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H. Hooveris pasisakė 
✓remsiąs prohibicijos 
įstatymo pataisymą
Valstijos pačios turinčios tvar

kyti prohibiciją sulig savo 
nuožiūra; priešingas saliunui

Washington, D. C., rugp. 12. 
—Vakar vakare Hooveriui ofi
cialiai pranešta, kad jis yra 
antru kartu nominuotas repub- 
1 ikonų partijos kandidatu j pre
zidentus.

Priimdamas nominaciją, pre
zidentas Hooveris pasakė ilgų 
kalbų, kurioje nurodė savo pa
žiūras j svarbius klausimus ir 
išreiškė nusistatymą, kurio pri
silaikys išrinktas antru kartu.

Hooveris, kaip tikėtasi, pa
reiškė stovįs už aukštus pro
tekcinius muitus, kad “apginti 
šalį nuo svetimų šalių prekių 
užplūdimo“; pasisakė dėsiąs pa
stangas grąžinti “tikrąją pro- 
sperity” į kiekvieno J. V. gy
ventojo namus, grąžinsiąs ge
rus laikus, kad Europos vals
tybės atmokės karo skolas ir 
tam panašiai.

Bet didelę sensaciją, ne vien 
tarp eilinių republikonų, bet ir 
vadų, padarė jo pareiškimas 
apie prohibiciją. Hooveris prisi
pažino, kad “kilnusis eksperi
mentas“ nenusisekė ir pridūrė, 
kad būtinai reikalinga permai
na. Hooveris propaguoja ne 
prohibicijos panajkjiiijną,J)et jo 
nuomone, prohibicijos klausimas 
turįs būti atidadlašTTuekvienos 
atskiros valstijos nuožiūrai. Jos 
galės tvarkytis, taip kaip norės. 
Bet tuo pačiu lakiu, federalė 
valdžia prižiūrės, kad tos vals
tijos, kurios nori palaikyti pro
hibiciją, butų apsaugotos nuo 
šlapių jų. Ir, be to, pareiškė 
esą griežtai priešingas saliuno 
grįžimui.

Nuo potvynių ir ligų 
Mandžurijoje miršta 

tūkstančiai
Harbin, Mandžurija, rugp. 12. 

Nuolatiniai mūšiai tarp sukilė
lių ir japonų, potvyniai, ligos 
ir badas pakirto Mandžurijos 
gyventojų jėgas ir žmonės mirš
ta šimtais. Iki šiol priskaityta 
keli tūkstančiai Žuvusių. Nuos
tolių visos rykštės kraštui pa
darė apie $40,000,000.

Chicagai ir apylinkei tedera- 
iis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; mažai permainos 
temperatūroje; lengvas pietry- 
čių-rytų vėjas.

Vakar temperatūra' buvo 68- 
72 laip.

Saulė teka 5:55; leidžiasi 7:- 
55.

Vokietija kalba 
apie hitlerihinkų- 

katalikų koaliciją
■ ■ l

Naujo kabineto klausimas ne
paaiškėjo; Hindenburgo-Hitlerio 

konferencija atidėta

Berlynas, rugp. 12. — Vokie
tijos kancleris Franz von Pa- 
penas prezidento Paul von Hin- 
denburgo vardu pareiškė, kad 
jis atsisako pakviesti Hitlerį— 
fašistų vadą sudaryti sekantį 
Vokietijos ministerių kabinetą 
ir užimti kanclerio vietą.

Berlynas, Vokietija, rugp. 12. 
—Vokietijoje dabar kalbama, 
kad naujįjj kabinetą sudarys 
Hitlerio partijos ir katalikų 
centras. Hitlerininkai tačiau 
lošia vadovaujamą rolę. Į kabi
netą berods, anot tų kalbų, įei
sią ir nacionalistai.

Planuojama Hindenburgo ir 
Hitlerio konferencija dar neįvy 
ko.

Berlyne, Hamburge ir keliuo
se kituose didesniuose mies
tuose policija suėmė didelį skai
čių komunistų, kurie buvo su
ruošę susirinkimus. Policijai 
buk pranešta, kad pradėjo veik
ti uždraustas “raudonasis fron
tas“.

Stockholm, Švedija, rugp. 12. 
— Stookholmo socialdemokratų 
laikraštis iškėlė aikštėn įdomų 
faktą. Švedijoje nesenai lan
kėsi vienas Hitlerio partijos va
dų Hermann Goehring. Jo ke
lionės tikslas buvęs kaip nors 
užslėpti faktą, kad miręs afe
ristas Ivar Kruegeris suteikė 
Hitleriui $23,800 “dovaną”.

Kinijos kabineto krizis 
pavojingas visai Ki

nijos valdžiai
Shanghai, Kinija, rugp. 12.— 

Kinijos kabineto pasitraukimas 
pastatė pavojun visą šalies val
džią. Buvęs ministerių pirmi
ninkas Wang Ching-Wei yra 
pasiryžęs pasitraukti ir iš ek- 
sekutyvio komiteto pirmininko 
vietos. Tokiu budu šalis palik
tų visai be valdžios. Rezignaci- 
jų priežastys buvusios tarpusa
vinės generolų ir valdžios narių 
klastos.

Bonų armijos vetera
nas organizuoja “Ho- 

overio kliubą”
New York, rugp. 11. — Karo 

veteranas J. A. Lazar. kuris vy
ko į Washingtoną reikalauti bo- 
nų išmokėjimo, pradėjo orga
nizuoti “Veteranų Hooverio kliu- 
bą”, kuris rems Hooverį atei
nančiuose rinkimuose.

Doylestown, Wis., rugp. 11.— 
Banditai nušovė Doylestown 
statė bank kasieriaus padėjėją 
Joseph Kirkley. Bankas buvo 
užpultas antru kartu šiais me
tais. «

[Acme-P. H A. Photo]

Portsmouth, Anglija. — P-ia V. Bruce, kuri trečiu kartu bandys įsteigti skridimo ištvermin
gumo rekordą. Dabartinis rekordas yra 647 valandos. Tiek ore išsilaikė O’Brien ir Jackson 1930

Ispanijos vyriausybė 
tęsia monarchistų 
sukit vadu areštus
Pietinėje Ispanijoje įtužusios 

minios naikina ir degina mo- 
narchistu mimus c 

—'———■ t
Madridas, Ispanija', rugp. 12. 

—Nors Ispanijos' monarchistų 
sukilimas jau likviduotas, poli
cija dar areštuoja žymius mo- 
narchistus, monarchistų laik
raščių leidėjus ir aristokratus, 
kurie tiesioginiai ar netiesiogi
niai prisidėjo prie sukilimo į- 
vykinimo. Suimta gen. Gomez 
Sanchez, grafas De Sotelo, gra
fas Los Moriles, kurie laike Pri- 
mo de Biviera diktatūros it 
monarchijos lošė svarbią rolę 
valdžioje.

Pietinėje Ispanijoje tuo tar
pu sukilimo sukiršintos minios 
tebedegina monarchistų namus, 
bažnyčias ir monarchistų laik
raščių redakcijas. Sevilijoje 
bažnyčios apstatytos sargyba ir 
ginamos nuo užpuolimų. Viso 
apie 3 žmonės žuvo. Teruel 
mieste uždarytas katalikų laik
raštis.

Dabar Ispanijos vyriausybė 
ruošiasi teisti sukilimo vadus jr 
dalyvius, tarp jų ir gen. San- 
jurjo, vyriausį sukilimo vadą.

Koeningsvvart, Čekoslovakija, 
rugp. 12.—Nuverstas Ispanijos 
karalius Alfonsas, dabar atosto
gaująs Čekoslovakijoje pareiš
kė, kad jis neturėjęs jokių ry
šių su Ispanijos monarchistų 
sukilimu.

London, Anglija, rugp. 11.— 
Anglų lakūnė Mrs. Victor Bruce 
mėgino pagerinti dabartinį mo
terų rekordą ištvermingumu 
skraidyme. Išbuvusi ore 60 va
landų, nusileido.

Griff in ir Mattern
Chicagoje

Chicago, III., rugp. III. —Ben- 
nett Grilifn ir James Mattern, 
lakūnai, kurie nepasekmingai 
mėgino apskristi aplink pasau
lį atvyko į Chicagą. Jie tikisi 
netrukus ir vėl skristi.

F r a n ei j a pritaria 
StimsohO'> nuomonei 
apie Kelloggo paktą

Paryžius, rugp. 12. —Franci- 
jos premjeras Edouard Herriot, 
komentuodamas apie J. V. už
sienio ministerio Stimsono kal
bą apie Kelloggo-Briando tai
kos paktą, pareiškė pilnai su
tinkąs su jo nuomone ir pridū
rė, kad jo aiškinimai pridavė 
sutarčiai naują reikšmę.

Kanada ir Anglija 
susitarusios ekon.

konferencijoje
Ottawa‘, Kanada, rugp. 12.— 

Kalbama, kad Anglija ir Kana
da, tarp kurių britų ekonomi
nėje konferencijoje ėjo karšti 
ginčai susitarusios muitų ir 
lengvatų klausimais. Tikisi, 
kad konferencija pasibaigs ket
virtadienį.

Turkij’os diktatorius va
žiuoja Bulgarijon

Viena, Austrija, rugp. 11. — 
Oficialiai paskelbta, kad Turki
jos diktatorius Ghazi Mustafa 
Kernai Paša šią vasarą atsilan
kys Bulgarijon^ Kalbama, kad 
jis nori sudaryti Graikijos, Bul
garijos ir Turkijos antantę ir 
lošti vadovaujamą rolę Balkanų 
pusiausalyje.

Illinois angliakasiai 
priešingi $5-ių algos 
sutarties priėmimui
Pikietuoja, atsidarančias Peabo- 

dy bendrovės kasyklas; 7 lo- 
kalai nutarė negrįžti į darbą

Springfield, III., rugp. 12. — 
Illinois angliak’a'siai, kurie yra 
priešingi $5 algų sutarties pa
sirašymui pradėjo pikietuoti 
Peąbody Coal Company kasyk
las, netoli Springfieldo ir per
sergėjo angliakasius nepradėti 
dirbti. Tos kasyklos paskelbė 
tuojau atsidarysiančios po su
tarties pasirašyme.

Septyni lokalai tame distrik- 
te nutarė negrįžti į darbą.

Pikietuojančių mainierių va
dai persergėjo pikietas nevar
toti jėgos ,todėl kasyklose pa
dėtis nepavojinga.

U. M. W. of A. prezidentas 
Lewis paskelbęs, kad mainie- 
riai nepikietuotų, nes jų vadai 
busią nubausti.

Lindbergai tikisi kūdi
kio rugp. 19 d.

Englewood, N. J., rugp. 12. 
—Lakūnas pulk. Ch. Lindberg- 
has ir Lindberghienė tikisi ant
ro kūdikio rugp. 19 d. Pirmas 
kūdikis buvo pagrobtas kidna- 
perių ir nužudytas.

Reorganizuota laivų 
taryba
—,------------------- \

Wa'shington, D. C., rugp. 11. 
Federalė laivų taryba, ikišiol 
ąusidedanti iš septynių komisi- 
onierių buvo perorganizuota. 
Dabar i ją įeis tik trys komi- 
sionieriai. Taryba mano likvi 
duoti visus federalės valdžios 
laivus.

Lietuvos Naujienos
Pilsudskininkas Lietu

voj
Į Lietuvą yra atvažiavęs pil- 

sudskininkų organo “Kurjer Vi- 
lenski” redaktorius p. Okulič, 
kuris tuo tarpu sustojo pas sa
vo gimines Jonavos apylinkėj. 
Nors jis atvyko privačiais rei
kalais, tačiau taip pat mano pa
daryti kelis vizitus Kaune.

Meksika uždraudė 
veteranams steigti 

stovykla
Meksikos Miestas, rugp.. 12. 

—Prezidnetas Ortiz Rubio už
draudė J. V. Bonų armijos ve
teranams steigti stovyklą Mek
sikos ribose. Į Meksiką tuo 
tikslu buvo nuvykęs Doak Car- 
ter, vienas Washingtono bonų 
armijos vadų.

Ir Kinijoje gimė fa
šistų partija

Shanghai, Kinija, rugp. 12. 
—Kinijoje kalbama', kad dabar
tinis Kinijos diktatorius, Chi- 
ang Kai-shek, įgijęs tą vietą 
po ministerių kabineto narių 
rezignavirrio organizuoja fašistų 
Partiją.

Airijoje organizuoja 
. fašistų partiją

Dubliu, Airija, rugp. 12. — 
Buvusio Airijos prezidento 
Cosgrave šalininkai ir buvę ka
reiviai, viso apie 10,000, suorga
nizavo , Airijos fašistų partiją.

Užsidarė Vokietijos ko
operacijos bankas

' *
Berlynas, Vokietija, rugp. 11. 

— Beąmtcn Wirtschaftsverein, 
Vokietijos kooperacijos bankas, 
turįs apie 120,000 narių, užsi
darė.
Tris kartus apsivedę persitik

rino, kad niekas neišeina

Pittsburgh, Pa., rugp. 10. — 
Harry Harris ir Jane Thurston 
patyrė, kad moterystė nėra la 
bai geras daiktas. Prie alto
riaus buvo tris kartus, du kar
tus ėmė divorsą ir dabar galu
tinai persitikrino, kad bendras 
gyvenimas yra niekai. Todėl nu
tarė divorsuotis trečiu kartu.

Havana, Kuba, rugp. 12. — 
Prezidentas Machado paskyrė 
Oscar Cintas, Kubos ambasado
rium Washingtone.

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 12.—Turlinghani, Buenos 
Aires priemiestyje užsimušė du 
Argentinos armijos lakūnai.

Santiago, čili, rupg; 12. —• 
Kap. Alberto Barboza paskirtas 

'Čilės laivyno viršininku.

Mirė fabrikantas ko
mercijos patarėjas

R. Tilmanas
Kaunas, liep. 26. — Šiandien 

mirė Lietuvos Priežiūros Ta
rybos pirmininkas ir komerci
jos patarėjas Richardas Til
manas.

Velionis R. Tilmanas gimė 
Vokietijoje, Reino provincijoj, 
pramonininko šeimoje.

Prieš 54 metus atvažiavo 
Kaunan ir įsteigė šriubų ir vy- 
nių fabriką, kuris taip greit iš
siplėtė ir ištobulėjo, kad už
ėmė ne tiktai pirmą vietą Ru
sijoje šioje gamybos srity j, bet 
ir antrą vietą Europoje.

Fabrike prieš karą dirbo 2,000 
darbininkų, dabar tik 200. Da
bar fabrikas tik laukia kad at
sidarytų jo gaminiams platesnė 
rinka ir jis galės vėl eiti se
nuoju tempu.

R. Tilmanas tiek priprato 
prie Kauno, kad prieš 40 metų 
priėmė Rusijos pilietybę, o ne 
priklausomai Lietuvai susikū
rus, tapo Lietuvos piliečiu.

Jis buvo susirūpinęs ne vien 
savo fabriko reikalais, bet jam 
rūpėjo bendras miesto ekonomi 
nis gerbūvis.

Jis buvo Lietuvos komercijos 
bailk’o įsteigėjas ir jo priežiū
ros tarybos pirmininkas, “TiL 
kos“ steigėjas ir jos Tarybos 
pirmininkas ir pagaliau;- Liet.- 
Lloydo įsteigėjas.

Didelė audra Kaune
. . > • .. . ■ <. •

——I o

Kaunas, liep. 26. — Vakar 
dieną buvo labai kafšta, o į 
vakarą afpie 6 vai. per Kauną 
ir artimąsias apylinkes praėjo 
smarki audra su perkūnu. Nors 
liūtis truko tik ĄpiąJ15 minu- . 
čių, tačiąa per jajs. tiek pripy
lė, kad .vknduo,, nespėjęs nute
kėti požeminiais keliais ir ka
nalizacijos vamzdžiais, vietomis 
užliejo gatves, rusis, pogrind
žius ir net kai kur namus. Tarp 
apsemtų buvo “žaibo“ ir po
ra' kitų spaustuvių, visa eilė 
butų, kurie buvo pogrindžiuose 
prie Nepriklausom, aikštės, 
miesto kapų, senamiesty ir prie 
Žaliojo kalno. Iš kai / kurių 
vandenį išpompuoti turėjo at
vykti gaisrininkai, o kitur po- 
grindžiuos ’ vanduo ir , pasiliko 
net ant rytojais.

Vėtrai keliose vietose išverto 
tvoras, jmrgnpvę kelis4 medžius 
ir apdraskė stogus. Tačiau 
žmonių aukų negirdėti. Tik po 
audros poroj vietų toliau nuo 
Kauno buvo matyti gaisrų. Ta
kiau liūtis apylinkėse daug kur 
išplakė - javus. Tokio lietaus 
jau seniai nebebuvo. ’ Atrodė, 
kad kelias minutes maišėsi že
mė su dangumi.

