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P. von Hindenburgas 
atsisakė paskirti 
Hitlerį kancleriu 

*■■****■*«•»*•

Fašistų vadas nesutiko priimti 
vice-kanclerio ir Prūsų prent 
jero vietų; valdžioj palieka 
Papen.

8,000 BeHville ir 
Springfield kasėjų 
nutarė streikuoti

Springfieldo distrikto angliaka
siai tebepikietuoja kasyklas; 
kai kur kasėjai grįžta dar
ban

Lietuvos Naujienos
Knyga apie Klaipė

dos bylą
Sovietai nepripažįsta 

Lenkijos sienų

Berlynas, Vokietija, rugp. 14. 
—“Dėl moralių priežasčių ir dėl 
vaterlando labo” Vokietijos pre
zidentas Von Hindenburgas 
šiandien atsisakė paskirti fa
šistų partijos vadų Adolfų Hit
lerį Vokietijos kancleriu ir pa
reiškė, kad Von Papenas pasi
liks vietoje.

šiandien po pietų Von Hin
denburgas turėjo pasikalbėjimų 
su Hitleriu valdžios reikalais. 
Hitleris atkartotinai reikalavo 
kanclerio vietos, už argumentą 
naudodamas savo didelę jėgų 
reichstage. Bet prezidentas at
sisakė atkreipti domės į jo rei
kalavimus, siūlydamas portfeli 
kabinete jam arba jo partijos 
nariui. Bet Hitleris reikalavo 
arba kanclerystės arba nieko.

Kiek ankščiau jam buvo siū
loma vice-kanclerio vieta, su 
Prūsų kabineto pirmininko vie
ta priedų, bet ir tas pasiūlymas 
Hitlerio nepatenkino. Jis yra 
pasiryžęs gauti vadovaujantį 
balsą ne tik Vokietijos valdžių 
je, bet ir Prūsų kabinete.

Vokietijoje kalbama, kad to
kiai neaiškiai ir pavojingai pa
dėčiai susidarius, prezidentas 
Hindenburgas rezignuosiąs.

Von Papenas-giTpaksrt^Jo są- 
* vo pirmesnį pareiškimų, kad jis 

pažiūrės ar reichstago opozicija 
išdrįs nuversti jo kabinetą, ži 
nodama pavojingų Vokietijos 
padėtį. Jeigu jis ^negautų pasi
tikėjimo, vienintelė išeitis bu
tų reichstagų paleisti ir valdyti 
šalį be parlamento iki sekau 
čių linkimų.

Pranašauja monar
chijos nuvertimą

Jugoslavijoje

Springfield, III., rugp. 14.— 
Nors kai kurios anglių kasyk
los Illinois vastijoje atsidarė ir 
pradėjo dirbti, didžiuma anglia
kasių yra griežtai nusistatę ne
grįžti darban ir kasyklas ir to
liau pikietuoti.

Penktadienį visi Belleville dis
trikto angliakasiai (5,000) nu
tarė pirmadienį išeiti į streikų. 
Panašiai nutarė ir 3,000 Spring
field distrikto angliakasiai ma
siniame mitinge, kuris įvyko 
šeštadienį.

O Lewis, U. M. W. of A. pre
zidentas ir toliau reikalauja an
gliakasių mesti pikietavus ir 
neruošti mass-mitingų. Grasina 
išmetimu iš unijos.

Taylorville, Duquoin, West 
Frankfort ir Dovvell kasyklos 
pradėjo dirbti. Taylorville Pea- 
body bendrovės kasyklose dir
ba apie 1,500, Duqouin Peabo- 
dy kasyklose—600, Dowell — 
Union Colliery—500. Viso dir
ba apie 15,000.

Šiandien iš Chicagos ir kitų 
miestų universiteų į Pietinę 
Illinois išvyksta 70 studentų ir 
profesorių grupė, kuri aprūpins 
bedarbius angliakasius maistu 
ir rūbais. Prie progos susipa
žins su angHnkasių padėjimu.

Užsienio reikalų ministerija 
netrukus išleis Klaipėdos by
los dokumentų knygų. Joje bus 
sudėti svarbesnieji bylos doku
mentai ir kita' istorinė medžia
ga, kuri liečia kilusį su signa 
tarais konfliktų. Knyga išeis 
iš spaudos dar šių savaitę. Tu
rės apie 200 puslapių.

Del Vilniaus okupacijos sovie
tai pasilaiko visišką veikimo 

laisvę

įAcme-P. 8 A. Photo j

Pimento, Ind. — Dixie Bee kasykla, kur įvyko susirėmimas tarp unijinių neujinių 
angliaksių.

Čilės universiteto 
400 studentų sukilo 
prieš Carlos Davila

Reikalavo pulk. Marmaduke 
Grove grįžimo valdžion; trys 
užmušti; 350 areštuoki

Bolivija Apleido užimtą 
Paragiajaus fortą

Su Danija prekybos 
santykiai plečiasi
Kopenhaga. Susisiekimo 

ministeriui p. Vileišiui atsi
lankius Danijoj, daug Kopen
hagos dienraščių paskelbė il
gus interview su juo.

Maskva.—Radio žiniomis, po
litiniuose sluoksniuose Maskvoj 
reiškiama patenkinimo rusų len
ku nepuolimo pakto pasirašy
mu, bet pabrėžiama, kad pasi 
rašymas nieku nepakeičia So
vietų sąjungos užsienių politi
kos. Ypatingai pabrėžiamą, 
kad paktu Sovietų Sąjunga ne- 
susiriša nei pripažinti Lenkijos 
vakarų sienų nei dabartinės 
Vilniaus okupacijos. Paskutiniu 
klausimu Sovietų Sąjunga re
zervuoja visiškų veikimo lais
vę.

Paryžius, rugp. 14. — Pary
žiun atvykęs politinis tremti
nys Dr. Prebitčevič, kroatų-ser- 
bų vadas, pranašauja, kad šį ru 
denį ar kitais metais Jugoslavi
joj įvyksiųs perversmas ir kara. 
liūs Aleksandras busiąs nuvers
tas. Taipgi pranašauja Jugosla- 
vų-Bulgarijos valstybių federa
cijų.

Lenkija ir Dancigas 
pasirašė “taikos” 

sutartį
Dancigas, rugp. 14. — Dan

cigo senato pirmininkas Ernst 
Ziehn ir Lenkijos komisionie- 
rius Dancige K. Papėe pasirašė 
sutartį, kurios tikslas bus pa
gerinti laisvojo miesto ir Len
kijos įtemptus santykius ir už
baigti prekybinį karų. Abejos 
pusės kovos prieš žalinga mies
tui propagandų. Uoste bus su
teikta bazė Lenkijos karo lai
vams.

Brazilijoje tebeeina 
smarkus mūšiai 

su sukilėliais

Santiago, čili, rugp. 14. —400 
Čilės valstybinio universiteto 
studentų suruošė sukilimų prieš 
laikinų Čilės prezidentų Carlos 
Davilų. Už valandos ir pusės 
sukilin as buvo nuslopintas.

StudentJ užėmė visus uni
versiteto rumus ir pareikalavo, 
kad Carlos Davila pasitrauktų 
ir gražintų valdžios priekin 
pulk. Marmaduke Grove, kurį 
Davilų nuvertė du mėnesius at
gal. Davila kartu su Grove 
nuvertė prezidentų Monteiro ir 
įsteigė socialistinę valdžių. Gro
ve yra radikališkesnis dviejų.

Sukilimų likvidavo du batalio
nai kariuomenės ir stiprus po
licijos būrys. Užmušti vienas 
policininkas, studentas ir karei- 

Apie 20 sužeistų, šalyje 
Visos

Asuncion, I Paraguajus, rugp. 
14. —ParagnajaUs valdžia ga
vusi pranešimų, kad Bolivijos 
armija evakUavo fortų Lępez, 
Gran Chaco. srityje, dėl kurios 
tarp abiejų šabų* eina ginčai 
Fortų Bolivija užėmė apie dvi 
savaites atgal.

Ispanų prokuroras 
reikalausias mirties 
bausmės J. Sanjurjo
Suimtieji bus teisiami atskirai; 
.. premjerai .. Aząna .yeorganfc 

zucja kariuomenę

Danų spauda reiškia džiaug
smo, dėl ministerio atsilanky
mo ir besiplečiančių danų lie
tuvių prekybos santykių. Lai
kraščiai pastebi teisingus mi
nisterio nurodymus, kad Lie
tuva, pirkdama danų mašinas, 
imdama jų inžinierius ir ati
duodama jiems stambius sta
tybos darbus, norėtų, kad ir 
danai daugiau pirktų Lietu
voj. Jei žemės ūkio gaminių 
patiems danams netrūksta, tai 
rųstų geležinkelio bėgiams da
nai tikrai galėtų importuoti 
iš Lietuvos.

Savo vizitu, kaip pastebi
laikraščiai, ministeris nęrpjp / .. 
susipažinti su Danijoj varto
jamais lengvesnio tipo vago- 
luris, kuriuos Lietuva norėtų 
įsivesti- pas save, šiuo tikslu 
ministeris atsilankęs taip pat 
Čekoslovakijoj, Danijoj, Pran
cūzijoj ir Vokietijoj.

Utenoj susekta dide
lė šnipų organizacija

Utena, liepos 27. — Utenos 
kriminalinės policijos pastango
mis šiomis dienomis apie Jo
niškį (Utenos aps.) susekta 
lenkų karininko Levandovskio 
organizuota šnipų organizacija.

Jau dabar kvota apima virš 
10 asmenų. Aiškinama toliau ir 
daromi suėmimai.

Susisiekimas Ne

Estijoje konstitucijos 
pataisymų referen

dumas
Talinas, Estija, rugp. 14. — 

Estijoje prasidėjo valstybės kon 
stitucijos pataisymų referendu
mas, Įjūris nusitęs tris dienas/ 
Jeigu permainos bus priimtos, 
gyventojai rinks prezidentų 
penkių metų terminui visuoti 
nu balsavimu. Dabar jį renka 
parlamentas. Visi gyventojai 
priversti balsuoti, nes nebalsuo
ju bus baudžiami piniginiai.

Rio De Janeiro, Brazilija, 
rugp. 14.— šiaurrytinėje Sao 
Paulo valstijos dalyje tarp fe- 
deralės kariuomenės ir sukilė
lių eina smdrkųs mūšiai. Fede 
ralės kariuomenės orlaiviai 
bombarduoja Cruzeiro, svarbų 
galežinkelių punktą, apie 150 
mylių nuo Sao Paulo miėsto, su 
kilėlių centro.

Danijos policija išardė 
komunistų suokalbi 
užimti karo laivą

ORR

Haag, Olandija, rugp. 14. — 
300 komunistų grupė mėgino 
užimti Rotterdame stovintį Da
nijos karo laivų ir pradėti ‘ak
cijų prieš visų laivynų. Bet po- 
licija suokalbininkus suėmė ir 
sumetė į kalėjimą.

Thomas atakuoja 
Wall gatvę ir 
kapitalizmą

Vyksta j Naujų Angliją kalbėti

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovu; kiek šilčiau; švel
nus rytų vėjas/ t

Vakar temperatūra buvo 66- 
78 laip.
' Saulė teka 5:56; leidžiasi 7;-

Bloomington, III., rugp. 12.— 
Du jauni banditai užpuolė To- 
wanda Illinois bankų ir pabėgo 
su $2,000 grobiu.

Istanbul, Turkija, rugp. 12.— 
Turkijoje j vyko žemės drėbė j i 
mas. 300 nukentėjo.

vis.
paskelbtas karo stovis, 
žinios cenzūruojamos.

Apie 350 sukilėlių studentų 
areštuota.

Santiago, rugp. 14. — Rezig
navo Čilės finansų ministeris 
Enrique Zanatru. Priežastis ne
nurodyta, bet spėjama, 
džia buvo priešinga jo 
infliacijos projektui.

New York, rugp. 14.— Nor- 
man Thomas, socialistų kandi
datas j J. V. prezidentus, kal
bėjo New Yorko finansiniame 
distrikte—Wall gatvėje į 2,000 
minių. Kalboje pasmerkė da
bartinės sistemos finansinius 
vadus, kuriems prikergė atsa
komybę už spekuliacijų ir 1929 
metų krachų, kuris privedė šalį 
prie sunkiausios depresijos ir 
bedarbės. O tuo pačiu laiku, 
tie finansiniai vadai nepatiekė 
nei vieno konstruktyvio plano 
dabartiniam padėjimui pageriu 
ti. Dabar Thomas išvažiuoja 
kalbėti į Naujųjų Angliju.

kad val- 
valiutos

Sausųjų jėgos 
vieni už Hooverj, 

kiti prieš

skyla;

Washington, D. C., rugp. 
—Hooveriui pasisakius, kad 
tems prohibicijos įstatymo pa
taisymų, sausųjų eilės pradėjo 
skilti ir vieni pereina Hooverio 
pusėn, o kiti, pa*v. moterų pro
hibicijos organizacija W. C. T. 
U. ir “saloon league” atsisakė 
jį remti, šios organizacijos 
stengsiančios išrinkti j kongre
sų sausus kongresmonus.

Bukareštas, Rumunija, rugp. 
14.-—Rumunijos vyriausybė ga
vo $10,000,000 paskolų iŠ Švei 
carijos bankų. Terminas 2H;frne- 
tų.

14. 
jis

Japonijos - Stimsono 
ginčas likviduotas
Tokio, Japonija, rugp. 14. — 

Japonijos ambasadorius Wash- 
ingtone K. Debuchi likvidavo 
Japonijos-Stimsono ginčų dėl 
KelloggOrBriando taikos pakto 
interpretacijos, pranešdamas 
centro valdžiai ,kad Stimsonas 
neminėjo Japonijos savo kal
boje ir kalbėjo “bendrais žo
džiais”. Japonija buvo labai 
pasipiktinusi jo kalba, nužiūrė
dama, kad joje J. V. užs. min. 
grųsina dėl jos žygių prieš Ki
niją.

Madridas, Ispanija, rugp. 14. 
—Ispanijos prokuroras Martine 
Aragon pareiškė, kad jis rei
kalaus gen. Jose Sanjurjo ir 
kitiems trečiadienį įvykusio mo- 
narchistų sukilimo vadams baus
mę, kuria militaris kodeksas nu
rodo oficieriams ir kareiviams 
pasipriešinusiems prieš valdžių.

Visi, kartu su gen. Sanjurjo 
Huelvoje suimti sukilėliai bus 
teisiami atskirai. Prokuroras 
tiki, kad visas bylas aukščiau
sias karo teismas baigs svars
tyti šio mėnesio pabaigoje.

Nors Aragon .neprisiminė 
apie mirties bausmę, žinoma, 
kad kodeksas tų bausmę nuro
do už panašius prasižengimus. 
Bet visuomenė tiki, kad vyriau
sybė panaikintų mirties spren
dimų prieš Sanjurjo, turėdama 
omenyje jo praeities pasižymėji
mus armijoje.

