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Mirė Dr. A. J. Karalius

l)r. A. J. Karalius 
mirė rugp. 23 d.

Chicago, III., rugp. 23. — šiandien, 8:20 vai. vakare Au- 
bum Parko ligoninėje staiga mirė dr. A., J. Karalius. Iš namą 
į ligoninę buvo atgabentas 7:30 vai. vakare be sąmonės*. Mir
ties priežastis nežinoma. Daromi įvairus spėliojimai, bet tik
ros priežasties dar negalima konstatuoti.

Illinois kasyklų 
distrikte vyrauja 
“tyla prieš audrų”

šiandien 25,000 kasėjai marguo
ja j Franklin apskritį;
kurios kasyklo^įirba

Benton, Ilk, rugpržfr.-a*- Ncr:« 
Illinois kasyklų distrikte šian
dien buvo ramu, angliakasiai 
ir šerifai su savo ginkluotomis 
armijomis tvirtina, kad tas ra
mumas yra tyla prieš audrų.

Kasyklos Zeigleryje, Frank
lin apskrityje, Taylorville dirba, 
ir vietomis pikietos išsiskirstė, 
bet trečiadienį į Franklin ap
skritį prasidės didysis anglia
kasių maršas iš Staunton, kur 
25,000 streikuojančių buriąs* 
ir organizuojasi kasyklas pikic- 
tuoiti.

Kai kurie pranešimai sako, 
•kad šiandien vakare Zeigleryje 
turėjęs įvykti šerifų, prieš §5 
algą priešingų angliakasių ir 
unijos atstovų pasitarimus, ti
kslu grąžinti į kasyklų distrik- 
tą normales darbo sąlygas. 
Kiek tame tiesos nežinia.

Iš bendro angliakasių nusi
statymo atrodo, kad jie geriau 
alkanaus ir priims pašalpą, bet 
jokių budu nesutiks dirbti už 
$5 algą ir priimti “negalimą, 
nepakenčiamą sutartį”. Anglia 
kasiai nedovanos tani jos virši
ninkams Lewisui ir Walkeriui 
už begėdišką balsų pavogimą ir 
nenurims iki jie nebus praša
linti iš unijos viršūnių.

Tuscola, III., rugp. 23. — 3 
žmonės buvo užmušti, kuomet 
miesto pakraštyje susidūrė du 
automobiliai.

Chicagai ir apylinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, mažai permainos tem
peratūroje; lengvas pietvakarių 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 66- 
85 laip.

Saulė teka 6:06; leidžiasi 7.
-.y-. - -tT.*—|r~ .1
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Socialistas Thomas 
smarkiai atakuoja 
guber. Rooseveltą

Nurcdo, kad demokratų kandi
datas j prezidentus “nuopel
nais” negeresnis už Hooverį.

Providence, R, L, rugp. 23.— 
Socialistų partijos kandidatas į 
prezidentus Norman Thomas 
pasakė reikšmingų kalbų, ku
rioje apibudino ir Hooverio ir 
demokratų partijos kandidato į 
prezidentus Roosevelto “nuo 
pelnus”.

Komentuodamas apie Roose- 
velto kalba Clevclande, kurioje 
demokratas smarkiai atakavo 
Hooverio nusistatymų muitų, 
bankų, trustų ir kitais bėgan
čiais klausimais, Thomas pareiš
kė, kad jis sutinka su Roose- 
veltu tais klausimais, nors pats 
asmeniškai mano, kad Hooverio 
nuopelnai yra dar mažesni, ne
gu jie atrodo Roosevelto kal
bos šviesoje.

Bet tuo pačiu laiku užklausė, 
kų Rooseveltas pats yra pada
ręs, jeigu dabar turi drųsos ki
tų kritikuoti. Thomas pastatė 
Rooseveltui klausimų, kų jis nu
veikė nuo 1929 metų, kuomet 
buvo išrinktas New Yorko gu 
bernatorium, iki dabartinio rei
kalo, Wall gatvės reikalu? Hgo- 
veriui Rooseveltas primetė visą 
Wall Street spekuliavimų, būt 
tuo pačiu laiku pamiršo, kad 
Wall street yra New Yorke. jo 
jurisdikcijoje, jeigu tik ir da
linai. Hooveriui priipetė trus- 
tų įsigalėjimų, o New Yorko 
mieste visuomenės aptarnavimo 
trustas yra įsigalėjęs daugiau 
negu kur kitur ir gyventojai 
moka už šviesų daugiau, negu 
jie mokėjo “prosperity” laikais.

Rooseveltas kritikavo Hoove- 
rį dėl netikslios bankinės tvar
kos, nors jis pats (Roosevel
tas) prisidėjo prie New Yorko, 
Bank of the United States nu- 
sibankrutijimo.

Rooseveltas smarkiai kritika* 
vo Wall street, puolė spekulia
cijų ir valdžios suloštą rolę kai
nų kilime, kilime, kuris prive
dė prie dabartinės sunkios pa
dėties, o tuo pačiu laiku giriasi 
ir imponuojančiai kalba apie 
“pažymėtiną kainų pakilimą 
Wall. street, kuomet pasklido

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiutis-August 24 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

Taylorville, III. — 10,000 angliakasių, kurie pereitų penktadienį atvyko į Taylorville iš Spring- 
fieldo, kad neprileisti kasyklų atidarymų.

Federalė valdžia 
grąsina streikuojan

tiems ūkininkams
Sioux City, Iowa., rugp. 23. 

—Federalė valdžia šiandien
pradėjo kištis į streikuojančių 
ūkininkų reikalus, grųsindama, 
kad kelių uždarymas ir trukdy
mas maisto produktų pristaty
mo į miestus yra prasižengi • 
mas prieš federalę valdžių. Prie 
Nacora būrys ūkininkų sulaikė 
traukinį su galvijais, kurie bu
vo skiriami Omaha skerdyk
loms. Prieš ūkininkus eina ir 
apskričių valdininkai.’ • i . •

“Khaki marškiniai” 
reikalauja stovyklą

VVashington, D. C., rugp. 23 
—“Khaki marškiniai” organiza
cijos vadas R. B. Eliison krei
pėsi į visų valstijų gubernato
rius reikalaudamas vietos sto
vykloms kur galės susiburti 
kiekvienos valstijos bedarbiai— 
“khaki marškiniai”, ši nalija 
partija išaugo iš veteranų b*, 
nų armijos.

Buvęs Vokietijos užs. 
ministeris Curtius lan

kysis Chicago je
Berlynas, Vokietija, rugp. 23. 

—Rugsėjo 3 d. į New Yorkų iš
plaukia Brueningo kabineto už
sienių reikalų ministeris Julius 
Curtius. J. V. praleis apie tris 
mėnesius skaitydamas paskai
tas. Lankysis ir Chicago j e.

Belgijoje areštuota ne
grė komunistė —

J. V. pilietė
■ I

Brussels, Belgija ,rugp. 23.— 
Belgijos policija suėmė juod- 
veidę Ade Wright, kuri atvy
kusi iš J. V., Belgijoje pradėjo 
varyti komunistinę agitacija. 
Ji esanti vieno garsių Alabama 
jaunuolių motina.

Chloroformu užmigdė kasteriu 
ir apvogė banką

Helsinki, Suomija, rugį). 23 
—Būrys maskuotų banditų už
puolė vieno lapu j iečių fašistų 
banką, užmigdė kasierių su 
chloroformu ir ištuštino saugių
jų kasų.

žinios apie jo nominavimų pre
zidentūrai”. Ar pajėgs Roose
veltas atsakyti J šocialistų kan
didato užklausimus labai4 'abejo
tina.

r * ■ -

A. Hitleris grąsina 
valdžiai iiž penkių 
žudeikų nuteisimą

Plusta Von Papen ir grąso nau
dosiąs jėgų, jeigu pasmerk
tieji bus nubausti mirtimi

Berlynas, Vokietija, rugp. 23. 
—Iš Hitlerio ir jo rėmėjų pu
sės šiandien prieš valdžių pa
sipylė tikra plūdimų ir grasi
nimų audra už penkių hitleri
ninkų nuteisimų mirti. Tie peu-

įki hitlerininkai buvo rasti kai
ti nužudę s- komunistų Conrad 
Tietrzucli, Potempa kaime, Au
kštojoje Silezijoje. Jis buvo iš
vilktas iš lovos 2-trų valandų 
naktį ir sumindžiotas. Nuo hit
lerininkų kulnų sprogo kraujo 
arterija ir nelaimingasis netru
kus mirė.

Hitleris, kaip tikėtasi, pareiš
kė panaudosiąs jėgų prieš “gi- 
lotinos valdžių” ir mėgino iš 
savo penkių šalininkų padaryti 
kankinius už partijos obalsius 
ir nurodyti, kad jie esu bau
džiami už prasikaltimų, kurį 
nepapildo, nes gynėsi ųuo ko
munisto “užpuolimo’.. Bet atsi
minus, kad nužudytasis buvo 
išvilktas iš lovos 2-trų valandą 
naktį, apie ginimasi nuo užpuo
limo negali būti kalbos.

Von Papenas tuo tarpu yrą 
labai kebliame padėjime. Jeigu 
valdžia ir norėtų mirties baus
mę pakeisti arba jų dovanoti, 
kitos partijos primestų jam, 
kad nusileidžia Hitleriui. O 
nuosprendį įvykinus— irgi neži
nia kas gali įvykti.

Jugoslavija primeta 
Italijai traukinių 
bombardavimą

Belgradas, Jugoslavija, rugp. 
23.—Jugoslavijos valdžios orga
nas “Vrem” apkaltino Italiją ir 
Vengriją traukinių linijų ir val
džios namų sprogdinimų. Anot 
laikraščio, Italija ir Vengru a 
finansavo Jugoslavijos politi
nius tremtinius ir aprūpino juos 
bombomis Jugoslavijos terori
zavimui.

