ GRABORlba ; ■ •' ■ ' ■
. / ; 'Bktytfs ..

460^07 South Hermitage Avenue 
Viii Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Graboriai

S. M. SKUBĄS 
Lietuvis

GRABORIUS IR ĖALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
tel. Roosevelt 7532

• Hemlock 8151

DR Ve & NARES
GYbtTOJ^^R CHIRURGAS

Vilandol: 0—12, 7—9, Antradien
Ketvirtadieni vakarais pagal tistam 

- . . i --------- --- ---  * ;
Phone Briulevard 7042

Elžbieta Artišauskiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 5 dieną, 10:15 valandą va 

kare 1932 m., sulaukus apie 73 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Pane 
vėžio apskr.. Naujamiesčio parap., Mickinės kaime.

Amerikoj išgyveno 10 metų.
Paliko dideliame nubudime 5 dukteris

deikius. Anelę .ir Joną Churus,

nislovą ir Leoną Artilauskius.
mitelę Iždanauskienę ir giminės.

Kūnai pašarvotas randasi 6937 S. Artesian Avė., Grovehill 0382.
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiučio 9 dieną. 8 vai. iš ryto iš 

parapijos bažriyčią, kurioje atsibus gedulin
is ten bus nulydėta į šv. Kazimiero

esi 14th Street, 
ERO, ILL. 
rota etato 1160

Don’t

Colds

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

KitchenFresh!
KRAFT 

Mayonnaise

l
k



Universal State banko depozitorių 
susirinkimas

Penktadienį, rugpiučio 5 d.. 
Lietuvių Auditorijoj tapo su
šauktas Universal State banko 
depozitorių susirinkimas, į ku
rį buvo įleidžiami tiktai tie, ku
rie turėjo to banko knygutes.

Depozitorių prisirinko pilna 
Auditorijos didžioji svetainė, 
kiek galėjo tilpti— gal virš 
1,000 žmonių.

Atidaręs susirinkimą, J. Ku
lys paaiškino tikslą ir persta
tė Stulpinų vesti tvarkų, pakol 
nebus išrinktas kitas to vaka
ro vedėjas. Jam pakalbėjus ke
lias minutes prasidėjo svetainėj 
triukšmas ir perstatymas kan
didatų tvarkos vedėjo vietai. 
Tuojaus pasirodė, kad yra gru
pe trukšmadarių, kuriems ne
rupi depozitorių reikalai, bet 
rupi užvaldyti susirinkimų ar
ba jį išardyti.

Trukšmui kiek apsistojus iš
rinktas tvarkos vedėju Stulpi
nas ir raštininku to vakaro 
Turskis. Stulpinas pašaukė A. 
RypkeviČių pasakyti keletą žo
džių. Rypkevičia plačiai paaiš
kino susirinkimo tikslą ir nu
rodė, kad svarbiausia šio susi
rinkimo užduotis bus išrinkti 
komitetų, kuris patirtų, ar yra 
galimybės ir reikalo prašalinti 
dabartinį banko resyverį ir pa
vesti banko likvidavimą į depo
zitui ią rankas; apsvarstyti pla
nus ir ištirti galimybes banko 
]>erorganizavimui; prižiūrėti, 
kad banko turtas butų teisingai 
likviduotas; prižiūrėti, kad šė- 
rimukai atliktų savo atsakomy 
bes, jeigu bus banke trukumas 
ji- likviduojant; ištirti ar nėra 
papildyta kokių nors prasižen
gimų, ir jeigu yra, tai patrauk
ti atsakomybėn banko vedėjus. 
Prie to, papasakojo, kaip Noel 
State bankas buvo likviduotas 
ir kokias teises ten toks ko
mitetas turėjo.

Po jo, keletą žodžių tarė J. 
b'. Budrikas, kviesdamas depo- 
zitorius prie vienybės. Dar kal
bėjo gana karštai adv. Kaz
lauskas, kuris pasisakė, kad jai i 
yra kelias naktis nemigęs šio 
banko depozitorių labui. Jis 
atkartotinai pabrėžė, kad būti
nai reikalinga prašalinti dabar- 
t nį b^nko resyverį, ir ragino 
naudotis de'pozitoriams suteik
tomis jiems teisėmis.