Ispanijos ministerių kabineto 
pirmininkas Azana paskelbė 
dekretų, kuriuo perorganizavo 
kai kurias armijos dalis, praša
lino daug karininkų, ir panai
kino Sevilijos civilę gvardijų, 
kuri laike sukilimo, perėjo į mo- 
narchistų pusę. '

J. V. pinigų padau
ginimas tik 3 metams

Balionas iškilo 17 mylių

Sttutgart, Vokietija, rUgp. 
14.—Sttutgarto universiteto fi 
zikos

Washington, D. C. rugp. 14. 
—J. V. attorney general Mit' 
cheli paskelbė, kad $1,000,000,- 
000, kurių išleidimas .buvo au
torizuotas Boraho-Glasso in
fliacijos biliaus,' turės būti iš
imti iš apyvartos liepos 22 d., 
1935 metais. Tie pinigai yra 
paremti J. V. bonais.

profesorius E. Regenet 
paleido balioną su įvairiais 
strumenUis, tikslu studijuoti 
“kosmiškus spindulius”. Balio 

iškilo 17 mylių.nas

Qadalajara, Meksika, rugp. 
14.—Miguel Ahamada, buvusio 
Chihuahua gubernatoriaus sū
nūs nuteistas mirti už žmogžu
dystę.

Anglija ir Franciją 
nepatenkintos Hoo- 

verio kalba
London, Anglija, rugp. 14.— 

Anglijos politikai ir spauda iš
sireiškė nepalankiai apie Hoo- 
verio kalbų, pasakyti ketvirta 
dienį, kurioje prezidentas pa
reiškė stovįs už aukštus muitus 
ir prieš 
Franci jps 
pavadino 
Vokietija
boję išskaito galimų karo sko
lų revizijų. Japonija:, kaip pa
prastai, skundžiasi, kad jai vis 
daromi priekaištai dėl Mandžu- 
rijos ir Kinijos.

skolų ' panaikinimų, 
nacionalistų spauda 
kalbų “banališka”. 
patenkinta, nes kal-

mimu
šių vasarų žymiai pagyvėjo 

susisiekimas Nemunu. Dabar 
Nemunu plauko 24 garlaiviai, 
kurių vieni vežioja žmones, ki
ti—prekes. Garlaivių savinin
kai tarp savęs nekonkuruoja. 
Kiekvienas garlaivis gautas pa
jamas įneša į bendra kasų ir 
paskui visi lygiai pasidalina.

Garlaiviams konkuruoja tik 
autobusai, bet vis’ dėlto kasdie
ną garlaiviais: p Kaunu atplau
kia 1,300j žmonių. Be to, iš 
Kauno Klaipėdoii ir atgal ve
žiojamos prekės, kurių per va
saros sezonų perveža 20,000 to-

Taip p*at didėja judėjimas ir 
kitomis Lietuvos upėmis. Ne
trukus bus sureguliuotas Nevė
žis net ligi Kėdainių, kur taip 
pat garlaiviai galės plaukyti.

Kaunas — žemės bankas 
per pirmų šių metų pusmetį . 
išdalijo pusketvirto piilijono 
litų paskolų. Paskolas gauna 
padegėliui,'* 'naujakuriai ir 
naujai išsiškirstę viensėdžiai.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną.
■ , . ■ . " » ’ 4 . • • «• C

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre . .y..

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate,pilnų užtikrinimų 
turėti linksmu ir smagių kelionę. J

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
SVfcNTADlBNlAlS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Kaip matyti, ateivybė bai
giasi, o kartu su ja ir unijos. 
Su širdgėla tenka pasakyti, 
jog jaunimas urrijtj rcikalhjs 
Ijeveik visiškai nesidomi 
jiems tėvai padeda, tai 
lės bėdos jie neturi.

Nemalonu lai rašyti, 
taip yra. Angliakasių 
ritasi j pakalnę, r Ir ji 
nesulaikomai. Iš kitų syk ga
lingos ‘unijos beliko tik liku
čiai. Ir tie patys dabarf bai
gia krikti . Kad prie to pri
vedė unijos viršininkų sauva? 
Ravimas, o gal kai kuriuose 
atsitikimuose ir parsidavimas, 
tai abejoti netenka 
linijoj įvyksta 
dalykas* kaip
balsų • vogimu, tai eiliniai na* 
Hai visiškai pradeda nebepa- 
sitikėti savo vadais. Ir už tai 
juos jokiu budu negalima kal
tinti.

Apie tai, kaip vystysis ang
liakasių kova su savo virŠi- 
ninkaiš; pranešiu ^vėliau.

—- "Naujienų" Skaitytojas.

GYDO VISAS LIGAS VYRI, 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJ 
r, ‘ " .. .... . ............... ....
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus* skausmų*

gąlėjo jus išgydyt,. įteikite čia 
Praktikuoja per daugeli metų 
dykai. OFISO V AL AN 

4200 West26 St,

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys fCrBlf atnaujins 
savą prenmnęriįt^ ąnt vi <4 m j metų
Iškirpkite Šį kuponą ir prišiųskife k(irlų su pųugąįs, 

■ . • 1 \ . !> 0. v •• • Ą i '
nj wwr»m ■ "i Jf.ii ri’i * i»Į. 
* . i ■--J.. . y •*

agentų ftpkomis, , Jš. j 
paskutines pinigus, 
į aplužusius laivus, 
keliones metu jų daug žuvo, o 
kurie kelionėje nenumirė, tai 
pasiekė Aipėrikų prasiskolinę 
laivų savininkams ir dėl to 
buvo parduoti į laikinų vergu
vę, kad skolas atlygintų”. 1 
" . . . (Bus daugiau)

pėdų aukščio tvora. Viduj 
eina darbai. Kad nekiltų be
tvarkė, tai pastatyta ir keli 
detektyvai. Vadinasi, visgi ant 
tffrvd buvo pastatytą.

SLA. i kuopos jubiliejus.
SLA. 4 kuopa rengia 20 me- 

jubiliejų, kuris 
įvyks bažnytinėj 

Programas prasi- 
po pietų. Bus muzi

ka, prakalbos ir užkandžiai. 
Kuopos nariams įžanga dykai. 
Rengimo komitetas kviečia 
Visus kuopos narius ir jų šei
mas dalyvauti jubiliejiniame 
parengime. — V. Valeika.

Garsioji Indija ir kiti Rytų 
Azijos kraštai nuo neatmenamų 
laikų viliojo savo turtais euro
piečius. Viduramžių laikais su 
Azija buvo prekiaujama dviem 
keliais, Vienas kelias ėjo per 
Konstantinopolį, o kitas per 
Raudonąsias juras. Pastarasis 
kelias buvo arabų rankose, ku
rie labai varžė'©europiečių su
sisiekimų su Azija, o kelių, per 
Konstantinopolį 1453 metais pa
ėmę tą miestą užkirto turkai.
- Tada prasidėjo dar ligi t^ol 
negirdėtas susisiekimas jurpt 
mis ir ieškojimas naujų kelių, 
Kompaso radimas davė galimu
mo labai toli nuplaukti vandę*? 
nimis ir nepaklysti.

Portugalijos jurininkai apty- 
rc Afrikos pakraščius ir tvirti
no, kad pro čia galima pasiekei 
Aziją. Nusistovėjo nuomonė, 
kad Indiją‘.galimą pasiekti p4r 
Atlanto vaųdenyną. Atsirado 
^Kristupas* KdJUmbas, kuris pa? 
siryžo 'pasiekti Indiją per Atlan
to vandenyną. Ispanijos valdžia 
parėmė j{ ir’ suteiki reikalingų

savo 
mįs 
dikiais 
visi namai 
kai pavasarį buvo išarti. Sodai 
iškirsti. Suvargę, persekioja
mi žmonės bėgo palei Reino 
upę ir susikimšo Amsterdame, 
Ten jie tapo gaujos laisvų 
.  i ...i. —.„h    į

frd$kh L'lėtųvoje.^ f jjU 'K J --i : |

t&ipgi pasiunįiaW pinigus Rusijon, Vokietijon 
įan /fannčtohj ‘ Ap^ininan'. ! I
4 įrf -ą- . vl.ltf.4X |
PINIGŲ jcupsi IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT .

" r ' ’ .4.b*.

Na, tai, vadinasi, angliaka
siai turi naujų kontraktų, pa
gal kurį nustatoma pagrindi
nė penkių dolerių alga. Per 
du kartu buvo leidžiama ang
liakasiams balsuoti už tai, ar 
jie sutinka priimti naujų su
tartį, ar rte. . Pirmų kartų di
delė dauguma .angliakasių pa
sisakė prieš sutartį. Iš* visko 
matyti, kad antruose balsavi
muose tąs,‘nusistatymas nepa
sikeitė.' Unijos^bosai aiškiai 
matė, kad jie rinkimus pra
laimės. Todėl ir tapo sugal
votas skymas, —išvogti balo-

[Acmc-P. W A. Photo] 

ias kap. \Volfgang von Gronau 
ngiasi skristi iš Vokietijos į Ąmąrjkų

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loms Ąve. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietans ir druskos vanos, 
swimming jpool. 1

Rusiška ir, turkiška pirtb mOtsrinu
> ,ąersdotyh ,iki 7^1, ,..\bJ________

buvo patirta, kad Kolumbas ir 
kiti naujų kelių ieškotojai iš 
tikrųjų naują žemynų, naujų 
pasąulį surado.

Naujasis Amerikos pasaulis 
iš sykio europiečių ncsužąvėjd. 
Jie sapnavo apie didžiausius ne
svietiškų turtų aruodus, o ra
do visai į Europos kraštus pa
našų sausžemį, tik laukinių 
raudonodžių apgyventą. Vienin
telis pirmųjų Amerikos sausže
mį pasiekusių europiečių lobių 
šaltinis buvo indijonų 
kuriuos jie ir plėšė.

Juo labiau než?.vėjc 
europiečių š. Amerika, 
bar yra Jimgt. Valstybė 
nada. /Praėjo ištisus, šimtmetis, 
koį AngJija praliejo dpmėtis 
šiaurinės Amerikos apgyvendi
nimu ir pradėjo rūpintis paim
ti tuos milžiniškus žemės plo
tus į savo rankas. Tik 1607 me
tais šiaurūs Ameriką pasiekė 
pirmasis anglų kolonistų būrys, 
jš viso 120 žmonių, ir apsistojo 
toje vietoje, kur dabar yra 
Jonncstown (Virginija). Paskui 
juos pasekė ' prancūzai, vokie
čiai, švedai, olandai ir kit. Už 
Ameriką prasidėjo arši kova. 
Viršų paėmė Anglija ir pasisa
vino visų šiaurinę Ameriką, iš
skyrus jos pietinę dalį, kur da
bar yra Meksika.

Europiečių traukimų į Ame
riką paskatino pasikeitusios 
tuomet ūkiško ir visuomeniško 
gyvenimo sąlygos. Istorijoj ne
aptinkame tokių reiškinių, kad 
šimtai tūkstančių ir net jnilijor 
nai žmonių pradėtų staiga keltis 
į naują žemyną, nepaisydami

Tai štai kaip buvo sudarytas 
sąmokslas išvogti balotus! O 
kadangi balotų nebeliko, tai 
unijos viršininkai paskelbė, 
jog viskas tvarkoj ir galima 
pusirdtyti -su ^ngHų kompanr* 
jomis sutartį. Sutartyj pasa- 

, kad angliakasio dieni- 
uždarbis yra penki dole- 

Tačiau mes springfitel- 
neužsidirbsime nei pu- 

Tai štai1 ko organi- 
mgliakasiai susilaukė, 

unijos viršininkai susita- 
kompanijų bosais ir pa- 

• su mumis kaip tinka- 
Kadangi vienas Walkeris 

negalėjo ftieką padaryti, tai 
jis pasikvietė John Lewis’ų, 
didesnį skymerį už save.

Tačiau tie ponuliai turi ne
užmiršti, kad angliakasius ne
bus galima už nosies vedžio
ti. Kai jie susipras ir nebe
mokės viršininkams algų, tai 
lieji turės patys pasitraukti. 
Jap kai kurie Illinois anglia
kasiai nuo padarymo pereito 
“ągrcemento” nebesiunčia į 
nacionalį ofisą mokesnių, ir 
ponas Lewis nieko jiems ne-

Unijos viršininkai tvirtina, 
kad George Gce ir Orlic 
Blackman, oficialiališki balsų 
skaitytojai, tapo “banditų” 
Užpulti.’ Girdi;' jie su balotų 
sąrašais išėję iš Ridgely-Far- 
riiers banko trobesio apie 10 
vai. -Jėloj jubš užpuolę ban
ditai ir atėmę balotus.1'

)

Tačiau visai kitaip sako 
McGill, kuris prižiūrėjo, kad 
balsai butų teisingai skaitomi. 
Jis griežtai tvirtina, kad jo
kio užpuolimo nebuvo. Pa
saka apie’ “banditus” esąs 
gryniaiftias prasimanymas. 
Blačkman nunešęs balotus ; į 
automobilių, kum tuoj nuva
žiavęs savo keiktis. Tai reiš
kia, kriti išvogti balotus bu
vo suplanuota iš kalno.

Daugiau to: McGill sako, 
kad to automobiliaus laisnįo 
numeris yra 
pat tvirtina ir kiti balsų skai 
tvino komiteto nariai.

Su darbais pas mus 
kaip ir visur. Birželio 
syj skerdyklos beveik 
buvo paliovusios dirbti 
bąr pradėjo^ šiek tiek labiau 
krutėti . Reikia pasakyti, kad 
ligi šių metų pradžios musų 
mieste žmonės nelabąi tejau
tė ‘nedarbą. Visai kitaip yra 
dabar: algos liko4 nukapotos, 
valandos sutrumpintos. Dar
bininkai yra spaudžiami viso- 
kinusiais budais, kad jie kiek 
gulima daugiau darbo pada
rytų į kiek galima trumpesnį 
laiką* A • 9' ’
‘ iš kitur atvykusiam žmogui 
tiesiog nėra jokios progos dar
bas gauti, kadangi ir vieti
niams darbo trūksta ir jie tu
ri pasitenkinti trumpomis 
valandomis.
< Prieš kiek laiko pradėjo 
statytė paštui trobesį, Pačioj 
pradžioj įvyko gania .reikšmin
gas dalykas.' Kontraktorius at
sivežė 
darbų 
apie 800 žmonių 
moterų. Minia • 
mašinas ddužyti.
liko pašaukta policija. Tačiau 
ji. žmonėms nieko nedarė, o 
lik .kelis agitatorius areštavo. 
Vėliau pribuvo ir ugniage
siai, kurie paleido vandenį į 
minią.

Organizuoti darbininkai pa
dare spaudimų į miesto val
džią, kad (luotų darbų prie to 
trobesio statymo. Per kelias 
dienas nieko nebuvo >daroma. 
Dgbar ta vieta, ■ kur statomas

vo saugoti nuo motinų* yįe" 
toj gražių ūkių ir vynuogynų 
valkibjosi alkanų vilkų gaujos.

1674 metais kilo karas tarp 
Prancūzijos ir Olandijos, ku
ris ifžtruko kelis motus. Pa
galimi 1689 m. Prancūzija nu
sprendė galutinai iššluoti Pa- 
latinąto srities gyventojus. To 
užsim,ojinio pasėkas Macaulay 
taip vaizduoja 
šininkas įsake 
žmonių išsikraustyti 
dienas 
liai, kurie tuo tarpu buvo už
kloti storu sniegu, užplūdo iš 

namų bėgančiais žnionė- 
- vyrais, moterimis ir ku-

Liepsnose supleškėjo 
Javais apsėti lau-

Daktaras
‘‘Kapiniu ' 

Pasauliniame kare

Amerikos

masinas ir pradėjo 
Aplinkui sbsirinko 

, — vyrU ir 
tuoj pradėjo 
Žinoma, tuoj

ryti Ispanijai rIpdijos turtų 
aruodą. ' J > j,

1492 metais Kolumbas pasie
kė dabartinės vidurinės Ame
rikos salas ir praminė jas vaką-. 
rų Indijomis. Jis važiavo ne 
iąujų* žemių ieškoti, ir pasie
kęs tas salas, manė pasiekus 
Azijos pakraščius,

NAUJIENŲ Cirkųjiacijos Dępt 
4739-So, ilalsted:$t*.,7'Chica$b; |ll.

v. . . v.» 1 $8.00 Čhicagojeih.uonu SĮinwU J ,^)0

prašau užrašyti įnąn Naujienas ant 
$4,500.00 Ačči’dent Apdrųudos Policy. 
x -y* 
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i j » ' 
Adresas . ......,į,
Amžius“ • -........
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Jo adresas. ...