Bolivija stiprina ka
riuomenę Oran Chace

111 1.......... —
Buenos Aires, Argentina, 

rugp. 22.—-čia gauta žinios, kad 
Bolivija skubotai pradėjo stip
rinti kariuomėnę Grųn Chaco 
teritorijoje. Paritguajus tuo 
tarpu užginčijo Bolivijos pa
leistus gandus, kad paraguajie1 
čiai užėmė Arce fortų.

Gorguhvas apeliuo
ja į Francijos teisin

gumo ministeriją
Paryžius, rugp. 23. — Prezi 

dento Paul Doumero užmušėjo 
dr. Gorgulovo advokatai įteikė 
apeliacijų teisingumo ministeri 
jai, kurioje nurodo, kad nuteis
tojo protas, niekuomet nebuvęs 
per geriausias, kalėjime visai 
pakriko. Gorgulovas buvo nu
teistas mirti. Aukščiausias 
Francijos teismas atsisakė bylų 
persvarstyti, užtikrindamas že
mesnės instancijos nuosprendį.

Į Europą skrenda 
trys orlaiviai

St. Johns, N. F. rugp. 23. — 
Šiandien į Europą išskrido trys 
orlaiviai. Vienas su Hutchisoir 
šeimyna, antras su lakūnais, 
Thor Solberg ir Carl Petersen 
ir trečias su lakūnais Clyde Leo 
ir John Bechkon. Antras ir 
trečias orlaivis skrenda į Nor
vegiją.

“Skrendantis budua
ras” nusileido po 8-ių 

dienų
New York, rugp. 23.— Or

laivis “Skrendantis Buduaras”, 
kuriame dvi lakūnės Frances 
Marsalis ir L. Thaden pasiry
žusius pagerinti ištvenningumo 
rekordų, išbuvo ore aštuonias 
dienas be pertraukos, nusileido. 
Skraidė 196 valandas. Pirmesnis 
ištvermingumo rekordas sieke 
123 valandas.

Suėmė buvusio Brazili
jos prezidento sūnų
Rio De Janeiro, Brazilija, 

rugp. 23.—Brazilijos kariuomę- 
nė paskelbė, kad tarp suimtųjų 
Sao Paulo sukilėlių po mūšio 
ties Būry, yra buvusio prezi
dento Washington Luiz sūnūs.

Nicaraguoje užtiko žuvusių la
kūnų pėdsakus

Managua, Nicaragua, rugp. 
23. —.Marinų lakūnai šiandien 
Nicaraguos giriose užtiko pėd
sakus trijų lakūnų, kurie nese
nai išskrido iš Managuos ir su
dužo. Marinai rado kelius pa
rašiutus.

Detroit, Mieli., rugp. 23. — 
19 žmonių buvo sužeista, kuo
met į trokų įvažiavo busa's, va
žiuojąs iŠ Clevelando j Detroi
tą.
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Lietuvos Naujienos
Liet. Žur. Saj. pareiški
mas apie “Aido” redak

toriaus išsišokimą
Del kilusio tarp “Lietuvos Ai

do” su “Lietuvos žiniomis” ir 
“Dienos Naujienomis” incidento 
(dėl Marčiulionio aferos) Liet, 
žurnalistų Sąjungos valdybos 
iniciatyva rugp. 6 d. įvyko tuo 
incidentu tiesioginiai paliestų 
žurnalistų pasikalbėjimas, ku • 
įžeistieji ir jsižiedusieji žurna
listinio solidarumo vardan visų 
kivirčų kolegiškai likvidavo sa
vo tarpe ir paprašė L. ž. S. Val
dybos apie tai painformuoti vi
suomenę.

Rusijoje moteriškė 
pasmerkta mirti už 

grudų vogimą
Samara, Rusija, rugp. 23.

Tūla turtinga ūkininkė Griba- 
nova šiandien buvo pasmerkta 
mirti už vogimų iš kolektyvų. Ji 
bus pirm?, moteriškė nubausta 
mirtimi.

Brazilijoje paskelb
tas karo stovis

Neramumai sostinėje Rio de 
Janeiro

Rio De Janeiro, • Brrzilya, 
rugp. 23.— Vidujinei padėčiai 
Brazilijoje pradejbs rimtėti, vi
soje šalyje paskelbtas karo ste 
vis. Prie to privedė svarbus 
mušis. Sao Paulo provincijoj, 
Būry sektoriuje ir sprogimas 
sostinėje Rio De Janeiro. 10,000 
federalė kariuomenė mūšyje nu
galėjo sukilėlius. Apie pergalę 
pasklidus žinioms, būrys suki
lėlių simpatizatorių susprogdino 
dvi bombas Esplanada de Caste- 
llo, Rio De Janeiro. Po pusės 
valandos mūšio, policija simpa- 
tizatorius suėmė.

Siūlo “penkių metų 
Planą” kapitalizmui
Williamstown, Mass., rugp. 

23.—Fabrikantas H. S. Denm- 
son, kalbėdamas Politikos In
stitute, pareiškė, kad J., V. ka 
pitalizmui reikalingas penkių 
metų planas. Visų pirma, siū
lo penkių metų viešųjų darbų 
programų ir projektus preky
bos ir panašių organizacijų vei
kimo stimuliavimui.

Lietuvių Ekskursijos
’ 1 • ' ' ' • ' ' • ; •

* į • " *

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre .

• . * ’i *

> ' . ' ' ' f V;

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

' - •

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So; Halsted Street

Ofisas atdaras kasdien nuo 8 iki 8 Šventadieniais nuo 9 iki 1 val.
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Prekybininkų, pra
monininkų ir amat- 

ninkų sąjunga
" "r‘ ...

Kaunas.— Kurį laikų Ncpr. 
Lietuvoj prekyba ir pramonė 
buvo daugiausia žydų rankose. 
Bet dabar jau prekyba, pramo
ne ir įvairiais amatais domisi ir 
lietuviui. Prieš porą metų Kau
ne įsteigta lietuvių prekybinin
kų ir amatninkų sąjunga dabar 
jau išaugusi į rimtų organizaci
ją. ši sąjunga turi keliolikų 
skyrių ir 3,000 narių. Prie jos 
dar veikia savitarpio kredito 
draugija, kuri taupo prekybi 
ninku pinigus ir nariams teikia 
pigų kreditų. Sąjunga leidžia 
savaitinį laikraštį “Verslų”, ku
ris daugiausia rašo prekybos, 
pramonės ir amatų klausimais. 
Jau dveji metai, kaip sąjunga 
įsteigusi prekybos mokyklą, ku
ri Šių metų gale išleis pirmųjų 
savo mokinių laidą.

Bendro pobūdžio 
mokyklos

1931—1932 mokslo metais vi
soj Lietuvoj (kartu su Klai
pėdos kraštu) buvo bendro po 
budžio 2,654 mokyklos su 6,- 
456 mokytojais ir 271,456 mo
kiniais. Iš jų buvo: 1 aukštoji 
(Vytauto Didžiojo universite- 
tas)_su 285 profesoriais ir 4,475 
studentais, 64 aukštesnės mo
kyklos su: 1,T21 mokytoju ir 
16,434 mokiniais; 48 vidurinės 
mokyklos su 395 mokytojais ir 
4,862 mokiniais ir 2,541 pra
džios mokykla su 4,655 mokv 
tojais ir 245,685 mokiniais. Į 
bendro pobūdžio t mokyklas į- 
skaitytoš ir mokytojų seminari
jos.

Antrąją mokyklų rūšį sudaro 
specialės mokyklos, kurių bu-.o 
113 su 836 mokytojais ir 8,054 
mokiniais. Iš jų 1 aukštoji (Dot
nuvos žemės ūkio akademija) 
su 45 profesoriais ir 246 stu
dentais, 25 aukštesniosios mo
kyklos su Š20 mokytojų ir 3,- 
720 mokinių ir vidurinės (ama
tų, žemės ūkio ir kitos) su 47 L 
mokytoju ir 4,028 mokiniais.

Lietuvoj besimokinančių žmo
nių skaičius vis didėja. Paly
ginti su 1926—1927 metais d<v- 
bar besimokinančių skaičius pa • 
didėjęs 57 procentais .Iš kiek
vieno tūkstančio mokyklas lan
ko: aukštąsias 1,97 žmonės, au
kštesniąsias 8,42, vidurines 3,74 
ir pradžios 102,67 žmones.

I
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Detroit, Mich
Darbai ir piknikas.

mat, reikalingi jie 
Vakaeijos prasidė-

Mirtų “tėvas” Kordas palei
do srtvo darbininkus “vakaci- 
joms,” 
“poilsio.
jo nuo šio mėnesio 12 d. Dar
bininkams tapo pranešta, kad 
darbai prasidės ,kito mėnesio 
pradžioje. IŠ daugelio tapo 
atimtos Bičkutės. Atrodo, kad 
tiems teks turėti gana ilgas 
“vakaeijas”. Iš kurių blėku- 
tes neatčinė, tai pasilaikė po 
tris dolerius užstato. Vadinasi, 
šiemet ir bičiutės dviem do
leriais atpigo, — pernai buvo 
imama po penkis dolerius. 
Tur būt, dėl depresijos jos at
pigo. >

Plačiai kalbama, kad po va- 
kricijų darbininkams bus nu
kapotos 
po tris 
centais, 
gos.

algos, — mokėsią tik 
ir keturis dolerius su 
Kiek trts kalbos teisih- 
neužilgo patirsime.

■ —O r— '

už pietus, pareikšdamas, kad 
taip atsiliko ne dėl rengėjų 
kaltės, bet dėl fartnerio, kuris 
neišpildė savo prižadų. Pra
nešė dar, kad Maurer, socia
listų kandidatas į vicc-prezi- 
dentus, į pikniką negalėjo at
vykti. Jis gavo skubų pakvie
timą vykti į Chicagą ir ten 
kalbėti dviejuose masiniuose 
susirinkimuose.