Iš javų ypač nukentėjo kvie
čiai ir miežiai.
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Angliakasiams paskelbta pri
verstinas “agreementas". — 
Unijos viršininkai susuko 
referendumo antruosius bab 
savi mus.

Liepos lO-tą dieną anglia
kasių U. M. W. of America 
viršininkai pasirašė naują su
tartį su mainų operatoriais, 
nepaisant angliakasių griež
čiausių ir didžiausių protestų. 
Dar niekad angliakasiai taip 
nekovojo ir nesipriešino, kaip 
kad Šitą kartą. Tačiau tas vis
kas ir didžiausis bcsipriešfrti- 
mas nieko negelbėjo. Porini 
viršininkai vištide atliko sa
vo, ką jie norėjo. Šitas ‘agree- 
mentas’ balsuota per 2 sykiu. 
Pirmą sykį balsuojant, nubal
suota suvirš 25,000 prieš 1Q,- 
000 <— atmesti. Po pirmam 
inibalsavimui unijos viršinin
kai palaukė kelias dienas ir 
vėl paskelbė, kad šitas naujas 
“agreementas” yra gana ge
ras, todėl jie ir vėl įsako uiii- 
jos nariams 2-rą kartą per- 
balsuoti.

snio numerį ir ži,no kam tas 
a u tomobilius prik la ūso.

Po šitam įvykiui John Wal- 
keris per State Rogtsterį iš- 
plcškiho ilgą straipsnį ir už 
šitą padarytą šulerystę apkal
tino radikalus ir komunistus.

Bu(ent, komunistai yra už 
viską kalti; jie terorizavę ge
rus angliakasius. Važinėję 
tukstančitis po visas angliaka
sių apgyventas vietas. Trukdę 
ponui Wallįęriui tinkamąjį 
vesti agitaciją už. naują “ag-* 
rcementą”. Vienur kitur net 
ir akmenimis payaišinę. Tik 
tiek da gerai, kad visur šęri- 
fąi d<puties ir policija ponus 
Wąlkęrį ir Leyrisą uoliai sau
goję. Krokodiliškai susigrau
dinęs, priminė ir apie vaikus, 
moteris, kurie neturi ką val
gyti ir badauja.

Ant rytojaus, liepos U-tą 
dieną, lllinojaus Journale pa
drėbta paveikslaį John Wal- 
kerio ir John Lewiso ir jaU 
sakoma: “New Mirte Scalc iii 
Effect.” Unijos viršininkai su 
mainų operatoriais pasirašė 
naują ‘‘agreementą”. Pavogi
mas balotų užbaigia šitą pai-

Springfield, fll.
Kaip man ai rodė S LA. seimas

Pals John \Valkeris leidosi 
po visą Illinois valstiją va
žiuoti su agitacija už naują 
“agreementą”* Prie tam pasi
kvietė dar ir vyriausią unijos 
prezidentą John Lewis sau 
už padėjėją# John Lewis irgi 
važinėjo ir agitavo už naują 
agreementą ir visaip šmeižė 
ir niekino ateivius angliaka
sius, išvadindamas juos maiš
tininkais, radikalais, komunis
tais ir kitokiaiš. Matomai, šito 
pono supratimu, tik ateiviai 
priešinasi naujam “agreenien- 
tui”. Bet tikrenybėj priešinasi 
visokį.

Liepos 6-tą dieną įvyko ant
ras ' to paties “agreemėTito”

| perbaĮsavinias. Ant rytojaus
sekmadienio dienraščiuose pa
sirodė pasekmės balsavimų iš 
visu vietų ir visų lokalų, kad 
ir 2-rą syk balsuojant didelė 
didžiuma balsų nubalsuota 
naujas “agreementas” atmes
ti. Unijos viršininkai pašaukė 
balsų skaitytojus ir tuoj išsi
reiškė, kad jie tikrai, žino, jog 
2-rą syk balsuojant nubalsuo
ta “agreementą” priimti. Ang
liakasiai, žinodami savo vir
šininkų suktumus, prisiuntė

nų klausimą. Ponai unijos 
viršininkai pavogimą balotų 
suverčia ant komunistų, o ne 
tikusį “agreementą” ant visų 
lllinojaus angliakasių, Girdi, 
kad balotai pavogta, tai “ag
reementas” turi būt priimtas. 
Ar kas yra išgalvojęs kur nors 
geresnę šulerystę, kaip kad 
dabar padarė angliakasių 
unijos viršininkai. Žmones 
šaukia, — mus pardavė šie 
niekšai, pardavė. šiandien 
Vakare bus laikomi susirinki
mai ir protestai. Jau renkami 
parašai, kad sušaukti anglia
kasių konvenciją. Girdisi viso
kių kalbų. Walkeris ir Lc- 
wis mainierius pardavė,—kad 
pTisigerint republikonų parti
jos šulams prieš rinkimus. 
Jug jeigu dabar mainieriai 
griš už numažintą algą dirbti, 
tai tuoj bus didlapiuose pa
skelbta: Illinojuje 40,000 inai- 
nierių grįžta į darbą ir prasi
deda atsigaivinti llooverio 
“prosperity”. Tiek John Lc- 
wis, tiek John Walkeris skai
to save republikonais. John 
Walkeris ir dalyvavo Chica- 
gos nacionalėjc republikonų 
partijos konvencijoje.

kuone iš visu subdistriktu bal- € * • Kiti sako, kad unijų iždai
su skaitytino prižiūrėtojus, jau tušti. Tad ponai viršinin-
Iš syl< balsų skaitymo 
prižiūrėtojų norėta ne
įsileisti. Bet po smal
kių ginčų ir protestų visgi tik

kai jau neturi iš kur gauti 
tūkstantines algas. {Ilinojaus 
angliakasiai dar tvirčiausiai 
laikosi. Kada jie šiek tiek dir-

Laikraščiuose jau teko ma
tyti nemažai aprašymų apie 
SLA. sęiptąi l^ucis įvy^p, JftNs-. 
bttegtaea • Vąsirelškė visokių 
niiptatetaU* l^te prijos ir aš 
notėčtatt tarti putą žoclžiij 
apie tą ręįk^ta* ta metalo 
atlikti dariai, Š,faip ar 
ilgą! (tąr,

Seime ttįaų teko, ętęfcgatą 
dalyvei įtarta. Par
vežiau U jo tu^ių 
kiltie ilgai ^asiiikš tuatip ai
ni i Iltyje. Pas mane imto 
žiattsias pasięy^įut^. bt“ 
gatttzaęijos ųau<taį. Pildai 0- 
kėjatisį ka(l stlVažlaviisietUš 
delegate,ta* TUP^ 
sutvarkyt SųsivtehUjtaO 
kalttSi ate teigi i taip tebąl rd- 
kalingą taep dgtiU tatttateą. 
Bet skundžiai sulęfydau.

Jau pirmą seimo (liepą tat- 
vo galima aiškiui paslėgta 
kad nebus skaitomasi nei su 
konstitucija, nei su daugumos 
narių valia. Ant rytojaus aš 
atsinešiau Susiyiehijinia, kons
tituciją, kad, reikalub. atėjus, 
galėčiau kuo pasirętati. Ma
niau, kad šeinio vedėjui koh- 
stitucijos patvarkymai yra 
privalomi. Bet ir šiame atsiti
kime teko nusivilti. Jau tre
čioj sesijoj Gegužis sulaužė 
konstituciją, leisdamas bal
suoti suspenduotos kuopos de- 
jegatjams. Pačiame seime bu
vo iškeltas tas faktas, kad toji 
kuopa Centrui yra skolinga 
apie tūkstantį dolerių. Konsti
tucija aiškiai nusako, kad 
prasiskolinusios kuopos negali 
būti seime atstovaujamus. Ne
žiūrint į tai, suspenduotos 
kuopos delegatai, buvo priim
ti, o didesniam konstitucijos 
paniekinimui, (ie--4elegaai da
lyvavo balsavimuose,' kada 
ėjo klausimas apie jų priė
mimą !

Kiek balsavo už priėmimą, 
o kiek prieš — tai tikrai ne
žinoma, nes komisijos balsų 
suskaitymui nebuvo paskirta. 
Gegužis tik sudavė plaktuku 
į stalą, pareikšdamas, kad de
legatai priimti, ir atliktas 
kriukis.

Adv. Olio priėmimas irgi 
jokiu budu nepateisinamas. 
Jeigu pradėtų ir kiti tokiu bu
du save į delegatus rinkti, tai 
kur Susivienijimas atsidurtų? 
Pildomosios Tarybos išrinki
mas buvo tikras pasityčioji
mas iš daugumos narių val-

kAtOm ai

i^M

Chięagp, — Georgę t).
Jjęįtiistoii, kitrj pįfexideŲtas Uo- 
ove/įs POm fedetaHo dis- 
trilr to, teis?jti. .tohnsoli atstova
vo vąitHią (tttlYO

■ 111 Kt

kur sti ųtatetaiV 0tekąs ttesį- 
skąito,”

Na, ir ką riiiryš gali atsa
kyti į tuos, užtactedius? Jis 
turi tylėti ir siittkte/ kad taip, 
iš tiesų, yrą.

—37-/q Dele^ątąs.

Lietuva vėl. laimėjo

Šeštadienis, Kugp; 13, 1932

^icpj Vytaii tattttaltai 
Li^ipvo^ sktaulik^te gagoje 

valstybe^ pa- 
^rdšiųštafi s|i Llętttva tiląipė
dos konvenciją, bet faktinei 

oi Byioį užpakalyje buvo 
ukičtija, kuri pati negalėjo 
žVėfiti bylos dėl Kląipėdos 
□nvencijos tariamojo sulau- 
finor nes ji nėra tos konven- 
jpš pasįrašitisi. Teismui bu- 
X pdštdtyti išviso šeši klausi- 
tab. dv^btat^te MMtta buvo: 

^lataėttaš gųberriatarius 
ifi cįistatyH jo paties

ji auk teta Ki’dM0 iJlrek lorijos 
ptemtataįta- tėtemas te visų 
įių kldUstatų ilk Vtepmtt pas- 
įtettatata jjtetelMty. setaielio 

teisės 
tetateta te teis- 

(tete Ultaų ŠteteMtaiO pama- 
tylį ^ųktate ,taęi(iiųidte inoty- 
ydte T^teteta8 tėlllesb pi’ipa- 
Žltateltate įtaętęlterio, praša- 
itatata te sitadičta, itaskyrimą 
teteku, to ^s(lątti ds, Šėtai ei io

įių kląUšitaų ilk ttepapl pas-

lalej^tata* teisės
įdųmtt iŠ teis- 
taįtaio pama-

/MMMattišiin it itft' i m ifi inii'm ■ ai fui iitejįjn u iš • į •

Išpardavimas
Mažiausios

Mieste
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MOTINOS!
Ar .flįs Dtiodale. Savo Kūdi

ki iii Tiiikamą Maistą

Kiekvienais metais reguliare ma
ža armija silpnų, nedauudtintų 
kddikių £ra pagclba Eagle Brand 
paverčiama i tvirtus, sveikus val
kus. Išbandžiusios vienų kūdikio 
maistą po kito, jų motinos paty
rė apie vieną iš seniausių ir ge
riausių maistų. Ir vėl, dėlei Jo 
didesnio suvirškinimo, Eaglc 
Brahd buvo sėkmingas. Per sep- 
t.VtildJi dešinit penkis ntetMs mo
tinos nuolatos mums rašo apie 
paitaŠiUfi atsitik Imtis.

Jis yra indorsiiotas ir reko
menduojamas visos šalies gydji’- 
tdjų delei jd augštrts kokybės ir 
vienodumo.

DYkAI— Pastebėtina Kūdikių 
Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoja apie Eagle Bfand. tšsisiųs-

.k,ny?,elę' N.a u J a 
laida "Baby s Welfaxe7 — stebėtinai 
pagelbiriga khygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

franci
aONDENSEO

Milk

sutikta po 3 tėmytojus įsileis
ti. Vieną dieną vieni 3t dabos, 
kitą dieną kiti ir tt. Čia ponai 
viršininkai pamatė, kad jie 
negali išsisukti. Negali balsų 
suvogti. Na, ir kaipgi pavogsi, 
kad vieni skaito, o kiti (Č- 
rnija. Taipgi fėmytojai mato, 
kad didelė didžiuma balsų iš 
visų vietų naujas “agrecmen- 
tas” atmetama. Tąsyk unijos 
sukti viršininkai štai ką su
galvojo. Liepos 10-tą dieną, 
10-tą valandą ryto, 2 balsu 
skaitytojai “tellers” Blackman 
ir Gee nešėsi iš Ridgety Far- 
iners State banko balotus ir 
kad išvengti angliakasių mi
nios, stovinčios ties Illinois 
Miner’s building’u, jie neėjo 
tiesiai Monroe gatve, bet pa
suke į elę tarpe Capitol ir 
Monroe gatvių. Na,, ir čia 
jiems beeinant užpuolė 2 ban
ditai ir atėmė 200 slipų sura
šytų balsų.* Įvyko tikra nęlai* 
inČ, sukelta didelis “gevaliT 
Bet skaitymo balsų dpbųtojai 
Dan McGHL vietinis, buvęs 
Springfield Ifedera tion oL La
boj pj’e/Jderttas ir kiti, štai įą 
sako: &factaįMta ir Gee, 
iŠ žygely Unko su i>alpįĮa$’

i ėlę,;tet pasukę. į Ėast 
Monrog.|ki :iįįh at Ant 6th si. 
pasukę j įeitas.
kampft ir priėjo ęfo- 
vinilo autotHobinaus ir Mae- 
jo j jj "pakMH&n^ su išlo
tais. Van McGill nžsirair lai-

ba, tai unijos storkaklius dy
kaduonius viršininkus palai
ko. John Lewiso alga $12,000 
per metus. Kotelių bilos kita 
tiek sudaro. O kiti visi virši
ninkai, kurių randasi anglia
kasių unijoje devynios galy’ 
bes, irgi po kelioliką tukslah-r 
čių dolerių gauna. “Dirty Goal 
Diggers” turi tuksiančius srn 
dėti ir tuos dykaduonius ka
rališkai užlaikyti. Dabar jau 
angliakasiai nepaiso,, kas gali 
ir su šita grafteriška ūdija 
nutikti. Ir greičiausia prieis 
priė to, kad angliakasiai nu
stos assementus ponams Vir
šininkams mokėti. Jau kelis 
sykius bandyta nuo nekenčia
mų viršininkų atsikratyti. Bet 
negalima, ir gnrta. Angliaka
siai negali nusikratyti nuo Le- 
wiso, nuo Walkerio taip, kaip 
SLA. nartai nųb St. Gegužio^ 
Gal tik tada nuo jų ir ri.d^i,- 
kratys, kai duokljij nemojęs. 
Jie nepaiso, kiek mainerys už
dirbs, brle tik dirbs. O kai 
dirbs, tai, suprantama, virši-

lios, kuri buvo pareikšta laike 
nominacijų ir rinkinei. Pasi
rodė, jog. narių nusistatymas 
neturi reikšmės, jeigu seime 
galima suorganizuoti savo kli
ką.

Na, ir po viso to preziden
tas Gegužis turi dąsųs rašyti, 
kad seime viskas buvę tvan
koj ir kad dabar reikia na
riams daugiau “brolybes” ir 
“vienybes”. Tai niekas kita^ 
kaip tik pasityčiojimas iš na
rių.

Nežinau, kaip kitur, betį 
musų kolonijoj apie naujų na
rių gavimą negali būti nei 
kalbos. Visi yra pasipiktinę 
praeito seimo! darbais, ir visi, 
kalba, kad tame seinie nėbu-, 
vo prisilaikotaa jokios feisy- 
bės nuo pat jo atidaryto ligi 
pat pabaigos. Devenio pasko
los kaltininkai nusiplovė, ran
kas, kaip pilotas, iy liko nę._ 
kalčiausiais aviųėltaįs.; Jš$jo 
taip, kad kriltė yra, fyet kalti
ninkų nėra. Kąd Devenjo ą-tę- 
ra Susivienijimui kainavo

yVASllINGTON, D. C. — 
Rtigpiučio, 11 d. r-’ Lietuva vėl 
laimėjo bylą Tarptautiniam 
Teisme Haagoj. šiuo sykiu 
keturios didžiosios valstybės 
—Anglija^ Francuzijaj Italija, 
ir Japonija, kurios pasirašė 
su Lietuva. Klaipėdos sutartį 
1924 m., — bUvp iškelusios 
Lietuvai bylą, esą ji, atleisda
ma Klaipėdos Krašto Direkto
rijos pirmininką Boetcherį ir 
'y.
direktorijos pit:piiliinku p. 
Simaitį, yra sulaužiusi Klai
pėdos konvenciją.

Tarptautinis Teisinąs, ilgai 
svarstęs šią bylą, pereitą mė
nesį Haagoj, tik-ką paskelbė 
savo sprebdimą^jį^, kurio ma
tosi, kad Lietuva laimėjo vi
sais svarbiausiais punktais. 
Teismas nepripažino Lietuvai 
racijos tik vienam punkte: 
dėl seimelio paleidimo.