Springfield, III

tada labai sunkios keliones per 
Atlanto vandenyną. Turėjo būti 
įlepaprastos ■ sąlygos, ' kurjos 
vertė tada žmonos keltis iš*-vie
no sausžomio bitų. Ir iš tik
rąją, Eurępa' tada gyveno ne
paprastą perversmų. Griuvo va? 
dinama feodaline/ neribotų žem
valdžių, tvarka, augo prekyba 
ir pramonė, kartu kilo kapita
listą (piniguočių) luomas, Ka
pitalistai revoliucijų ir karų 
kėliu plėšė iš dvarponių politi
nę galią, ūkio'tvarka paremta 
baudžiaviniu dal’bu smuko ir 
žinksnis po ‘žingsnio užleidinčjo 
vietą naujai vadinamai kapita
listinei ūkio tvarka ii Pervers
mas gamyboje 1 pagimdė per
versmus visose (Visuomenės gy
venimo srityse. rĮ^aųja tvarka 
pašalino išnaudojimą pridengtą 
religija ir aukšta politika, atsi
rado naujos rųšięs tiesioginis, 
sausas, išnaudojimas. Užviešpa
tavo pinigas ir tam pinigui tar
navimas. Susidarė sąlygos susi
daryti laisvų, dftrboj teškančių, 
darbininkų armijoms susidaryti. 
Anglijoj, pav., žemė, prekybi
ninkams paėmus viršų, virto 
ypatinga preke, kurią supir
kinėjo mięsto pirkliai lyg ir 
sayo pramogos reikalui. i: Žęr 
mes nuomininkai jiems nebu
vo reikalingi. Senesnieji že? 
mes savininkai kiek pajėgda
mi vijo, nuo žemes mųžespiua, 
laukus vertė ganyklomis, ku
riose ganė avis; nes tada avių 
vilnų smarkiai reikalavo pirr 
kliai ir fabrikantas. <
' Jie ndt prievarta atiminėjo 
valstiečiu žemes, Šlavė nuo žč- 

c
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• DR. B. STEVENS 
Prikėliau į didesnę vietą t- 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Waba»h Avė., 
JSuite 11344136
Tįl, Central 3588 

Aš specializuojuos sekamose ligose 
BE OPERACIJOS:

Ruptųrą, Vaticose Veins. Akių 

vartoju naują sėkmingą metodą gy 
'A . .. .. .

kų. VISOS kraujo ir liaukų ligos 
gydomos naujais sėkmingais metodais 
Valandos

ĮMeddktpis pagal

•j fi h u

niės veido lodžius, kad pada
rytų vietos ąyims ganyti, p

Vejanįj' iš kainįų valstiečiai 
r Tuliku drirbihirikai nešdinosi 

į mieslufi ,vildainiesi ten su
rasti gyveųimo šaltinį. Visus 
Ąnplijps ipiiestų' kainpus ir 
kampelius užkimšo laisvi dar
du inkai. Tuksthnčiai varg
dienių atsidūrė didžiausioje 
ičdoje. ..........

*• Nekoks rojus buvo ir tiems, 
kurie sugriebė kokį nors dar- 
bų, nes atlyginimas už darbų 
buvo ląhaj» medRas* 
uugo, Margas lapojo, 
buvo apgyventi nuo skiepų iki 
pastogių, patys nainai su- 
jriuvęp skylėti! viduj pešvara 
didžihusia, t Prie kiekvienų du- 

duobėj pilnos 
dvoįiaHių^pamafcgų; Apiin-
kui krūvos šiukšlir ** 
vend ‘neturtingi v’i 
giaųsiųi bado - kampoj am i d 
binibkai^ kartį su vagimis 
prostitucijos aukomis*^ •* i 
kurie dar nep 
hiu supuvimo 
jėgų pasipriešinti aplinkų 
ir kasdien vis giliau grimsta 
nešvaros ir nedorovėsd 
bob*’taip rišo vtenas 
rytojas apiu and mėto laisvų 
Anglijos darbininkų būvį.
I Ir* ne vienoje Anglijoj prisi
rinko didžiausios minios alka
nų, apdriskusių žmonių, dėl 
duonos kąsnio pasiryžusių eiti 
prieš visokius pavojus. Visuo
tinę bėdų ir visiškų suirutę iš
plėtė iki negirdėtų rjbų nuo
latos Ęurupoj^ UiUtlt^įkarai.

Šitie karai beveik 
nuniokojo Vokieti jos ląųl 
paliko benamiais 
darbininkais 
žmonių daugybę

Prisiartinant priešo kariuo
menei ištisi sodžiai bėgdavo 
palikę viską ir ištisas savaites 
gyvendavo miškuose, pelkėse, 
urvuose. Priešui .pasitraukus, 
gyventojai , sugrįždavo į savo 
gyVenomas vietas, bet vos tik 
spėdavo sugraibstyti liekanas, 
vos tik spėdavo pradėti gyven
ti, kaip vėl reikia nešdintis 
nuo besiartinančio priešo. V* 
ir 1630 metais buvo . baisiau
sias skurdo laikotarpis. Laiko
tarpyje- 1636—1638 metų siau
tė badas ir maras. Savo alkį 
žmonės stengėsi numalšinti 
šaknimis, žolėmis |r lapais. 
Phsirodė net žniogėdystė. Ka
pines ir kartuvės įteikėjo sau
goti. Vaikų lavonus reikėda-

• „p............... ............ , . ...... - ........... —......  -

dLĮlĮ ■■■*■*■. 1 Į . ............ Įhi, - - .. >

it i 1^11 in iį' l i f'■ J j, I

' ' Išpardavimas '■ 
Musų 14r|as > Metinis . Kailių Iš
pardavimus pąrodų, kacj jau įę- 
Jei musų ištarnaviino vienoj 
vietoj |įek ilgą laikų jums apsi
mokės-ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir remodeliavimų. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai tea,saros kainas.

GOMBINĘR FUR C0.
6835, Sfony f Įsland Avę. • , 
1 Tcl. .Hy4e park 3459

..... i^.ih iij/j.:

Goiteris, Hemoroidai 
r -r' 

lvo» odos irauginimui plau- 
S kraujo ir liaukų ligos

10 iki <12 d. ir 3 iki 6 v 
sutarimą.

......
Jeigu kiti ne- 

ir perjitjkrirUqtfnką ji» jams galį padaryti 
ir išgydę tqk*|aųdus ligpnių.^,, > ^ąprippi 

it 'Kasdie nuo 10 valandoj lyto iki 1

Sp&ali«n^‘iF* < 

. .‘Rusijos

PER 27 METUS
IOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Specialįškjd gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų .ir puslčs, užuuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, .reumatizmu, galvos t* ,. _7. 
roję, kosėjimą, gerklės, skaudėjimą ir paslaptingas" ligai

Praktikuoja per daugeli

valapdai ir. nuo 5-8 valandai : vakre. Nedėliojus npo 1 (b ryto iki T>. »al.
4200 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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Ant Gerbūvio Griuvėsių
Rašo Juozas Hertmanavičius

Patarlė—“Nerti to blogo, 
kas neišeitų ant gero’’- gali 
pasitvirtinti ir. dabartinėj eko
nominėj suirutėj. Pažanga pa
prastai eina keliais mėginimų 
ir klaidų. Amerikonai sako: 
“Progresą is niade by trial 
and error”. Tačiąus laike eko
nominio krizio, kada žmonės 
yra susirūpinę 
liais, 
sunku 
kaipo

savo nuosto- 
vargais, skurdu,- 
yra žiūrėti į blogumą 
į priežastį gero, taip 
kaip laikais 
vra matvti

Mat, žmones didžiumoj

gerbūvio 
priežastissunku 

blogo, 
įvertina viską iš. paviršio, ne
sigilinant į padėties esmę. Gy
venimas, eidamas savo ke
liais, neša nuolat permainas. 
Pasauly nėra 
pastovaus.

nieko amžino, 
Viskas keičiasi.

II.
žydų pasakaite:

Dovydas pakvietė

kuris

Tas praeis.

metais pasi- 
ičrizis; 1907

stambus fi- 
užsidarius 

1914

Yra toki 
Karalius 
pas save vieną žymiausių au
ksininkų ir paliepė jam pada
ryti tokį žiedą, kad žmogus, 
pažiūrėjęs į jį, būdamas blo
game padėjime nusidžiaugtų, 
o būdamas gerame padėjime 
nuliūstų. Auksininkas, gavęs 
tokį įsakymą, labai •susirūpi
no. Jam besirūpinant užėjo 
phs jį Dovydo sūnūs, Salia
monas. - Saliamonas, pastebė
jęs rūpestį savd draugo, auk
sininko užklausė apie priežas
tį to rūpesčio. Auksininkas 
jam papasakojo keistą Dovy
do paliepimą. Saliamonas pa
galvojęs valandėlę, prasijuo
kė ir tarė: Nėra ko rūpintis. 
Padaryk gražų žiedą,
karaliui patiktų ir uždėk ant 
jo užrašą — 
ifers^aitęs tolęjv užrašą, kara
lius nulius; kada '►viską# -jam 
gerai klosis, o pradžiugs, ka
da rūpesčiais bus suspaustas.”

Iš tiesų, Saliamonas pareiš
kė didelę gyvenimo teisybę.

III.
Dabartinė ekonominė sui

rutė yra gal stambesnė iš vi
sų, kokias ir seninusieji žmo
nės gali atsiminti, bet ji nė
ra pirma ir gal nę paskutinė. 
Panašus ekonominis krizis į- 
vyko man atvažiavus Ameri
kon 1893 metais, laikais Pa
saulinės Parodos Chicagoje, 
kada prezidentu buvo demo
kratas Grover Cleveland. An
tru sykiu — 1901 
reiškė mažesnis 
m., Roseveltui 
jant, įvyko gana 
nansinis krizis,
Knickerbocker bankui, 
metais, \Vilsono laikais, viena 
diena užsidarė Chicagoje 14 
Walsho bankų, ir prasidėjo 
jaustis bloga padėtis bizny, 
kurią pasaulinis karas praša
lino, 1921 metais; nedarbas 
pradėjo platintis ir akcijų ver
tė kristi. Pagaliaus, 1929 me
tais prasidėjo puolimas akci
jų kainų, kas davė pradžią 
dabartinei suirutei.

Kaip matome, ekonominiai 
kriziai nuolat pasikartoja. E- 
konomistai vadina tą “Busi
ness Cycles.” Kad tie biznio 
eikliai yra senas dalykas, ga
lima spėti net iš biblijos, ku
rioje yra pasakyta, kad Juo
zapas išdėstė Faraono sapną 
(septynių liesų ir septynių 
riebių karvių) kaipo reiškian
tį septynis blogus ir septynis 
gerus metus.

Kame gludi priežastis to 
keitimosi laikų?

Ekonomistai pateikia tokią 
biznio eiklių teoriją: Kada 
ateina blogi laikai stoka už
darbio, pelno, tai žmones pra
deda siaurinti savo gyvenimo 
vagą. Mažina išlaidas, o tuo 
mažina pareikalavimą visokių

prekių. Neturint rinkos, ga
myba apsistoja, prekes nėra 
kur padėt, jos neša nuostolių. 
Dėl noro paversti prekes į 
pinigus, kad apmokėjus sko
las, kainos prekių krinta ir 
neša didelius nuostolius. To
kiose sąlygose gaminimas nau
jų prekių, neturint užsakymų, 
visai apsistoja, kas didina be
darbę. Ūpas žmonių visai nu
puola ir ateitis atrodo labai 
tamsi. Tas gali tęstis ilgesnį 
ar trumpesnį laiką, kol viso
kios prekės nustoja vertės. 
Tečiaus žmones negali apseiti 
be įvairių gyvenimo reikme
nų. Nors pajėgumas pirkti gy
venimo reikmenis labai suma
žėja, bet žmones priversti yra 
ieškoti kokių nors priemonių, 
kad jas įgijus. Galų gale kai
nos taip žemai nupuola, kad 
prekininkai gali jas pirkti be 
baimės panešimo nuostolių. 
Pinigai niekad nedingsta. Jų 
visada kur nors randasi. Kada 
pavojus nuostolių praeina ir 
pirkliai pradeda veikti, tai 
prasideda naujas judėjimas. 
'Gamintojai gauna užsakymus 
prekes pagamint. Darbininkai 
pradeda rast uždarbį. Pini
gai grįžta apyvarton. Viltis 
uždarbio sukelia geresnį ūpą 
visuomenėje. Žmonės pradeda 
gyventi ant platesnės skalės. 
Pareikalavimai didėja. Esant 
pareikalavimams kyla ir pre
kių bei darbo kainos. «•

Prekės, pirktos ir pagamin
tos žema kaina, o parduoda
mos aukštesne, neša pelną. 
Biznieriai pralobsta, pradeda 
platesne vaga gyventi. Dar
bininkai, profesionalai irgi 
gauna geresnį atlyginimą už 
savo patarnavimą. Didėja vi
sų įplaukos, didėja pasitikė
jimas ateitimi. Kainos kyla, 
kyla sumanymai patiekti nau
jas prekes, naujas priemones 
patobulinimui gyvenimo. To
bulinasi ir didinasi dirbtuvės 
ir visokios įstaigos. Pagaliaus 
tas didinimo ūpas taip įswy- 

kad visko pasireiškia
Jau visko

moja, 
didelis perteklius.
pagaminta daugiau, negu ga
lima suvartoti, ir čia eiklius 
gerbūvio dabėga savo galą. 
Prasideda mažinimas gamy
bos, paleidimas darbininkų iš 
darbo — kyla baimė rytojaus, 
siaurinimas vagos gyvenimo, 
puolimas kainų —naujas eko
nominis krizis.

Nors šitas išaiškinimas pa
sikartojimo biznio susisiauri- 
nimo ir pasiplatinimo yra 
teisingas, 
gyvenime 
gos, kurios

ir pasiplatinimo
bet draugijiniame 
veikia ir kitos jė- 
suvaidina svarbų

Amerikos 
1914 metais 
nis karas, ir jis sudarė prie
žastis gilesniam dabartiniam 
krizini.