Pas mus Maurer kalbėjo 
Bclic saloj per garsiakalbį. 
Žmonių buvo susirinkę apie 
10,000. Jo kalba padarė gi
laus įspūdžio. Darbo dienoj 
(Lahor Day) pas mus kalbės 
Normali Thomas socialistų 
partijos piknike, kuris įvyks 
Lukoševičiaus farnioj, James 
Daily Rd. prie' Miehigan Avė. 
Nepraleiskite progos išgirsti 
jį-

Beje, turėjome ir bėgimo 
lenktynių. Moterų lenktynėse 
laimėjo Dermaiticnė, — ji 
gavo stiklinį indą. Diktos mo-

vinuj, jjs pridūrė 
kad blogi laikai? 
nesutinku, štai 
kliubo pelnas iš 
važiavimo.”

Iš tikrųjų, padaryti tai, 
Barzdys padaro,

Aš esu 
$63, — 
buvusio

110 kuopos piknikas. Kiek da
bar galima spręsti, piknikas 
visai gerai pavyko, liks ir 
pelno. Kai dėl dabartinių ne
darbo laikų publikos atsilan
kė gana skaitlingai. Visi užsi
laikė pavyzdingai ir gražiai. 
Parengimu žmonės buvo pa
tenkinti. Nemalonus buvo tik 
vienas dalykas, tai f armė
no pasielgimas, kuris neišpil
dė savo pažadų. Jis žadėjo 
duoti vienokį valgį, o davė vi
sai kitonišką. Bet laikui bė
gant gal ir jis supras, jog taip 
darydamas jis nieko negali 
laimėti, nes kartą pamokyti 
žmonės daugiau su juo nebe
norės turėti kokiu nors rei
kalų. Iš rengėjų pusės jam jo
kios skriaudos nebuvo pada
ryta, kiek sutarta, tiek ir 
užmokėta. Todėl ir jis priva
lėjo savo sutarties laikytis, o 
ne duoti žmonėms netikusį 
maistą ir nedaryti rengėjams 
nesmagumų.

Kai dėl kitų dalykų, tai tu
riu pasakyti, kad susirinku
sieji tikrai smagiai linksmino
si ligi vėlaus vakaro. Vakare 
tikrai buvo smagu: mėnulis 
šviečia ir linksmai šypsosi šo
kėjams, kuriedrožia visokius 
ik'tuviškus šokius. Na, o mu
zikantai net sušilę groja viso
kius valsus ir polkas. Suvažia
vo tarsi vienos šeimos nariai, 
kurie linksmai šnckdčiuojasi 
ir juokauja. Niekas nesisku
bino namo, nes šiltas vakaras 
tyrame ore tikrai smagu pra
leisti.

Tenka pasakyti, jog jau ga
na senai musų kuopa beturė
jo tokį pasekmingą išvažiavi
mą. Ir štai pasirodė, kad mes 
įminu* daug pritarėjų ir sim- 
patizatorių. Reikia mums tik 
daugiau veikti, — jie bus su 
mumis.

Po pietų prasidėjo prakal
bos. Kalbėjo socialistų parti
jos darbuotojai. Publika su
stojo ratu, o kurie buvo pail
sę, tai atsisėdo. Visi kuo ra
miausiai išklausė kalbų. Pir

miausiai kalbėjo Harry Ris- 
ner, Miehigan valstijos socia
listų partijos pirmininkas. Po 
to sekė John Poznerio kalba; 
jis yra socialistų kandidatas į 
gubernatorius. Kalbėjo ir vie
na moteris, būtent, Mismeit. 
Ji ragino moteris stoti į socia
listų partiją ir balsuoti iiž so
cialistų kandidatus. Lietu
viškai kalbėjo drg. Gumbris. 
Vyriausiai jis palietė kuopos 
ir sąjungos reikalus. Gunibris 
yra vielinis musų draugas.

Susirinkusiems, 
prakalbos patiko.

mėjo p-ia Navickienė. Mergai
čių lenktynėse laimėjo Bronė 
Kuproms. . Buvo ir daugiau 
lenktynių ir laimėjimų, kurie 
suteikė susirinkusiems daug 
smagumo.

Tenka didelį ačiū pasakyti 
keturiems muzikantams, ku
rie už savo darbą iš kuopos 
nepaėmė jokio atlyginimo. 
Muzikantus gavo ir su jais

ką 
ne visi tega- 

apylinkej 
daug pažįstamų, su kuriais 
palaiko draugiškus ryšius. Vi
si jį pažįsta kaipo seną kliubo 
veikėją. Nenuilstamai jis vei
kia nė tik kliubo, bet ir kito
se organizacijose. Jis tikrai 
užsitarnauja pagarbos. Ta
čiau atsiranda tokių žmonių, 
kurie stengiasi jam koją pa
kišti ir kelia bereikalingą su
irutę.

Taip atsitiko ir šiame susi
rinkime. Vienas žmogelis atsi
nešė neva savo raportą it pa
reiškė, jog jo “raportas” nesu
tinkąs su tuo, kurį Barzdys 
išdavė. Jis pradeda daryti vi
sokius išvedžiojimus, kurie 
visai buvo nevietoj. Gaila, 
kad musų pirmininkas nesu
geba tinkamai tvarką vėsti 
ir nedaug tenusimano apie 
parlamentarines taisykles. Dė- 
iiai to tenka daug nesmagu
mų turėti ir be reikalo laiką 
leisti. Visa, ką pirmininkas 
daro, tai tik be paliovos var
toja plaktuką. Pas mane visai 
nėra noro užgauti pirmininką, 
bet visgi turiu pastebėti, jog 
jis neveda tinkamai tvarką. 
Jei kas pasiprašo balso, tai jis 
tuoj atkerta: jei turi įneši
mą, tai duok, o jeigu ne, tai 
sėskis.

Zurich, Šveicarija. — Prof. Auguste Piccard ir Max Cosyns. 
Jiedu balionu iškilo 54,776 pėdas į orą.
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m atomai, 
Prakal- 

Lavinskas, 
kuris ėjo pirmininko pareiga's, 
pratarė keletą žodžių. Jis pa- 
ačiavo visiems susirinku
siems už pavyzdingą užsilai
kymą įr už parodymą simpa
tijos čsocialistų parengimui.t i jos Čsocialistų 
Tuo pačiu lail

kuria ir šiaip daug pasidar
bavo prie pikniko surengimo. 
Tik labai gaila, kad jis pats 
piknike negalėjo dalyvauti. 
Rugpiučio 12 d. jį patiko ne
laimė, —- gana skaudžiai užsi
gavo koją ir dabar guli lovoj. 
Atrodo, kad ims gerokai lai
ko, kol pasveiks. Jį prižiūri 
Dr. Jonikaitis, kuris įdėjo ko
ją į “castingą.” Daktaras sa
ko, jog imsią apie keturias 
savaites, kol ligonis pasveiks. 
Tai gana nemalonus dalykas.

— Frank Lavįnskas.

Girdėjau, kaip musų pir
mininkas akėjo sekretorius už 
nerašymą korespondencijų 
apie kliubo veikimą. Mrin tik
rai jpagailo, kaip tie vargšai 
teisinosi. Matomai, jie nesu
gebi nieko parašyti. Tad aš, 
nors būdamas ir pašalinis, nu
sitariau trumpai apie kliubo 
darbuotę parašyti.

— Kliubietis.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Šėrinin- 

kamš jM

sutarčių pirkt ar parduot nuo- kad galėtume visiems išsiunti- 
savybę, neigi patvarkyt įves-|nėti tam tikrus pakvietimus, 
tinimų ir kitokio , turto, nes[įgaliojimus (BoWer of Attor- 

nėy) ir visus paaiškinimus. 
Mums reikia teisingų visų šė- 
rininkų adresų, nes senieji ad
resai, koki yra Bendrovės 
knygose, žymioj daly yra jau 
pasenę, ir lodei jais pasiųsti 
įgaliojimai šėrininkų nepa
sieks. Todėl mums reikia tik
rų jų adresų, ir todėl atsi
šaukiame ir prašome visus at
siliepti. Kaip greitai atsišauks 
kvorumui reikalingas šėrinin
kų skaičius, taip greit bus su
šauktas legališkas susirinki
mas, kuris išspręs Bendrovės 
reikalus, kiek susidėjusios ap
linkybės leis, šėrininkų nau
dai. Bus pertvarkyti visi Ben
drovės įvestmentų, nuosavy
bių ir turto reikalai, o jei ne
bus kitos išeities, tai Bendro
vę likviduos ir likusį turtą 
proporcionaliai šėrininkams 
išdalins.

tam reikalui nesusirenka rei
kalingo šerihinkų balsų skai
čiau^.

Kvorumą sudaryti reikia a- 
pie 20,000 balsų. Vėliausiajam 
Bendrovės fsusirinkime, šėri
ninkų ir pavadų (proxy) kar
tu, dalyvavo tik 2,700 balsų. 
Taigi, kvorumui sudaryti tru
ko dar 17,0(M) balsų, ir todėl 
nebuvo galima praves! žygių 
Bendrovės reikalus sutvarky
ti. Susirinkimas darinko vie
ną direktorių. Dabar direkto
riais yra: Adv. F. J. Bago- 
čius, A. B. Strimaitis, A. Mi
kalauskas, P. Bukšnaitis, A. 
S. Trečiokas, X. Strumskis, B.

Indiana Harbor, Ind.
Lietuvių Pasilinksminimo

Draugiško Kliubo darbuotė

Minėtas kliubas tikrai daug 
yra nuveikęs lietuvių išeivi
joj. Jis niekuomet neatsisakė 
paremti finansiškai kiekvie
ną prakilnesnį sumanymą. Iš 
visų vietos organizacijų šis 
kliubas yra skaitlingiausias 
nariais.

Tačiau spaudoj retai kada 
tegalima užtikti žinių apie to 
kliubo veikimą. Tad, progai 
pasitaikius, aš norėčiau nors 
trumpai “Naujienų” skaityto
jus supažindinti su los orga
nizacijos veikimu.