Dar aiškino depozitorių tei
ses adv. A. šlakis ir adv. A. 
Olis. . Visi žadėjo teikti pagel- 
bos depozitoriams.

Pirmininkas šaukė vardais vi
sus banko direktorius, bet jų 
nė vienas nepasirodė.

Dar kalbėjo keletas depozito
rių, kurie nurodinėjo, kad jau 
depozitorių komitetas yra iš
rinktas ir kito rinkti nereikia. 
Pirmininkas paaiškino, kad pir
mesnis susirinkimas nebuvo 
plačiai garsintas ir kad tame 
pirmesniame susirinkime da 

]yvavo daug žmonių, kurie su 
depozitoriais neturėjo nieko 
bendro, tad toks komitetas ne
gali turėti depozitorių užsitikė- 
jimo, ir kadangi manoma čia 
išrinkti komitetų iš 50 ar 30 
žmonių, tai ir pirmojo komite
to nariai galės įeiti ir kartu 
dirbti.

Svetainėj buvo toks užimąs 
ir riksmas, kad kartais rodėsi, 
jog reikės susirinkimų užda
ryti. Bet kuomet Krukonis pa
prašė, kad butų paaiškinta, ką 
tas pirmas komitetas jau yra 
nuyeikęs, tai nė vienas, nieko 
negalėjo pasakyti.

Ant galo biivo nutarta rink
ti komitetą iš 30 žmonių, kuris 
vėliau iš savo tarpo išrinks vei
kiančius asmenis.

A. Rypkevičia, pasiprašęs bal
so, paprašė, kad sutrumpinimui 
laiko ir kad j komitetą įeitų 
žmonės iš visų kolonijų ir iš 
draugijų, butų leista jam per 
statyti keeltą jo numatytus 
asmenis ir ant vietos perstatė 
apie 15 jų. čia obstrukcijų da
rytojai per visą vakarą sukėlė 
tikrą kačių koncertų, kuris tę
sėsi apie 15 minučių, žmonės. 

Įbile dienų žūti, tai Antanas 
01szewskis pasiryžo suorgani
zuoti “statė” bankų. Jis pasi
kvietė į talkų būrį lietuvių 
biznierių, profesionalų ir 
šiaip veikėjų ir visi bendro
mis jėgomis su depozitorių 
pagalba suorganizavo Univer
sal State Bankų, su kapitalu 
$200,000.00 ir perviršiu $25,- 
000.00. Sulig depozitoriams 
patiekto plano, ant kurio jie 
sutiko ir priėmė, Olszewskio 
banko depozitoriams buvo iš
mokėta pusė pinigų Universal 
State Banko knygutėmis, o ki
ta pusė Cbicago Title and 
Trust Co. certifikatais, užtik
rintais Olszevvskio banko ne? 
judinamų nuosavybių turtu* 
kurio naujai suorganizuotas 
Universal State Bankas, sulig 
valstijos bankinių taisyklių, 
negalėjo priimtu

Po tūlam laikui, minėtų 
certifikatų savininkai susi
spietė į grupes ir, susitarę, 
tais certifikatais nupirko nuo 
trustiso, už tam tikrai nusta
tytas kainas, įvairias nuosavy
bes, kurias paskui pardavė ir 
pasidalino pinigais. Tie, ku
rie buvo kantrus ir laukė kol 
laikai pagerės, gavo už savo 
certifikatus doleris už dolerį. 
Kurie nenorėjo laukti, tie par
davė savo certifikatus įvai
riems spekuliantams už tokią 
kainą, kokią galėjo nuo jų 
gauti, nes kožnas pirkėjas no
rėjo ant jų uždirbti. .Kadangi 
niekas nesirūpino perorgani
zavimu Jono Tananevičiaus 
banko, tai jo turtą likvidavo 
resyveris ir, jeigu • neklystu, 
tai depozitoriai gavo apie 15c 
nuo dolerio.