Oficialus Lietuvos Telegra
finės Agentūros Eltos praneši
mas, pažybiėtąš iš liauno rug
pjūčio ti dieną, taip trumpai 
suglaudžia Teismo sprehdi- 
mą:

“Hddgos Teismas, dešim
čia balsų prieš penkis, nu
sprendė, kad tUaipedos Gų- 
berngtOtįus ftųl teisę atlete- 
ti Direktorijos j>irtaitiiijkų, 
jeigu tasai pirpnriihkas nu
sižengia Klaipėdos ko'Uveft- 
cijai (sutarčiai) arba jcigtt 
jis kčšinasi prieš Lietųvdš 
suverenumą. (Už tą Bo'et- 
chcris ix buvo atleistas. 
P-bė.) Pirmintako atšauki- 
ritas pats savaimi. neverčia 
kitų?®WXiUs at
sistatydinta Boetcherio at- 

, šaukijįųaa teisėtas,1 Simaičio 
Direktorijom sudarymas bd- 
yo, teteetašt. Seimėlio paiei- 
dbnaSį kovo 2SJ d>, Statuto ir 
apUukybbl šyiešOjie, nebuvo

IdfilįiUąši Pasi;ąntipybę. 
šią Liętayom laimė tanas yra, 

antras iš eiles, piririg bylą 
« prieš

(, kuri šų Tautų Są- 
■jta$gps pagalba b'tlvo mėginu
si priversti Lietuvą ritidaryži 
susjsįįekimą su Lenkija, šioj 

, .. —---- ^i f ■ •:lįr(įjlt -nnh.. i

REFRIGERATORIAI
Gerųjų išdirbysčių 

nar^tųida 
Už Mažiau Kaip

Pusę Kainos '

2-jų šmotų nauji tvirti ir 
gražus Mohair Farlor Setai 
verti $100.00

Gražaus Jacųuard arba Ta- 
pestl-y l’uj;- g-A

i loj Setai pp. JFChUU

7-nių šmotų valgomo kam
bario Setai, Verti iki $65.00, 
dabar tik
po -........ KhOrtdO

šmotų miegamo kmn-
bario setai, verti $90.00 da
bar

! už i ’33,00
• tukstanėiai daugiaus 

pgUašių bargenų

Lalįkia Jumis dabar

tik

nta^ų. algonąą. ytaijek

f'!»» anfmsfll?
«s""“ifOto o. datįhfMjOu^ į*.

rW pifn'1’ Tai betrak tas' mano AKrinte iųĄĮtytas.
Ir kada šitokie altgaleivišta

!»iw — tai
!d^rfs! .i
I Pp Viso to ba^krit.

Wil Kai
'betr apję prisirašynųį prij Su
sivienijamo, tai žmogių šų

Jšaipa ajįįėrta: “Ar kad 
[ir maijąr Jentus koks nųjtš £>$> 
yęnjs nusineštų? Pagalio?., 
koks nian išr^kavimas ptiw

sb to ba
PA
(O..

pa-
Hw .mędėrniųlų

Sife

gftfftėrifli darbtatakų unijomsIklatišyfi tokiai organizacijai, siuntimo. Rašykite ar ateikite šiandie.

PEOPLES 
fumiue m. 
(.• Avė.

fęl. 3,171

2536-40 W. 63rd St.
Td; Hcmtock 8400

^00010,4.

atyda
MORGIČIŲ ir BONŲ SAVININKAMS 

UŽSIDARIUSIU BANKŲ

M. J. KIRAS
REAL ESTATE AND HOME BUlLDER 

JIS yra patyręs per 20 metų paskoloms ir statybai Jo pa
tyrimas šiandien yra naudingas dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičius ir bonus užsidariusių bankų.

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

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

BANKINĖS apsaugos skrynutės $2.50 i 
metus. Apdrauda ir pinigų siuntimas.

M> J. KIRAS
REAL ESTATE AND HOME BUlLDER 

3335 So. Hdsted St.

Broadfail “{ 
witJi

Rugpiųčio Kailių 
Išpardavimas

Musų. 14-taS Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo^ kad jdu dė
lei musų ištarttftvimo vienėj 
vieloj tiek ilgą laiką jumš apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Meš taipgi darome visokius pd- 
taišymtts ir reinodeliaVimą. Šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FŲR CO.
683!) Storiy Island Avė, 

Tėt Hydc Park 3459

wism,
Rutijog ,

Specialiikai gydo ligir pilvo, plaučių, inkstų ir pusta, užn 
|| jo, odos, ligai;, žaijįdap, reumatizmą, galvos M
S' toje, Itdsėjinf), gerkta skaudėjimą ir p^slaptjftgas figM. 
&< galėjd jus i^ydyi, apeikite ėia ir persitfkriĄkit' M j‘* 
■i PraKtikiioja per daugeli metų ir' iSgydė tUKStaAČRif hįlonii 
g dykai. ČFISO VALANDOS: ftWT<
H valandai ir nuo 5-8 valandai vakrt. Nedaliomis nuo 10 f

.. Ir?r^ti>įfašl»lnillia C
.."T*"----- ' Įy

: Daktaias
Kapitonas 

Pasauliniame kare

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St, Louis Avė. Tcl. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

RusttU ir tdrkHka pirtis mdtėrimis 
' Wė<fomis iki 7 C ■<



nešta sveikatos departamentui

aujienos

Sugrįžo iš atostogų

REFRIGERATORIAI

3417-21 So. Halsted Street

RADIO Lietuvaitės

ĮMOKĖTI Į SAVAITĘ
Town of Lake

Lietuvis nusižudė

Radio programas

ir augs

Užsisakykite tuojaus

aš jums

Mat

Ką turime padaryti 
per “N-ų” pikniką

Šuva įkando Stella Janonis, 7 
metų, 4432 So. Wood st. Ne
laime mergaitę ištiko kieme na
mų 5130 So. Ashland avė. Pra

PHILCO 
CROSLEY 
LYRIC

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

Surado p-ios Maku 
tėnas automobili

T NOU OVT TO 
Um/ikMPlN* TUAT 
fcTUMmC, YFLLEfe.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios 
yra naudingos,

WN AR.EVOU 1
THIUKIM’ OF GETTIH

Lithuanian Univers- 
ity Club Splash PartyRugpiučio 8 dieną automobilis 

sunkiai sužeidė Anna Kalecik 
4986 So. Justine avenue, 6 me
tų mergaitę, kuri vėliau mirė.

Automobilis pabėgo nesusto

Vilnis" kalba

OH • 
CONSTANTLY

PATAISOMAS IR AP
TARNAUJAMAS JŪSŲ 

NAMUOSE $1.00

Tel. BOULEVARD 8167—4705

Radio Tūbai — 
226. 280, 171-A

New City Station policija su
skato ieškoti nelaimė kaltininko. 
Kas ten pastebėjo pabėgusio 
automobilio laisnio numerį. Ta
tai nuvedė policiją net į Posen,

VUkSHT THE MOVV

□CM
n nrnBMr—zr—"

pristatys, bile kurį Radio į 
jūsų namus. Jūsų senas Ra
dio bus priimtas mainui kai
po dalis įmokėjimo.

Kupiškėnų Bendro 
Kliubo Amerikoj 

Susirinkimas

Ir štai pagalios policijos ser
žantai Rice, Victor ir Daugher 
ty areštavo Alfredą Kovvalskį. 
19 metų, iš Posen, 111. Suimtasis 
tapo padėtas kauntės džėloj, o 
jo byla atiduota koronerio ęlžiu- 
rei.—žinių rinkėjas.

Tiktai mažą dalelę terei
kia įmokėti, potam $1 į 
savaitę. Budriko krau
tuvė nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuvės. Jus 
sučėdysite pirkdami da
bar.

Svyruojantis 
aptiekorius aiškinasi, kad vai
stų neturi, sako, už lupos tai 
galiu įpilt... 1

Tai-gi, gerbiamieji, aiškiai 
matote, kad parašai arba už
rašai ant langų musų dienose 
jau nieko nereiškia 
tai gyvais faktais parodžiau, 
o jei netikit, tai galite patys 
persitikrinti

Probate Court of Cook Coun 
ty išleido įsakymą, kad Povilas 
Baltutis sugrąžintų mirusiojo 
Antano Wazgirdo paliktus pi
nigus jo palikimo administrato
riui, Antanui Juciui.

Ketvirtadienio vakarą, rugp. 
11 d., pasikorė lietuvis Walter 
Zalgrewicz, 42 metų, turėjęs 
biznį prie 48 ir Ashland gatvių. 
Saužudystę jis papildė namuo
se adresu 2601 West 57 st. vir
šuj krautuvės.

Zalgrewicz buvo lietuvis ba
joras.

NAUJIENOS tik ką 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.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Vagiliai 
“nuren-

Penktądienio “Vilnis* ‘ kal
ba taipgi apie tą kratą. Ji aiš
kina, jogei krata buvusi pa
daryta todėl, kad “Vilnis”* sto 
jauti už “darbininkus”.

The Lithuanian University 
Club is sponsoring a splash 
party at Indiana Woods Count- 
ry Club Pool, located at 200th 
& Westęrn avė., this Saturday, 
Aug. 18th. For members and

1516-18 W. GRAND AVĖ 
Prie Ashland Avė.

šiame 
geras

LIPSKY’S RADIO STORE
4916 W. 14th St.

Tel. Cicero 1329. CICERO, ILL.

licensiuoti 
224, 247, 227

Joseph Vainosky, 5 metų, 
4608 So. Lincoln st., skaudžiai 
užgautas automobilio ties na
mais 4610 So. Lincoln st. Vai
kas nugabentas į German Dea- 
conese ligoninę.

Ketvirtadienį, rugpiučio 11 
d., valstybės gynėjo ofiso at 
stovai padarė kratą “Vii 
ny”. Apie tai praneša dienra 
štiš “Chicago Tribūne” ir pa 
ti “Vilnis“.

their guests. 50c per couple. 
Afr-tbose interested -please call 
thę secretaryr* Radciffe 5756, 
for further informatipn;.

Kupiškėnų Bendro Kliubo 
Amerikoj yra šaukiamas susi
rinkimas šiandie, rugpiučio 
13 dieną, 7 valandą vakaro. 
Susirinkimas įvyks Sandaros 
svetainėje, 3236 S. Halsted st.

Visi K. B. K. A. nariai bu
kite susirinkime ir kartu ma
lonėkite atsivesti savo draugų. 
Turėsime daug svarbių reika
lų aptarti. — Valdyba.

Ateinantį sekmadienį, rug
piučio 14 d., įvyks bene didžiau
sio Amerikos lietuvių dienraščio 
“Naujienų” piknikas. Kiek te
ko girdėti, į tą pikniką atskris 
lakūnas kap. Stepas Darius. Jis 
atskris tuo pačiu lėktuvu “Bel- 
lanca”, kuriuo rengiasi su savo 
draugu lakūnu Stasiu Girėnu 
1933 metų vasarą skristi iš 
Amerikos per Atlantiko vande
nyną į Lietuvą. Kiekveinam iš 
musų aišku, kad tas skridimas 
suteiks lietuviams didelės gar
bės," o juk mažai tautai tas yra 
labai svarbu. Be to, tokis lie
tuvių lakūnų žygis primins šio 
krašto politikams ir biznieriams 
naujas galimybes dėl artimesnių 
kultūriškų ir ekonomiškų san
tykių užmezgimo tarp Lietuvos 
ir Amerikos. Tai vis yra to
kie dalykai, kurią ,rupi lietu
vių visuomenei. , '' ''

Kaip matyti iš amerikiečių 
spaudos, amerikiečių lietuvių vi
suomenė labai įvertina lietuvių 
lakūnų kapt. Dariaus ir Girėno 
sumanymą ir pasiryžimą. Visi 
turime tuo susidomėti ir visaip 
remti tą skridimą, būtent, pa
rengiamuosius darbus tam skri- 
dimi įvykdyti.

O “Naujienų” piknike, į ku
rį kapt. Darius atskris, parody
kime tą pritarimą, kas gali, tap
kime to skridimo rėmėjais. Su 
tokiu prityrusiu lakunu ir dar
gi transatlantiniam skridimui 
tinkamu lėktuvu nepavojinga ir 
paskraidyti ir apžiūrėti iš ankš
tybės plačiąją Chicagą ir gra
žias jos apylinkes. Padaryki
me tai per “Naujienų“ pikni
ką.—Skridimo rėmėjas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kaip jau buvo pranešta “Nau
jienose’’, pereitą sekmadienį li
ko pavogtas ponios Makutėnas, 
“Birutės“ daržo savininkės, au
tomobilius. Užvakar policija 
pranešė, jog automobilius su
rastas. P-nia Makutėnas nuva
žiavo ir atsiėmė jį. 
šiek tiek automobilių 
gė“, nusavino brangų laikrodį 
ir keletą kitų smulkių dalykų. 
Tačiau “tajerų”, matomai, ne
spėjo nuimti. Bendrai, automo
bilius perdaug nenukentėjo.

Tribūne žinia
“Tribūne“ apie įvykį' pasa

koja penktadienio laidoj taip:
Valstybės gynėjo pagelbinin- 

kas Charles Bellows vadovavo 
kratai ofise “Vilnies“, lietu
viško dienraščio, leidžiamo 
adresu 3116 So. Halsted st. 
Krata padaryta sulig skundu 
vienos statymo ir bųdavojimo 
bendrovės (spulkos), kuri nu
rodė, jogei tame dienrašty 
tilpo kenksmingas jai straips
nis. Bet užtikta kalbamo} 
vietoj kbinUtiistlUė" literatūra 
paskatino p. Bellows praplėsti 
investigaciją (tyrinėjimą).

Trys yyr.au, tapo suimti ir 
nugabenti į valstijos gynėjo 
ofisą klausinėjimui. Vėliau 
jiems leista sugrįžti į dienraš
čio ofisą, policijos sargyboj, 
kad jie išleistų penktadienio 
laidą. Bet Bellows įsakė su
grąžinti juos į jo ofisą, kai jie 
pabaigs darbą.

Trys klausinėti

Ryt dieną visi turės malonu
mo pasiklausyti gero lietuvių 
radio programo iš stoties WC 
FL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
kuris yra duodamas Jos. F. 
Budriko radių ir rakandų krau
tuvės, 3417 S. Halsted St. Pro- 
grame dalyvauja musų žymus 
dainininkai, ponia Elena Ra
kauskienė, daktaro Rakausko 
žmona (dabar gyvena Keno- 
sha). Jos gražiu dainavimu ne 
vieną sykį gėrėjos radio klau
sytojai, tad ir šį kartą visiems 
bus malonu jos skambų balsą 
per radio išgirsti. Kitas dai
nininkas— tai Stasys Rimkus, 
baritonas. •

O kam nemalonu yra pasi-

Stalincų organas posmuoja 
apie kokį tai valdžios “išpūtimą 
prieš Sovietų Sąjungą“, sąryšy j 
su krata jo ofise. Bet kažin, 
ar ne pats komunistų lapas da
ro “išpūtimą“?

Prieš pusantros savaitės lai
ko, š. mėn. 3 d., jisai įdėjo 
žiaurią, biaurią ir begėdišką 
ataką prieš vieną lietuvių spul- 
ką. Atakos tikslas buvo pa
kenkti spulkos bizniui. Ar žmo
nės blaiviam prote taip daro? 
Iš komunistų galima laukti vL 
šokių kiaulysčių, bet ir jie, be 
abejonės, žino, kad už šitokį f i 
nansinės įstaigos atakavimą jie 
gali patekti bėdon, nes įstaty
mai tokius dalykus aštriai drau
džia, grasina net kalėjimu.

Todėl tą jų elgesį tegalima 
išaiškinti tiktai kaipo sąmonin
gą, iš kalno suplanuotą provo
kaciją. Prieš kokį mėnesį lai 
ko man teko girdėti nuo vieno 
artimo stalincų štabui žmogaus, 
kad jie rengiasi padaryti špo
są, kuris duotų progos jiems 
apsiskelbti “kankiniais”, pasi- 
kolektuoti aukų ir paskui savo 
dienraštį “iš bėdos” paversti sa
vaitraščiu. Jisai sakė, kad 
tautininkai “žiopli“, įsiveldami 
į kivirčus su; savo laikraščio 
darbininkais. Ot, girdi, mes tai 
sugalvosime tokį planą/ kai ' rei
kės daryti 'šermenis, kad mus 
niekas nekąltins ir dar gausi; 
me aukų. >

Gal jie dabar tą savo “planą” 
ir vykdo. Bet kaip ten nebūtų, 
karas prieš Sovietų Sąjungą tuo 
tarpu dar, veikiausia, nekils.