Rugpiučio 16 d. įvyko kliu
bo susirinkimas. Apsvarsčius 
bėgančius reikalus, prieita 
prie komisijos raporto. Ko
misija reportavo, kad ištaru- 
kė iš banko $1,000 ir suteikė 
P. Radžiui paskolą ant pir
mų morgičių. Paaiškino dar, 
kad ir banke liko apie tiek. 
Kadangi pasirodo, jog kartais 
laikyti banke pinigus nėra 
saugu, tad ir buvo nutarta su
teikti kliubiečiui Radžiui pas
kolą, kurios saugumas yra už
tikrintas geru įkaitu.

Raportas tapo užgirtas 
vienbalsiai;

Noriu dabar tarti porą žo
džių apie P. J. Radžiu. Jis yra 
vienas tų žmonių, kuris labai 
daug prisidėjo prie kliubo įs
teigimo. Pradėjo dirbti dar 
prieš 25 metus ir kliubo dar
buotėj dar. ir šiandien akty
viai tebedalyvauja. Tur būt, 
beklysiu pasakęs, kad per 
visus tuos metus jis nėra pra
leidęs nei vieno kliubo susi- 
rinkimo. Priegtam jis ūžimai 
gąna svarbią vielą valdyboj, 
—eina teisėja pareigas.

Seka pramogų komisijos ra
portas, kurį patiekė p. S. Bar
zdys kaipo buvusio išvažiavi- 

Imo casDadorius. Sniulkmeniš-pačiu laiku jis atsiprašė lino gaspadorius. Smulkmeniš
» • * ■'

iešas atsišaukimas.

nes 
reikalai^ musų 
nvksta ir eina 

savo turtu nesi- 
pati.ni nesirūpina

(Prisiųsta)
Mumyse įsigyveno didelis 

apsileidimas. Del apsileidimo 
mes dažnai apleidžiame savo 
būtiniausius reikalus, ir tuoin 
patys save skriaudžiame, 
musų pačių 
pačių turtas 
niekais. Kas 
rūpina, tuo
ir patys savim. Del tokio ne
rūpestingumo ir apsileidimo, 
mes labai daug nukenčiame.

Del tokio nerūpestingumo ir 
apsileidimo šiuokart mums 
tenka skaitytis ir su skriauda 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
reikalu. Šią bendrovę kurda
mi mes buvome geriausių no
rų: triūsėme ir pinigus dėjo
me, norėdami' turėti naudą. 
Kol mes buvome energingi ir 
pasišventę, viskas sekėsi. Bet 
kaip tik aptingome, apsilei- 
dome, liovėmės rūpintis savo 
pačių reikalais, visas musų 
triūsas ir pastangos, o su tuo 
ir musų turtas, pasiekė stag
naciją, ir jis galutinai sunyks, 
jeigu mes ir toliau savo rei-! 
kalo nežiūrėsime, kaip tai 
darėme vėliausiais laikais.

Šiuo mes, žemiau pasirašę, 
kaip speciališkai skirta komi
sija, viešai kreipiamės j visliu 
Lietuvos Atstatymo Bendro
ves šėrininkus ir kviečiame 
visus į šį ųiusų atsišaukimą 
atkreipti dėmesį, nes atsišau
kiame į jus labai svarbiu rei
kalu. O reikalas štai koks:

Per vėliausius šešis metus 
nebuvo galima, ir dabar neras 
galės sutvarkyti Bendroves 
reikalų, nes susirinkimuose 
negalima sudaryti konstituci
jos rėikalaujanio kvorumo, 
kuriam reikia visų šėrininkų 
51 %. balsų.. Ęe reikalingo 
kvorumo begaliniu atiaikyt le- 
gališko susirinkimo, negalima 
išrinkt legali škų direktorių 
ir begalima užgiH bent kokių

Kišonas. Bet vjsi. šie direkto
riai rinkti susirįnkiinuosė, ne
turėjusiuose reilralingo kvoru
mo ir be seimo įgaliojimo, to
dėl jie neturi jokios galės 
Bendrovės reikalų pertvarky
ti ar bent kokiufjegališku žy
giu pravesti BeitdrOvcs turtą, 
jį įvestinti ar nuosavybių rei
kalus patvarkyti. Tokiu budu 
Bendrovės turtas ir visi rei
kalai lieka ir toliau merdėti, 
ir merdės iki gąlui, jei šeri- 
ninkai ir toliau .spaus savo 
apsileidime, nesirūpindami 
savo gyvuoju reikalu, jei jie 
nepasistehgs ateiti direkto
riams į pagalbą, padėti sušaus 
kti šėrininkų susirinkimą, ku
riame susidarytų reikalinga's 
balsų kvorumas, nes be reika
lingo kvorumo, kaip jau sa
kyta, nėra galės toliau veikti. 
Atminkite, kad kvorumą su
daryti reikia 20,000 balsij, 
kartu įmaint šėrininkus ir pa
varius.

Pastangos.
Norint Bendroves reikalus 

iš to merdėjimo- taško išju
dinti, vėliausiam: susirinkime 
vienas šėrininkų, būtent p. J. 
J. Bačiunaš, pasiūlė išrinkti 
specirilę komisiją, kuri steng
tųsi sudaryti kvorumą, įvyk
dyti legališką šėrininkų susi
rinkimą. Tokia komisija tu-į 
retų per laikraščius viešai at-l 
šišaukti- į Lietuvos Atstatymo; 
Bendrovės šėrinhikUs, gyve
nančius Amerikoje ir Lietu
voje, kad visi šerininkai šitai 
komisijai .priduotų savo tik
rus adresus, kad paskui šitais; 
ądresais butų galitija šėrinin-; 
kams išsiūti t ihėti pąkvįetimusj 
ir įgalipjįipųs arba pavadųšr 
lokiais Miąįą^ųda^gtit 7 tej- 
k alingą balsiu jgįcait^ų 
šia n čia 1 n susirinkimui, ; ku
riam bu:Ųm<; konstitu
cijos rėikalaujanio kyorųiųp/

Susirinku,pas pasiūlymą pri
ėmė ir j' kpniisij“ėine ir į komisijų-' * paskyrė; 
šiiios šėriniiikušį. jjųp^ąįi Cg- 
čiubas, Sorlbš, Mįpv; Juozas

Dab»r ši $£?■-^*‘

šer^įnfcus.
sišaukia
statymo ,
ir visus prašo. priduol savoir visus prą 
tiknrt adresus, . pasjra. 
šiušiems korilisijos ?• bariams,

V'.

žinote jų paveldėjus, priduo- 
kite mums tų paveldėjo v n r* 
dus su pavardėmis ir adre
sais. Padarykite tai laiko ne
gaiši n darni. Pasiskubink te
mums suteikti pagalbą, nes 
čia reikalas svarbus ir būti
nas, liečiąs kiekvieną šerinin- 
ką. Pagelbėkit mums sudary
ti legališką Bendrovės šėri
ninkų susirinkimą su rcika-

v i. . '

lingu kvorumu, kad butų ga
lima sutvarkyti Lietuvos At
statymo Bendrovės reikalus, 
ar ją likviduol, išdalinant šė
rininkams likusį jos turtą.

Jei to nepadarysite, r- —-- 
gelbėsi te mums surinkt reika
lingo skaitliaus šėrininkų bal
sų, žinokite, kad visi Bendro-' 
vės reikalai liks ir toliau ru
dy! ir dilt, kaip ikišiol rūdijo 
ir dilo, ir viskas sudils, o tada 
bus visiems ir skriauda ir gė
da, už tai, kad savo teikalus 
apleidome ir išsižadėjome sa
vo turto. Tai įsitėpiykite!

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų Komisija

Kvorumui sudaryti:
J. J. Bachunas, 

Tabor Farm, Sodus, Mieli.

. Bendrovės t arfas.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė įkurta priėš 15 metų. Ori
ginališko kapitalo sukelta 
$392,0’80.00. Tas kapitalas 
anuokart pagal geriausią nuo
žiūrą, atsižvelgiant į tų laikų 
aplinkybes, buvo įveštinaihas 
į įvairias pramones, Lietuvoj 
ir Amerikoje. Tuosyk, kai ku
rie įvestimmąi teikė gerą pel
ną, tik vėliau, vokiečių mar
kei Lietuvoj nupuolus, dabar 
pasaulinio krizio šmėklai at
siradus ir kitoms priežastims 
susidėjus, tas viskas, su viso 
pasaulio privatiškomis ben
drovėmis, kartu palietė ir 
Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
iŠ ko susidarė ir nuostolių. 
Nors buvo veikiama didžiau
siu atsargumu, tačiau netikėti 
pavojai paliete ir mus, kartu 
su tūkstančiais kitų įstaigų. 
Dabar Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė tui’i šiuos įvestmen- 
tus: Lietuvoj — “Nemuno” ir 
“Ringu vos” rikei jas, ir Lietu
vos Kredito Banko akcijų; 
visų šitų akcijų vertė dabar 
yra apie 47,000. Amerikoj — 
“American Home Builders 
Corp.” Šerai verti apie $20,- 
000; Lietuvos Laisves Pasko
los bonai $5,000, ir nuosavas

ncpa- —

Statėndam ♦ Rotterdam 
'Voltodan Veendam 

yra populiarus IiiVai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susirie- 
kima> per . Rotterdathą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa- 
taVnivirlias TURISTINE J RLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
oj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupigtnimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Hollahd-Amėriča Line 

40 N. Dearisorn St., Chicago

-.■■4fc.II.. ■■ ,11 Į I ,

DR. B. STEVENS
MAA&HALL FIELD ANNEX 

24 Nąrth Wabash Avc., 
ŠUItę 1134-1136 

Td. Central 3588
Hcrhia (Rtiptura) Goiteris,
Variėose Veffts Hcmoroidai (Pilės) 
Kat araktas ( A1c i u)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą jgydtymui galvos odos ir augini- 

visOs Crayi° ir liaukų ligos gy- 

čtomdš ha'djais sėkmingais metodais. 
Valandoj: iii 12 d. ir 3 iki 6 v.