Prasidėjus pasauliniam ka
rui, kariaujančios tautos riu-

ekonominį krizį 
prašalino pasauli-

stojo pajėgumo parūpinti sau 
paprastas gyvenimo reikme
nis. Amerikos gamybai susi
darė nepaprasta proga gamini 
įvairias prekes beveik visam 
pasauliui. Tas vedė prie didi
nimo visokių dirbtuvių. Kada 
Amerika stojo karan, pašauk
dama kctųrius milionus jau
nimo į kariuomenę, tai čia pa
sireiškė stoka darbininkų. 
Mokėta neribotai aukštas al
gas, imta nebūtai aukštas kai
nas už viską. Amerika sukėlė 
bilionus dolerių paskolos bil
du iš ko atidarė kreditą tiek 
savo šaly, tiek ir visame pa
sauly. Perkant ant bargo, ki
tos tautos mokėjo tokias kai
nas už prekes, kokias Ameri
kos pramonininkai reikalavo. 
Pelnui nebuvo ribų. Tukstan- 

naujų multi-milionierių 
Amerikos vi- 

didelius 
gyventi 
Rodėsi

[Acme-P. W A. Photo]

Chicago. — Arnold Gabel, ku
ris netyčia nušovė savo drau
gą Clifford Jenseną.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Kas veikiama Keistučio 

Talpiniame Kliube
Pa-.

rug- 
Kcis- 
susi- 

adresu
kuriame, 

susirinkimą

rome klaidų”. Manau nieke 
stebėtino, jeigu iš daugelio 
atsiranda tokių drąsuolių na- 

valdy- 
arti ir

popic-

čiai
urnai atsirado.
suomenė, turėdama 
uždarbius, pradėjo 
nebūtai 
visiems, 
dynė — 
būvio.

plačia vaga.
kad atėjo nauja ga- 
gadynė amžino ger-

VI.
nesitęsė amžinai, 
karui užsibaigus,

Bet karas 
1918 metais 
tie keturi milionai jaunuolių 
grįžo iš kariuomenės. Jie tu
rėjo ieškoti darbo. Darbai ta- 
čiaus susimažino. Kariaujan
čios tautos pradėjo rūpintis 
gaminimu sau reikalingų reik
menų. Rinka Amerikos eks
portui susiaurėjo. Nauji po
litiniai sumetimai suvaržė 
tarptautinę prekybą. Patobu
lintoms mašinoms, padidin
toms dirbtuvėms jau nebuvo 
ką veikti. Prekės, pirktos au
kšta kaina karo metu, prisiė
jo parduoti žemesne. Daug 
biznierių pakėlė didelius nuo
stolius; subankrutavo.

Tokia padėtis sudarė prie
žastis 1921 metų* 
niam krizini.

ekonomi

pramones 
išplėtota

VII. , V : < t V n'*’’! •**’&>
Viena tik šaka 

nebuvo karo metu 
Amerikoje, tai namų statymo
pramonė. Visuomenė, turėda
ma daug pinigų, norėjo pato
giau, gražiau gyventi. Stoka 
butų, rakandų, atgaivino eko
nominį judėjimą 1922 metais. 
Kas tik turėjo pinigų, pirko 
ir statė naujus namus. Staty
bos pramonė pasirodė labai 
pelninga. Mokestis namų sta
tymo darbininkų pakylo kele
riopai. Atsirado daugybė fir
mų, kurios pradėjo statyti na
mus pardavimui ne ant užsa
kymo. Prasidėjo nauja speku
liacija. Plotai žemes, padalin
ti į namų piečius toli už mies
to, tapo išparduoti už aukš
čiausias kainas, žmonės pirko 
piečius, laukus, namus, tikslu 
parduoti aukštesne kaina, pa- 
sipelnyt, greit pralobti, susi
darė korporacijos , statymui 
didelių triobesių, hotelių ir 
tas viskas daroma buvo ant 
bargo. Leidžiami buvo Šerai, 
bonai, ir jie visuomenei par
duodami. Spekuliacija na
mais, žeme, Šerais ir bondais 
nešė didelį pelną ir sudarė

■ .................................... .. ll' ..... .»W.....M ■ ................................................................ ....................... .

ūpą, kuris vedė žmones pirk 
ti viską ant bargo.

Toki padėtis iššaukė 
melų krizį.

VIII.
Be tų visų veiksnių, tarp

tautiniai bankininkai ir pra
monininkai norėdami palai
kyti rinkas kitose šalyse savo 
prekėms, skolina toms sveti
moms šalims pinigus. Leido 
bonsus ir juos Amerikos vi
suomenei pardavinėjo. Tokiu 
budu bilijonai dolerių išplau
kė iš Amerikos Europon, Pie- 
tinėn Amerikon ir kitur.

Kiek tos paskolos palaikė 
rinką Amerikos prekėms,— 
sunku apskaičiuoti, • bet ant 
nelaimės, skolininkai ar nepa
jėgė, ar nusistatė tų skolų ne
mokėti, ir tie> bilijonai dolerių 
sudarė Amerikai stambius 
nuostolius.

Negana to, stambus Ameri
kos pramonininkai pradėjo 
kurti visose šalyse savo dirb
tuves gaminųnui įvairių pre
kių ant vietos, kad išvengus 
muitų ir trahsporto lėšų. Ši
tas elgęsis pakenkė Amerikos 
eksportui ir ..pagilino ekono
minį krizį Amerikoje.

žodžiu, daug įvairių prie
žasčių susidėjo sudarymui 
dabartinės ekonominės suiru
tės Amerikoje.

IX.
, šidndien Amerikos tauta at- 

sddųX*us| įšipyiĮioj ’• padėty, la
bai surimtėjo. Ji nagrinėja 
visas savo padarytas klaidas 
ir:' ieško bud<>\ jas atitaisyti. 
Pasekmė 'tokio surimtėjimo 
yra ta? kad šiais, 1932 me
tais, Amerika nepaskolino ki
toms šalims nė vieno dolerio.

Spcktiliacijos pasėkos yra 
likviduojamos. ~ 
buvo pasidavę dideliam op
timizmo upui užsidarė. Spe
kuliantai, kurie vertėsi pasko
lintais ? pinigais, subankrutijo. 
Tauta,* atsidūrus ant nusimi
nimo dugno, ant gerbūvio 
griuvėsių, pradeda kurti nau
ją gyvenimą, kuris sudarys, 
naują gerbūvio laikotarpį, pa- 
remtą triūsu, atsargumu.

Kainos kaip namų, taip ir 
kitų gyvenimo reikmenų, ku
rios dabar yra iki dugno nu
puolusios, pradės kilti iki 
normalioj laipsnio.

Tie, kurie dabar turi gata
vų pinigų, ir ką nors pirks,— 
pelnys.

Iš dabartinio ekonominio 
krizio išeis nauji turtuoliai. 
Bet tautos labas reikalingas 
pertvarkymo esamos ekono
minės sistemos. Kad tas įvyk
tų, reikia žmonių susiprati
mo, apšvietus.

1929

Bankai, kurie

1N OUR OFFICE

ZCMlEt! X*NB GOT N 
A SPUrTHN* UEAĮ> 
ACUC AHT>XCAM'T 
FIGA1R.B OUT WEUE

X GOT IT

HAYBe VT5 A

TOO MUCH X

Praeitą sekmadienį, 
piuČio 7-tą dieną, įvyko 
tučip Pašalpinio Kliubo 
rinkimas, svetainėj 
4615 So. Mozart st., 
kaip paprastai,
atidarius pirmininkui Wm. F. 
Buteliui,' iš eilės pagal dieno
tvarkę priimta 5 nauji nariai. 
Tarp jų prisirašė ir dauge
liui chicagiečių gerai žino
mas kaip kalbėtojas graborius 
John J. Bagdonas, 7033 South 
Campbell avė. Aš, kaip kliu
bo raštininkas, vardu kliubo 
linkių jam gerų pasekmių jo 
profesijoj.

Dar buvo skaityta žymių 
vyrų profesionalų įstojimo ap
likacijos, būtent Bridgeportie- 
čio daktaro A. J. Paukščio.ir 
kitų. Bet jie dėl kurių tai 
priežasčių negalėjo atvykti su
sirinkimam Jiems bus per 
raštininką pasiusti laiškai su 
užkvietimu atvykti į sekaptį 
susirinkimą rugsėjo mėnesį.

Raštininko protokolas iš 
praeito susirinkimo priimtas 
taip, kaip skaitytas.

Dviejų išvažiavimų, kurie 
įvyk6 šią vasarą, komisija iš
davė raportą. Raportas buvo 
geras ir liko priimtas. Nuo 
abiejų išvažiavimų bendrai 
liko/ arti poros šimtų dolerių 
gryno pelno, tai graži parama 
kliubui, manoma, bus ir 
daugiau, neš dar pas narius 
yra ' daug išvažiavimo tikietų, 
kurie pasiėmė juos pardavi
mui ir nesugrąžino iki šuoliai, 
nė fikietų, nė pinigų.

Rengiamo vakaro,

rių, kurie mano, kad 
ha pasikinkius galima 
akėti.

Kliubo vertingoms
roms ir šiaip turtui prižiūrėti 
komisijos narys, Zigmas Kū
kalis, davė raportą su prane
šimu, kad kliubo turtas yra 
geroj tvarkoj, tik Midland 
spulkoj padaryta perkėlimas 
$1000 nuo Šerų ant knygutės.

Raportuose apie sergančius 
narius, pranešta, kad Kaz. Ši
monis pasimirė. Buvo penki, 
kurie sirgo, bet jau pasveiko. 
Jiems nutarta pašalpą užmo
kėt. O dar šeši randasi ser
gantys.

Naujuose sumanymuose, po
ra draugijų per savo atstovus

pareiškė noro prisivienyti prie 
musų Tveistučio kliubo, jeigu 
bus atšfektą susit^ifto., Ttio 
reikalu kliubas*.* (Keistučio) 
taipgi paskyrė porą komisijų 
ir iš savo tarpo.

Susirinkimui einant prie 
užbaigos blTvo ir daugiau pa
kelta klausimų, bet nieko ypa
tingo nenutarta. — A. J. S.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
hmm komfortą 

skutimos 
namie
(PROBAK BLADE)

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

$69.50
J

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

khris 
įvyks lapkričio mėnesio 13 d. 
buvusioj Meldažio svetainėj, 
komisija stropiai darbuojasi, 
šiame susirinkime jau buvo 
gatavi tikietai, kurių nemažai 
vietoj išdalitna nariams paY-
• — •• • •“ - - l

____ __  pertšatyta 
puikus veikalas “Gy* 
verpete”, kuris savo 

labai atatinka dabar- 
žmonių gyvenimui, ir 

0 kai

čigonėjįmųi jiš. aukšto 
bi&imaih vakare '‘Bus* pc 
scenoje 
veninio 
turiniu 
tiniėin 
bus'įdomu jį pamatyti 
dėl režisieriaus ir veikalo lo
šėjų, tai kol kas dar sustato 
nežinau, tik žinau, kad j?e bus 
geriausi. Girdėjau, ir? pats 
gerb. kliubo pirmininkas, Wm. 
F. Būishas, jame dalyvaus.

Užsilikusių graboriaiis Eu- 
deikio bilų peržiūrėjimui ko
misija išdavė raportą, kad bi- 
los dar nėra išmokėtos, ir da
bar ^nutarta jas išmokėti. Tai 
tos nelaimingos bilos, dėl ku
rių net per tris susirinkiiAus 
kelta aštrios diskusijos, ir bu
vo mėginama ūž jų neišmokė- 
.jimą primesti kaltę valdybai. 
Bet ar valdybą galima už tai 
kaltinti, jeigu tas ar kitas biz
nierius neprisiunčia bilų ,ir 
nepasako už ką ir kiek reikia 
mokėti? Taip buvo ir čia, 
nes ir pats p. Eudeikis, kuris 
į šį susirinkimą buvo užkvie
stas, pasakė: girdi,stas, pasakė: girdi, “ir mes 
kartais pamirštame bei pada-
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. “VALSTYBINIS KAPITALIZMAS” LIETUVOJE
<. :■ 4 ’ t . * i *'

r sfcg------- r
Kam butų gąlęje. ateiti j galvą, kad valstybinis ka

pitalizmas yra praktikuojamas ir Lietuvoje? O betgi tai 
faktas.
“L. Aido” paduotomis žiniomis, valstybei priklauso 

78% kapitalo, įdėto j visas akcines bendroves (korpora- 
cįjas) Lietuvoje. Štai skaitlinės, kurios tai rodo:

1931 m. Lietuvoje buvo viso 121 akcinė bendrovė su 
134 milįonais litų kapHalof Is šitos sumoks 104,953,600 litų 
yra yalstybęjB piiįiįęai. .

Draugiausia Kapitalo valstybė įdėjo į žemės banką, 
Lietuvos baųką fc > bęįdęovęp “paistas’? ir “Lietuvoj 
Gultus”. Žeu^ tŲri viso 50 pagrin
dinį, kjapitaį; iš jo 46,21 l,ę00 priklauso, valstybei. Lie
tuvos bąD^as turi 12 mili?nų litų kapitalo; iš jo 9,601,000 
pyikląi^p. valstybei. Bendrovės “Maistas” kapitalą su- 

• darę. 7 įiUonai litų, iš kuriu 5,979,000 yra vąlštybės in
delis; “Lįętuvos Cukrus” turi 3 milionus litų .kapitalo, į 
kurį įeina 2,653,000 valdžios įdėtų pinigų.

Lietuva VaWW. turi įdėjus daug pinigų taip pat į 
vieną viešbutį, į spaustuvę (Klaipėdoje), į “Žuvies ir 
Gintaro,” įmonę, ir t. t. Be to, visa eilė įmonių valstybei 
išimtinąjį priklauso, kaip antai: geležinkeliai su jų dirb
tuvėmis, draudimo įstaiga, taupomosios kasos, radiofo
nas ir k.

Taigi, kaip matome, valstybės kapitalas sudaro la
bai didelę dalį Lietuvos pramonėje. Kai kuriose šakose 
jisai lengvai dominuoja ant privatinio kapitalo. Todėl, 
jeigu kas manę, kad tik sovietų Rusijoje valdžia užsii
ma industrializacijos darbu, tas labai klysta. Bet Rusi
joje valdžia privatini kapitalą stengiasi visai išnaikint^ 
ę Lietuvoje valdąjįą deda į pramępę valstybės pinigus 
tikslu pareiti ^riYAtiiiį kapjtąlą. Tik kai, kuriose šako
se ji privatinio kapitalo visai neįsileidžia, kaip pa v. ger 
ležinkeljiai ir apdrąųda*

Kuri, šitįu dviejų sistemų praktiškesnė? Tai priklau
so nuo ękonominio/išsivystymo, stovio. Vienam išsivysty
mo laipsnyje gali būti geresnė viena sistema, kitam 
kita.

Kur pramonė dar visai mažai išsivysčiusi, tenai 
vargiai gali būti ekonomiška visą ją suvalstybinti. Ko
dėl ? O štai kodėl: Valdžią negali operuoti daugybę ma
žiukų įmonių, nes tam ręįkętų skaitlingos biurokratijos. 
Valdžios tendencija visuemęjt yra savo darbą centralj- 
žuoti, kad iš vienos viršūnės butų galima vykinti kon
trolę. Taigi valdžiai tenka ąteigti ųedidelį skaičių stam
bių įmonių. Bet stambių įmonių vedimas yra komplikuo
tas dalykas, reikalauja geros sistemas, įvairių ekspertų 
ū t. t. Ę^opori^kaij rięi^si,vysčiųsioje salyje to viso, .trūk
sta, ir tpd.ęJ Valdžia būna priversta traukti iš svetimų 
šalių mašinas, inžinierius ir mechanikus, — kas atseiną 
brangiai ir vargiai gali duoti gerų rezultatų.

AP/E ^ŠNAUDOjį.
M4" Ui.