—-Nevisai Ščyras.

arba
Klaidingos Saines (užrašai)
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Pov. Baltutis, kuris turi savo klausyti harmoningos Budriko 
biznį po No. 3327 So. Halsted radio 
St., esąs šiuo laiku apleidęs Chi 
cagą.

pysiu 
nai 
tau: dar pora leidukių ciga- 
etus ruko ir iš mažų stikliu

kų geria.
5. Ant lango parašyta “real 

įstate”. Čionais tai, manau, 
padarysiu biznį 
draugas turi namuką 
gičių, o norėtų 
kur tau: storas 
aiškiai pasako: 
nieko neperkant ir nieko ne
parduodam. Blogi laikai — 
eikš turiu užpakaly užfundy- 
siiu. £

6. Saule mano prakaitą iš
varė lauk. Alaus stiklas butų 
ne pro šalį, sakau, štai iš
daužyti langai, tai, vadinasi, 
viduje baras ir. alus, o ant 
sienos pasilikusi sena sainė 
aiškiai sako, kad čia tikras 
saliunas užsilikęs. Viduje, 
inatau, žmonės geria alų ir 
(legtinę, o mane savininkas 
akimis perakėjęs sako: “Near 
feteer tai turiu, o dauginus nie
ko.” Aš dar jam aiškinu, kad 
ięti už mane ne daug geresni 
čionais geria, tai "kodėl ne aš. 
Jisai, vadinasi, mislija, kad aš 
drajočius arba probiŠenas ir 
ot neduoda nė už pinigus.

7. Dabar, sakau, reikia lie- 
karstų nuo danties skaudėji
mo, o štai čia ant lango para
šyta “drugs

orkestros? Ji palinks
mins visus savo skambia’ mu
zika. Nepraleiskite šio gražaus 
programo.

Beje, kaip praneša, Budriko 
krautuvė dabar parduoda elek- 
trikinius šaldytuvus po $69.50. 
Taipgi žymiai nupigino kainas 
ant radių ir rakandų.—S.

asmenys 
yra: V. A. Andrulis, redakto
rius; Pins Krakaitis, 3341 
Auburn avenue, ir J. P. Miller, 
3157 South Emerald avenue, 
biznio menedžeris. Ne vie
nas iš jų trijų nėra šios šalies 
pilietis, taip buvo paaiškinta 
Bellows’ui.

Prokuroras Bellows rado 
laišką, pažymėtą birželio 18, 
1931 ir pasirašyta B. K. Ge- 
bert, Amerikos komunistų par
tijos 8 distrikto organizato
riaus, kuris buvo adresuotas 
“Vilnies” ir kitų dviejų lai
kraščių redaktoriams.

Tame laiške tarp kitko esą 
pasakyta:

“Mes turime aiškiai pa
reikšti, kad negalime būti pa
tenkinti pirmais tų laikraščių 
puslapiais, jau nekalbant apie 
vidaus puslapius.”

M PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

paduodame skanius
PASIŠOK ęėrymus

z' VIŠTIENA, STĖKAI. RAVIOLI IR SĖAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
Haymarket 9859
W. KORSAK, Sav.

Kralos priežastis
Atrodo, kad “Tribūne” tei

singiau nušviečia kratos prie
žastį. Dalykas toks, kad “Vil
nies” No. 132-me tilpo tikrai 
žiauri ataka ant vienos stam
bios lietuvių spulkos. Tos 
spulkos vedėjai galėjo pasiju
sti, kad “Vilnies” ataka užgau
na ne tik jų, vedėjų, interesus, 
bet ir daugelio kitų žmonių, 
kurie yra spulkos dalininkai.

Sugrįžo iš Vakacij‘ų 
DR. J. SHINGLMAN
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Trečiadienį sugrįžo iš atosto 
gų p-nia Ambrose. Ji su dūk 
tere leido jas Holland, Mich.

P-nas Ambrose yra savinin 
kas gerai įrengto šioj apielin 
kėj garažo, kuris randasi adre 
su 724 West 19 Street.

Tenka pasakyti, kad 
garaže teikiama tikrai 
patarnavimas automobilistams, 
ir automobilistai nepadarys 
klaidos reikalui esant atsikrei
pę į šį garažą.

Pp. Ambrose yra priimini 
žmonės ir biznį varo tokiu stan
dartu, kad apielinkei daro gar
bės.—Vietinės.

Apie dvidešimtį metų atgal 
aš pirmu kartu pradėjau su
sipažinti su Čikagos miestu, 
ypatingai su įvairiais užrašais 
ant langų. Tuo metu galėda
vai žmogus ko tau reikia susi
rasti užrašus paskaitęs. Da
bar ne taip: visi užrašai me
luoja, ir meluoja ’ begėdiškai. 
O jei jums faktų trūksta, tai 
še pasiskaitykit:

1. Ant lango parašyta 
“lunch“. Sakau, reikia zupės 
bliudą susrėbti, ale viduje 
nėra nė duonos 
nis užpakaly.

2. Einu kitur. Ant lango 
parašas “soft drinks“. čia, 
sakau, išgersiu ęoca kola ar 
ką, bet savininkas atsiprašy
damas aiškinasi: “Matai, 
draugas, mes pryšaky nieko 
neparduodame, užpakaly tai 
turime naminės, alaus ir vy
no, ir dešrų, ir sūrio.“

3. .Suskaudo man pilvas. 
Žiūriu, ant lango parašyta 
Dr. Užlipau ir jam nusiskun- 
džiau “Pilvas skauda, norė.- 
čiau vaistų“. Jisai man atker
ta: “AŠ, matai, netikiu vais
tams, eik štai nugarą patrin- 
siu.” Aš pilvą susigriebęs iš
dūmiau lauk.

4. Žemyn nulipęs skaitau 
ant kito lango “candies“ — 
čia, sakau, savo bobai ken- 
džių nupirksiu, tai gal kopū
stų išvirs. Viduje žiūriu kas 
čia bus: kendės dulkėmis ap
augusios. o graži leidukė man 
aiškina: “Matai, draugas, ken- 
(ižių aš nepardavinėju —visas 
biznis užpakaly. eikš, paro-

Sakau, gal kendžių ji- 
užpakaly turi, bet kur 

dar

I don’t believe 
signs



HOOVERIO KALBA.

Strutnskio, Sirvydo ir

»
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visa tat jau

nulio

jus rin
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SUSIPAINIOJO SAVO 
MET1KOJE.

veteranai po lienusi- 
“bonų armijos” mar- 
sakosi kuršių rud- 

organizacijų, kad

Entered as Scc<md Class Mattel1 
Matth 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 8ra 1879.
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Editor P. GRIGAITIS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1788 S. Halsted SU Chicago, 

Telefonas BooseveH 8600.

šeštadienis, Rugp. 13, 1932

Apžvalga
ARlTr

Užsisakymo kaina t
Chicagoje — paStu;

Aletams
Pusei metų
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam oo •<a • *4**^s* • •

Vienam mėnesiui ______
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija _________
Savaitei ...............................
MCnGsiUi •• • • • ••• I

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metams ......    $7.00
Pusei metų 8.60
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams —_____ 1.25
Vienam mėnesiui 75

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams -- -- ------  2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ketvirtadienio vakare republikonų komitetas oficia
liai pranešė prezidentui Hooveriui, kad partija nomina
vo jį kandidatu j prezidentus antram terminui, ir į tų 
pranešimą Hooveris atsakė prakalba, išdėstydamas sa
vo “platformų.”

Prezidento kalba buvo labai ilga, nuobodi ir kon- 
servatyviską. Nieko naujo jisai nepasakė, o tik perpa
sakojo savo žodžiais svarbesniuosius republikonų parti
jos platformos punktus ir pasakė daug tuščių frazių 
apie “tautos dvasią” ir “Amerikos idealus bei princi
pus, " kuriuos reikią labiaus už viską saugoti.

Prieš tą pranešimo ceremoniją spaudoje buvo dadg 
spėliojimų apie tai, ką Hooveris pareikš prohibicijos 
klausimu. Vieni spėjo, kad jisai pasirodysiąs radikališ- 
kesnis, negu partijos konvencija Chicagoje; kiti — kad 
jisai pataikausiąs “sausiems.” Bet savo kalboje republi- 
konų kandidatas aiškios pozicijos neužėmė. Jisai pripa
žino, kad prohibiciją įvykinti negalima ir kad nuolatos 
auga nusidėjimai prieš prohibiciją, kurie gimdo neteisė
tumą, korupciją ir bendrą įstatymų negerbimą. Bet kar
tu jisai griežtai pasmerkė senų laikų saliunus ir pasi
sakė prieš prohibicijos atšaukimą, kadangi, ją atšaukus, 
sugrįžtų saliunai su visais jų blogumais. Taigi, Hooverio 
supratimu, prohibiciją turi būti ne palikta ir ne atšauk
ta, bet pakeista; o kol ji nebus pakeista, tai Hooveris 
pasižadėjo ją vykinti, — nežiūrint į tai, kad ją įvykinti 
negalima!

Pasižadėjimu prohibiciją vykinti, kol ji bus įstaty
muose, Hooveris, aišku, taikė į Anti-Saloon lygos ir kitų 
“sausųjų” organizacijų simpatijas.

Kuomet prezidentas neturėjo drąsos aiškiai pasisa
kyti už ar prieš tokiu palyginti menku klausimu, kaip 
prohibiciją, tai, žinoma, sunku buvo iš jo tikėtis, kad 
jisai tinkamai išspręstų didžiausias ekonomines visuo
menės problemas. Hooveris gyrėsi išgelbėjęs Amerikos 
biznį nuo panikos ir visiško susmukimo, gyrėsi išlaikęs 
taiką tarp kapitalistų ir darbininkų, gyrėsi suteikta ir 
dar tebeteikiama pagelba bizniui. Bet jisai nepripažino, 
kad federalinė valdžia privalo rūpintis bedarbiais, ku
rie kenčia skurdą ir badą. Juos šelpti, Hooverio supra
timu, tai — vietinių valdžios įstaigų pareiga. Kodėl fe
deralinė valdžia gali duoti paskolas bankams ir gele
žinkeliams, bet negali ginti nuo bado bedarbius, to jisai 
nepaaiškino.

Hooveris savo kalboje pasirodė didžiojo biznio, 
stambiojo kapitalo tarnas, kuriam biedni žmonės rupi 
tiktai tiek, kad jie nekeltų riaušių ir nedarytų triukš
mo. Kol darbininkai tyli, tol “tautos dvasia” nėra suiru
si, ir viskas tvarkoje.

Baigdamas savo nuobodžią kalbą, prezidentas prašė, 
kad žmonės dar kartą už jį balsuotų ir leistų jam “pa
baigti rekonstrukcijos darbą.” šie paskutiniai žodžiai, 
matyt, bus oficialis republikonų partijos obalsis rinki
mų kampanijoje. Hooveris nori grąžinti tą, kas buvo ir 
kas — atvedė į dabartinę pasibaisėtiną depresiją. Kaip 
pakeisti ekonominę sistemą, kad daugiaus tokios nelai
mės neatsikartotų, apie tai jisai nė negalvoja.

K. Strumskis “Tėvynėje”, V. 
Sirvydas ir Vinciunas “Vieny
bėje” įrodinėja, kad p. S. Ge
gužis buvo “teisėtai” išrinktas 
į SLA. prezidentus, nes jisai 
gavo daugumą balsų Pittsburg
ho seime. Pirmasis rašo:

“Štai delko: balsuojant Ge
gužis gavo 105 balsus, Ba- 
gočius — 99 ir Bačiunas 2 
balsu. Iš skaičiaus balsavime 
dalyvavusių, tai p.’ Gegužiui 

. reikėjo tiktai 102 balsų, kad 
gauti daugumą.”
Tai, žinoma, netiesa, nes 

dalyvavo balsavime daugiau, 
negu p. Strumskis čia nurodo. 
Jisai pats toliaiis sako, kad dar 
buvo įmestos 4 tuščios kortelės. 
Reiškia, dalyvavo balsavime 
210 delegatų, ir jeigu 2 išrinki
mui reikia daugumos dalyvavu
sių balsų, tai p. Gegužis tos 
daugumos negavo.

' Vadinasi, pats p. Strumskis 
savo aritmetikoje Susipainiojo.

Lietuva laimėjo penkiuose Klaipėdos bylos punktuo
se, bet šeštame pralaimėjo. Pasaulio teismas HaAgoje 
pripažino, kad gubernatorius turėjo teisę atstatyti Klai
pėdos krašto direktorijos pirmininką ir paskirti hatiją 
pirftiinihką. Teismas taip pat pripažino, kad senieji di
rektorijos nariai galėjo pasilikti savo vietose, o jeigit jie 
pasitraukė, tai naujas pirmininkas turėjo teisę pasi
skirti kitus narius. Bet teismas rado, kad buvo neteisė
tas seimelio paleidimas.

Tai neatrodo nuošakū. Jeigu nauja direktorija ne
gauna pasitikėjimo seimelyje, tai juk yta tik dvi išei
tys: arba rezignuoti, arba paskelbti naujus’ rinkimus* 
Šimaičio direktorija, po Otto Boetcherio pašalinimo, pa
sirinko antrą išeitį.

Tiesa, kad politikos atžvilgiu tai buvo klaida. Nau
jus rinkimus laimėjo vokietininkai. Butų buvę geriau jų 
neskelbti. Bet kodėl jie buvo neteisėti, tai neaišku. Ręi- esanti 
kės palaukti Haagos teismo sprendimo motyvavimo.

44 u
ti.

Bet 
Vinciuno argumentai iš viso 
prasilenkia su tais klausimo 
punktais, kurie yra diskusuoja- 
mi SLA. narių. Dalykas eina 
ne apie balsavimų formalu
mus, renkant Pild. Tarybą sei
me, o apie gilesnę ir svarbesnę 
tų rinkimų prasmę.

Jeigu mes priimsime tą tau
tininkų “tezį,” kad vien tik 
balsų dauguma seime nuspren
džia SLA. viršinlhkų išrinki
mą, neatsižvelgiant į tai, kokiu 
budu. ta dauguma yra sudaro
ma, tai turėsime pripažinti, jb- 
gei paduotas Už Gegužį balsų 
skaičius buvo pakankamas. Nes 
Pittsburgho seime į preziden
tus kandidatavo tik du asmens: 
Bagočius ir Gegužis. Kadangi 
už BagoČių buvo paduota 99 
balsai, tai Gegužiui butų pa
kakę gauti tik 100, idant jisai 
butų išrinktas. Balsai, paduoti 
už Bačiuną, buvo be vertės, nes 
Bačiuno kandidatūra buvo iš
traukta dar prieš balsavimą.

Tačiaus ne kas kitas, o tik 
patys tautininkai, tiems rinki
mams stengėsi priduoti plates
nės moralinės ir politinės svar
bos, girdamiesi “tautiškos” idė
jos šalininkų pergale ant “in
ternacionalistų.” Kada jie šK 
taip stato klausimą, tai tenka 
panagrinėti, ar jau iš tiesų taip 
didelės buvo tos “tautiškos” jė
gos, kaip jie tfiubija. Ir pasi
rodo kas? f

Pasirodo, kad fašistams if 
sandariečiams sudarius bloką 
tikslu pravesti į prezidentus 
Gegužį, jie vis tik neįstengė 
pakreipti savb pusėn net seimo 
daugumos. Rankant Pild. Ta
rybą, buvo seime 212 delegatų. 
Balsavime dalyvavo 210, o Ge
gužis gavo tik 105 balsus.Taigl 
daUgiima seimo delegatų pasi
rodė priešinga Gegužio išrinki
mui.

Gegužis praėjo tiktai dėlto, 
kad dalis priešingų jam dele
gatų tyčia balsavo UŽ ašmėniš, 
kurie nekandidatavo, arba me
tė tuščias kortas, arba visai ne
padavė savo balšų.

Nors parlamentinio foririalu- 
md atžvilgiu jisai laimėjo, bet 
moraliniu atžvilgiu jisai pralai
mėjo. 

♦ i
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“LAIMĖTOJŲ” DAUGUMA.
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Prie to dar galima pridurti 
štai kas. Tarpe delegatų, bal
savusių Už Gegužį, buvo kele
tas tokių, kurių mandatai bu
vo kontestuojami. Apie vieną 
tų kotttestuotų delegatų pats 
Gegužis Viešai pasakė, kad kuo 
pa, kurią tas dėįe'gfetas dtatb.- 
vauja, jam, kaipo prezidentui, 
esanti višai “nežinoma.”. ;

Toliaus. Yra neužginčijamas

faktas, kad visti eile delegatų, 
balsavusių tiž Gegužį, taip bal
davo prieš savo kuopų nusista
tymą. čia nurodysime tik du 
•pavyzdžiu: 3 delegatai 60-os 
kuopos, Grand Rapids, Mielių 
kurie, buvo Bačiuno šalininkai, 
atidavė savo balsus seime Ge
gužiui, laikydamiesi tos partijų 
frakcijų aiitttHiea, kurią ba- 
Čiunifliai padarė su gegužiniais, 
bet pšniekiridatni savo kuopos 
valią, ir kuopa Už tai atmetė 
tų delegatą raportą iš selino, 
kai jie sugrįžo nafno.