Nedėfiomis pagal sutarimą.
b ii

168 Grand St., Brooklyh, N.Y» 
Dr. B. K. Vencius,

499 Grand St., Brooklyn, N.Y.

los bonai $5,000, 
namas New Yorke prie 81h, 
Avenue, vertas $917,000. Abel- 
nas turtas vertas apie $167,- 
,0(10.00.

Kąij} matote, Bendrovės tur
to yėri dar iiėinąža sudiri, bet 
kol negalima llendrovės rei
kalų pertvarkyti, tris visas 
mušij iui'ta dyla. Ir sudils, 
jei šėrihitikai, kaip jau saky
ta, juo nep'lrtittipins. Nesirupi- 
rnmtTš Karlčn it leisti tokiai 
pibigų šijinai be jokios n<u- 
dbs dilt; šėtihinkanis butų Hi- 

fiWidjidą ir pažeminimas.
^Jbtėdridu td nepHlėišt, Šiuo

paantrinąipe savo, visiems šė- 
•rįninka ins: < Priduokil mums 
sapp tj^rus (imliausius) adre- 
siųs; ivigiiikitp savo draugus ir

šėtinnikarTjufų jau mirė, kas

LISTERINE
reffeves

SORE THROAT
Listerine beveik mome talžai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 

. taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos menesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, t u rijo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambcrt Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo. ,

Reduces COLDS

66%
• • ■ -.i*. U'lt. . * k

AR JUS 
ŽINOTE, 

KAD
Už Vieną Dolerį Galima Pa-

M 1 -•

taisyti Jūsų RADIO ir kad
■■ ’ r.»

jūsų radio galima pagerin
ti sudedant naujus tubus. 
Tūbos augštos tųšies po

49c >r 75c
Tūbos ištčstinamos

DYKAI!

JOS. F. SUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 8167 

Chicago, III.

Iš stoties WCFL 970 kilo- 
cycles gražus lietuvių pro
gramas kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

Garsinkitės “N-nose

PRANEŠIMAS
Kad pasitarnauti šiai apielinkei ir buvusio UNIVER- 

SAL STATE BANK klientams, p. p. G. A. SUfcYS ir 
W. M. ANTONISEN nori pranešti, kad tapo suorgani
zuota žemiau išvardyta kompanija tikslu:

(1) Finansuoti morgičių paskolas—perkant ir par
duodant.

(2) Rašyti ugnies, stiklo, automobilių ir visokią ki
tokią apdraudę. ‘

(3) Siųsti pinigus užsienin, pardavinėti laivakortes.
(4) Kolektųoli morgičiiis ir nuošimčių kuponus dėl 

pavienių asmenų, taip ir dėl korptotricijų.
(5) Pirkti ir pardavinėti Lietuvos valdžios pasko

(6) Kolektuoti gaso ir elektros bilas.
(7) Išdavinėti Travelęrs Čekius.
(8) Ruošti legalius dokumentus ir kartu atlikti vi

sus kitus patarnavimus surištus su real estate ir abelnu 
morgičių bizniu. Kompanija bus žinoma vardu

Univetsal Mąrtgage & Investillent Co.,
? Nėr Ine.

3320 S. Halsted St. Tel. Yards 5215
G. A. Šukys J. P. Doody W. M. Antoriisen

i m imi, iririmii.ri ■ .f ........    J '■
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Haująs Oscar. AmpriiMfor
Buvusio ‘ tLL'IįfoiŠ IftiįiliSR, Rtifaktorlaut, Savaclraitu

Tke American Ihunlian
Kovingas Dagininkų Orgąhaš. GyvaL smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mietai prisiunčiami.
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Atbalsiai

narius

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

NAUJIENOS
DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAIJis užvaldė

prenumeratą ant

PER 27 METUS

COf£

BAKING 
POWDER

pa
savo

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT, 
1739 South Halsted St., Chicago, III.

Šiuomi siunčiu

LAPfcN JUE 
BOOK-KefePSR 
HAS LOŠT 
h«s HEMON.

aikščių c 
žaidimams 

aikščių įrcn-

< HE HM) ONE ANHeH \ 
HE LEPT HlSHOUSą 
LATE
Būt whem the- ’

Boss MET
INTO THE OFFKG/ 

u MEFORGOT/

TOKIA NELAIME GALI IŠTIKTI IR JUS

Paittbėkite puikią ttl 
lą . . * kaip piragai 

laikoii i uit i i.

skaitome lictu- 
victinius laikraščius, 

neskaito, 
pusėtinai

ACCIDENT
tiems savo skaitytojams, kurie

iepos,* 1932

1,155,000 žmonių užmušta 
ir sužeista 1931 metais

Nusižudė V oi ko restorano 
šeimininkas.

vistiek reikia. »
—Su 117 pesais nepadarysi 

stebuklų; su 131 dar mažiau,

bos susirinkime 
kad esu 

visus rv-

INSURANCE POLICY 
užsirašys arija atnaujins savo 

vienų metų.

gdienio” d-jos 
pasigrobus d-jos turtų.
I. kiekvienų dienų įskun- 
darbininkus frigorifike, 

išmetus iš darbo, o d?joj 
i, kad lie
pai i uosuoti,

zinvo
Krizini 

mažėjo, 
nėjo’ 
raną 
mininkai 
liko raštelį, kad nieko nckal 
tintų, nes jis nusižudas de 
krizio.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

pagalba 
stovinčius draugijos priešaky
je. Bet matomai jiems nepa
siseks, nes d-jos. “Vargdienis’ 
nariai pamate tikrų jų šuniš
kų veidų.

F. I. 17 dienų liepos “Varg 
dienio 
davė, tokį įnešimų, 
reikalinga nutraukti 
šius su kitomis darbininkų or
ganizacijomis ir darbininkų 
spauda ir skaityti juos savo 
priešais. L. S. K. D-jos 4-tos 
kuopos bibliotekų prašalinti 
iš “Vargdienio” galiono kaipo 
komunistinę. Kilus diskusi
joms renegatas F. I. siutina 
leisti ant balsavimo, kad 4-os 
kuopos biblioteka yra grynai

Argentinos lietuvių spauda 
ir atskiri asmenys seka šiau
rės Amerikos lietuvių visuo
meninį gyveninių. Pastaruoju 
laiku daugiausia dėmesio bu
vo kreipiama į S. L. Ameri
koje pildomosios tarybos rin
kimus. Praėjus visuotinam 
balsavimui čionykščiai lietu
vių laikraščiai paskelbė SLA.

F. Ivoškevičius yra 
Berissoj ir Buenos 

kaipo d-jos “Vargdie
nę rys ir priklausė L. S. 

K. D-jos 4-tai kuopai.
Renegatas, judošius F. lyoš- 

kevičius liko ištikimu frigori- 
fikų kompanijos batlaižiu ir 
kaipo kapai asas varo didžiau
sių judošystę prieš daugiau 
susipratusius darbininkus ir 
“Vai 
kad

prieš porų savaičių išva- 
į Lietuvą.

didėjant, klijentai 
ir tarnus atleidi- 

Paskutiniu laiku resto- 
aptarnavo patys šei- 

Nusižudydamas pa-

Rugpiučio Kailių 
. Išpardavimas

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

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir remodeliavimų. Šį 
mėnesį mes vis ddr imame tik
tai vasaros kainas. ■

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Island Avė.

Tel. Hyde Park 3459 , '

Komunistai visur plaunasi.
štai korespondencija iš 

risso Padanges. Jų cituoja iš 
Argentinos Komunistų Parti
jos laikraščio lietuvių kalboje 
“Rytojus.” Ten skaitome:

“Buvusia pirmiau karštas 
revoliucionierius F, Ivoškevi- 
čius, kuris paskutiniu laiku li
ko didžiausiu darbininkų kla
ses priešu 
žinomas 
Aires 
nis”

CM JS H T 
vhat 

"TERRvBLE U
< MOVIU y

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė .................................................. . .............. . ............... >........ ...................................

Adresas ............. i..........................................................................................................į............................................

Amžius ................i.......................................................... . ................ ...................................... . ............ . ......................

Kam užrašote? .......................................... . .................. .....................................................................................

Ar giminė? ............................................................... .................. . ......................... ................. . ................................

Jo adresas ................................. . ............................................................... .

Krizis palietė ir Patagonijcs
* lietuvius

v. ryto nusi- 
gerai žino- 

restorano šeini i- 
Jis turėjo pirkęs du 

už 136,000 pesų, ve
tuos piečius jam siūlė 
pesų, o dabar krizini 
jų pirkti niekas neno

ri. Savo restorane jis laikyda
vo apie 15 tarnų, o jo vedėju 
buvo, lietuvis Grigaliūnas, ku
ris ten ištarnavęs penkis mc-

Liepos 9 d. Dock Sude įvy
ko lietuvių namų savininkų su
sirinkimas. Dock Sude yra apie 
40 lietuvių, turinčių nuosavius 
namus. Susirinkimas įvyko p. 
S. Biknevičiaus namuose, gat
vėje M. O. Gonto. Dalyvavo pp. 
Damaševičiai, Šatas, Antanaitis 
ir kiti. Padaryta nutarimai pie
čių išpirkimo, gatvių grendimo 
klausimais ir t. p. Pastebėti
na, kad visi lietuviai namų sa
vininkai yra vedę žmonės ir 
savo nuosavybes. įsigijo sunkiu 
dfirbpifabkikuote. F '

Socialistų partijos vadai Bs. 
Aires miesto valdyboje Marot- 
ta, Comoli, Gbio įteikė pro
jektų tiesimui visos eiles nau
jų gatvių, kad tuo pagražint 
miestų ir suteikt darbo bedar
biams. Jie taipgi pasiūlė pa
statyti F. C. C. A. geležinkelio 
tiltų Ramai (’agblan-Saaved-

Liepcjs 18 d. 
žudė lietuviam 
nio “Volko 
įlinkas, 
piečius 
liau už 
200,000 
užėj us

Carrera, Jus- 
įteike mies- 

paklausimą, ku- 
sk u biausia prašo- 

paaiškinti, ar yra kokios 
miesto valdybos sutartys 

vienuo- 
kurias 

pirmininkas 
Maon nesutiko pašalinti 

iš miesto ligoninių nors did
žiuma balsų nutarta jas pa
šalinti.