Tada, ir man teko prisidėti 
prie perorganizavimo Olszevv- 
skio banko ir suorganizavimo 
Universal State Banko, kurio 
direktorium išbuvau per 10 
nietų iki pabaigai 1926 metų. 
Po 16 metų gyvavimo, Uni
versal State Bankas užsidarė 
su depozitais siekiančiais 
$781,712.79. Buvo skelbiama, 
buk už kelių dienų bankas vėl 
atsidarysiąs, bet tas, kaip ži
nome, neįvyko. Toks banko 
valdybos nepamatuotas parei
škimas buvo tik pylimas alie
jaus ant audringos depozito
rių juros, jų nuraminimui. 
Panašus depozitorius klaidiną 
pareiškimai neprivalo būt 
skelbiami, nes ateityje, kad ir 
gryna teisybė bus skelbiama 
jau sykį su vilta visuomenė 
nebenorės tikėti, kas gali 
daug klėties padaryti.

Bankui užsidarius, State 
auditorius tuoj Aus pastate bū
rį darbininkų surašyti ir su
grupuoti visą banko turtą. 
Tūli banko valdybos nariai, 
kiek vėliau, spaudoj pareiškė, 
kad nieko negalima prana
šauti kaslink banko atsidary
mo, iki auditorius galutinai 
neužbaigs revizijos ir neišduos 
savo raporto. Kada raportas 
tapo užbaigtas, tai auditorius 
tuojaus paskyrė resyverį, vi
sai neatsiklausęs banko val
dybos nei direktorių, kurie 
buvo neva 1 nustebinti tokiu 
auditoriatis netikėtu 'žygiu. 
Minėtą raportą teko man ma
tyti auditoriais > ofise su ■ ke
liais kitais banko direktoriais, 
kuris aiškiai nušviečia tikrą 
dabartinį užsidariusio1 bąriko 
stovį. Remiąįnties minėtu ra
portu, paskyrimas rėšyvėrid 
buvo neišvengiamas, n^s į <del 
stokos ' “cash” ’įir .kitų jvajrių 
priežasčių 'bankai' nebegalėjo 
atsidaryti ir nebeatsidarys, 
jeigu nebus perorganizuotas.

Trumpam laike, apie vidu
rį šios savaitės, sulig gautos 
informacijos iš autentiško 
šaltinio, banko direktoriai 
šauks oficialį banko depozi
torių ir šėrininkų susirinki
mą, kuriame bus patiektas 
detališkas aiškus perorgani
zavimo pliąnas, nurodantis 
kokiu budu ir kada bus gali
ma Universal State Bankų 
perorganizuoti ir vėl jį atida
ryti. Įvykdinimas to pliano 
prigulės nuo pačių depozito
rių, šėrininkų, Bridgeporto 
bįzriierių ir asmenų interę-

kurie yra nepratę tokių koncer
tų klausytis pradėjo kilti ir 
eiti iš svetainės. Tada Bypke
vičia, matomai, tikslu sustab
dyti tų suirutę, atšaukė savo 
nominuotus kandidatus, ir no
minacijos pradėta iš naujo. Po 
kokios valandos laiko tapo iš
rinkąs komitetas iš 30 asme
nų, kuris nutarė susirinkti rug. 
10 d. vakare Universal Klube, 
kad pasikalbėti, kas toliau veik
ti. I :

Nominuojant komitetų, pasi
rodė, kad jau taip daug tų uk- 
vatninkų neatsirado, ir prisėjo 
vaikščioti po svetainę ir prašy
ti, kad apsiimtų įeiti į komite
tą.

Išrinkta šie asmenys: 
Jonas J. Kulis, , 
V. M. Stulpinas, 
Antanas Katela, /
V. Didžiulis, 
A. Backis, 
Joseph Rūta, 
Daukšis,
Joseph F. Budrikas, 
St. Strazdas,
K. J. Macke,
N. C. Krukonis, 
A .Miscikaitieilė, 
Anton Bružas, 
Antanas Olis,
J. Laukis,
Mrs. Petronėlė Kvietkienė,
L. Jonikas, 
Balčiūnas, 
A. Bubinas, 
John Degutis, 
Paul Daubaras,
E. Milerienė,
F. Bastis,