Du delegatai iš 129 kp., Chi- 
cago, III., taip pat tapo savo 
kuopos pasinerkti ir jų rapor
tai atmesti už tai, kad jie Bal
savo už Gegužį, o ne už kan
didatą, gavusį daugumą balsų 
visuotinam balsavime, kaip kad 
buvo praktikuojama Susivieni
jime per metų metus. ' 'Buvo ir daugiaus delegatų, 
kurie taip pasielgė. Bet jeigu 
tik aukšČiaus paminėtieji 5 de
legatai butų seime balsavę 
taip, kaip reikalavo jų kuopos, 
o ne taip, kaip jiems padikta
vo partinio bloko politikieriai, 
tai BagOčius butų gavęs 104, d 
Gegužis 100.

JPagalios, jeigu mes perkra- 
tytume, kiek narių atstovavo 
tie delegatai, kurie balsavo 
seime už Bagočlų ir už Gegužį, 
tai pamatytume, kad Bagočiauš 
pusėje buvo labai žymi dau
guma.

Žodžiu, Pittsburgho seime 
balsavimai visai prasilenkė sd 
SLA. narių valia ir nusistaty
mu. Ir juokingi yra tie ponai 
Strumškai, Sirvydai bei Vinciu- 
nai, kurie šitą faktą dabaf 
bando užtrinti ir plušta socia
listus, kam jie kelią “triukš
mą,” kritikuodami 37 seimo 
nutarimus. Amerikoje žmonės 
turi teisę laisvai* kritikuoti net 
kongresą ir prezidentą, bet fa
šistų klika nori / įtikinti SLA. 
narius, kad Susivienijimo sei
mai ir viršininkai stovi “auk
šČiaus kritikos”!' Ar tai ne ko
medija? u
_______ —«____ _i—..... ......... —

bemoktai!  j a pas juos yra 
buržuazijos lopymas. Per sa
vo aklumų žygiuoja jie sykiu 
su diktatūra ir vietoje raudo
nos papuola J juodos ar tu- 
dofe diktatūros spęstus. Bet 
anksčiau ar vėliau liaudis 
jiems pasakys: “Dailkstykitėš 
jus kokiomis spalvomis nori
te, bet oda jtišų visų vienoda.

— St-s.

PAŠINAS
f .

Karo 
sekusio 
šavifiib 
marškinių otgąhizaclją, kad 
paėmus valdžią^ žmonių ran
kas. Nd, ir Uorėk tu žmogus 
ką gero, — jei dar. milijonai 
žmonių nežino, kad jie turi 
valdžią savo rankose. Ir ne
nuostabu, kad nekurie sap
nuoja apie revoliuciją.

Kandidatas į J. Valstijų 
prezidentus Rooseveltas sa
kosi esąs už paėmimą į vi
suomenes rankas elektros, ge
so ir f t. gamybą. Kad socialis
tai tai skelbė per metų metus, 
tai šię ponai jų bijojo, kaip 
velnias kryžiaus, o dabar? O 
well, sakyti ii’ daryti, — tai 
du dalykai. Bet visgi, manau, 
hiUlkių rdsis, kurie jam pati
kės.

—O——.
Nėra tb blogo,, kuris neiš

eitų imt gero. įJabartiniai lai
kai, manau, suves žmones 
prie didesnio draugiškumo. 
Pdstdrlėjl keli Dietai btivd 
šatiinyiyštes periodas. Vielil 
bdiidė viskuo praletikti, kitus, 
bet dabar, kaip,, rbdosl, tas iŠ 
aukšto žiūrėjimas nustos savo 
vertės.

Seniausia Knyga
George Smith atrado molio 

lentelę, čaldėjoje, 1872 m., 
rtht kurios buvo iškaltos rai
dės stt keturkampiu smailiu į- 
rankiu. Ant tos lentelės yra 
aprašomas Didysis Tvanas, 
Spėjama, kad tai yra seniam 
sis raštas, neS yra parašytai 
apie 4,000 metų prieš Kristų. 
Dabar toji molio lentelė ran
dasi Britanijos muziejuje.

Yra pamato manyti, kad 
biblijos pasaka apie tvaną 
yra paimta iš Čaldejų padavi
mų. žydų seniausi raštai ne
siekia daugiau, kaip 1,200 me
tų prieš Kristų.

Vėliau buvo surasta ir dau
giau tokių molio lentelių sU 
užrašais maldų, kariškų re
kordų ir bet faŠtų apie ūki* 
njnkyslę, aštrblogiją ir politi
ką. ,

Egiptiečių raštai užima an
trą vietą savo senumu, šie ra
štai aiit medžiagos, vadina
mos papyrusu, padarytos Iš 
tiėfidrių Širdžių. Viėftą iš so- 
hesidyjų knygų, vadinanid 
Numirėlių Knyga, taipgi ran
dasi Britanijos muziejuje, šio
ji knyga buvo parašyta tais 
pat laikais, kai buvo būdavo- 
jama Didžioji Piramida. Kiek
vienam numirėliui įdėdavd 
knygą,’ kurioje būdavo maldų, 
psalmų, nurodymų numirėlio 
sielai, kaip elgtis ir ko laukti 
numirus. Nuodugniai aprašy
davo numirėlio gyvenimą ir 
ant galo sprendimas numirė
lio sielai pograbiniame gyve
nime.

Vėlesniais laikais egiptie
čiai turėjo gana plačią lite
ratūrą. Buvo knygų apie mo
ralę, teises, rašybos taisykles, 
aritmetiką, geometriją, medi
ciną, liaudies pasakas ir net 
novelių.

Senesnė už Numirėlių Kny
gą yra Prisakymai Ptah- 
Hotep’o, Tai gal yra seniau
sia knyga. Ptah-Hotep gyventi 
apie 2,550 metų prieš Kristų. 
Senumą tos knygos bUs geJ 
riau suprasti prisiminus, kad 
toji knyga buvo parašyta 
dviem tūkstančiais metų pir
miau Mozės gyvenimo ir 
dviem tuksiančiais metų pir
miau Indusų Vedos parašy
mo, dviem tūkstančiais pen
kiais šimtais metų pirmiau 
Homerio ir Saliamonoi

Ptah-Hotep’o » Prisakymai 
yra parašyti ant papyruso 
23 pėdų 7 colių ilgio įr 5 pė* 
dų 7/8 colių pločio Minėtoji 
knyga randasi Nacionaliamę 
knygyne Paryžiuje.

— Kartūnai. ‘
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ĮVAIRENYBES
Ko žiogus ntekad

Su komunistais turėti ką 
bęndro yra neįmanomas daly
kas, nes jų vadai akli fanati
kai o jų pasekėjai akli jų 
vergai. Viši jie žygiuoja kaįp 
giltinė, per įstatus. Paduok 
jiems dalgius, tfd jie viską 
sunaikins ir patys pavirs į 
griaučius...

nas tarp' ŠČyrųjti ir 
. . . ‘ j. /yra tds, <

yra pasekėją! izvoščiko teori
jos, o antri- kėliatininko, ku- 
Hs nesutinki su iMvbŠČiko pu- 

kaina. /
Pašaliniai publikai geriau- 

sij/uiud jų pasitraukti ir pa-

J. Vernas Ir savo lakia fanta
zija tur būt negalėdavo įsi
vaizduoti, kad žmogus per va- 
andą važiuos 800 kilometrų.

O šiandien to pasiekta. Ta
čiau vienos J. Vcrtio apysakos 
’ahtazijos žmones tur būt nie- 
cad negalės įvykdyti. Būtent, 
niekad negalės, kaip toj apy- 
sttkoį aprašoma, žmonės nu
vykti į m tisų žemės, tos arti
ntos, kasdieną mindžiojamos, 
paprastos ir, rodos, žinomos 
žemės gelmes. J. Verno apy
sakos didvyriai tam tikromis 
mašinomis įsikasė J Žemės gel
mes Šimtus kilometrų, ligi pat 
žemės centro, ten pamatė viso
kiausių keistenybių ir tt. Ta 
fantastine apysaka susidomėjo 
mustį dienų mokslininkai ii 
teoretiškai apskaičiavo, kaip 
galėtų būti įvykdytas tas su
manymas. Tačiau, pasirodo, 
kasimasis į žemės gelmes savo 
sunkumu toli pralenkia suma
nymo sudkuiną skristi į kurią 
planetą. Tatai supratitaina iš 
skaitmenų. Giliausios tnusų 
dienų kasyklos siekia tik 1,500 
metrų. Visam pasauly yra tik 
vienas žibalo versmių šulinys 
(Kalifornijoj), 3,000 metrų gi
lumos. Tačiau Žmogus tbje gel
mėje nebuvo, nes šulinys iš
kastas tik mašinomis. Tatai 
labai didelis gilumas. Pamany
kit tik: 3 kilometrai. Tačiau 
kaip jis ttiažas atrodo, palygi
nus su žemės rutulio spindu
liu, kuris siekia 6,000 kilomet
rų! Jei musų dienų mašinos ir

galėįų; kasti taip didelėj gel
mėj! apskaičiuota, kad prisi
kasti ligi Žemės centro reikėtų 
per... 2,500 metų. Vien žemės 
plutai (100 kilom.), pramušti 
teiketų 45 metų dienos ir nak
ties darbo. Tatai tik teoretiški 
apskaičiavimai, nes iš tikrųjų 
nėra jokių instrumentų ar ma
šinų, kurios galėtų taip giliai 
žemėje dirbti. Pirmiausiai rei
kėtų kovoti su baisiai dideliu 
spaudimu ir pragariško aukš
čio temperatūra. Kaip žinoma, 
kas 30 metrų j žemės gilumų, 
temperatūra kyla 1 laipsniu. 
Kelių kilometrų gelmėje žmo
gus gyvas sudegtų, o visi žino
mi mums metalai ištirptų. Dar 
giliau visi metalai ir mašinos 
virštų dujomis. Todėl tad ligi 
musų dienų mokslininkai neži
no, kas yra žemės gelmėse. Vi
sos teorijos remiasi tik spė
liojimais. Daugiausia prigijusi 
teorija, kad žemės vidury yra 
sutirpę metalai (geležis ir ni
kelis, su aukso ir platinos prie
maišų), nors yra tvirtinimų, 
kad žemės vidury yra dujos, 
tik labai suspaustos. Kai kas 
vėl tvirtina, kad žemės cent
ras yra kietas. Tačiau, iŠ tik
rųjų, nieko tikro nieks nežino 
apie Žemės vidurį, ir greičiau 
ir lengviau žmogus nuskris į 
mėnulį ar į kitų kurių plane
tų, nekaip pasieks žemės gel
mių. Tos žemės, kurių kasdie
nę mindžiojame ir kuri, ro- 
doš,( taip paprasta yra. (“T.”)

Pttmiftion Doublęda^ Dori* B Co.
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Tas baisus kraujd 
suteikia jums galių

Prieš šimtą ittetų gėniallš- 
kas prancūzų rašytojas Ju
lius Vėhiaš SdVo fantastiškuo
se romanuose svajojo apie 
ątėitieš žipojiių tėehnik0š lai- 
iųiėjimuš. pąiigųinąš rašytojo 
svajonių, realizavosi. To maža 
musų dieilų technika jau ne 
toli pralenkė kai kur J. Verno 
fantaziją. Milžiniškos mašihos 
automobiliai, pof andeniftla
Ipivai,' radio — Visa tą( jdu 
yra. teginama skristi į stčatd- 
sferą, gal gįėit įvyks ir Us 
mbineMias,' apįe kurį J. Vedinė 
svajojo, kąd žmęnęs 
rais aparatais pasieks ir mė
nulio paviršių, šiandieną į J. 
Verno aprašyta kėliohė aplink 
pasaulį per 80 dienų kiekvie
no lupose iššaukia -'Šypseną, 
nes musų di&uų lakūnai apta
kia aplink žemę per 8 dienas

(Tąsa)
Labai galimas daiktas, kad 

Dievui lemiant, tas dalykas, 
iš kiurio Grdfas tiek daug ti
kėjosi savo tikslams ir kuriuo 
vylėsi išgelbėti savo paties 
kailį, gali jam labai daug, la
bai daug pakenkti. Medžioto
jas pakliuvo į savo pinkles, 
kaip sako garsusis Psalmist- 
ras. J^es dabar, kuomet jis 
jaučiasi ištrukęs iš musų ran
kų, Suklastojęs visus pėdsa
kus ir palikęs mus keliomis 
valandomis užpakalyje, jo 
vaiko smegenys užmirš apie 
pavojų it pradės snausti. Jiš 
irgi klaidingai galvoja, kad 
dabar atsikratęs nuo jūsų sie
los, jUS negalėsite nieko žino
ti apie jo žinkSnius ir dar
bus; bet čia jis skaudžiai ap
siriko I 
krikštas
nttškristi pas jį mintimis, kaip 
jus jau padarėte būdama lai
sva laike saulėlaidžio ir sau
les užtekėjimo. TOkidis atvė- 
jais jus skrisite pas jį mano 
ndru, ne jo; ir tą ypatybę, 
kuri padeda tiek daug ir 
jums ir mums, įgijote per 
kančias, kuomet patekote . į jo 
raukas. Toji ypatybė dabar 
yra tuo brangesnė, nes jis ne
žino kiek daug galima su ja 
atsiekti. Bet apsisaugoda
mas atsimetė nuo jūsų ir dau
giau nebeieško žinių. Bet mes, 
nesame egoitstiškį, ir tikime, 
kad Dievas mus lydi per šią 
tamsą, per visas skaudžias va
landas. Mes nenutolsime nuo 
jp; bet iiįes neatsitrauksime, 
nors ir gtęstu mums pavojus 
pavirsti panašiu į Grafą su- 
tvėrimų. Drauge Jonai, šis 
pasikalbėjimas
svarbus it mes pažengėme ga- 
2a toli pirmyn. Turėsi grieb- 

s plųhkšnos ir viską užrašy
ti, kąd kiti, grįžę ir reikalus 
užbaigę irgi galėtų su viskuo 
siišipažinti; tuomet visi vėl 
gdlėsime toliau tęsti.”

. Pildydamas > Van Helsingo 
įrašymą ir belaukdamas Ar- 
turb, Hąfkerio ir kitų spėjau 
pOdafyti užrašus. - Ponia Har- 
kėrienė tuo tarpu atpasakojo 
viską adt popierio 
rašomai a mašinėle.

buvo labai

Dr. Srnardo Dienynai
Spalių, 2\) d. — šias pasta

bas užrašiau traukinyje, pa
telyje iš Varnos į Galatzą. Va
kar vakare visi susirinkome 
viešbutyje kelias minutes 
prieš saulėlaidį. Kiekvienas 
pasistengėme savo darbą at
likti kuo geriausiai; viską 
esame kuo nuodugniausiai pa
ruošę ir pastangų, apsisaugo
jimo atžvilgiais esame pilnai 
prisiruošę kelionei ir darbui, 
kurį turėsime pradėti Galatze. 
Kuomet atėjo laikas, ponia 
Harkcriene, kaip paparstai, 
prisiruošė hipnotizavimo pro
cedūrai. Po ilgų ir sunkių 
mėginimų Van Helsingui pa
sisekė atsiekti savo ir pama
žu ji įpuolė į gilų transą. Pa
prastai ji kalbėdavo Vau Hel
singui tik priminus vieną ki
tą žodį, bet dabąr jis turėjo 
jos klausti, ir klausti primyg
tinai. Ilgoką laiką ji negalėjo 
nieko ištarti, bet pagaliau pra
dėjo:

"Aš nieko negaliu matyti; 
mes iiėjttddine, stovime vieto
je; nesigirdi vllnių šniokšti- 
ftias, tik silphhs vahdens su
kuriu itžhtidš ir silpnas pliau- 
škettimos į laivo šonus. Aš 
girdžiu vyrų balsus: jie šū
kauja, vieni dHi, kiti toli; 
girdžiu irklų girgždėjimą. 
Kur tdi paleistas šūvis iš re- 
volvėtld; šūvio aidas nuplau
kia toli. Viršui girdžiu sun
kų žlhksnlttviiną; kas tai tam
po virves, grandines. Ką tai 
rfelŠkla? Aš matau šviesą; aš 
jttučiu ant veido vėjo ptlsno- 
Jimas.”