Prięš kiek laiko šioję vieto
je buvo minėta, kaip Brook- 
jypo tautininkai išėdė iš piy- 
riiininko vietos viename kliii- 

’bc (arba, anot “Vien.“, ‘‘klu- 
be,,)1 komunistą Buivydą, ku
ris atsisakė skaityti nario 
priesaikos formą su žodžiais: 
“Taip map, Dieve, padę.k.”

Apie šį “tautiškos“ politikos 
triksą dabar rašo ir šv. Juoza
po sąjungos organas “Darbi
ninkas“. įdomu, kad jisai 
visai nesmerkia f asistuojan
čių Brooklyno laisvamanių 'už 
veidmainiavimą, bent tik ba
ra juos, kad jie nesupranta ar 
nenori pripažinti, jogei “Die
vulis” jiems gali nuolatos “su- 
sigridytf V

Šis Bostono klerikalų orga
no galvoj įlipęs yra taip nuo
stabus, kąd čionąi verta jo 
išvadas pąkąrtęti žodis žodin. 
šįai kaip jisai tautininkus mo
kina :

“Pasirodo, kad ir Dievu- i • w 1 , » ■ . ■ * Jį • • »
lis<kai kada laisvamaniams 
‘sųsigadiją’. Bet kodėl tik 
kaį kada, o ne visados?” 
Vadiįasi, jeigu tautįnįnkai 

sykį apgayo savo partijoj prie
šus, prisidengdami “Dievu”, į 
kurį jie netikį, tai kodėl gi jie 
nesupranta, kad jie galėtų to
kiu pat bu,du “Dievulį” iš- 
uąudPll ir visados.

Ari ne puįki propozicija iš 
klerikalų organo i>us.ęs laisya- 
pianįams?

To savo patarimo sustipri
nimui Bostono laikraštis dąr 
vę ką pasako: (

“Dievas neleidžia iš savęs 
juokų daryti ir dėtį savo 
vardą apt įaisvamanių iška
bos (o ką jisai daro tiems, 
kurie taip elgiasi?, — “V.” 
Red.) Jei jau Dievo šauktis 
ir reikale laukti jo pagel- 
bos, tąi reikia jam, ir tar
nauti.”
Tai išeina, kad laisvama

niams, jų kovoje su Buivydu, 
padėjo Dievas. Bet mes ma- 
tęmę, kokiu budu jisąi “pa
dėjo”. j Ne Dievas padėjo Lai
svamaniams, o tik jie, anot 

‘paties “Darb.”, jį “išnaudo
jo”. Jie prisidengė “Dievo” 
iyardu, patys į jį netikėdami, 
i ir prispyrę kitą laisvamanį, 
bet neveidmainį, pasitraukti 
iš organizacijos urėdo. ♦ 

šitokį apgavingą tautininkų 
elgesį tas klerikalų organas
vadina “Dievo page.lba“; ir marR 
no, kad laisvamapųii ■ galėtų 
panašiai elgtis visados — tik
tai jie privalą Dievui už tai 
alsilyginLį, jam “tarnaujant?.

Reiškia* Dievas jau pagel
bėjo laisvamanianis * jų apga
vystėje, tai> dariau laukiama iš 
jų pusės užmokesčio. Ret ka
dangi tie laisvamaniai, matyt, 
užmokėt nesirengia. — nes ne
žada Dievui “tarnauti” — tai,

Dievas 
“išnau-

1

Zoroastro tikyba buvo išsi
platinus gana plačiai. Žmo
nės, gyįįęfthnti tarpe Kaspijos 
jūrės iš siaurės ir Indijos oke
ano, išpažino Zoroastro tiky
bą. Vėliau arabai išvijo Per
sėjus iš Persijos į Indiją, kur 
jie ir dabar tebegyvena ir iš
pažįsta Zoroastro tikybą. 
Per tūkstantį du šimtu metų 
Parsėjai, gyvendami Indijoje, 
nieko naujo nesutvėrė. Zend-

„ f'. M i*1 * -i”'

Ąvęsta yra viepątinis doku
mentas, 
kalba.

.Pirjniąus buvo puolimd me- Indijoje. Niekos nežino tikrai, 
tai, o dabar yra kilimo metai. | 
Revoliucijos laiku į socialde
mokratų eiles buvo sugužėju
sios didelės minios žmonių, 
kurių žymi dalis neturėjo pa
tyrimo ir išsilavinimo. Ačiū 
tam, socialdemokratai gavo 
rinkimuose į stęig. seimą (kų- 

' riuos bolševikai boikotavo) 
pusdjvyįiįcto mįliono balsų. Ir 
profesinėse sąjungose tuomet 
fjiuvų beveik $ ųiilionai napų.

Bet tos nesusipratusios mi
nios, kurias laikino ūpo bari; 
ga buvo atnešusi pas social
demokratus, vėliaus ėrriė 
trauktis atgal. Dalį jų pasi
gavo komunistai, kitą dalį fa
šistai, o cįar kita pasklido tar
pe įvairių buržuazinių gru
pių; 

_________
REVOLIUCIJA IR MASES 

....... t • • -
s- * ' ’ 7• - - -y  •—-<

Čia reikia pagvildenti klau
simą, kodėl inihios, kurios 
pradžioje šu tokiu entuziaz- 
nitr puolė prie sociaĮueniokra- 
tų, p’ašk'ui ‘pasidavė kitų par
tijų įtakai. Thririipai “kalbant, 
taip įvyko dėlto, kad minios 
nusivylė revoliucijos laimeji- 
’ ■ v ■ 5 ’ . ■ • •. ■ » t ■niats.

Vokietijos revoliucija davė 
darbo žmonėms labai daug — 
nė lik politines teisės (laisvę, 
demokratiją), bet ir • „ 
socialių7 teisių: gerinus išvys-

kada Zend-Avesta buvo para
šyta, vįs,-gi tvirtina, kad ne- 
ankščiau 250 metų po Kristaus 
ir nevėliau 600 metų po Kris
taus.

Ant viršūnės kalno Malabar 
prie miesto Bombay, Indijoje, 
yra pastatyti 25 pėdų aukš
čio, bokštai. Ant tų bokštų 
Parsėjai palieka kunus savų 
numirėlių plėšriems paukš
čiams, kad neterštų žemę. 
Pąęsėjų religija draudžia lai
doti žemėje ar deginti numi
rėlius. Kartūnas.\ sprendimą nemaloniu jaus

lių.” <’i / i.. . . . - ’
LaVaį ųcpątęiikinančįu va

dina teismo nuosprendį ir ka
talikų Centro vyriausias orga
nas “Germania“. O f asistuo
jantis “Lokalanzeiger” (visi 
čia pųpiinėti laikraščiai eina 
Berlyne) daro tokią patsabą:

“Teismas- vėl padarė 
sprendimą, / pasiduodamas 
^raiicij;os įtakai prięš dąu- 
gųiną — visųopiel,, galų ga
lę, prię$ Vokietiją.“ .

į AlSTROJl MEDALIO, PUSE

Oppzicįuįų komų,pistų “Naųfc 
Įjjpjj Gadynė” įrodinėja “fak
tais”, kųd Vpkiętijojįę socįal- 
dęiRokę.ątįfti puola, p kopiųnįs- 

’taikyĮa. Sakomi
“Už Soc. Partiją šiuose 

rinkimuose paduota 7,950,- 
000 balsų. Tuo ' tarpu, du 
įlietai ‘ atgal ji surinko 8,- 
575,000 balsų. Ar nė pusė
tinas ąuolis atgal?

“() jeigu mes prisiminsi
me, kėd 1919 metais/ laike 
rinkimų į steigiamąjį sėl
iną už Sęc bartiją balsavo 
11,509,000 piliečių — tai la- 
liai di\lėlis socialistų įtakos 
puoliniąs metasi į akis. 
Kuo, pusdvylikto milįono iki 
pepilriąi aštuonių miliprių I“ 
Taip, kas tiesa, (ai tiesa. 

Bet šitokių ųieJipiisiškų faktų 
’riųkimu pritiktų^geriau užsi
imti fašistams arba moriarchi- 
■štams, o ne laikraščiui, kuris 
nori šviesti darbiųinkus.

į Ar galima tuo socialdemo/ 
įkratų balsų . sumažėjimu 
i džiaugtis? Kalį, rupi Vokie- 
tijps darbininkų,.ųtęKis (ir yį- 
sųą. Ęųvopos diirbo žippniųž, 
tas džiaugtis ųeįįąli. Tokius 
dalykus, kaip “N. G.” kad mį- 
1)1,: reikia sliidijiiolj ir stęng^tią 
suprasti. O Wįut ąhųbjuoti, 
rejkia žiūrėti pėMį vįeųą , #įį 
ppsę.

Piripiausia, tenka aisii.niųti, 
kad markes infŲįęijos. laikų, 
1924 m., Vokietijos socialde
mokratai buvo gayę jau Uk 
(k< inUiouus balsų. Tąigi dan 
bari nežiūrint ,į tai, kad' Vo
kietijoje įąu treji sų vjršmn 
metai siaučia pasibajsętiua 
depresija, socialdemokratai at
laike daug geriau, savo po^ 
ei ją, ųegu prieš aštųonųriua 
metus. oJtie, surinko dabųr.fb^-. 
veik du imili.onii balsų, dau
giau, ircgu 1924 m , ;

Reiškią, i socialdemokratų 
partija Vokietijoje šiąudię 
yra nepalyginamjai stipresuė.. 
Smarkus jos puolimas ėjo nuo 

gi 
tarpu nuo 1924 metų jąu* ji>

< < Dabartinis;baisus ekonomi
.J. J V _ L . •

- vįsuoųiet, galų gą-

f

žodžiu, susyk visų pramonę imti į valdžios rankas 
reiškia pradėti Mo stambąii^ biznio, kuomet žmonės daę 
ųęra įgudę, l^aip reikiant vęsti riet smulkų biznį. Taip da- 
KO, sovietų Rusija, ir pątyg V.olmj.kąi pripažįstą, ką<j, 
jos pramonė, nėra naši: be galo didelės išlaidos, o labai 
nedaug pagaminama.

Natųrališkesnis pramonės vystymosi kelias yra pra
duti nuo smulkių įiųęinių ir išąugįiįti; jas į stambias. Bet 
snxulkįoą jmpn^s;gąĘ tarpti tik privatinėse rankovę, Val
džią! ipjti’ j savo rąnkas, nejaukiant, iki užaugs pęivati- 
nj^, kapitalas, apsimoka jįM Itai kurios, vįsą kraštą ap- 
tąrnąpjąnčipą įįdonės, kąip pąv. geležinkęliąi) paštas, rą- 
dip. įr. panąšlįs dplykai. * ’ . '

Kur nėra stambaug ‘ęnvajtinjo kąpįtąį,, įįeęąj pęa- 
mop,ęs Mvjtęiįymį labai ^'pkauimpti- '^M08 
koppjęrącijop. -ffiį įr gerę^į pątarnąvijnių ^ąįi duoti žmo-

kapijaJ^taj, • .-< .•/ ; ! \. .
. ‘ 'Eietuvpje kooperacijos yrą gana stiprios.

' V • »- •• - - - << - - f WtauA- K c- A r « * * *** " *'1 - - ■ ' :

jie jį “išnaudpjfi%' O 
nė neapsigina nuo to 
dojimo’A! ; < i. ;

Tai ve kaip V.Diėvą” įsivąiz- 
duo j a š v. 11 J,uoząpo. sąjungos 
organus, kuris sąvo “dvasios 
vadu.“ turi- kunigą. Ar ne kū
dikiškas yra jo redaktorių ir 

i rašytų j ų protas ?.* z r - X ■
VOKIEČIŲ SPAUDA NEPA

TENKINTA IIAAGOS TEl- 
:' ....... ..

Vokietijos ląikra§čįai, kaip 
praneša tęlęgrahios iš Berly
no, yra labai hępatenkjnti Ęa- 
sau
Klaipėdos byloje. Tup spren
dimu, buvo, , pripažinta, kad, 
'Klaipiau krašto gu)jernaU>į 
triuši Merkys įtirėjo t.ei?ę 
statoj, /Ote® 
ką Boetteherį ir pakeisti u 
;WW.18»Ąre!1- b'et guberhą- 
ti-rius pasielgė neteisėtai, pa
leisdamas Beiriięjj, kuris] išfeir

mo spįendųnu

1919.. ikį 1924 m,ętų; tuo

vČb kyla^ir silpnėja, y>' .
4 f t

nią krivis* tą kiliiiią, tiesą, lūL- 
kinai sutrukdė, bet anaiptoį 
nėąuįtum& partiją į tą* stOr. 
vį, -kokiam .ji buvo, prieš {į£ 

metus, kada buvo pasiektas, 
žemiausiai punktas . Tie. 6.00»- 
000 balsų, kuriuos partija pra
žudė per paskutinius dvejus

le*"' ,H4*nyetus, tai ir yra Šito augimo 
sutrukdymo rezultatas. «

Bet kad sutru^yinas yyą 
.tiį; laikinas, tai matyt įš tę, 
kad jau šiemet soęialdęmokr.a- 
.tai ;ėmė atsigrięi>U Prieš ke
letą įpenėsiu (buyę Prūsų sei- 
>mo rinkimai’; Palyginant jų 
i^ųltatus su dabartinių reigįi- 

rinkimiJ

Verti A. VaivadaBRAM STOKER

f;.J * ; ' •< ‘ ‘ ' '■

Ifamfarion Doubledayi Dona V Co.