• W. Taraska,
W. Tahškus, 
T. Bypkeviče,
Mrs. Elzbieta Laurer, 
Dr. Šimkus, i
K. iAatukaitis, 
Walter Bielskis, 
Stanley Gale, 
Klebonas, 
Felix Lutz,?
Stanley Daugclavičia 
T. Turskis, 
J. Dovidauskas, 
Man k us,
M. Kemėšienė, 
Lutkus, 
Belakus, 
Pauzolis.
Jau dipozitoriams skirstantis 

sumanyta parinkti aukų paden
gimui lėšų; rodos buvo surink
ta apie $5.00 ir P. Budrikas' 
aukavo $10.00. Nedateklių tur
būt turės padengti išrinktasis 
komitetas, nes svetainė ir kitos 
išlaidos bus daug didesnės.

Susirinkime buvo išdalintos 
kortelės, kad depozitoriai pa
duotų jose savo pavardes ir nu
rodytų kokią sumų pinigų jie 
atstovauja. Išpildė klausimus 
kortelėse ne visi susirinkusieji. 
Tačiau vien tie, kurie korteles 
išpildė, pasirodė atstovavę 
$196,798.76 depozitų. Tai st'a'm 
bi suma. O ir su si ri n kimę/ da
lyvavo skaitlinga depozitorių 
minia. Taigi atrodo, kad Ūbi-? 
verstai State banko likviduoto- 
jai turėtų skaitytis su depozi
torių komitetu. Bet kielę jie 
skaitytis su jais, , tai parodys 
ateitis.—X, ■ •» ; !

— —— ( 1 ‘

Ar Universal State 
bankas atsidarys?

-----------— L*' į ;
Prieš 16 metų;, didžiojoj lie

tuvių kolonijoj, Bridgeportu 
vadinamoj, deliai susidariu
sių tam tikrų ekonominių są
lygų ir nuolatinės , agitacijos 
prieš privatinius, bankus, užsi
darė plačiai žinomas Antano 
01szewskio privatinis bankas 
su depozitais siekiančiais apie 
$650,000.00. Keliom savaitėm 
prieš tai, užsidarė Jono Tana- 
nevičiaus privatinis bankas, 
kurio depozitai siekė apie 
$500,000.00.

Kadangi buvo agituojama 
ir skelbiama* kad tiktai “sta
tė” bankuose žmonių padėti 
pinigai tegali būt apsaugoti, o 
privatiniuose bankuose gali

rjsTAiniEKns; nn
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sųotų banko atidarymo, bet 
daugiausiai prigulės nuo pa
ties auditoriaus palankumo, 
kuris, vartodamas savo dis- 
kreciją tokiame reikale, gali 
visai neduoti leidimo arba pa
duoti per simkias išlygas per
organizavimui. Apie minėtą 
busiantį mitingą bus paskelb
ta laikraščiuose ir per radio 
todėl Universal State Banko 
depozitoriai ir šėrininkai lai 
atydžiai tėniyja. Peorganiza- 
vus banką, privalėtų įvykti 
žymios permainos valdyboje 
ir d i rėk tori ate, kad banke bu
tų visai kita atmosfera, negu 
pirmiau kad buvo.

Kadangi prieš 16 metų, kaip 
jau pirmiau minėjau, man te
ko gerokai padirbėti prie per
organizavimo Olszewskio ban
ko ir suorganizavimo Univer
sal State Banko, tai šiam, 
lietuviams labai nesmagiam 
momente, gavau daug prašy
mų ir pakvietimų prisidėti 
prie perorganizavimo Univer
sal State Banko. Turėjau 
keletą ilgų pasikalbėjimų su 
direktoriais ir nuodugniai iš- 
studijavom visą banko turtą 
ir jau baigiamas gaminti ga
lutinas plianas, kuris bus de
pozitoriams pilnai išaiškintas. 
Tame reikale tarsiu savo ga
lutiną žodį oficialiam depozi
torių ir šėrininkų susirinkime. 
Jeigu visi behdrai ir sutarti
nai dirbsime ir nepasigailėsi
me savo laiko ir vieno kito 
dolerio, tai nepaisant depresi
jos ir nepaprastų laikų, tikslą 
atsieksime, jeigu nesusidarys 
perdaug kliūčių ir nepermato
mų sunkenybių.