Čia ji staiga sustojo. Ji im- 
pulsyviškai atsikėlė nuo sųfos, 
kurioje gulėjo, ir atsistojusi 
iškėlė rankas, delnus į viršų, 
lyg keldama sunkų svorį. Van 
J|elSii}gas .ir aš žvilgterėjome 
į vienas kitą, suprasdami ką 
tai reiškia. Kvintas išplėtęs 
akis žiurėjo į ją atydžiai, o 
Harket-io ranka instinktyviš- 
kai sugriebė Kukri peilio ran- 

' keną.
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(Bus daugiau)
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parengi

Pašovė merginą

mes turimeČia

Brangi širdis

Cicero
m ilsų.

ve

Mirė žymus bižnierilis

Ncdėliomis

utar-

bedarbius ir

m

M*

Os Dėl

emlock 815

įstaiga
14 stref,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vakarais: Utarn. ir Ketv. 
4145 Archer Avė.

Illinois Chambej* of Commer- 
ce pareiškė nuomonę, kad šios 
valstijos biznis gerėjus. Publi
ka pradedanti daugiau reikme
nų pirkti, daugelis stambių dir
btuvių gauna didesnių užsaky
mų ir abelnai biznierių ūpas 
labiau optimistiškas.

Bet 
ne

rius S. D. Lac 
Roosevelt 2515

gan 
chica-

mus
kad

Telcphi 
Vahndon

ir nuo 6 Iki 
sutarti

('Pranešama, kad kaip šiandie. 
Cook kauntos darbininkai gau
sių, algų už visų mėnesį.

šiandie bus išrinkta gražuole 
Miss Roseland titulu k

1327 So. 49th Ct
Telefonas /

Cicero 3724

alsfcd Št 
-4, ntfd 6 iki

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

Ofiso, valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldicniais pagal sutarti

kampas I
Valandos nito 10 

Ncdėliomis nuo 10 iki .12

nno 2 iki 4 
Nedaliomis pagi

Boulevard

Trečiadienį tapo palaidoti L.
Hawkinson, 304 Eųst 109 SPECIALISTAS 

tempimą, kuris esti 
sudėjimo, svaigimo,

VukaKinės žvaigždės KKu- 
brtš pųškutinitfme ėttsifirtkibie

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

vaiką pagal naujausius 
Ray ir kitokius elektros

Ofisas ir Laboratorijai 
18tb St., netoli Morgan St,

st., ir jo švogeris Bernare! 
Mertz. Abit prigėrė Nfichigdn 
ežere praėjusį sekmadienį rug.
7 d., prie Sawyęfr Mich., kur 
jie buvo išvažiavę savaites pa
baigai, praleisti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusiai, IŽslputurias 

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

Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez.: Tel. Drezel 9191 

7464

Jau km’p ir pabaigta naujų 
bėgių \ gatvekariam's dėjimas 
Cottage Grove Avėnuę, tarp 95 
ir 111 gatvių. Laukiama, kad 
j porų sakaičių busiųs pradėtus 
darbas patalui kloti tarp gatve- 
karių bėgių ant Michigan avė. 
tųrp 95, ir 99 gatvių.

Teko nugirsti, jog derybos 
vedapios sti smarkuoliais gol- 
den stariečiais iš Rožių Že
mės. Biitų puiku matyti juos 
persiimant.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W\ Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Gfovehilt 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2- 
ir 7-9 po pietą, seredoms po pietą ir 

nedėliomi pagal susitarimą

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

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 » v t •
Namą telefonas Ęrunsvick 0597

Musų 
spulka, 
vargais 
čiasi ir 
praleistos 
gandę, išsitraitke

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

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

3421 So. Halsted St *
Pbone Boulevard 8483

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
■ *

Valandos 11 ryt? iki 1 po pietą, 2 iki 
4 ir 6 iii 8 vak. Nedaliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgą* 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294, 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos !s 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. VAITUSH
EIBTUV1S AKIŲ

Palengvins a|tią i
priežastimi galvos sk .
aklą aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą* ^atsitaiso 
trumparegyste ir tolį 
teisingai akinius. V

JARUSH
PHYSICAL 
TUERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Daugiau, kaip 100 bonų ar
mijos kareivių apleido Chica- 
gų. Jie gavo transportaciją į 
Springfieldų.

Pirm poros dienų jie buvo 
įspėti išsikraustyti iš trobesio 
17 W. Pearson st., kadangi tas 
trobesys esųs pavojingas gais
ro atžvilgiu.

Bonų armija susirado trobe
sį adresu 1456 West Adams 
st. Persikėlė čia. Vėliau betgi 
sveikatos departamentas leido 
armijai suprasti, kad naujoji 
vieta netinkanti sveikatos žvil
gsniu.

Šitokia sveikatos departa
mento pažiūra netenka stebė
tis, nes mes gyvename gadynėj, 
kuome “fresh air” ypač yra 
vertinsimas. Ir atrodo, kad ne
tolimoj ateity, kai prisiartins 
žiema, bent kai kurie karo ve
teranai turės tiek to “fresh air”..

kad ne Vieno, jiį plaučiai gali 
nukentėsi. ’**' • • • - •

LEONARD EZĖRSK1 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

ųiu busite užganėdinti.
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
66Q7 S. Mdpletvogd Avė.

Mirė Martin A. Ryerson, se
niau buvęs žymus biznierius 
Chicagoj, vėlesniuoju gi laiku 
pasitraukęs iš biznio. Ryerson 
savo laiku ėmė aktyvaus daly- 
vumo Švietimo klausimuose ir 
dailės rateliuose. Puvo garbės 
prezidentas Chicfigos dailės in
stitute, vice-prėzidentas Fieldo 
muziejuje gamtos isorijos it 
narys kai kurių kitų organiza
cijų. Ryerson mirė sulaukęs 75 
metų.

P-15 Betty Elder, 21, metų, 
iškėlė bylų p-niai Flora Stern, 
2100 Marshall boulevard. Pane
lė ieško $50,000.

Ponios suntis, kaip panelė 
sako savo skunde, piršosi jai, 
bet vėliau atšalęs. Taigi pane
lė dabar ieško atlyginimo už 
skriaudų padarytų jos širdžiai 
—$50,000.

teikia ambulance patarnavimų su ekspertu w 
tarnautoju Dykai Keturięs ModeVttfekdsKopb 
Setitonij. Pasaukite EUDElįį p&ni kreipi

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

atsitikimuose 
egzamiąavimfcs darumai an elektra, para? 
dančia mažiausias klaidas, Specialė atyda 
atkreipiama į Mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Ncdėliomis pagal sutartį. 
ĄRinių kaįųos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giai!' kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Ph6i>e Bouievatd 7589

Blogiausia daro tie, kurie 
neateina net pasitarti, o pa
kampiais visokias nesąmones 
skleidžia. To neturėtų būti, 
l’arkimes ir bukime drau
gais. — Cicerietię.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai, 

OFISAS
4729 South Athland Ane., 2 loboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką k Valką H<ą 
OFISO VALANDOS! , ’ 

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo t Ud. 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Sietlą.

Pbone Midway 28ŠO

Sako, kad Illinois biz
nis gerėjus

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestui.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiem! reika

lams. Kaind prieinama

3319 Auburn Avenue
CrilCAGO, ILL.Valstijos auditorius Oscar 

Nelson paskelbė raportus, ku
rie liečia du vietos užsidariusiu 
banku.

Vienas tų bankų yra Rose- 
tartd State Bank, užsidaręs lie
pos menesį 1931 m. Raportas 
apie jį rodo, kad' per tris mė^ 
nesiūs, kuriuos rapOttgš 'rfpinin 
—nuo kovo 30 iki birželio 30 
—resyveris surinko $122,967.92. 
Pinigų rankose birželio 30 d, — 
buvo $105,928.70. Banko kre
ditoriams tapo išmokėta $159,- 
902.94 per pastaruosius tris 
mėnesius. O viso išmokėta di
videndų nuo to laiko, kada ban
kas užsidarė, $469,207.39. Pa
jamos iš banko turto vis dar 
duodančios daugiau, ne kad rę- 
syverio išlaidos yra.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Vahudoit nito 9 ryto iki 9 vakaro.

ClCEBtD, ILL.
X-Ray....Pbone Cicero 1260

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420. Marquetti R6ad

Valandoef 9-—-12, 7-—9i, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais paąal raaitarimą.

finansinė 
4917 West 
negalais dar vis ver- 
dizlŽiausios bėdos jau 

Kurie buvo išsi- 
savo sutau- 

ipylus pinigus ir paleido įvai
rių nelemtų paskalų. Bet jau 
viekas atsivertė. Spulkos dar
buotė ateina į normales 
žeš, tik viša beda, kad tų dar- 
bų nėra: kai kurie, ką pra
dėjo mokėti, nebegali šaVo 
sutarties ištesėti, o kurie turi 
pasiskolinę. ant namo, taiį 
tiems dar prasčiau, ba nepa
jėgdami išmokėti praranda 
namų.

Bet spulka tai ne bankas. 
Joje galima vis susitaikyti, 
nes čia visi žmonės atjaučia 
vienas kitų ir daro taip, kaip 
sau.

įvairus Gydytojai 
*te*w^***^*wwww^*MWW********w^«^ww^ww**www^^w*,w

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS

Gerai lietuviam! žinomai per 25 me
tui kaipo patyrąi gydytojai, cHnrgii 
ir akušcrii.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy
rą, motei 
metodai 
prieuiiae.

1025 IV. I8th St., netoli 'Margėm St, 
Valandoi: nuo 10—12 pietą fa;

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 
Tel. Cana! 3110 

Rezidencijoj telefonai
HVde Perk 6755 <u Central 7464

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventaditnio lt ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

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

Valaficfoi: 1—3 lt 7—8 
Seredomii ir nedeliomia pagal lutirtj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonai Republic 7868

West«rn Electric kompani
jos dirbtuvėse po atostogų 
nieko gero, nematyti. Pasikar
toja ta pinti sena istorija: ma
žina dapbininkų skaičių, ir 
gana. Nežiūrint, kaip sėniai 
dirbai, po 10 ar 12 metų, at
leidžia.

Tiesa, atleisdami duoda 
magaryčių nuo kiekvieno me
to po savaitę, o savaitė skai
tosi/ 36 valandos. Kurittoš a te
leido ptieš vakacijas, tai tie 
gavo tiž 40 valandų savaitę.

Visi dar dirbantieji yra nu- 
sjininę. Nežino kas bus rytoj, 
ir rytojus atrodo visai nekaip.

Rex. 6600 South Aitėiiart Avenud 
f Pbone Praspect 6659 

Ofiso Td. Canal 0257

DR. E. Ž. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ųt CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
chicago; ILL.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Arta! 1800 ttf. 47th St. Laf. 2490 
Pagal ištarimą

Tapo palaidotas Frędęrick 
Bartok, 3 metų kddiįis, 2Š3 W. 
106 street. Vaikutis žaidė deg
tukais ir nuo jų užsidegė jo 
drabužiai. Jis apdegė iįT mi
rė. žaidė su kitais vaikais tuš
čiame Jote adresti 345 5$. 105 
place.

Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

f 1, v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
ir šventadieniais 10—12.

Phone Boulevard 7^4.1. i

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
anl 47th Stcnt

Praėjusį sekmadienį 
rožiėčiar besDold loŠį pralai
mėjo, padarydami 6 prieš 9.

šį sekmadienį jie 16š, jeigu 
oras leis, svečiuose, prie Og- 
den avenue ir 52 gatvės. Va
dinasi, pradeda pratintis ki-

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligą 

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

ninkais ir kefvergais. Seredomis 
ncdėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Pirk 3395

Seniausia ir Didžiausia
LiEtuvlV

IkAMRl U. (ĮTAIGA
EUDEIKIS ir va? ųustebind publikų ėtt eitito 
mis kainomis už aukštos rųŠies palaidojimą* Mes nieko 
nerbktiojąme uį atveŽito& mirusio žmogaus kūno | musų 
(tfteigų į bilų kokioš miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos [ jūsų 
namus ir Atveš | ihusų įstaigą^ kur galėsite pamatyti di-

Mr$. Mary KropoVitz, 73 me
tų, 518 West 116 street, rasta 
nusižudžiusi trečiadienio rytų. 
Moteris pasikorė. Saužudystės 
priežastis—senatvė ir nesveika?- 
ta.—žinių rinkėjas.

Advokatai,

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deorbotn St.t RoOrti 1113 

Telefonas Centtal 44H
Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po piltą 

Gyvenimą vieta 
3323 South Halsted Street 

Td. Boulevard 1310, 
Valandos: nuo 6 iki 8 VaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketv<rgą 
Nedėlioj nuo 9 ilęį, ITį ryto

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

MusiJį Patarnavimas fai- 
dotuvėse ir kokiame fei- 
kale trj^iomet sąži- 
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky-

Ofiio h Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal eutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard, 5914

DR. M. T. STR1K0L1S
GYDYTOJAS ir chirurgaš 

. OFISAS: •

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos

8 vai. rak.
Ofiso Tel
Namą Tel.: Prospecf 1930

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KARK
4631 South Ashland Aventss 

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

7 iki 8 Vai. Nedėl, nuo 10 iki t2 
Rez. Tdepbone Plaza 3200

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

TeL Lafayette 4146

VALANDOS: 
ntid 9> iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Lietuviai, Gydytojai
Dr. Viaceiit G Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

ONA BALVOČ1ĖNĖ 
pp pirmu vyru, ^utaufienė 

Persiskyrė su. Šiuo pasauliu, 
rugpiudo 11 ditną, 12 valandą 
naktį 1'932 m., sulaukus, 4.2 me
tų amžiaus, gimus Telšių ipsKr., 
Plungės parap. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 23 metąs.
Patiko dideliame nuliudimė vy1- 

rą Juozapą, sūnų augintinį Fran* 
ciškų, o Lietuvoj šešias seseris, 
vieųą brolį, ir gimines. /

Kdnaj pašarvotas randasi 
1.1340 South Patit Avė., Rose- 
land.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugpjūčio 15 dieną, 9 vai. ryte 

i §v- Rožančiaus parapb 
batžnyČią. 113 ir South Park 

Ąve,, kurioie atsibus gedulingos 
parifajdps ai velionės sielą, o iŠ 
ten mis nulydėta į Šv. Kazimiero

a. a. Onos Balvočienės gi- 
nlfinfjf, dfatfgai ir pažystami esat 
ąuošįrdžiai kviečiami dalyvauti 
laidp/uVėse ir suteikti jai, paskuti* 
nj pltafh/vimą ir atsisveikinimą. 

Nubudę liekame,
Vyras, Sunus-Augintinis

cnavich, T elefonas

Duokite savo akis išegzaminuoti 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
^ėgg^ OPioMBTRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
^K|^^^.4649 S. Ashland Avė. 

j- Tel< Bdulevard 6487

lašėsi apie mehių parengi
mų. įęt neturėjo drąsos paim
ti svetainę. Teks dar tartis tuo 
klausimu priešmetiniame 
sirinkime.

Atrodo, kad lietuviai su 
rengimais yra atsargus, 
niųsų kaiinynai italai, tai 
bijo, ir lietuvių Liuosybės 
svetainė jau paimta dauge
liui jų vakarų žiemos sezonui.

Šios svetainės renda 
prieinama. v Patartina 
giečiams apsilankyti pas 
sų parengimais. Žinote, 
pas mus tai ne taip, kaip pas 

visko.

Tel. Yards 1829

DR, C SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimu 
Komplikuotuoie z 

Atsitikimuoie
■ *

Ofisas ir Akinią Dirbtuvė

PETRAS JAKAVIČ1A
PertidČžte su Šiuo pasaulin 

rtfgpiučio 11 dieną. 5:00 valandą 
vak.. 193 2 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus. gimęa Paukštakių 
kaime. Lieplaukės parapijos, Tel
šių apsk.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime se

serį Zuzaną Kaminskienę, 3 pus
brolius — Gasparą. Joną ir 
Pranciškų Butkus, pusseserę Pet
ronėlę Maličkevičiene, krikšto 
dukterį Petronėlę Ivaškevičiūtę it 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6944 
So. Maplewood Avc.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Ivaškevičius. Tel. Hemlock 0462.

Laidotuvės įvyks utarninkė, 
rugpiučio 16 dieną. 8:00 vai. ry
te iš namų į Užgimimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 

J Šv. Kazimiero kapines.
I Visi a. a. Petro Jakaičiam 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nąljądę liekame,
Seiiųo, Pusbroliai. Pusseserė, 
Krikšto Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
riffl J. E. Radžiui, Caflri 617Ą.

Michael peękęr, 4,034 Men- 
ard avenhe, pašovė ir rimtai 
sužeidė p-Į£ Firiėdą Roše tyė- 
yor, 3655 North FrUncišcp av., 
kdj vežė jęį dąrbah. Faskuji 
mirtinai pašovė save.

tJecier, sakorųa, persiskyręs 
sd savo pačia dėt tos merginus, 
o kadangi mergina nepriėmusi 
jo meiles, tai jis pavartojęs re
volverį.