Vėliau: — Saule nusileido. 
Naktįs. Laimei saulė nusileido, 
kuomet niekas kitas nebuvo už
ėmęs musų atydąs; jeigu saulė 
butų užsinorėjusi užbaigti die
ną mums dar tebesant stotyje, 
vargu būtume galėję savo at
siekti, neturėdami reikalingos 
t^los ir turėdami nereikalingų 
žiūrėtojų. iPonia Harkęrlenė 
pasidavė hipnotizmo įtakai 
daįg sunkiau nęgu šįryt. Pri
sibijau, kąd jos pajėgumas iš- 
skąįtyti Grafo jausmus gali’ 
pranykti tuomet, kuomet jis 

’bųs mums labiausiai reikalin
gą^. Ir be to, man atrodo, kad 
jos’ yąizduotė pradeda smarkiai 
YęUrib Ikšiol, budąma transe, 
jį/yiąuomęt prisilaikydavo pa- 
pra^ty, fakįų. Bet jeigu dalykas 
U-.- tęVikų teip nusitęs, ga- 
dma^ daiktas, kad jos prane- 
šjmai gąli/mus suklaidinti. Jei- 

;gu $ęo$ąu, kad Grafo įtaka 
*j.oje pranyks su jos Grafo jau
smų skaitymo ypatybe, galė- 
*čiąu nužiugti; bet jaučiu, kąd 
[taip* neįvyks. Pagaliau ji pradė
jo kąlbptį, bet jos žodžiai, bu
vę. neaiškus, nesuprantam^ 

j ' (Rąs daugiau)
’ ‘ . . .......■■■■■i............     —

Šiandie atėjo K O, V A 
No,. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

DRAKULA
• i- *♦ ■' ■

Ilga pauza. Visi supratome, 
kad jos kalbėjimo laikas jau 
praėjo; bei taip pat jautėme, 
kad ir mums neapsimokėjo nie
kas sakyti. Staiga ji atsisėdo 
sofoje ir atmerkdama akis ta- 

I re saldžiu balsiu
} ‘‘Ar nąnorotų kas nors stik- 

visą^ eilę■ esąte lą-
ux.,.... bąi pavargę!” Norėjome jos 

tyta ąpdrąų^ęą nųp nedąęjp0 R? įno maloniaiu-
sįątęmą, negu./ kųrime kitoje. W Y1S1 v

tęisV<W^U PPOąiiMi 0. Van.
rytyas. įr i,t, u r.ęvojiųcvą pasinąųdodąmas

grą^nįG ąl^o^nę, V^ą, t^rė: .
gęfiPVig. karo ^ąlintą^ų 8$PMatote jos zo^įziąs,
Š;įųį O tą ękoąęmipė Vo^Įę- dragai?a^ Prįę. saųę- 
tijęs gerove negąlęjjO, į)(i,Gį žemio:, ji# ąpleįdp, savo dūžį. 
uii|ąi atąteigtą nę (ik dėį Mdųotįs j,^ p^-
kad Vnvo išsunkęs \į-: že^; ^į jjįs gą^*’
ąus j;os syvus, ir ?^Wępęs; tat
kąd ,‘pęrgąįętojų f pądįktup^ jęįgų jjs ; ųębų# ^ęį(as 
.taika ųždėjf) Vokięf;ijaiii, pą/d mėn ir jfei^įi, laiyąs nęra^ pri- 
šiųs ir užkrovė-, /pi'/iąiząš^ plaukęs prie pat krašto, jis jo- į 
kpntriJllicij^ nąštąf

Kądąngį daugįąusią socįal- 
’cįęipojčrątų pąjėg^M b.nvų 
ųąlęi^tą Vękįetijos ęeępubliką 
ir kadangį t jie ją gynę pęr 
yĮąu& ^įu9$ metu#, (ąj ręs- 
p^^9^( nel^nę,s pe^usipra- 
tusios riiasės kaltinp spęiąįdę-ii* jis dąr tėbebųtų laive, 
niokratus. Politiškai rieišla-jjž i^ėgąlėtOabėgf'’ 1 
vinti žmonės •!visuomet kalti- ‘nors’’jj^bęhvų., Irijeigų jis bus 
Įpą “v^ią”® jęigu.; jjepi# yra įiĮnęštąs' Iš ^vo," ' ,
!ąųnkų# gyyępįi^a^ no^ą. (9, jiįįįįiaųsiaf patirs kis clįžęj 

ptyeąąątys įy. vistų jįįį Toluti bučių,, jeigu jis pe- 
ųįp^aus4Vl Mjegs paspruki šiąiiiakt;'arta

SKffK ® i“
gaJime ^iispeti r ątvykti laiįu;

4% nS?W® TOęS: W- Štai ąęlko, W’ lw
?ulSŠl.'J. tuomet, rauąį racijos b,U3

v—> 

klijam PPŽiam.” - v? d™ j ! Nfc^..v
« H todėl kantriai laukėme

X“ i,S5*v- - 

ai ! nors pąteį 'ii’ ponjos^Mįhos."
‘ Anksti- ’ rytą’' visif;' kjausčme 

pšteiųpę austę, klaysemę sjisi- 
” mipinę j(o*š :’ždd^.v U^iįipnpti- 

izavimiis buvo kur kas sujnkes- 
. knis, riegu paskutinę kart^; ^uo- 

zoroasįras gy,veno.n ..vie.nt adriį^

taisai pakilo, negu nupuolė.
vadiųai. n®ra, W k??P

N. Gad.” sako, kad social
iai nuo IfylO; pętų iki

leisijaipąs seimelį, kuris; išrev “ /.Gad? 
įke jnaujnį'diręlętęlijaj nępąr . ......
sitiįįėjjhią. ’ * 'dab.ąjc. vis puolą ir puolą. Ne,

’ Atžągąręiyiškąę “ĮteįtąęMskkdųgą^

pasin^ądodąm.as

‘jus supratote jos žodžius,

gerovę negalį sa^° W

kiu būdei negali žemę pasiekti. 
Tokiame atvejyje, jis turi lauk
ti nakties, pakeisti savo pavi
dalą, į Šunį ar šikšnosparnį ir 
nušokti ar ' nuskristi ant že
mės, kaip, jię padarę' atvykęs į 
yyhytby. 'Bet jeigu pradėtų au-

. /* i '*■

i,..nebent kas 
jeigu jis bus 
muitininkaa

ie

nąKi, arba ;»'<r f. i.

\pąčiąrm“ 
ebuvo kas f d^ugiąu sakę., 

s aušros;

Zoroastroknyga
' Tikslių žinių nėra, kada 

Zorųastras gyyeno.^ Vieni aū^jį

ęas gyvenęs apie :l,0P0t lųtetų
prie§ Kriątų; IcitLsįKO’ ' ka^Į mluti.^anteisingas Sėja yi- 
Įgyvena keiksi. Šimtais, metų h nasbtnffaa. įisa savoJ. siek
i Vėliau, — tuo pa^W ląikuę 
‘kai gyveno/ Buddiiį ar Kon* 
.fuains.. ....... , a..

n^rpą^tras riiokino, kąd iš 
pradžių buvę dvi dvasios, — 
yjeęa atstovaujanti šviesą ir 
;gyvenimą* tvėrėja r ^'teisiy,
itvąrkos ir tięsps; antrą dyą-i . ; išįjį atstovaujanti 
,są ir mirtį tvėrėja viso blo-

Tos dvi dvasios nuola- 
• • ' O • V V T •

s, bet Žproastras Spėjo,^ąh^įnami. Tikslą tu- 
pęrąalL biįwianti . •H“® ^-rą ar
;1,. > ’'S^ ęyto,; b^t štai Bukarešte

... . o .2. m irivėląvoįrie tris valandas,
1 jokixi^bnriu1 ųega- 

i papiešti prieš dieną.
ręgos ponią Miną

dama,jo valiai, ji pradėjo:
“Viskas tamsu. Girdžiu van

dens pliauškenimą, kurio pavir- 
Sįuaira įygus su manimi; gir- 
dįįių lyg medžio i
medi1/. 4i nutilo ir netrukus

fp^aį/tup^rie’laukti iki vakaro.
I ^/Taip fsiįsįdSjus aplinkybėms 

žęrioiiįų pwkiapi^ ' J- palaižą laukimo

BOSTONIEČIŲ ATYHAI
Naujienas galima, gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andejtnan, 284 Tremont, St> 
Boston, IHass.- .
...... ,<»"■■     th i  ----------------------------------

\ “NAUJOJI BANGA”
Atėjo > pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose7. 
Kaina tik 5 centai. •

..... 'i' n A4 1 L. f «■ ----- -----------—

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti

Kuiną 45c.
r 11 < •» / 4* « ♦♦ • • r * • * • »r* • • • • t* ‘

*v > • j A T T• Reikaląukitę “Į<AU- 
JIĖJSAS’’’’ ant bile kam
po, "kur parduodami lai- 
krašęiai.Par davę jas lai-

Jumą.-patąrn^uti. Jisąi 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų imto- 
trumo deki;

■ ■■ ižj.t..... . ■ ■ 1..........’į...H»y....  ii"™*. »■■<■■.... .. ..... ■■■......... ............... . ..........

,.j ..r.

. — , J
gO.; 4 ,,v ..
os kovojančios., už 

sielas 
kad < 
pudėjį, •

ąoro^šM^S buvęs ,
dv&ešihd kpygų ant tukąm-^ 
čio dviejų išimtų karvių- odų. ’ pasekti prieš dieną. 
Spėjama, ^ad daug ZorOastrolTjųr^sipi^ prpgos ponią Miną 
mokinimo tilpo ZendrĄvę.sta dą^ du kartų užhipnotizuoti, j 
Rygoje. Zerid-Avesta tai Ar vįęną ar ijbidvi turės pro- ; 
'šVdntąš^ raštas mažos tautos gos kiek nor^ dalykus nušvie- 
.Parsęjų,. miuaMa. dat>M stį

mi jmjįitiu.i rt! 'rįi'1) ■'rui

LIETUVON
*1 Jl«! T.“'*

Siur-a.™ ęimg»rM- 
to ir Telegrama.; Patar-

7 naujam* ' Greitai, • Pigiai 
ir Saugiai. •

Parduodame Laivakorte* 
. J ». .. ‘ ’ »♦»ant visų Linijų.

^AiųlENOS
V39 SQlirą HALSTEP ST.

pOsąs atjiąas, We W 8-30 iki 
X <V>o



Paskendo

iš kurio bus tĮci

Įvairus Gydytojai

rastai’
Graboriai

m e,

bus

Sako
Boulevard 5913

Atgavo drabužius

Vai. Advokatai
Graboriai

0036

Lietuves Akušerės

Duokite tavo akis išegzaminuoti

OPtOMETRIST

Hemlock, 8151

VARAI

Nužiūri krutamu jų pa
veikslų biznio gerėjimą

Valandos nno 
Nedėliomis

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

10—4, nuo 6 iki 8 
ntm clOjikU .11

randasi 702

Ieškojo gazo tekėjimo 
užsidegę degtuką

šių, jis davęs probaciją 187 by
lose. Taigi manoma, kad jis per 
lengvai išleidžiąs kaltinamuo
sius. Tejsejas betgi įrodo, kad 
jo elgusis yra pateisinamas.

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

sąyo nąrįus

ir nuo 1, iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 v. Jieną.

įyyks Meldažio 
čia; bgs plačiau ap-

SIUSKIT FEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

tįcms 
paprnavimą 
nęišvpngįį»n»4

Mes mindau 
jo prasišalįnimą 

g 
vayusięms I, 
suteikusiems 
Dtkąvojame

tų, atgavo savo . drabužius ii 
akinius, o trys vy^ai; lenkai 
atsiiiut# šaltojoj. , ’ ■;

Kliubų Federacijos 
susirinkimas ’

Liepos 5 diepų lietuviškų 
kliubų federacija laiko pusme
tinį susirinkimą.

Pirmininkui G. Pakaušiui ati
darius susirinkimą,, valdyba iš
davė raportus, iš kurių paaiš-

Miss Helen Cox, 18 metų, 
1038 Bazei avė., Deerfield, pa- 
paskendo. Nors ji buvo įbridu
si vandenin tik iki juosmehs, 
bot smarki vilnis perbloškė ją 
ir ji nebepajėgė atsistoti aut 
kojų. Arti maudėsi daug kitų 
žmonių, bet niekas nė neat
kreipė dėmesio į mergaitę, nes 
nemanė, kad nelaimė gali ištik
ti ją taip negilioj vietoj.

Ofiso ir Rez.

LIETUVIS h I&KIųTsPeIm AUSTAS

■ *■
Kornplįkųotpose 

Aisit/kimuęif

Stravvn, žymus Chica- 
ir buvęs Suvie- 

Vaizbos Buto 
kad ša-

LIETUVIS ADVOKATAS 
10 N. CLARK ST

West Town State Bąnk BIdg.
2400 VV. Madlson St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vale.
■ • Tel. West 2860*

Namų telefoną* Brųnsvvick 0597

dugnas jau 
siektas

DR. A. L. YUSKA
• 2422 W. Margųette Rd. 
kampas 67th ir

Telefonas G rovė h iii 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, n op 2-4 

ir 7-9 po pietų, ieredoms po pietų ir 
' nedėliotus pagal susitarimą

Gasparą, ' Joną 
i. pusseserę

Phone Boulevard 4139 
' A, ^AL^KĮ3: 

J > L JI J H >

Musų Patąrnavimas lai
dotuvėse ir kokiame Rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,.- kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

. Tęl. Ppllman 5950—6377 ' 
4600 S. Wopd St. -r- Ketvergo vak.

Tel. Lafayette 6393 , 
160 N. LaSalle St. *—-pagal sutartį 

rr-rerrr—rr

Dr. Suzana A. Slakis 
z Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
10-12 ryto: po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hydj Park 3395

4649 S. Ashlgnd Ape 
« i- Tel. Boulevard ‘6487 
----------- -r-.'!* *| op i—v r 
Tek Yąr.4,

JOSĘPĘ J. GRISĘ
Lietuvis Advokatas -

4631 So. Ashland Aw. -r >
T4 Boulevard 2$00 '

. Rez. 6515 So, Rocktvtll 8t. 
Tel. Republic 9721

Įveltieji abu asmenys kalti
na vienas kitą mėginimu duoti 
protekcijos tūlai gembleriavi- 
mo įstaigai.

Pirmame “raunde” nukentėjo 
policininkas. Bet nežinia, kaip 
išeis antrasis “raundas”, nes 
apskričio biznieriai renka para
šus po peticija, kuri prašo su
grąžinti kapitoną Ptacek atgal 
į distriktą. Jeigu susirašys 
daug biznierių, tai bus skaudus 
kirtis mero sekretoriui.

Wusi|y Gedhoff ir jo mergi
na Francas Li^VinsĮU, sužinoję, 
kad ghieągoj -tėjsėjus
B. Casey duoda šlįubus veltui, 
atvažiavo 'bot' iš Hdckfordo ’i 
Ch i pągą šliubpi. Tejšėjąš (3ąsey 
patarnavo1 jtems! • ir palaimino

3307 Auburn Avė 
r CHICAGO,’ ILlJ‘ '

Victor Bagdonas
Pcrkraustom rakandus pigiai i visas m i e 

sto dalis, farmas ir kitus miestui.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calamet 3398

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytoj’as ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

1646 W. 46th S

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent Č. Steele 

Dentistas 
4180 Archer. Avenue

LIETUVIS ADVOKATAS 
105. W,. ĄdamsSt.t.Room' 1642 

Telephone Randolph 67 27 
Vakarais 2151 W. 22nrf St. nuo 6-9 

Telepbone Rop»evrit 9090
Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

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

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

3421 So. Halsted St 
k- Phone Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išsipūtusias 
r blauzdų gyslas.' r

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

Tel. Boulevard 1401

Lietuvis A d vokatas 
2221 West 22nd Street 

Ani Leavitc St. 
Telefonu' Canal 2552 

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

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GitABORIUS

Patarnauja Jajdotuvėsc kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o luiiq 
‘v darbu busite užganėdinti.

Tek Roosevelt 2515 aFba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
: V SKYRIUS:-

1439 S. Court, Cicero, UI.
i> J . Tej.' Gjcero 59^7

756 W. 35th St
(Cor., of 35th ® Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniau pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W.35thSt.

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

Nedėldieniau pagal sutartį

Šilas 
gos advokatas 
nytų Valstijų 
prezidentas, pareiškė, 
lies depresija jau pasiekusi du
gną ir kad biznis pasukęs atgal 
į normales vėžes. Bet, sako 
Strawn, ims dar laiko, iki biz
nio eiga pakilsianti iki 1926 
metų aukštumos.

' DR. VAITUSH, OPT.
LIETŲ VIS AKIŲ •• SPECIALISTAS 
i Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių ąptemipio, nervuotumo, skaudamą 
pkiiį Karštį, nuima kątąralįtą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
(egzaminavimu jforomaj ąu elejktt?, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda 
^kreipiama ,į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v, Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau. - ' -
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phoąe, Boųlęvajd 7589
'     \ t -j  i. J ..-e’ . _ __ .J '   

JARUSH 
phtHičal ’ 
THERAPY 

« MIDWIFB

6109 South 
Alhąn^^V. 
*. pįorąi

Hemlock 9252

POVILAS GALVIKAS
i > o. y ‘i*kuris mirė rugpiucio 9 dieną 

19}2 ir palaidotąs tapo jugpių 
čip 12 dienf, ią.■> 
tiškose kapinėse,

ANASTAZIJA ROKIĘNB 
/■ ii >'t

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiųčip ) 3 (jieųą, 3 : | 5, ,vąhflr 
dą pp pietų 19)2 ,3|WV»s
$0 m«H amžiaus, gimus Kgltoit? 
lių kaime, Ramygalos parap.,^Pa
nevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

sūnūs

DB. HERZMAN
— IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 mi-f 
tus kaipo patyru gydytojas, cbfrvrgM 
ir akuieris.

Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nauj*iui«s 
metodui X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \Zth St., netoli Morgan Sts 

Valandos: nno 10—-12 pietų k 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Parh 6755 <r Ceųtfal 7464

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo » Iki 4 (it nuo 6 iki 
8 vai. rak. NedSIlomls pasai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metą! * '

OFISAS
4729 South Aehland Ane., 2 {aboą 

CHICAGO. DLL, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, noo 2 ild 4 
vai. po piett 
vakaro, Nedėl

Phone Midway 2880

kūjo, kad federacija finansiškai 
stovi gerai. ’ ■ ' i

Kilo klausimas, kaip šiuo be- 
(^atbės laiku pagerinti atskirų 
kliubų stovj, ypač kuomet kai 
kurie bankai užsidarė ir uždarė 
pinigus. ' ' ' . ‘ .

Po ijgo svarstymo delegatai 
ųUtąrė paimti iŠ jždp $100 pya- 
džįąį fondo, 
kiąma parama kjiubams, kad jie 
^fejūtų pataikyti 
ųetįąrbiūs, ‘

* Taippąt nutarta šauktį nepa
prastą federacijos susirinkimą 
rųgpiųčio 16 dieną įr kviesti po 
fj atstovus1 įą 'kiekvieno kjiųbo. 
Susirinkimas įvyks 
Švetąineje 
svarstyti opus kliubams klausi 
mąi. • : ' ,’.u
*; Visi kliubų delegatai ragina
mi būti susirinkime laiku.

—-L, F. K. delegatas.
- -------- -------------------------------1—-----i---------- ---------- - Į ? .Independent Theater Supply 

Dealers asociacijos suvažiavi- 
laikytame Stevens viešbu- 
išreikšta tvirta nuomone, 

kad krutamu jų paveikslų pra
monės padėtis gerėjanti. Išlai
dos teatrų reikmenėms, sulai
kytos mėnesius laiko dėl de
presijos, neužilgo pasirodysią 
rinkoj (niarkete).ir pirkimas 
tų reikmenų eisiąs smarkiau, 
nei paprastai kad eidavo.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephofial dieną ir naktį Virginia

John Lockicki, 32 metų, ir 
Jack Grouse, 18 m., pajuto 
gazo smarvę namuose, kuriuose 
gyvena, 3004 East 83 place.

Jie nusitarė surasti, kur ga- 
zas teka. Degindami degtukus, 
jis pradėjo apžiurirtėti namą.

Ir užtiko gazo tekėjimo ,yįęr 
tą — kamaraitėj’, kųp indai 
buvo sudėti. Bet* kada užtikp, 
tai kilo gazo ekspliozija, išne
šė ji visus buto langus, padegė 
Abiejų vyrų drabužius, o iš to 
įlar kilo namuose gaisras.
į Gaisras tapo užgesytas, o vy- 
l’ai nugabenti ligoninėn.

dideliame
Bronislovą, Karolį ir Jur 

gį, dukterį Veroninką Cheste^, j 
apukus,1 2 marčias, i žęntą ir gi 
įpineš.

Kūnas pašarvotas 
W. 1 16 St.

Laidotuvės 
rugučio . 1( 
nrą , išk ,nąipų jj St 
Gerioa parapijos I 
rįpF #tsil’Vst R«4‘>1 ingos pamaldos 

j. o iš ten bus 
į Mt. Olivet kapines.

p/ Anastazijos Rokie- 
rąųgai ijr pažystami esat 

kviečiami dalyvauti 
ir suteikti jai pasku-

VACLOVAS ZALGEV1ČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 11 dieną, 4:00 valan
dą yak. 1932 m., sulaukęs 41 
mietų amžiaus. gimęs Kauno 
mieste.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Bruno. seserį Euphrosiną 
šimavišieoę. švogerį Eugenijų ši- 
mavičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi grab. 
Zolpo koplyčioj. 1646-W. 4(į $t.

Pamaldos už velionio Sielą įvyks 
utarninke. jugpiufio Į 6 d., 9 vai. 
ryte. Penkių Brolių parap. baž
nyčioj, 43 St, ir Frąncįsco Avė. 
Laidotuvės bus po pąmaldų. 10 
vai. ryto iš koplyčios bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visj a. a. Vaclovo Žalgevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiam: dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tifii patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolir, Sesuo, Švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

Policijos skvadas, važiuoda
mas So. Chicago avenue, paste
bėjo vyrą besiskubinanti vien 
“bividyse.” . .

“Sėskis kartu,” tarė skvado 
viršila.” atsitiko?”

Vyras paaiškino, kad jis lau
kęs gatvėkario. Prisiartinę trys 
vyrai, ‘ titttempę 'jį j ' artimą 
parką, nusėdę’ ir paleidę vien 
apatiniuose marškiniuose. Dagi 
rtėmę jo akinius. v

Detektyvai pasuko į parką. 
Ir... užtiko piktadarius besimie- 
iuojančius nuvilktus drabužius. 
iPasekoj Boy Uniphear, 47 me-

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 31 sjt Street. - r 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v, 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

Tyrinės teisėjo rekordą
! s-ąt Ui*-- _J

Kriminalio
Kelly suteikė probaciją trims 
asmenims* kurie prisipažino 
darę holdapus. Valstybės gy
nėjas Swanson tokiu teisėjo 
pasielgimu nepatenkintas. Kon
ferencijoj, kuri įvyks šiandie, 
valstybės gynėjas mėgina su
daryti planus, kurių tikslas bu
siąs neišleisti hbldaperių len
gvai iš kalėjimo.

Iš savo pusės Chicago Crime 
Commission pradėjo tyrinėjimą 
teisėjo Kelly rekordo. Pasak 
tos komisijos, teisėjas Kelly, 
kuris yra veikiantysis vyriau
sias kriminalio teismo teisėjas, 
suteikęs probaciją 33 nuošim- 
čiams asmenų bylose perėjusio
se jo rankas. Iš 629 bylų, ku
rias jis nagrinėjo per%15 mėne-

Rea. 6600 South Artesian Avenste 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHięAGQ, ILL, ,

A. A.SLAKIS
' Advokatas

Miesto Ofisas 17 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 9.

Vakarais: Utarn. ir Kėtv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Api, Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Peter Conrad 
Fotografuoju jūsų na- 
F mnose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St 
V >*/', (Jąnsen Stųd.) ų 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Kngle’vvood 5840

Buy gloves with what 
: it suves

HBr. reikalo raoKėti 00c ar 
®sr aaw?

oi-
ti». Be to galite sutaupiau 
83; u« kurtuos šaute Buripirk- 
ti piriUnalte. ar k« kita. 
Lambert Pharomcal Op.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

PhTft^S* JAKAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio II dieną, 5:00 valandą 
vak., 1932 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Paukštakių 
kaime, Lieplaukės parapijos, Tel
šių apsk.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Zuzaną Kaminskienę, 3 pus
brolius — C__r_ 
Pranciškų Butkus 
ronėlę Maličfcevičienę, krikšto 
dukterį Petronėlę Ivaškevičiūtę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6944 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas 
Ivaškevičius. Tel. Hemlock 0462.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
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 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame.

Anhitoš D^kti ir Giminįs.
Laidotuvėse* patarnauja^ grrix>- 

rius J. F. Radžius, Canal* 6174,

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 Shufh Westeto Avenue ' ’

Tel. Lafayette 4146 

VALANDAS: ' 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 ikį 9 valandai vakaro

Skaitlinės rodo, kad ųuo 1900 
metų CJiicagoj saužudysčįų! jjįį- 
sitaibydavo; abclnąi imąnt, - pp 
17.8 ant šijpto ‘tūkstančių gy
ventojų.' Tttb gi ‘ tarpti kituose 
miestupse, kurių gyventojų 
skaičius siekia 500,000 arba 
daugiau, kas metai saužudys- 
čių tekdavo po 20.5 ant 1 kiek
vieno šimto tūkstančių gyven
tojų 
mano kai kurie Chicagos 
teriai.

F. K ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABPRIUS CHięAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
‘ ju geriau ir pigiau 

Tįne^u kąi todėl, kad 
priklausau prie gra- 

btį jšdirbystės 
.OFISAS:

668 W, 18th Street gHEl Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.■B*] Tel. Victory 4088

amžinai, nųti- 
. negaliamas ųtfldėkayęt 

kupė suteikė jam t paskutinį 
(t palydėjo jį, į .tą 
amzinybęs yiątąz z 

r apgąiljčdamį 
mujų>tarpo, 

įlįąysią padėką vda|y- 
4jlqtuvėse .žjųųnėipą ir 

vainikus ' draugams. 
graboriuij.RadŽįpi. 

geru'ir iųąndą$į$.'£ą- 
tarnavimu garbingai nulydėjo p į 
amžinastį. o mums o^pąlęngvįnų 
prrkęsti nubudimą ir į jų pėsčiu s, 
dčkavojanąe grabųešiąms, visiems 
dalyvavusiems. Jęrmenyse jf. pą- 
reiškusiems mums užuojautos ir 
pagaliąs dėkayojame visiems dąj* 
lyyayusiems laidpiųvese žųapnė^ąs: 
° tąu įpusų mrflįįį Ppyibi Mto? 
me: ilsėki? fąlfųjį Že^.'(i)

Nuliūdę,

Moteris, Sūnūs ir Duktė.

Pęntistąs 
4645 So. Ashland Avė.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
. tau'A r f r .1

Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu, vhokiem, „ik,- 

hm«e Kama prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

teismo teisėjas

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUME KABN 
4611 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. noo k) iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

———-m—-r*:—.'ii'.1  ------

DR. A J GUSp^
LIETUVIS' DĖtaTlSTAŠ 

Valandos : nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 Vest 14<h Š|ryet, 

-- -ILLi
Cicero 1260

r N 'A •* ■ lt-' f » r. ■ .t/ : t

Siniąii» y i!»sia
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųŠies palaidojimą. Mes; nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalios.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausj pasirinkimą grabų ir kiti| reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jųs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS* yra'vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikiap4nibĮiląnęė patarnavimą su ekspertu lietuviu pa> 
tainautojū; Dykhi Keturios Moderrtiškos Koplyčios Del 
Šermenų. Pašaukite, EUPKJKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. .. Jį* fu‘? :u'

ĖUDEiKIS “■> Rm R®“ ■
man nnAnnnrtTsr

DUvi

4605-07 South Hėrmitage Avenue
Tdefonal: Y4BDS4Mt-tr 1T42 ■ K -f-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

'*?>.! ^8 "
Policininkas nukentėjo — . ^4,... J*

Susirėmimas kilo tarp polici
jos kapitono Ptacek ir alder- 
niano Henry Sonnenschein, 
mero Cermako sekretoriaus. 
Skandalas kilo dėliai to, kad 
nesenai kapitonas tapo perkel
tas iš Lawndale apskričio į ki-

K. GUGIS
ADVOKATAS1 

MIESTO OFISAS 
Dearborn St., Room 1113 
Mbnu Central 441 į 

Valandoj: nuo 9 ryto ikii-4 po pietų 
Gyveninio vųiu' i?; ( 

3323 South Halsted Street 
4 Tel. Boaletard 1310 

Valandos: nuo 6 i|d 8 vai. kiekvieną 
vakarą, Uškyras ketvergį, , r r , 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Sabatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Pantdėliais, Seredomis ir Pėtnyčio k 

1821 So. Halsted Street

S.M.SKUDAS
■ ' K : 'Lietuvis ’ ■ 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
pi. RooMTrit 7532

" O. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Room 1205 
Tek Central 6166, 
IA1S: 3117 S. Union Avė. 
TU Victory 2213

Arbaj 18Q0 W. 47th St. Laf. 8490 
" Pagal sutarimą

WilIiwTC Mitchdl 
• tMBTyVIS ADVOKATAS,

Valandos/ $—12, Ž—9, 'Xntradisų| it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą. 

Phone ^bbuievard 70^’

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

- aao 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart loeotaaienip ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122
DU Q RTWTQ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Sfrwt

- Telefonas Republic 7868

įvyks utarninke
9:00 vai.

Casimirs of
bažnyčią, ku-

VŽ/Vėjioųės ?ieh 
nulydėta į 

di-. 
nuoširdžiai 
iąidųpiyise 
fįflp PIUMnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,

Sptfai> Dyktė, Ąnukaį
• i ir Gifnįnis.

•
1 • j tt ♦>< t ' • .■ f y , .i į
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Tarp Bhicagos
Lietuvių

Universal State ban
ko direktoriai patei

kė planą
Kaip jau buvo “Naujienose” 

minėta, į depozitorių komiteto 
susirinkimų atsilankė Universal 
banko direktoriai ir užkvietė 
komitetų į jų susirinkimų.

Kadangi buvo kviestas visas 
komitetas, tai susirinko gana 
daug—apie 25 asmenys.

P-nas Elias, atidaręs susirin
kimų, paaiškino visus tuos sun
kumus. kokius bankas turėjo 
pergyventi paskutinius laiku, ir 
kodėl bankas turėjo užsidaryti. 
Pasak jo, svarbiausia priežas
tis, tai kad pradėjus užsidari- 
nėti kitiems bankams, žmonės 
pradėjo skubiai ištraukti savo 
įdėlius ir iš Universal banko. 
Šiam bankui prisiėję skolintis 
iš kitų bankų ir užstatyti bond- 
sus, kurie buvo supirkti bran
gia kaina, o dabar nupuolę. Ir 
Urip tęsiantis, bankas negalėjo 
atsilaikyti. P-nas Elias tvirti
no, kad blogų paskolų nebuvo 
išduota, ir laikam pagerėjus bu
tų buvę galima parduoti visus 
bondsus ir morgičius be nuosto
lio.

Dar kalbėjo vienas iš direkto. 
rių, būtent Mr. Buetler, irgi 
aiškindamas banko stovį ir vi
sų direktorių pasiryžimų banką 
išlaikyti.

Po trumpų diskusijų ir kele
to direktoriams klausimų, atsi
lankė adv. Borden ir pradžioje 
savo kalbos, padaręs direkto
riams kelius užmetimus, per
skaitė planų, sulig kuriuo butų 
galima bankų perorganizuoti.

Pagal jo išdėstytas skaitlines 
ir išskirstytų turtų ir pagal da 
bartinį marketų (rinka), jis su
rado, kad bankas turi dabar 
turto, kurį butų galima pavers
ti i cash $703,344, o atsakomy
bių $896,779. Reiškia’, jeigu tą 
turtų išparduoti pagal dabarti
nes marketo kainas, tai butų ne- 
dateklius apie $193,435.00.

Todėl jis pasiūlė sekantį pla
nų :

Visi depozitoriai turėtų gauti 
naujas knygeles iš perorga'ni 
zuoto banko ant 40% sumos 
savo depozitų ir pasižadėti ne
imti pinigų per metus laiko. 
Tatai sudarytų $286.600.00.

Bankas turi skolų, kurios tu
rės būt atmokėtos pirmiau, ne
gu depozitoriams, kaip tai: Vals
tijos depozitai Reconstruction 
Finance Corp. ir kitos—$180, 
264.00.