Jeigu pavyktų banką peror
ganizuoti ir jį vėl atidaryti, 
tai1 depozitoriai išvengtų di
delių nuostolių, Bridgeporto 
apygardos bizniaį sustiprėtų, 
namų kainos į (toje apygardoje 
susilaikytų nuo tolesnio smu
kimo kainoje, ir lietuviai sa
vo vardą apgintų. Parodytu
me, kad vienybėje veikdami, 
padarėme tą, ko kitataučiai 
nepajiegė. Lauksime susirin
kimo. (

Adv. John B. Borden, 
Bankd šėrininkas.

5 ’ ’ . uUlHilj' J! !U 1 . l’il 
t (P-as BOrdenas užtikrinu, 

kad banko direktoriai šauk
sią “oficialį banko depozito
rių ir šėrininkų mitingą”. Bet 
labai skaitlingas depoztorių 
mitngas įvyko pereitą penktą- 
dienį. Ar nebuvo klaida, kad 
direktoriai nesusitarė su to 
mitingo iniciatoriais ir nepri
sidėjo pre jo? Tuo budu bu
tų buvę sutaupyta laikas, 
laidos ir energija žmonėms 
Bed.)

iš

Brighton Park
Kas rašoma apie Keistučio 

Kliiibą 

Kiek laiko atgal “Naujieno
se” (numery 161) patėmijau 
aprašymą .Keistučio Kliubo su 
parašu — St. Narys. Kadan
gi toks aprašymas buvo netik
slus ir skleidžiąs neapykantą 
narių tarpe, tai dėl jo aš, kaip 
kliubo raštininkas, skaitau 
pareigą žodį-kitą tartį.

St. Narys pirmoj vietoj sa
ko: “Tvarka yra gera ir pa
vyzdinga, kas susirinkimas 
prisirašo’ dadg ‘naujų narių”. 
O ki^k, ždmiaUįtam H pačiam 
rašiny vėl stikbAia: V‘Dabįaį-, 
tiniu pirmibibku * yi*a Wip; 
Buishas, > labai rųutfts ir tajen-į 
tingas žmogus; bet bėda^ yra 
ta, kad parlanientariSkų tai
syklių nenrisiiąiko ir per ma
žai disciplinos vartoja”.

Tai kur gi tuomet ta gera 
— pavyzdinga tvarka ir pir
mininko talentingumas, jeigu 
jis (pirmininkas) parląmenta- 
riškų taisyklių neprisilaiko ir 
permažai disciplinos vartoja? 
Išrodo, kad St. Narys dides
nės nesąmonės ir sugalvoti ne
begalėjo, ir lygiai, kaip ir tas 
pasakiškas žydas, pats muša 
ir pats rėkia.

Toliau St. Narys kalba kad 
kliubo konstitucija yra labai 
tvarkiai sudarytą. čia yra 
pažymėta tokių' dalykų, kuriui St. Narys prie kliubo prisi

ui ūsų

kitose draugijose nėra”. Tie
sa, kad kliubo konstitucija 
yra gera. Bet kai dėl tų da
lykų, kurie konstitucijoj ran
dasi įrašyti, tai St. Narys nič 
nieko nežino arba jam ne ko- 
šer. Pavyzdžiui, konsttuciįoj 
yra pasakyta: “Narys patė- 
mijęs kokius nors nesusiprati
mus kliubo tvarkoje ir tt. pri
valo pranešti viešai (kliubo) 
susirinkime”. Taip reikėjo ir 
St. Nariui pasielgti. Rašinė
jimu į laikraštį apie netvarką 
kliube jo tvarkos nepataisysi. 
Kiti save ir kitus gerbianti 
nariai žino tai, o kai dėl ga
bumų pirmininko Wm. F. Bui- 
sbo išlaikyti tvarką susirinki
me, tai daug kalbėti neprisi
eina. Tik pasakysiu, ba ir 
gabiausias pirmininkas butų 
menkas kai kuriuose 
susirinkimuose.