VACLOVAS ZALGEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1.1 dieną, 4:00 valan
dą vak. 1932 m., sulaukęs 4 1 
metų amžiaus. gimęs Kauno 
mieste.'' ? ■

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

brolį Bruno. seserį Euphrosiną 
šimavičienę. švogerį Eugenijų ši- 
mavjčių ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi grafa. 
Zolpo koplyčioj. 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks utarninkė, 
rugpiučio 16 dieną. 8:00 vai. ry
te iš koplyčios į Penkių Brofitf 
parapijos bažnyčią, 43rd St. ir 
Francisco Avė.. kuripje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėiionio 
sielą, o.iŠ ten bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vaclovo ZalgeVičiaus 
giminės, draugai it pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis. Sesuo, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
L j. *Žolp, Tel. Boulevard 52Č3.

Akiij Gydytojai

Lietuviai Gydytojai 
^^WWWWW^^^^*%***W^W^W****te^W*<*^*te***W^%***^W****W 

Dr. C. K. Kliauga
Z DENTISTAS
Utaralnkaii, Ketvėtgais ir Subarami 

2420 W. Maręuette Rd. arti Westam At>.
Phone Hemlock 7828 

Pantdėliaii, Seredomh ir Pėtnyčio Ja 
1821 Sd, Halsted Street

Raudonos Rožės Kliubas 
rengiasi prie šaimaiiis mėtihio 
piarengimo. Komiteto nariai 
štika galvai, kaip geriaus vi
sus patenkinti 
ditb^nčiilo^iųs.. O už vis svar
biausia, tai kad1 paties kįiubo 
nereikėtų nuskriausti.

Draugystė Lietuvos Karei- 
viijr taip,’put nesnaudžia, Jos 
mėtinis parengimas įvyks 
įaLpjirijČio pradžioj; ir tame ^ar 
rengime Seni rtariai gaus gar
bes, db^a.has, k.urie neėmė pa
šalpos per 20i metų. Tie trys 
dfatigai yra sveikiaii^i iš vi
sų draugijos narių. Jei būtį 
tokių d^ug, tai, drųugijft bu jo-

B" I
JŪSŲ GRABORIUS '

Didysis Ofisas

4605*07 South Hennitage Avenue 
Visi Telefonai: YARJDS 1741 ir 1742

52 B. 107th Št. — 
Tet Pullthan

4600 Š, Wood 8t. — Ketvergo vlk.
Tel* Lafayette 6393

160. N. LaSalle Su — pagal latartį
K ' \ l »■ t t t • " -t

John Kuehinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Lėavitt - St.
Telefonas Canal 25^2 

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

A. A. SL AKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washingtori St. 
Room 905 Tel» Dearbotn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

6 iki 9 vai. 
Tel. Lafayette 7337.

Namų Tel. Hyde Park 3395

t
Peter Conrad

Fotografuoju jūsų na- 
mtidse arba studijoj 

6023 S. Halsted St.

(J^njen Stud.j 
Rej. 730 W. 62nj St. 
Tel. Englewood 5840

... ....... ........... ■m ■ iteįiOmiilliĮ !., >■»! **■■111

Graboriai

Lachavidi ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiame atsišaukti, <k ū»ušą 

darbu busite užganėdinti.
Tel, Roosevek 2515 arba 2516

2311 W. n, Chicago
SKYRIUS:

143a S. Court, Cfcero, UI.
Tel. Cicero 5927

Grabeliai
Ši M. ŠKUDAS 

Lietuvi!
GRABPRIUS IR BALSAMUpTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. KooMTdt 7333

JOHN B. BOfiDEN
105 VV. Adams St., Room 1642 

Teiepbone Randolpb <8727 
Vakarais 2151 W. 22nd Sti nuo 6-9 

teūphorie RoOlevelt 90901
Namie 8-9 ryte Tel, Republic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 Šo. AshiUnd Avė. 
Teb Boulevard 2800

Re*. 6515. So.. Rptkutell SL 
Td. Aėpuklic 9723

1646 W. 46th St.IJ|

Telefonai-
Boulevard 5203 J

Botilevard 8413 M

šeštadienis, Rugp. 13, 1932—--- -- 1

CHICAGOS 
ŽINIOS
r, /M*s****’ ■ •

Kąuiitęs darbininkai 
gausią algas



Tarp Chicagoš 
Lietuvių

“N-se” daug brangios vietos, 
o prie to bučiau priverstas 
perdaug įsigilinti į kliubo vi- 
duinius reikalus, kas pagal 
kliubo konstituciją yra nelei
stina.

šeštadienis, Rugp. 13, 1932

“Naujienų” piknikas
Svarbus pranešimas

Kaip žinia, rytoj įvyksta 
“Naujienų” piknikas “Birutės” 
darže. Kai kurie žmonės skun
dėsi, kad esą darže perdaug dul
ka. Turiu pranešti, kad nedė
lioj dulkių nebus,—visi daržu 
keliai ir aikštė tapo išlieta der
va. P-nia Makutėnas, daržo 
savininkė, praneša, kad per 
šią savaitę viskas tapo ištaisy 
ta ir žmonėms nereikės skųstis 
dėl dulkių.

Neužmirškite taipgi, kad šia 
me piknike programas bus ne
paprastai įdomus, — dalyvaus 
Chicagos Ukrainiečių Choras. 
Tas choras pereitą sekmadienį* 
trečiu kartu laimėjo chorų kon- 
teste pirmą dovaną. Vadinasi, 
liko pripažintas geriausiu Chi
cagos choru.* * b

štai ką sako muzikos kritikas 
Ilerman Devries laikraštyj “Chi- 

apie ukrainie-

laikraštinę etiką ir gerbiu 
kliubo konstituciją, tai skai
tau šitą dalyką užbaigtu, nes 
iš to kliubui, nei visuomenei 
vistiek naudos nebūtų, bet 
dar pasidarytų vidurinių ki
virčų, o gal ir ypatiškumų.

— St. Narys.

REPORTERIO

SKILTIS
sa-
In-

ei- 
sa- 

ato-

is beyond 
quality of

re- 
its

M.

cago American” 
čių chorą:

“Its ensemble 
proach, and the 
tone is excellent*.

“Musical Leader’yj
French rašo: “In unity the 
chorus created the impression 
of a Single, versatile instru- 
ment, the shading and blending 
of coritrasting parts, the prcci- 
sion of phrasing were impec- 
cable”.

Ukrainiečiai, kaip praneša jų 
dirigentas Benetzky, ne tik iš
pildys programą, bet ir pasiliks 
ilgesnį laiką piknike, kad ar
čiau susipažinti su naujienie- 
čiais.—N.

“Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

Laiškas iš atostogų.
P-lės Franceš Šniukaitė 

vo dad’ui iš Long Bcacb, 
diana rašo:

“Mielas Daddy:
“Halidos! Halidos!
“Na, kaip einasi, kaip 

naši? Pp. Sinkai išvažiavo 
vaitei į Woodboro, Wis.,
stogoms, tai aš pasilikau su 
p-nia Zimontiene (iš Naujie
nų). Ir Mr. Zimontas taipgi 
bus kokia dieną. Be to, šį ry
tą atvažiuos pp. Stankūnai 
kelioms dienoms paviešėti.

“Čia prie vandens vėsu ir 
oras puikus, tik gerėkis ir ge- 
rėkis. O maudytis galima die
ną ir naktį. Yra net saulės 
maudynė įtaisyta. Tikrai gali
ma paklausti savęs, ar čia že
mė, ar rojus.

“Turime viktrolą ir labai 
gražių rekordų: Babravičiaus 
daug įdainuotų, o tu, Daddy, 
žinai, kaip man patinka jo 
balsas. Taipgi yra Kipro Pet
rausko, Gaili Gurci, Šaliapino, 
Caruso, Rakauskaitės ir kitų 
ir kitų.

“Aš nežinau kiek ilgai čia 
bebusiu. Pp. Sinkai, man ro
dos, sugrįš ateinantį sekma
dienį, tai gal pribusiu į Ghi- 
cagą apie antradienį — tik
rai nežinau.

£eųuail išvardyti* asmenys 
rugpjūčio* 14 d. malonėkite at
vykti į “Birutės” daržą ne vė
liau, kaip 10 vai. ryto:

P. Galskis
J. Vilis
A. Narbutas
P. Martinkaitis
J. Mickevičius
J. Bačiunas
K. Navickas
Juozas Ascilla
V. Miszeika
J. Čeponis
John Jankus
Šmotelienč
Bačiunienė
K. Liutkus
V. Mankos
Mickevičius Jr.
M. Kėmešienė
Skurkis
P. Miller.

dėl valgio, tai pasida- 
su p-ia Zimontiene. 
sutemo ir laikas gulti 
Saldu miegoti prie

jGood-nite,

“Kai
įname

“Jau
— ak!
vandens.
nite!... Pranciuks.”

good-

Brighton Park

Tenka pasakyti, kad aukš
čiau paduotas laiškas yra lin
ksmiausias, koks pakliuvo į 
reporterio rankas per paskuti
nius dvejus-trejus depresijos 
metus. O laiškų tuo laikotar
piu nemažai per jo pirštus 
perėjo. '

Yes, sir!
Ir reporteris yra matęs kar

tą tą vietą, iš kur p-lė Fran- 
ces rašo. Puiki vieta — ką ir 
kalbėti. Bet taip gražiai ją j- 
vertinti, taip nuoširdžiai rašy
ti tepajėgs tik sweet sixteen 
or seventeen, kokia yra p-lė 
Frances.

Yes, sir.

* 4 j

, “Naujienų” No. 161-me pa
rašiau trumpą apžvalgą Keis
tučio kliubo darbuotės. Ro
dosi, nieko neperdėdamas nu- 
šviečiau taip, kaip dalykai 
yrą. Bet pasirodė, kad drg. 
A. J. S. galvą suko ir plunks
ną laužė net per Visą mėnesį, 
iki ant galo sugalvojo neva 
atsakymą. Na, ir ką gi j jis 
atsakė? ’ j '

“N-nų” No. 186-me drg. A. 
J. S. išpiškind pusantros špal- 
tos, prirašydamas visokių da
lykų, kurie nieko bendro ne
turi su mano1 aprašymu. Drg. 
A. J. S. nuvažiavo net į “Vil
nies” komisarijatą, o pakeliui 
užsuko pas patį Staliną. Ant 
galų galo, atlikęs savo kelio
nę, atsidūrė Keistučio kliube, 
ir išbūrė, kad aš į kliubą įsto
jau anais Viešpaties metais 
lapkričio l*mą d.

Vaje, vaje! Kielį čia siel- 
vartos, kiek karštų ašarų ir 
egbi ftiįkįipasidį^iąvimų ?

<Jėfgu norėčlad j tą visą at-

Chicagos rūsio 
ventojai r

Rašo Nemunas

gy-

buvo toli nuo Chicagos, bet 
kur jis išvažiavo, kokiu tiks
lu jis pats ir jo draugai 
vičh težino, praslinko methi. 
Raulo nesigirdi: ar jis gyvas 
ar miręs, nėi*ą žinios.

Raidas tamsios karjeros 
žmogus. Jis sakosi ieškąs 
teisybės, bet teisybės ieškoda
mas jis neteisybę gimdo, o 
skriaudas lygindamas jų dau
giau pridaro.

Chicagoje yęa daug ko mes 
nežinome, nepažįstame. Rū
šinių gyventdjtį darbuotė čia 
išsiplėtojusi. Nehiažą įtaka 
turi politikoje įvairios rusinės 
organizacijos. ' Patamsio spė
kos yra nuodingos ramaus pi
liečio gyvenimui, bet kaip jas 
sunaikinti?

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar reifinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

Personai
----------

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 26 ir 38 metų am
žiaus; geistina kad butų apsišvietus ir 
mokantį valgį pasitaisyti. Aš esu 49 
metų, daugel keliavęs po Suvienytas 
Valstijas ir svetimus kraštus. Malonė
kite atsiliepti laišku, paduodama savo 
teisingą antrašą, amžių, svarumą, augš- 
tį, telefono numerį ir kuo dabar užsi
imi. 
Gerai mananti, kuri atsilieps, 
nepadarys, 
draugės.

Rašykite 
*4 Box 1468

1739 So. Halsted St.

Užtikrinu didžiausią

nes aš paieškau

paslaptį. 
klaidos 

tikros

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delicatessen gera 
vieta, pelningas biznis. Renda tik 
$25.00. Pigiai. 6009 S. May St.

PARDAVIMUI delicatessen, kendžių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Turi 
būt parduota greitai, nes išvažiuoju ant 
savo farmos. 5111 S. Union Avė.

1 q

PUIKIAUSIA * proga biznieriams. 
Parsiduoda bučernė ir grosernė su mažų 
namu ir dykas lotas, f Parduosiu pi- ’ 
giai. Savininkas per 12 metų. 3808 
So. Lowe Avė. Tel. Boulevard 6502.'

—O—

Leidžiu jai

(Pabaiga) f 
Raulo gyvenimo nudtikidį 
Chicagoj gyvendamas, kaip 

žinai, pąsidariaų kelioliką 
dolerių, pramokau šios, šalies 
kalbos ir rašto; ; ?Čhičaga bii- 
vo motina mano gyvenimo 
pradžiai. Kaip visi jauni 
žmonės ieško gyvenime pro
gų, taip ir aš ieškojau. Vie
nas amerikonas, su kuriuo 
gyvenau, įkalbėjo aukso kal
nus vakarinėse valstijose, 
ypačiai Portlande, Ore.

Nuvažiavau, bet pageidau
jamo sau darbo negalėjau ra
sti. Užsidėjau valgyklą, šia
me biznyje man daug pagel- 

Biznis se
kėsi neblogai, pasidariau pi-

Kada gyvenime visko pilna,, 
____e „ tai-* ieškai meilės. Ne kitaip 

sak>irr'-tai -rerkėtų •užimti buvo ir čia. Mano valgykloj 
•_____________________________________________________________L - — - -- - ' ... • . •

bėjo tūlas italas.

patarnautoja buv6 maloni šve
daitė — apsivedėme. Gyve
nome kelioliką metų, susilau
kėme sūnaus, gyvenimas Bu
vo tikrai malonus. Arti mu
sų biznio atsidarė kita valgy
kla, valgių kainas padafė 
daug žemesnes, negu musų, iš- 
vyliojo abi patarnautojas — 
pakėlė joms kiek algą. Ma
no biznis pradėjo šuoliais ei
ti žemin. Mėginau ir aš val
gį piginti, bet nieko negel
bėjo. Buvau priverstas par
duoti biznį visai pigiai.

Iš čia išvažiavome į Seattle, 
Wash. Užsidėjau irgi Jokį pat 
biznį. Biznis ėjo nękaip, bet 
verstis visgi buvo galima. Šei
mynoje prasidėjo trinimosi. 
Moteris nori grįžti į Portland, 
jai čia nepatiko. Stengiaus 
įkalbėti, kad musų gyvenimui 
sąlygos čia yra Įinkamenės, 
bet tai negelbėjo.
apsigyventi tenai, nes ten jos 
tėvai ir giminės.
kad čia parduosiu biznį — ten 
nuvykęs bandysiu vėl eiti į to
kį pat biznį.

Biznio greit parduoti nega
lėjau, praslinko pusmetis. 
Pradėjau jausti, kad mudvie
jų meilė atšala. Pirmiau lai
škais apsimainydavom kas sa
vaitė, o vėliau nei per dvi so- 
vaiti nesulaukdavau vieno lai
ško. Pardaviau biznį. Para
šiau laišką, kad už poros sa
vaičių busiu Portlande. Ne
galėjau tuoj išvažiuoti, reikė
jo naujoką pamokyti biznio 
ir kitus reikalus sutvarkyti.

Grįžęs pastebėjau, kad ne 
viskas taip, kaip turėtų būti. 
Kaimynai, su kuriais seniau 
čia gyvendamas turėjau pa
žintį, man irgi davė suprasti,1 
kad mano šeiminyniai reika
lai įra per visas siūles. Pa
sisakiau moteriai, kad važiuo
ju į Seattle dar kai kuriuos 
biznio reikalus sutvarkyti — 
grįšiu tik už poros savaičių. 
O pats manau: dabosiu, gyve
nimo konkurentas yra. Ilgai 
laukti nereikėjo, apie vienuo
liktą valandą . naktį, irtano 
naipų svečias pribuvo. Pa
laukiau kolei namų šviesos 
užtemo. Į namą įėjau tyliai. 
Kulka pervėrė jo krutinę. 
Gal bučiau ir nesielgęs taip 
žiauriai, bet pamačiau veidą' 
man gerai pažįstamo, kuris 
mane sunaikino bizniškai.