Vanbuardia” rašo 
pro vi nei-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD<nKMW|i 
arti St. Loais Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. ▼.

nariai, ku
rie priklauso L. S. K. D-jos 

negali sustovėti 
Draugijoj “Vargdienis” ir 
balsuoti tokiu balsavimu, 
kad kiekvienas balsuojantis 
turi pasirašyti pavardę už ką 
balsuoja, kad paskiaus rene
gatui F. I. gerinus sektųsi pro
vokuoti darbininkus, nes jis 
galėtų tiesiog nunešti "balsavu
sių sąrašus policijai.”

Gėrėdamasis “Arg. Liet. Bal
su” ir jo rūpestingu konstata
vimu visų Argentinos lietuvių 
gyvenimo įvykių, nutariau ir 
aš parašyti kelis žodžius apie 
Patagonijos lietuvių gyvenimą. 
Musų kolonija Sarmiento susi
kūrė dar prieš 34 metus. Senis 
Jonas šlapelis į čia atvykęs dar 
sutiko indijonus 
milžiniškus žemės plotus, už
vedė didelius gyvulininkystės 
ukius. Senis pernai mirė. Visus 
savo vaikus jis gerai aprūpino. 
Vien tik jo sūnūs Jonas turi 8 
leguas' žemės, t. y. 40,000 hek
tarų ir apie 10,000 avių. Kiti 
turi šiek tiek mažiau žemės ir 
gyvulių, bet viso Sarmiento ko
lonijoje yra apie 34 lietuviai 
ūkininkai. Karo metu ir po ka
ro vien už vilnas geras ūkinin
kas paimdavo iki 100,000 pesų 
kas met. Dabar vilnomis užpru- 
dytos visos pakampės. Niekas 
jų neperka, šlapelis prieš ke
lius metus žemės Ūkio parodo
je, Palermo, už veislinį aviną 
sumokėjo 12,000 pesų, bet da
bar už visų avių kaimenę tiek 
pinigų negautų. Karo metu už 
vienos avies vilnų gaudavome 

dabar galime gauti 
gyvų avių. Rudyja 
apdirbimo mašinos, 

už porą pesų gali 
pusėtiną aviną*. ’ Nė

Miesto tarvbos nariai Fiori- 
ni,«Cosa ir Gbio įnešė projek
tų panaikinti kelis bevardžius 
skersgatvius, kelių 
paruošimui vaikų 
ir keturių viešų 
gimui ir tt.

Tarybos nariai 
to ir Rubinstein 
to valdybai 
r i anie juo 
nia 
nors 
sudarytos su seserų 
lių porporacijomis 
miesto valdybos

narių valios sprendimų. Da 
bar visi labai stebisk kad pir 
mininko išrinkime , lapo pa 
neigta didžiumos ‘nariu misi 
statymas.

Bs. As

Susi pratusios lietuvaitės.
Buenos Aires mieste ir aris

tokratų rezidencijose priemie
sčiuose tarnauja pora tukstan 
čių lietuvaičių. Daugelis pui
kiai vartoja ispanų kalbų ir 
įgudusios namų ruošos dar
buose. Yra lietuvaičių virėjų 
ir “mucanių” po kelis metus 
iš eilės tarnaujančių vienoje 
šeimynoje. Musų tautietės? turi 
labai gerų vardų Argentinos 
visuomenės tarpe, kaipo darb
ščios ir doros ' mergaitės. Nore 
krizis ir jas palietė, nes be
veik visur sumažino algas, 
bet joms daug lengviau gauti 
darbų negu vyrams.

Labai svarbus reiškinys yra 
tas, kad * daugelis Argentinos 
mokyklų vaikų apie Lietuvą 
puikiai žino iš savo tėvų tar
naičių. Daugelis lietuvaičių 
yra lankę mokyklas Lietuvoje 
ir prie kiekvienos progos 
žias informacijas apie 
kraštų patiekia. Garbė 
kioms lietuvaitėms!

Argentinos socialistų parti
ja pasiuntė savo atstovus 
Chaco provincijon. S. P. orga
nas 
kad visuose Chaco 
jos miesteliuose tveriasi S. P. 
kuopos ir nori dirbti kontakte 
su Casa dėl Pueblo. Saenz 
Peną centre vadovauja Schu- 
gurensky ir Valdcs-agitacijos 
komisijoj dirba Butiercz, 
Brcibach ir kiti.

WISS1G*
Specialistas iš 

Rusijos

' ‘ (Tąsa)
Kad už glostyt savo sėbrų iš

sišokimus, “švyturys” rašo 
apie nesųžiningus . agentūrų 
tarnautojus. Vienok turėtų pa
sisakyt, kad tie tarnautojai ar 
savininkai (Lavickas, Jokūbai
tis, Raudonikis) klerikalų ofi
cioze buvo j padanges keliami.

Grusdamasis “pro atviras du
ris” klerikalų organas neišken
čia negnibtelėjęs. jam nepatin
kamų asmenų. “Gnaibosi” chu
liganiškai. Vieton rašius apie 
Norkaus bendradarbiavimą tam 
ar kitam laikraščiui ir dalinus 
epitetus, geriau tiems ponams 
vertėtų prisiminti,, kaip kuni
go Janilionio užvaldytos “Ar
gentinos Naujienos” darė biz
nį su prenumeratomis ir reko
mendacijomis į “Diademą”. Juk 
tada klerikalai suaferistavo 
apie -tūkstantį pesų ir su žmo
nėmis neatsilygino. Janilionis 
paskiau nuėjo “Švyturį” reda
guoti, įPupienis jam padėti, o 
Goštautas net* Lietuvon išbė
go. Gal tik krikščioniškos “do
ros” principai ’ pateisina kitus 
pravardžiuoti tokiais titulais, 
kokiais yra patys klerikalai. Jie 
stebi kitų laikraščių etiką, bet 
patys pastaruosius toli gražu 
pralenkia.

Lietuviai namą savininkai 
Argentinoje

dės chilėnes, o lietuvaitės mer
ginos teka beveik išimtinai už 
argentiniečių arba už chilėnų 
vyrų.

Pirmiau kas savaite dary
davome balius iš eilės pas 
visus lietuvius ūkininkus. Mė
sos ir vyno visiems pakak
davo. Bet dabar jau užmiršo
me apie balių rengimus. Kiek
vienas žiūrime, kad turėtume 
bent matės pačiulpti.

Kai kurie 
viškus 
o kai kurje jokių 
Gyvenimas čia yra 
ypatingas, bet krizio atžvilgiu 
mes susilyginome su visais 
Argentinos lietuviais ir kitų 
tautų žmonėmis.

džia 
kad 
“Vargdienyj” įi 
darbius reikia 
reikia visus išmesti ir iš drau
gijos, nes jie negali užsimo
kėti nario mokesčio, esą už
teks dirbančiųjų. Mat jisai ir 
dar keli jo draugai kaip, In
tas, Dalinda, Mudrauskas, ir 
Bogužas jie esą dr-jos galvos 
ir ant jų užrašytas visas d-jos 
“Vargdienio” turtas vertes 
ant 16,000 pesų ir žemės skly
pas.

F. Ivoškevičius organizuoja 
judošių bandų, kad prašalinti

o su 73 jų nepadarys ne vic 
nas šventasis, — užbaigia sa 
vo editorialų “EI Mundo.”

Socialistų projektai miesto 
naudai.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Paštini nkų vargas.
Tarp kitų tarnautojų, Ar

gentinos vyriausybė — ekono
mijos sumetimais —mažina ir 
paštininkų algas. Sumažini
mas skaudžiausiai atsiliepia į 
šias paštininkų kategorijas: 
21, 26, 30 ir 33.

24 kategorijos yra 7,152 paš
to tarnautojai gaunanti po 
$147,60 mėnesiui.

26-tos — 9,696, po $131.30.
30-tos — 992, po $73.80.
33-čios — 800 pasiuntinių 

gaunančių po $36,90 mėne
siui.

“EI Mundo” rašo, kad šiems 
18,540-čiai tarnautojų algos 
minimumas vra “mentira cri- 
olla”.

Iš buto tenka šeimynai su
lysti į kambarėlį, bet valgyt

4OYEARS
25ouncesforl54

tiek, kiek 
už tuziną 
ir vilnų 
Laukuose 
nusipirkti 
vienas ūkininkas neturi pinigų. 
Kiti neturi nė “matei” nė cuk
rui nusipirkti, reikalinga net 
pasiskolinti. Darbininkai taipgi 
sutinka dirbti už maistą, o pa
tį piniginį atlyginimą gauti, 
jeigu kada reikalai pasitaisys. 
Jeigu atsirastų kas ukius nu
pirktų, daugelis važiuotų Lie
tuvon, mat, jeigu skursti, tai 
jau geriau bent tarp savųjų.