St. Narys kabinėjasi ir prie 
kliubo raštininko, Antano Ju- 
so, sakydamas: “Tiesa, prime
tama jam vienpusiškumas; 
sekretorius turi tarnauti vi
siems nariams lygiai ir būti 
bešališku. Kai kas primeta ir 
tulus apsileidimus”. O višuj 
tų “vienpusiškumų — apsilei
dimų” St. Narys štai ką sako: 
“Anton Jusas gana atsakantis 
vyras tam darbui”. Čia vėl 
toks pat jovalas pasiskartoja, 
kaip apie pirmininką Wm. 
Buishą. Aišku, tik dėlto St. 
Narys kažin iš kur sugraibęs 
primeta man apsileidimus ir 
vienpusiškumus, kad aš ne
pritariu rusiškai lietuviškų 
“Vilnies” komisarų politiškai 
klikai ir nebendradarbiauju 
jų laikraščiui. O kai dėl pa
tarnavimo kliubo nariams, 
tai aš patarnauju visoms ly
giai, nes visi nariai kliubo rei
kalų žvilksnįu man yra ly
gus, nors jų tarpe butų ir pats 
Stalinas. Žinoma, kai kurie 
sergantys nariai nusiskundžia 
kad juos nevisuomet atlanko 
raštininko paskirti lankytojai. 
Bet ar gi raštininkas gali dė- 
fiai to buii kaltinamas? Tegul 
St. Narys ir jo vienminčiai 
apie tai pagalvoja.

Prie užbaigos savo rašinio 
St. Narys dar sako: 
Radžius jau daug 
yra paklojęs kliubo 
Keistai ir juokingai 
toks pasakymas.

“Baltras 
dešimkių 
naudai”.
skamba 

Nugi, kada
ir kur St. Narys matė Baltrą 
Radžiu dešimkes klojant kliu- 
naidai? Gal jis tik iš kitų 
girdėjo? Mat, čia tai ne vien
pusiškumas: kad ir nemačius 
galima sakyti, jogei tas ir tas 
dešimkes kliubui kloja.

Užbaigdamas, St. Narys pri
kimba ir prie kliubo kores
pondento ir sako: “Beje, Kei
stučio kliubas turi savo ap
mokamą korespondentą, bet, 
deja, musų korespondentas 
ne viską aprašo. Daug daly
kų pasilieka nepranešta spau
dai. “Wake up, Anton! Kliu
bo reikalai turi būti pirifibj 
vietoj, o kur baliavojai ir kiti 
marguminai tai vėliau”.

Tikras taradaika tas St. Na
rys. Juk visi kliubo nariai 
gerai žino, kad aš (korespon
dentas) gana tankiai kartais 
ir ląbai ilgas korespondenci
jas parašau “Naujienose” nu
šviesdamas kliubo eigą. Kliu
bo įvairus parengimai net po 
du kartu būna aprašomi. Apie 
susirinkimus irgi rašau. Daug 
kartu jau esu pagvildenęs ir 
kliubo gyvenimo istoriją, ir 
savu laiku tilpo “Naujienose” 
apie tai ilgiausios špaltos.

Kaip pirmiau, taip ir dabar, 
rašydamas korespondencijas, 
pasistengiu įrodyti naudingu
mą organizacijos — kliubo ir 
kviečiu rašytis tuos, kurie dar 
nėra kliubo nariai, Taigi tą 
St. Nario sugalvotą paragini
mą “Wake up” aš grąžinu jo 
palies adresu.

O kur aš ir kiti “baliavo- 
jam” ir tt., tai irgi galiu pra
nešti. Aš aprašau vietos lie
tuviškos išeivijos nuotikius. 
Jau tai darau per daugiau 
kaip 20 metų. Ir tų teisę dar 
toliau sau pasilieku. Gali St. 
Narys dėl to nesisieloti. Sielo- 
jimas:

Taigi tų

blogas ženklas!

rašė dar tik praietų 1931 me
tų lapkričio jnėn. 1 dieną, o 
jau spėjo save atrekomenduo- 
ti kabinėjimusi prie jam ne
patinkamų 
narių.
tokį atsirekomendavimą kliu
bo nariai sugebės tinkamai 
įvertinti. r— A. J. S.

kliubo valdybos 
Tikrai tikiu, kod jo

Laiškai Pašte
šie laiJkal yra at«Je ii ‘ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštų (ClaiK ir Adam? 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobe j nuo Adams gat* 
ves, pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laika, o 
kui svnni’«ina.