Pašaukiau policiją, paaiški
nau nuotikio istoriją. Arešta
vo. Teismas išteisino. Teis
mas užsitęsė ilgai, veik me
tus laiko. Tas pats italas, 
kuris prigelbėjo bizny, sura
do man gerą advokatą, surin
ko liudininkus, laike teismo 
buvau tinkamai aprūpintas. 
Esant man kalėjime pasimirė 
sūnūs, o ji pati dingo dar 
pirm teismo. Išėjęs iš kalė
jimo, jaučiaus kaip tyruose— 
nei pinigų nei draugų. Bet 
ir vėl italas, kuris buvo dir
bęs pas mane ir gelbėjo man 
teismo laike, atėjo man į pa
ramą. Supažindino su savo 
draugais — tapau aprūpintas 
darbu ir pinigais. Daugiau, 
kaip penkiolika metų turiu 
darbą ir neblogą gyvenimą. 
Tiesa, mano darbas reikalau
ja prityrimo. Bet aš ne nau
jokas, laike penkiojikos me
tų gyvenimas daug ko pamo
kino. Darbu esu’ patenkin
tas.’ Tiesa, mės esam rūsio 
gyventojai,1 bet įuekyienas su
siu gyventojas yra!, draugas 
nuskriaustojo, yra draugas ta
vo nelaipieje. Jįeijgu peši 
skriaudikas kito; ^/bįjdlč rū
šinio gyventojo; jeigu esi 
skriaudžiamas, papasakok rū
sio gyventojui, ir, jeigu bus 
galima, jis tau pagelbės. Rū
sio gyventojų galima rasti po 
visą plačią Ameriką, ypačiai 
didmiesčiuose.

Gili naktis. Turbut jau 
gaidžiai giedojo. Raulas bai
gė savo pasakojimą. Abu jau
tėmės pavargę. Atsisveikinau 
su Rautu. Pasisakė, kad tuoj 
apleidžiąs Chicagą. Kur va-* 
žiuoja ir kada grįš atgal čia

Pamaniau,

Atgaukit Sveikatą
l . . ■ .* 4

Gyvendami ant tyro, oro ir gaudami 
gerą maistą. Mes >turim ant rendos 
2 kambarius, puiki^vieta prie Desplaines 
upės. Taipgi mes užlaikome lietuviš
kus surius, rūgštų ir saldų (šiltą tik
i 
nius.
nuo karvių) pieną ir šviežius kiauši- 

Važiuokit ‘iš Chicagos Ogden 
Avė. lig Harlem, paskum Joliet Road 
iki Desplaines upės, pervažiavę 
sukite po kaitei ir važiuokite du 
ku iki vietos "• .* ąĮ

4503 Fishtrmąri tTerrace .

Loyns, Illinois. j. ...
H............     i

PRANEŠIMAI

tiltą 
blo-

M. 
ne-

Brighton Park Liet. Atl. ir 
Kliubo išdalinimo dovanų, kuris 
įvyko dėl priežasties lietaus pereitą iš- 
- ? - įvyks šiame išvažiavime

14 dieną Augustė 1932 m., 
darže, priešais Tautiškų ka- 

visus atsilankyti ir paremti 
Komitetai.

važiavimą 
Nedėlioję 
Svilainio 
pinių.

Kviečia 
Kliubą.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1, laikys savo mėnesinį susirinki
mą, rugpiučio 14 d., Antano Česnos 
svetainėj, 4501 S. Paulina St., 1 vai. 
po pietų. Narius meldžiu atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvąrsyti.

• Sekr. Jos, 'Dabatski.

Marquette Park. — SLA. 260 kuo
pos draugiškas išvažiavimas įvyks 14 
dieną rugpiučio, Bauslb darže, prie 87 
ir Maple Avė., 1 mylia į vakarus nuo 
Kean Avė. Visi nariai, jų draugai ir 
pažystami, taipgi geros valios publika 
esate kviečiami atsilankyti, nes linksmai 
laiką praleisite. Gro's1 gera orkestrą lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius. Įžan
ga veltui. — M. P.

Draugystė Dr. ViBio Kudirkos laikys 
mėn. susirinkimą šeštadieny, rugpiučio 
13, M. Meldažio svet., 2242 West 
23rd Place, 7:30 v‘.:!-y. Visi nariai ir

■ . 1 - L ---- .-j] į ...
susirinkimas 

1:30 vai. po 
svetainėje, 
Valdyba.

USLA. 129 kp. ihėn 
įvyks ‘ 14 d. rugpiučio, 
pietų, G. M. ChėrnUučko 
1900 So. Union Avie? :

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* j devynis mėnesius-; augštesnj 
mokslą | vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūstančiai lietu
vių įgijo mokslus. . Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo buvj žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos ' Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAŠf Mokytojas 

3106 So. Halsted SL
CHICAGO, 1LL.

; ' ........ . /.lį.tm.V/.,''--------------------------- —————

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 > So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

.....;■■■■  < ■ p ■ Lr -j’’■
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NORIU PASISKOLINTI ’$l,00Q it 
$2,000 'ant pirmo rųbrgičiaus ant pa
gerintų.*. properčių. Labai! saugi i.paskola. 
Adresuoįcit W«i F. Grbsser^ Z449, Madį- 
son St.1, Forest Par|t,. IIL'‘

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS
Duokite man gerą automobilių, aš 

duosiu jums gerą ir brangų biznio lo
tą ant 71 ir Frandsco Avė.

Nereikia casb.
J. B. AGLYS,

913 N. Sacramento Blvd.,
Tel. Armitage 7178

NASH Twin Ignition SEDANAS. 
Aš esu priverstas paaukoti savo visiš
kai naują karą, kurį vartojau tik ko
kius 8,000 mylių ir kuris yra tiek 
pat geras, kaip dieną mano 
Tairai yra tikrai kaip nauji 
užsidarymas verčia mane tuojaus 
kelti pinigų. Karas kainavo 
$1,600 keli mėnesiai atgal.

'Priimsiu 'tiktai' $275. . 
• 3104 Nortį- Lincoln St.

1 st floor

pirktas. 
Banko 

su- 
man

pigiai 
Nese-

PARDAVIMUI stebėtinai 
Nash vėlyvo modelio' sedanas, 
nai mokėjau $1400, dabar reikalingi 
pinigai, — atiduosiu už $225, 

6533! So. Fairfield Avė.

PAIEŠKOJIMAS NR. 50
Šie asmenys gyveną Amerikoje yra 

ieškomi:
Duotas, Pranas. Kilęs iš Gargždžių 

vai., Kretingos aps. Gyvenęs Cbica- 
goje. »

Kasiliauskas. Jonas (sūnūs Jono ir 
Marcijonos Donulytės). Kilęs iš 
lės vai., Tauragės aps.

Kasiulis, Pranas (sūnūs Petro).
iš Raudonės. vai., Raseinių aps.
daise gyveno Detroit, Michigan.

Ruzgys, Jonas. Gyvenęs Westville, 
Illinois,

Stasiūnas, Kostas. Kilęs iš Tverečių 
vai., Švenčionių aps. Kadaise gyveno 
San Francisco, California.

Žilevičius, Juozas. Gimęs Chicagtf- 
je. Tarnavo Amerikos kariuomenėje. 
1914 metais gyveno Chicagoj.

Aukščiau išvardyti asmenys yra pra
šomi atsiliepti ir kiekvienas kas ką 
nors apie juos žinotų yra prašomas su
teikti žinių. Bent kokid žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1904 — 201 N. Wells St., 

Chicago, Illinois.

Šila-

Kilęs
Ka-

PARDAVIMUI trhcking business, 
Poultry ir eggs štoras ir trakai. Vežam 
į Chicago ir long distance bouling. Biz
nis išdirbtas. Su vienu load uždirbi 
šimtus dorelių. Darbo yra daug. Ra
šykit laišką. A. Russell, 304 S. 2nd St., 
Black River Falls, Wis.

Ėxchange—-Mainai
KAS KĄ TURITE MAINYTI?

Aš turiu bučemę ir grosernę su namu, 
arba vieną namą. Mainysiu arba par
duosiu pigiai. 6001 S. Carpenter St.

KAS KA TURIT MAINYTI?
Turim visokių mainų, namų didelių 

ir mažų, labai gražių farmų, netoli Chi
cagos, galima pigiai pirkti arba mai
nyti.

C. P.
3352

SUROMSKI CO.
So. Halsted St.

Tel. Yards 6751, 
vakarais Boulevard 0127

CADILLAC VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų, aš esu privers
tas paaukoti savo Cadillac De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal. Karas yra kuogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais, 
gražus baigimas, švarus išmušimas sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą. Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
virš $3,100. Paaukosiu jį tiktai už 
$500, Atsišaukite nedėlioj, 949 N. 
Hoyne Avė., 3rd flat.

Šituation Wanted
Darbo Ieško

PATYRUS lietuvė virėja, — ilgus 
metus dirbusi, žydų, vokiečių ir lietu
vių restauracijose. Dirbsiu už mažą at
lyginimą. Tel. Canal 1785.

Ieškau darbo už janitoriaus pagel- 
bininką. Unijistas Dirbsiu už drabužį, 
valgį ir guolį. Šaukit Rockwell 7868, 
klauskit Tony.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
ŪKIS TAI ŪKIS

10 ūkių mainymui. Kas turite na
mą su maža skola ir norėtumėt jį mai
nyti, kreipkitės greitai, o tikrai jums 
teks vienas šių puikių ūkių.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater. Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

NEPAPRASTA PROGA 
.Studebaker 1931 modelio 

8 Sedanas, 
mane paaukoti šį gražiausi karą, 
veik nevažinėtas 
mylių.
{rengtas su šešiais dratiniais ratais ir 
šešiais visiškai naujais originaliais tai- 
rais. Kainavo man virš $1,900. Pri
imsiu $375.. 2907 W. Diiięion St.
3rd Apt. Meldžiame atsišaukti nedėlioj.

Presiderit” 
Banko užsidarymas verčia 

Be
tiktai kelis šimtus 

Jis yra tikrai kaip naujas.

REIKALAUJAM daug rubsiuvių, 
ant moteriškų žieminių švarkų operei- 
torių. Turi būti patirę amatninkai. 
Nėra streiko. Darbo daug. Laporte 
Garment Co., 1202% Lincoln Way, 
Laporte, Indiana.

r ■ •

PARSIDUODA trys ūkės ’su gyvu
liais ir be gyvulių. Imsiu miesto nuo
savybę {mokėjimui. Rašykite: Paul 
Chekaitis. R. R. No. 3, Grrennwood, 
Wisc.

ESSEX VĖLIAUSIO 1931 MODELIO 
SEDANAS

Karas yra absoliučiai kaip 
mano išvažinėtas visai mažai ir rūpes
tingai. Reikalas pinigų verčia mane 
paaukoti jį. Neturi net įbrėžimo ir yra 
tiek pat geras :>kaip''diwią?yišėjęs\iš>ditb^ 
tuvės. Paaukosiu jį už $275. Atsi
šaukite nedėlioj bile laiku. 1315 North 
California Avė., 3rd flat.

SALESMANŲ pardavinėti kakla
raiščius — penkis už vieną dolerį. Ko
jinės 10 už vieną dolerį. Puikus ko
misas. Royal Crown Mills, 227 W. 
Washington St.

naujas Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

BANKAI UŽSIDARO, ŽU$TA 
PINIGAI

20 akrų ūkis, 2 akrų sodnas, ir % 
akro vandens dėl ančių, budinkai ir gy
vuliai, ant U. S. 41 kelio, 45 mylios 
į šiaurius nuot Chicago. 'Gera vieta dėl 
Road House ir Gas stoties. Gera pro
ga lietuviui,' tik 3 mylios iš Ktnosha, 
Wisc. Parduosim prieinama kaina.

Matykite . -.-r—
i . J. MARTIN,

t, 4508 — 8th Avė., 
Kenosha, Wisconsin '

TIKRA PROGį^
Chrysler vėliausio modelio De Luxe 

Sedanas. Mano vartotas mažiau kaip 
aštuonius mėnesius Turiu paaukoti, 
kad sukelti pinigų. Tai yra puikiausias 
karas, kokį* kada esu -turėjęs, yra tiek 
pat geras kaip naujas. Turi šešius dn- 
tinius ratus ir šešius originalius tairus 
kaip naujus. Priimsiu $350. 4832
North Winchester Avė., 2nd fląt, arti 
Lawrence Avė.

PARDAVINĖTI moterų skalbinius ir 
Fm 11 \Fa»hion€d ’ k?jines~nž k 50cdrau-, 
gėms, - taipgi šilkinius 'apatinius. Nerei
kia kapitalo. Jūsų pačios kojines dykai. 
Didelis komisas. Gali dirbti' dalį laiko. 
Royal Crown Mills, 227 W. Wash- 
ington St.

i. PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akrų farma, prie upės, geri (budinkai. 
gyvuliai ir įrankiai. Parduosiu už pu
sę - kainos budinkų vertės, žemė dykai. 
Farmer, R. 2, Aetna Green, Ind.

For Rent
ANT RENDOS 6 kambarių gražus 

flatas, šviesus, renda pigi, antros, lubos, 
pečium apšildomas.

4529 California Avė.

Real Estete For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

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

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 nedėliotu 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

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

ANT RENDOS 6 ar 5 kambarių 
flatai, garu šildomi, kampinis namas, 
renda pigi. 3959 S. Kedzie Avė. Tel. 
Virginia 1284.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA apšildomas kam

barys dėl vaikino ar vedusios poros, 
prie mažos šeišnynos. Pftter Lukas, 
6734 S. Artesian Avė. Hemlock 9533.

UŽ DIDELI PAAUKOJIMĄ. For- 
nišėuotų apartmentų namas. Moder
niškas. Idealė propozicija dėl tų, kurie 
nori nuolatinių pajamų. Pasaulinės pa
rodos vieta. Svarbi priežatsis paradvimui 
Įsitikinkite I 11?9 E. 44th St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą t 
darbas 
dykai.

PASIRENDUOJA kambarys vyrui, 
su valgiu ir visais parankumais. 
brangiai. Antros lubos, 

4359 S. Maplevvood Avė,

Ne-

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS, KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. DLL. * ’

stogų rynas, nuobėgas. 
garahutotas. Apskaičiavimas

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

PARENDAVOJIMUI gražus kam
barys mažoj šeimynoj, garu šildomas, 
netoli parko, gera transportacija, Nellie 
Bertash, 7019 So. Rockwell St. Tel. 
Hemlock 2621.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
šeši lotai. Kas norėtumėt gyventi ant 
tyro oro. atsišaukite ■ pas savininką. 
6001 S. Carpenter St. Tel. Englevood 
2116. ‘

NUVEŠIU ir parvešiu į Naujienų 
pikniką už 35c.

$4ąno trakas stovės prie Univęrsal 
Aptiekos, 33 ir Halsted, nedėlioj, 
piučio 14, 11 vai. ryto; Bukite.

BURBA 
739 W. 33 St. 

Tel. Yards 6941

rug

PASIRENDAVIMUI moderniškas 
kambarys vienam ar dviem vaikinam, 
su ar be valgio. 6515 S. Talman Avė.

PASIRENDUOJA moderniškas švie
sus kambarys vaikinui ar ženotai po
rai, prie mažos šeimynos, pigiai. 6740 
So. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 
5685.

160 AKRŲ W<s. su budinkais gy- 
vulais ir mašinerija; žemė -gera, -puikus 
upelis: parsiduoda u£ pusę praiso, 
$4500. Arba mainys ant Namo.

6 kambarių bungalow, 2 karų gara- 
džius, Marųuette Road verta $9000, 
parduosiu už $5500 arba mainys ant 
lotų.

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė 

Virginia . 0757

AR TURITE RUPESNIO SU 
' MORGIČIĄIS?

Ar taksai užmokėti?
Ar popieros yra geroj tvarkoj?
Ar apdrauda užtektina ir atsakanti?
Ar daug kitų sniulkęnų apžiūrėta ir 

sutvarkyta?
Mes pažiūrėsime šiuos dalykus dėl 

jus ir kolektuosime nuošimčius ir prin- 
cipalę sumą. Mes spęcializūojamės ap
tarnavime visų uždarytį bankų morgi- 
čių. Pasitarkite su ihųmis be jokių 
jums kaštų. > jj ..
' • HOEBEL 0 GOkDON REALTY 

COMPANY
809 Wėst pth Street'

nesakS. Daugiaų pieko ne- SS fflSfc

NORIU pasiskoihfti’ $3800 ant pir- r Rašykite 
P tapeni'' yra bizniava

Raulas turbut J*

beatsimenu.
Ryte gulėjau lovoje, namie, mo morgičiaus.

sunkia galva.

Radios * i.'?' -
UŽMOKĖKIT BALANSĄ ant Phil- 

co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrerigtas. 
Madison St.

Finance Co., 2332

Partners Wanted
Pusininką Reikia

j PAIEŠKAU pusininkės | gerą biznį 
su mažai pinigų.

4837 S. Bishop St. ,

.........  ,1' .......Personai
Aumenu Ieško

IEŠKAU našles gyvenimo draugės.

Apgarsinimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

Ihfti' ant pi
Ptapenė yra bizniava' 
- - Atsišaukite gtę?..

.'i r*' *7 • •

duokit visas infomacijas. /- 
paaiškinsiu valiau.

Box 1469
Naujienos

Halsted St

Pa- 
sayę

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
’iAbESPIBESSSB