Vienas dalykas pas mus la
bai keistas ir nenormalus: lie
tuviai vyrai ved^ moteris mo
lochas argentinietes ar pusjuo-

NAUJIENOS, UI,"
ini ... ............ ..........mn iii. .................................. ... j....... ......... ..... į .... .. ........... ...

iš Draugijos visus tuos narius, komunistinė ir tie 
kurie yra jiems priešingi. Ne 
galėdami taip lengvai tą pa- 4-tai kuop 
daryti, sumanė su policijos 

draugus

DOUBLE 
ACTI N G

MILLIONSOF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT
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NAUJIENOS
The Lithutakan Daily News

Fablished Daijy Except Sunday 
Lithuanian Nėws Pub.’Co.» Ine. 
1739 South Halsted Street 
Telephone Rooševelt 8500

Editor P. GRIGAITIS •

by

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų -------- ---------
Trims mėnesiams ____ _
Dviem mėnesiam ___ ___
Vienam mėnesiui .._____

Chięagoj per; išnešiotojus: 
Viena kopija ___ _ __

Savaitei

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy *

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Ualsted St., Chicago, 
I1L Telefonas RooseveJt 8500.

8c 
18c

Suvienytose Valstijose, ne Chięagoj, 
paštu:

Metamu ••••••••••••••• $7.00
Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams __ .......... 1.25
Vienam mfinesiui -------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
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Metams
Pusei motų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
. 4.00
. 2.60
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PRALIETAS KRAUJAS ANGLIAKASIŲ KOVOJE

Anksti rytą pirmadienj Zeigleryje, III., vienas strei
kuojąs angliakasys buvo užmuštas ir septyni ar dau
giau sužeisti. Tai yra aukos tarpe mainierių vienoje 
pusėje ir kasyklų kompanijų antroje. Bet ne kasyklų 
savininkai kaujasi su streikuojančiais mainieriais. Už 
kasyklų kompanijas veikia ginkluoti “deputy šerifų” 
būriai, kurie neva palaiko “tvarką”, neleisdami strei
kininkų pikietams atkalbinėti nuo darbo tuos anglia
kasius, kurie sutinka dirbti už naują algų skalę, netei
sėtai pasirašytą unijos viršininkų ir kasyklų kompani
jų.

Be galo demoralizuojąs angliakasius reiškinys yra 
tas, kad šitoje žiaurioje kovoje unijos viršininkai atsi
dūrė kompanijų pusėje prieš milžinišką daugumą uni
jos narių. Svarbiausias mainierių pasiryžimas dabar 
yra atkreiptas prieš savo unijos viršininkus. Ar kova 
dėl algų bus laimėta, ar ne, bet angliakasiai nenurims, 
iki nenusikratys Lewiso ir Walkerio. Labai galimas 
daiktas, kad to siekiant bus sugriauta unija’ ir mainie- 
riams paskui teks dirbti dar blogesnėmis sąlygomis, 
negu tos, kurias nustato naujoji, unijos narių neautori
zuotoji sutartis. Bet aišku, kad angliakasiai jaučiasi 
savo lyderių apgauti. Kur Lewisas prikiša savo go
džius nagus, tenai be skandalo neapsieina.

Žvėriškas deputy-šerifų užpuolimas ant streikinin
kų Zeigleryje paaštrino tą kovą iki to laipsnio, kad 
dabar prie susitaikymo geruoju vargiai bus prieita.

metais pagamino metalo pramonėje tarp ^5% įr 9,6% 
mažiau, statybos medžiagų^ pramonėje 4,7% niažiaiį, 
chemijos pramonęje 2,57c mažiau, ir t. t. Q šięmet tas 
puolimas tebesitęsia.

Bet kodėl darbo našumas sovietų pramonėje ’ eina 
žemyn, nęžjurint į tuqs technikos gepį^įmųg |r naujų 
mašinų įvędimus, v^ldžĮa p^igąiji lė^iįj Todėl, 
kad darbininkai jau pobepą^Ha' tos (jagbo P^os, kp- 
rių jiems Stalinas, ųžkrųvė, neparupindamas jiems Ri 
gero maisto, nei tįnkgmų l^utų, pęi ipatęrj^lių pa
togumų. Įr arklys, nuolatos ‘pĮakanjąs ir prastai šeria
mas, galų gale nestengia pavežti. O darbinipkų būvis 
Rusijoje per pastaruosius kelis metus eina vis blogyn. 
Ypač jisai ėmė sparčiai blogėti pastaruoju laiku- Sitų 
faktą pripažįsta pati Rusijos spauda. Pavyzdžiui, 
“Trud” (prof. sąjungų org.) gegužės 21 d. numeryje 
nurodyta, kad vidutinė metalo darbininko algą šių me
tų sausio mėnesyje buvo 113 rub., vasario mėn. 108 
rub., kovo mėn. 118 rub.; o sulig nųmątytu planų vi
dutinė mėnesinę alga per tą bertainį metų turėjo bųįi 
131-132 rub.

Čia reikią atsiminti, kad gyvenimas sovietų Rusi
joje smarkiai brangsta. Vis didesnę dalį produktų dar
bininkai turi pirkti ne vadinamuose koopęratyvuosę, bet 
laisvoje rinkoje — “atdarose krautuvėse” arba turgu
je, kur kainos būna keturis-penkis kartus aųkštespęs, 
negu kooperatyvuose. Kuomet ąlgos nekyla ir net puo
la, o prekės eina brangyn, tai suprantama, kad darbi
ninkas mažiau gali nusipirkti maisto ir kitų reikmenų 

žodžiu, visose ekonominio gyvenimo sritysę neuž
ginčijami krizio reiškiniai. Badąs sodžiuje, gamybos 
našumo puolimas pramonėje ir dąrbininkų skurdų di
dėjimas. Ant šito pagrindo jaučiama jau ir kai kurie 
politiško krizio reiškinių sovietų valdžioje, bet apie šį 
dalyką pakalbėsime skyrium.

mp darbas negaĮi būti su* 
stabdy tas. '

“Kita vertus, direktorija, 
kuri niekados • nėra gavusi 
seimpdo pasitikėjimo, atstok 
vau j a tik gubernatoriaus ir 
savo indiyįdųąljiięi|is nuo- 
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monėms. Jei toks organas 
butų kompetentingas duoti 
gubernatoriui sutikimą pa
leisti seimelį, tuomet tai bu
tų labai artima gubernato
riaus vienašališkai teisei pa
leisti sėįmelį.”

HAGOS SPRENDIMO MOTYVAVIMAS

MIRTIES SPRENDIMAI HITLERININKAMS

Specialis teismas, įsteigtas nauju prezidento dek
retu Vokietijoje riaušių kaltininkams bausti, nuteisė 
penkis Hitlerio šalininkus mirčiai už vieno komunisto 
nugalabinimą. Kiti septyni “naciai” tapo pasmerkti į 
sunkiųjų darbų kalėjimą1.

Deliai to hitlerininkai (Vb’kietijos fašistai) kelia 
baisų triukšmą, protestuodami prieš valdžią ir reika
laudami bausmės atšaukimo. Kaipgi! Dabartinė Vokie
tijos valdžia sugrąžino teisę rudmarškinių gaujoms 
demonstruoti gatvėse ir dėvėti savo uniformas; Hitle
rio patenkinimui ji paleido reichstagą ir jėga pašalino 
Prūsų ministerius; o dabar ji drįsta hitlerininkus baus
ti kalėjimu ir mirtim už tokį “patriotišką” darbą, kaip 
“marksistų” žudymas!

Hitlerininkų protestai gal paveiks prezidentą Hin- 
denburgą ir jisai suteiks susimylėjimą nuteistiems gal
važudžiams. Bet tuo jisai diskredituotų save ir visą 
dabartinės junkerių-baronų valdžios politiką, kurios 
juk vienintelis “pateisinimas” yra tas, kad tik kieta 
ranka ir griežčiausios priemonės gali atsteigti ramu
mą krašte;

Jeigu tačiau valdžia nepaisys hitlerininkų triukš
mo ir nuteistieji žmogžudžiai bus nubausti, tai turės 
kilti atvira kova tarpe valdžios ir “nacių”. Pastariem- 
siems nebeliks nieko kito, kaip pakelti ginklą prieš 
tuos, kurie juos iki šiol protegavo, — arba prisipažinti 
viešai, kad jie su savo 13 milionų balsų nėra jėga val
stybėje. Šis konfliktas tarp valdžios ir fašizmo' gali 
nulemti tolimesnę politikos gyvenimo eigą Vokietijoje.

EKONOMINIS KRIZIS RUSIJOJE

Sovietų Rusijoje irgi prasidėjo aštrus ekonominis 
krizis. Tik tenai kitokia tvarka, negu Vakarų Europo
je arba Amerikoje, todėl tenai ir krizis reiškiasi savo
tiškose formose. ,

Pirmiausia, yra neginčijamas faktas, kąčĮ ląbai 
didelių keblumų susilaukė sovietų žemės ūkis. Kai ku
riuose distriktuose jaučiamas yra ne tik maisto truku
mas, bet tiesiog badas — kaip antai, Ukrainoje ir šiau
rės Kaukaze.

Antra, jau nebe kyla, kąip per pirmps trejus “pią- 
tilietkos” metus, bet puola darbo pašukas pramonėje. 
Sakysime, Donbaso (vyriausiam anglių centru) ėiemęt 
per pirmutinį pusmetį yidutipiškai buvp išjcasaųją tą
dien anglių: sausio mėnesi 141,500 tonų, vasario ’t 
137,000, kovo — 131,1P0, balandžio J?7,8QQ, gegužės 
— 122,700, birželio — 121,000. ’ ' %

131>10Q, balandžję — 1^7,89Q, gegužės

Kitose pramonės ėaKoge gamybą tąip pat puolą. Tąip, 
palyginant su 1930 metais kiekvienas (įarbinįtijcą? 1931

Apžvalga]
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PASAULIO TEISMO 
SPRENDIMAS

Prieš kiek laiĮ<o jau buvo 
trumpoje “Eltos” telegramoje 
pranešta, kad Pasaulio Teismas 
Hagoje padarė sprendimą Klai
pėdos byloje Lietuvos naudai. 
Dabar atėjusiuose iš Lietuvos 
laikraščiuose randame, smul
kesnių pranešimų apie tą bylą. 
Iš jų patiriame, kurių valsty
bių teisėjai ^balsavo už spren
dimą, q kurių prieš.