3 Adolowska. Aniola
22 Huska Mrs. Gatric
24 Kaminskui John
26 Krcizas Petronett

pas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
Šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą i devynis mėnesius; augštesnj 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių jgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
Šiandien ir jums padėsime Įsigyti a bei
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j v kas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

LIETU VISKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS. Sav.

VATENTS

DYKAI 
KNYOELft

Laika* daug reliktą 
prie pnientt). Neriai* 
kuoklt vilkindami *u 
apeaugojlinu * n v o 
numanymu. 
kitę braižini ar mo
deli dėl ln*trukelĮų. 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 
KiitSa "Hovr to Ob-
taln a Patent” Ir “Rerard of In- 
vrntlon” formos. Nieko nrlmam 
ož Informacija* k’» daryti. 8u*l- 
rallnžjlmai laikomi paslaptyje. 
Greita*, atsargu*, rūpestinga* pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43»A Seearity Savlngs & Commercial 
Bank Bullding

(Dlrectiy scross Street from Patent Office) 

tfABHINOTON. D. C.

I CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos 

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

AR . JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFtNANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgiČiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. 
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth

Mie-

0249

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
................... —. i • ___ -.....

Pirmadienis, Rugp. 8, 1932 
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CLASSIFIED ADS.
Business Service 
^zl^°JPatarnavtmaB 

NAMŲ SAVININKAMS
Masu biuras suteikia patarimus na

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

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Te!. Victory 4965

Paeina iš Raseinių apskr., Kel-
Gryž-

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU Simano ir Julijono Dar
gių. r ■— 
mes parapijos, Raibių kaimo 
damas iš Washington, D. C. su ex- 
kareiviais apsistojau Chicagoje ir norė
čiau pasimatyti.

JONAS LENSBURGAS 
atsišaukite į Naujienų ofisą

1739 So. Halsted St..
Box 1866

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko, arba par
duodu viešbutį ir lunchruimi. Turiu 
du bizniu — nėgaliu vienas apdirbti. 
Gera proga padaryti pinigų laike pasau
linės parodos.

1245 S. Michigan Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 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
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.

- EXTRA
Gera pekarnė ant rendos su visais 

forničiais dėl gero piekorio. Jei bus rei
kalas yra partneris su $1,000. Sulig šių 
metų pigi ir renda. Atsišaukiu

934 West 29th St..
. Cbicago, III.

Gerai išdirbta ir gerai žinoma vie- 
Pasirenduoja iš priežasties nelai-

111 th St. ir Archer Road

PASIRENDUOJA Road House ir 
kiaulių skerdimo, sulig užsakymo, vie
tą. J 

mės.

Kreipkitės i AThe Quarry Inn”, Sag 
Bridge. Lemont. III.. tel. Lemont 
90-W-2.

,6 KAMBARIŲ moderniškas apart- 
mentas $25.00. Tapgi 4. 5 ir 7 kam
barių apartmeiitai tiek pat pigiai. Garu 
šildomi, šiltas vanduo, privatiškos mau
dynės. naujai dekoruoti, puikiausia trans- 
portacija Baltųjų apielinkė.

2358 Indiana Avė.

Fumished Rooms
PASIRENDUOJA furnišiuoti ap- 

artmentai. atskiros virtuvėlės, dykai ga- 
sas. elektra, $4 į sav. ir aug.

2444 South Michigan Avė

Exchange—Mainai
MAINUI mod. 2 augštų muro na- 

mas-štoras. 5 kamb. flatas, 2 karų ga
ražas, geroj vietoj, ant bungalow, ar 
rez. Chicagoj ar arti jos. Sav. 5034 
Archer Avė.

Keal Estate For Sale 
Namai-žemB Pardavimo!
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom {vairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam.

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

.     — . , „„.-„.U.!— į—     „

PARDAVIMUI vasarnamis tinkantis 
dėl rezorto. Pigiai. Del pilnų žinių 
rašykite E. C. Swensen, Rhinelander, 
Wisconsin.