Apie 28% savo depozitų de
pozitoriai turėtų paimti banko 
ščrais, kurie kainuos po $25.00; 
iš to susidarytų kapitalas $200, 
000.00.

Ir dar liktų perviršio $36,- 
479.00.

Bet kad bankų pasekmingai 
hutų galima vesti, tai reikės 
sukelti Šerais cash $50,000.

šitaip perorganizavus bankų, 
už metų laiko depozitoriai gau
tų 40c ant dolerio ir turėtų ban
ko šėrų, kurie neš pelnų, ir ku
riuos pardavus galima bus gau
ti dar apie 30% ant savo depo
zitų. Tai tokia yra pamatinė 
mintis to plano. ■

Direktoriai prašė depozitotių 
komiteto, kad jis apsvarstytų 
patiektų planų, ir jeigu ras jį 
priimtinu, tai prašė šaukti de- 
pozitorių susirinkimų ir jiems 
jį perstatyti. Bet jeigu komite
tas nesusitaikys tarp savęs, tai 
neverta nė depozitorių susirinki
mo šaukti. i ■ į .

Man asmeniškai atrodo, kad 
šį planų depozitoriai vargiai pri
imtų, nes planas nesuteikia 
depozitoriams galimybės gauti 
pinigus be metų laiko. 0 ir po 
metų laiko niekas negali gvaran- 
tuoti, kad bus galima išmokėti 
tuos prižadus *40%. Žinoma, lai
kams pagerėjus ir atsiradus pas 
frnoįįeš; uišitik^moy toks* ban

kas galėtų gyvuoti, suteikda
mas žmonėms patarnavimų ir 
nešdamas pelnų šėrininkams, 
taip kad, laikui bėgsnt, depo
zitoriai atgautų visus savo pi
nigus. Bet tai spėjimas.

Naujo banko organizatoriai 
turėtų surasti toki planų, kuris 
duotų galimybės depozitoriams 
gauti nors kokių dalį savo de
pozitų tuojaus, o kita dalį bu
tų galima kaip nors sukombi
nuoti, kad ji liktųsi ant to
linus.

Depozitorių komitetas pasi
ėmė tų planų pastudijuoti. Bet 
•ar jis turės drąsos šaukti de
pozitorių susirinkimų, kad į į 
jiems perstatyti, tai nežinau.

Iš direktorių kalbų galima bu
vo suprasti, kad resyveriui ban
kų likviduojant, prie dabartinio 
nupuolusio marketo ir atėmus 
resyverio išlaidas, depozitoriai 
galėsiu gauti apie 20%, ar kiek 
daugiau.—T. Rypkevičia.

Svarbu Keistučio 
Kliubo nariams

Gerbiamieji Keistučio Kliubo 
nariai,—

Jums visiems yra žinoma, 
kad per daugiau, kaip 20 metų 
musų kliubas turi kas metai 
viena metinį parengimų. Kliu
bas savo parengimais neturi ti
kslo daug kapitalo padaryti. 
Kliubo svarbiausias tikslas —tai 
viešai pasirodyti, nes sakoma, 
yra, kad už pečiaus tik svirplių 
vieta.

Taigi, kad nelošti svirplio ro
lės, kliubas ir daro savo išva
žiavimus ir rengia vakarus sve
tinėse. Bet tuo pačiu laiku 
kliubas nepageidauja ir nuosto
lių. Nes žinote, gerbiamieji, kad 
kliubas turi ir daug išmokėjimų, 
štai dar metai nepasibaigė, o 
jau turėjome dešimtį mirusių 
narių. Visiems po tris šimtus 
dolerių pomirtinės sudaro tris 
tūkstančius dolerių. O kur pa
šalpos ligoje? Kur aukos vie
nam kitam tikslui?

Taigi gerbiamieji keistutie- 
čiai, musų visų pareiga yra 
stengtis, kiek galima paremti 
kliubą, kad nepasidarytų nuo
stolių rengiant vakarus.

Šiemet yra' rengiamas vaka
ras, kuris įvyks lapkričio mė
nesio 13 d. Meldažio svetainėje, 
2344 West 23 place. Tam va
karui yra ruošiamas perstaty
mas veikalo “Gyvenimo Verpe
te”.

Įžangos bilietai jau gatavi ir 
galima juos pardavinėti. Jų 
kaina labai žema—tik 50 centų.

Rengimo komisija, iš savo pu 
sės, deda visas pastangas juo 
didesniam išplatinimui bilietų. 
Bet žinote, keistutiečiai, kad 
trims asmenims bus sunku at
siekti gerų pasekmių. Todėl vi
si turite pasistengti įsigyti kliu
bo rengiamo vakaro bilietų pla
tinimui. Neprivalote, draugai, 
atsidėti vien ant komisijos ar
ba valdybos.

Valdybai yra daug darbo su
tvarkyti devynių šimtų į narių 
reikalus kasdien. Komisija turi 
•atlikti daug prisiruošimo darbo. 
Taigi reikalinga, jūsų visų', kliu
bo narių, pagelba.

Norėdami gauti bilietų, kreip
kitės į kliubo valdybų arba į ko
miteto narius. Bilietus* galima 
gauti Mr. Biegos krautuvėje, 
4410 So. Californią avie.; pas 
K. Budrį, kontrakjtoriųĮ, 2710 
West 59 Street; M., Kasparaičio 
bučernėj, 2059 West 23 st.

Pasidarbuokite, draugai, savo 
organizacijos labuh

—Komitetas.

Roseland
Bedarbiams piknikas

Roselando apielinkės bedar
biams rengiama piknikas Wash- 
ington Heights miškely rugsėjo 
4 dienų.

Norinčius važiuoti į tų pik
nikų trokai nuveš ir parveš už 
dykų. Norintieji važiuoti turi 
susirinkti prie Strumilo (Bal
čiūno) svetainės, 158 East 107 
st., kaip 11 vai; priešpieti

Piknikas užsibaigs vakare šo
kiais Strumilo svetainėj. Jei tą 
dienų lytų, t?, i šokiai atsibus 
svetainėj.

Bedarbiai gaus po dešimtį ti- 
kietų. Tikietai bus geri gėri
mui ir valgiui. Tikietus iš an
ksto galima gauti iš Balčiūno ir 
Sudento.

Pikniką rengia Roseland Be- 
verage Co., Stanley Sudont ir 
kiti biznieriai.—Vietinis.

Susirinkimas
Rašo Nemunas.

Mirė draugijos narys Kurk
lių Jonas. Draugijos sekreto
rius skubiai sukvietė narių 
susirinkimą, kad aptarti miru
sio nario palaidojimo reikalą. 
Draugijos pirmininkas gana 
linksmame upe, atidaro susi
rinkimą. Susirinkime dalyvau
ja virš pusšimčio narių.

Pirmininkas, barkštelėjęs po
rą kartų plaktuku į skobnį, aiš
kina susirinkimo tikslą maž
daug sekamai: “Draugai ir 
draugės, šitas ekstra susirinki
mas yra svarbus, turime du 
svarbius klausimus išrišti. Pir
mas — ar musų draugijos na
rys Kurklių Jonas yra tikrai 
miręs; antras — jeigu miręs, 
tai kodėl jis mirė? Kiti klau
simai, kaip tai rinkimas grab- 
nešių, samdymas graboriaus, 
suteikimas kiek pinigų miru
sio nario palaidojimui yra ant
raeiliai klausimai, čia randasi 
Garsių Antanas, kuris lankė 
Kurklių Jonų, kai jis sirgo, ir 
kuris apie jo mirtį pranešė man 
ir musų draugijos sekretoriui. 
Garsių Antanas mums turės 
paaiškinti, ar tikrai Kurklių 
Jonas, musų draugijos narys, 
yra miręs, ir jeigu miręs, tai 
kodėl jis mirė.”

Susirinkimo nuotaika pasida
ro linksmaus pobūdžio. Vietoj 
apgailestauti mirusį narį, būti 
rimtu susirinkime, pirmininkas 
pradeda lošti komedijų.

“Garsių Antanas, meldžiam 
mums paaiškinti, ar tikrai 
Kurklių Jonas yra miręs,” kvie
čia pirmininkas.

Garsių Antanas (susimai
šęs) : “Bet, gerbiamas pirmi
ninke, jus niekuomet šitokių 
klausimų neklausdavote, tai 
kodėl dabar klausiate?”

Pirmininkas: “Tamsta atsa
kyk į klausimą, ar Kurklių 
Jonas yra tikrai miręs, ir jei
gu miręs, -tai kodėl mirė?

Garsių Antanas: “Taip, ger
biamas pir.mininke, jis yra mi
ręs, tikrai miręs.”

(Pirmininkas: ‘^Kaip tamsta 
žinai, kad jis miręs?”

Garsių Antanas (dar dau
giau susimaišo): “Gerbiamas 
pirmininke ir draugai, Kurklių 
Jonas yra tikrai miręs, aš pats 
mačiau savo akimis, jis guli ir 
nekruta.” |

Dar didesnis juokas susirin
kime. ?

Pirmininkas: “šio svieto kit- 
rybių niekas' negali žinoti, gal 
jis miega, o‘gal nuduoda, kad 
miręs; gal jis tave nori apgau
ti pasirodydafrias, kad miręs, 
nori iš draugijos gauti pinigų, 
o po tam vėl Bus gyvas.”

Garsių Antanas: “Gerbiamas 
pirmininke ir ^raugai, aš tikrai 
mačiau, kad Kurklių Jonas yra 
miręs.” (Piktai): “Aš jį kalbi
nau —• jis nekalba, kviečiau ei
ti j susirinkimą — jis neina. 
Sakiau: Jonai, < Jonai, eime į 
susirinkimų, o uns nieko neat
sakė.” į

Susirinkime kylo didžiausias 
juokas. Vienas, besijuokdamas, 
iš kėdės išpuola. Komedija eina 
pilnu išsisiubavimu.

Pirmininkas: “Tai nėra įro
dymas, kad narys yra miręs, 
jeigu nekalba arba j susirinki
mą neina. Buvo daugybė atsiti
kimų, kad nariai nusidavė mi
rę, išsikolektavo pinigus iš 
draugijų, o vėliau vėl buvo gy
vi. Musų draugija yra rimta 
organizacija, turime apsisau
goti— suktybių pilnas svie
tas.”

Juokas tęsiasi.

[Acme-P. U A. Photo]
Frances Krivenko, buvusi 

Vinco Juškos žmona, kuri kalti
na Charles Jušką nelegaliu pa
sisavinimu Vinco apdraudos 
paliso. Kaip žinia, Vincas Juš
ka buvo “bonų armijos” narys 
ir tapo nušautas Washingtone.

Garsių Antanas: “Jeigu ma
nim netikite, kad jis miręs, tai 
išrinkite komitetą, galėsite per
sitikrinti, kad jis tikrai miręs.”

Pirmininkas: “Toks komite
tas irgi nebus kompetentiškas 
sužinoti, ar jis tikrai miręs. 
Reikia gauti liudijimas iš dak
taro ir iš graboriaus, su jo pa
ties parašu, kad jis tikrai mi
ręs, tada tik bus įrodymas, 
kad jis miręs.”

Klegesis ir juokai daro vienų 
didelį ūžimų svetainėje.

Paprastas narys: “įPirmįnin- 
ke, kam reikalingos šitos visos 
komedijos? Visiems aišku, kad 
musų draugijos harys Kurklių 
Jonas tikrai yra miręs. Turime 
išrinkti grabnešius, duoti kiek 
pinigų ant pradžios tiems, ku

ręs. Išrinkti grabnešiai, sutei
kta reikalinga suma pinigų, 
nutarta nupirkti gelių. Susirin
kimas baigėsi tikrai linksmame 
upe, kaip ir pats susirinkimo 
pirmininkas.

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

PRANEŠIMAI
D. L. K. Vytaute Draugija laikys 

mene, sustinkime Antradienį rugpiučio 
16 d.. 7:30 vai. vakare Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai būtinai privalo
te pribūti, nes yra svarbus susirinkimas 
ir randasi svabių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Be operacijos ar jčlrfikimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gy<!ymasin namie leid
žia (imu atlikti navo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti rulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpa laika galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums Ukrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepatdlaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėkite.

CL ASSIFIEO ADS

[Acme-P. B A. Photo]

Charles Juška, žu v u s i o j o 
Washingtone Vinco Juškos bro
lis, kurį jo buvusi brolienė 
kaltina nusavinimu apdraudos 
poliso.
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IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg- 
vedystes, stenografijos, ir kitų mokslo 
3akų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą j vienus metus/ Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

s NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

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

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

MES PERKAME ir parduodame 
Real Estate Auksinius Bonus.

LOUIS STERN « COMPANY 
Room 1116

134 N. La Šalie St., Chicago

rie rūpinasi velionio laidotuvė
mis, nupirkti prie karsto kviet- 
ką ir bus baigtas reikalas. Ga
na juokų, gana komedijų. A- 
žuot pagerbti velionį, mes su
sirinkę darome juokus. Tai 
daugiau, ne kad negražu.”

Pirmininkas: “Gerbiamas na
rys nesupranta, kad pirminin
kas tų daro vien draugijos la
bui. Bet jeigu jus visi sutin
kate, kad musų narys Kurklių 
Jonas yra miręs, tai pirminin
kas nebus tam priešingas. To
dėl aš leisiu balsavimui. Visi tie 
draugai, kurie sutinkate, kad 
Kurklių Jonas, musų draugijos 
narys, yra tikrai miręs — pa
kelkite po vieną rankų.”

Vienu balsu nutarta, kad 
Kurklių Jonas yra tikrai mi-

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Business Service
BiznioPatarnavimaa

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas na

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

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

i*

T Don’t 
neglect 
Colds

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos į 6 minutes su •‘Musterolo", 

“eounter.irrltant” t Uždedamas 
karta į valandą, jis turi sutelkti 
pagelbų. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Radios
50c Į SAVAITĘ. Midgets $8.50. 

Nauji 1932 Pbilco, taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

2602 — Griži.išėjimui suknele. Galima siūdinti iš lengvos šilkines materi
jos arba voaliaus. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę,

, Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių* 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno par 
vyzdžio kaina 15, centų* Gail
ina prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu^ Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted Št^Čhicago, 111.

Help Wanted—Malė

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

ALWAYS 
Kitchen-fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

■uaoai sveinus . . . rtit—•

nūs mišinys parinktinfo alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiušlnlų, retų prieskonių. 
Sumaišytas mažorui- !:ru> t te
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser- 
ninkama kas kelios dienos.

. Pabandykit JI i

r..
N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

a.

Help Wanted—Female •
DarbininkiųReikia ^^

PARDAVINĖTI motetų skalbinius ir 
Full Fashioned kojines už ‘ 50c drau
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.

REIKALINGA patyrusios vilnonių 
skudurų sortuotojos. J. Chapman W 
Sons, 2511 W. 18 St.

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui. Geri namai ir alga. Mrs. 
S. Davitz. 3229 W. 64tb Place.

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo. 

Tel. Nevada 1863

For Reni
ANT RENDOS 6 kambarių gražus 

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

4529 California Avė.

Real Estate For Sale
N amai -gent į Partayiy ui
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairias namus, senas pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam.

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

160 AKRŲ Wis. su budinkais gy- 
vulais ir mašinerija; žemė gera, paikus 
upelis; parsiduoda už pusę praiso, 
$4500. Arba mainys ant Namo.

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

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė.

4 Virginia 0757

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
. » V'-