Už sprendimą, kuriuo pripa
žįstama, kad Klaipėdos guber
natorius Merkys turėjo teisę 
atšaukti direktorijos pirminin
ką Boettcherį ir paskirti pir
mininką Šimaitį, balsavo: pir
mininkavęs šioj byloj p. Gue\r- 
rero (San Salvadoro atstovas), 
Adatci (Japonijos), Rolin Ja- 
ųuemyns (Belgijos), Rostvo- 
rovskis (Lenkijos), Ęrpmageot 
(Francijos), Sir Cecil Kurst 
(Angjijos), Urrutla. (Columbi-j 
jos), Negulcsco (Rumanijos), 
Wang (Kinijos), ir Lietuvos 
tautinis teisėjas prof. Roeme- 
ris. Visb 10 teisėjų.

\Prieš balsavo: Bustamente 
(Kubos teisėjas), Altamira (Is
panijos), Schuecking (Vokieti
jos), Vau Elsynga (Holandi- 
jos), ir Anzilottį (Italijos).

Iš šitų 5 teisėjų, balsavusių' 
prieš sprendimą, Italijos atsto
vas pareiškė, kad jisai laikąs 
keturių valstybių paduotą 
skundą prieš Lietuvą nesvars- 
tytinu ir todėl jisai balsuojąs 
prieš sprendimą. Jo balsavimas 
tuo budu reiškia pritarimą 
Lietuvai, o ne skundėjams.

ilgame straipsnyje paduoda 
“Elta” (jį spausdiname šiame 
“Nauj.” numeryje), dabar ma
tome, kame dalykas. Pasirodo, 
jęad Hagos tribunolas argu
mentavo taip: Klaipėdos kraš
to 12 str, nustato, kad ?ęimeįte 
gali būti gubernatoriaus paleis
tu direktorunį sutinkant. Tai
gi vienu tik savo autoritetu 
gubernatorius negali paleisti 
seimelį. Tačiau ir ne kiekvie
nos direktorijos sutikimo pa
kanka, kad gubernatorius įgy
tų paleidimo teisę. Direktorija 
turi būt gavusi seimelio pasi
tikėjimą, išreikštą balsavimu, 
arba bent pasireiškusį direkto
rijos bendradarbiavime su sei
meliu: tiktai tuomet guberna
torius gali pasiremti direktori
jos pritarimu, paleidžiant sei
melį. Tuo gi tarpu Šimaičio 
direktorijai, ’ kuri buvo suda
ryta vietoje Boettcherio direk
torijos, pasitikėjimas seimelyje 
niekuomet nebuvo išreikštas 
ir seimelis su ja niekuomet ne
kooperavo. Todėl ta direktori
ja atstovavo tik gųberųatorių 
Įr save, ir jos pritarimas sei
melio paleidimui7 butų įąbąi 
įimas vienašališkai gubernato
riaus teisei paleisti seimelį, 
kas yra priešinga kraštų star 
tutui.

SEIMEH9 PALEIDIMO 
TEISE

KODĖL TEISMAS PASISAKĖ 
PRIEŠ LIETUVĄ ŠITUOJU 

PUNKTU?
. . . • '.V "į.“'* .į .U- -

Hagps spręndinąas, kaip ži
noma, liečia § pųliktiis, i ku
riuos buvo padalinti kjap^iiriųi 
Klaipėdos byloje, , Penkiais 
punktais ' teismas; pasisąkč už 
įdėtu vos pdricljį, o šefuoju 
Pl’įeš. Tas šeštasis punktai tai 
-L klaųąim^, ar gubernatorius 
turėjo teises paleisti Klaipėdos 
krašto seįmelj. “Naujienos” 
jau buvę H ne’
Mškumą teismo sprendimęį kad

ši įdomi Hagos tribunolo 
sprendimo motyvavimo dalis 
yra taip atpasakota “Eltos” 
pranešime: !

. “šeštas ir paskutinis punk
tas skamba taip: ‘Ar-seime
lio paleidimas, padarytas 
1932 metąič kovo 22 d. Klai
pėdos krašto gubernatoriaus, 
yra reguliarus, Ką& P« Ši
maičio pirmininkaujama di- 
rejktprij a negavo seimelio pa
sitikėjimo’. Seimelio paleidi’ 
mas yra reguliuojamas sta
tuto 12 str., kuris nustato* 
kad seimelis gali būti gu- 
bėrįntpj’teus; paleistas direk- 
tprijjai atitinkant. Tuo bpdu 
^u^rnatoriu^ negali ^įęteti

i *yiei) savo
tu/statutu jtįo bj$u no^ta 
patikrinti vietos elementų 
tam tikyą vaidinį, 
džiaut seimelio r

spren- 
aleidimo
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Fripcipimai įmuktai Bietųyoa 
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littgu. Šiandien 10 vaį. 30 
min. Tarptautinis Hagos Tęįs- 
mas susirinko viešam posėdžiui, 
kuriame iškilrningai paskelbė 
savo ‘ sprendimą Klaipėdos sta
tuto interpretacijos byloj.

Posėdy dalyvavo Teisinas vi
sa savo sudėtim su pirminin
kaujančiu musų byloj nuolati
niu teismo vicepirmininku, p. 
Guererra, ir musų tautiniu tei
sėju, prbf. Roemeriu. šalių val
stybėms atstovavo: Anglijai — 
Anglijos ambasados Hagol sek
retorius Robertą, Prancūzijai 
— prancuzijps atstovas Lon
done Senui, Japonijai ~ Japo
nijos atstovas, Olandijai Mat- 
sunaga, Lietuvai — Lietuvos 
vyriausybės agentas, atstovas 
Anglijai, p, Sidzikauskas.

štai Teismo sprendimą 
santrauka:

Įžanginėj sprepdimo daly 
Teismas plačiai atpasakoja by
los kilmę, bylą liečiančius fak
tus, jos chronologinę eigą, ša
lių pateiktas išvadas ir’ kon- 
stantuoja, kad pirmi signatari
nių valstybių skundų 4 punk
tai yra glaudžiai susiję su Bet- 
cherio atšaukimo teisėtumu.' 
Del šio gubernatoriaus veiks
mo ir yra kilęs visas ginčas. 
Teismas pažymi, kad, visų pir
ma, atsakys į bendrą 1 ir 2 
punktų klausimą būtent, ar, 
Klaipėdos statutu, gubernato
rius turi teisę atšaukti direk; 
torijos pirmjnjpką, I? 
ri, tai kokiomis sąlygomis.

Svarbiausias pirmasis 
punktas

4 punktas stato atšaukime 
teisės klausimą su Bet- 
cherio atšaukimo aplinkybėmis. 
Tačiau TpisĮnas, tokio sprendi
mo metodo laikydamasis/ kriti
kuoja signatūrų skundą Jį* 
kreipia cįemesio į nepatogumus, 
kylančiu^ iš to, kąd pirmi 3 
punktąi yru suformuluoti 
konkrečių tvirtinimų.

Kaip ir reikėjo laukti, 
jnįmteią šįa sprendime 
Teismas pašventė svarbiausiam 
bylos principiniam klausimui— 
pirmam punktui: ar Klaipėdos 
krašto gubernatorius turi teisę 
atšaukti direktorijos pirminin
ką? Paminėjęs keturių signą- 
tariniM valstybių ir Lietuvos 
išvadas de| šio punkto, Teis
mas plačiai šį klausimą svars
tę.

Valstybės nesikėsinu pfieš 
suvereniųpą

1924 met. Paryžiau^ 
konvencijos santarvininkai per
davė Klaipėdos krašto teise^ 
kurias ga^o iš Vokietijos, VejS 
salio taikos sutarties 9 str., ir 
kada Lietuva pasižadėjo pa; 
tikrinti šiam kraštui ąutono; 
miją, nustatytą Klaipėdos sta
tuto ribose, konvenciją pasira
šiusios šalys tikrai nesiekė pa
dalinti suverenumą tarp dviejų 
organizmų, turinčių tame pa- 
Čiąme krašte kartu sugyventi. 
Jęs tik norėjo paŲkrinti per
duotam kraštui tąm tikrą įą- 
tątvmdavystes, t^spiy* admį- 
n|s|raęijos ii- dpcenįj^ 
locijos laipsnį; teutjerintą įu 
Oįtuvoa yątoH? / 
ąij ir- jos pačios spvetemttno 

hųde/Tųo^įrpm kąi Lietuva' 
turi naudotis visu savo suyęre-

¥
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bę

zy- 
dąlį

žino feisgtų, spime-
lio ir pasįt^bjjna 'j-inKi-
mų. ' ; \

Iš tęifJlJię mtaUe U0'B! ir
1

galia yra kitoniško pobūdžio, 
t? ’■ ” J " ♦ ’ * *

tyrinėjimas nėra 
jurgine taisyklė

Autonominiai galiai vykdyti 
būtina juridinė taisyklė negali 
būti išvesta iš statuto tylėjimo 
ą^bą iš Jpterpretacijos, kuri, 
pjėędama autonomiją, užgautų 
spvęrępjnę Lietuvos galią. Tei
sino nuomone, šios išvados iš- 
^įnančięs jš Klaipėdos konven
cijos 1 strcijos 1 ątr., kuriuo 4 signa
tarines valstybės perdavė Lie
tuvai visas jų turėtas teisęs j 
Klaipėdos kraštą. Tos pačios

konvencijos 2 str. ir statuto 1 
str!, kuris numato Klaipėdos 
autonomijos nustatymą Lietu
vos suverenumo ribose ir iš 
statuto 7 str. (Pasak Teismo, 
atsižvelgiant j 7 str., negalima 

remtis statuto tylėjimu bet 
kuriais klausimais Lietuvos su
verenumui Klaipėdos naudai 
apriboti. Taip pat Lietuvai ne
gulima atsakyti kai kurių tei
sių vykdymo tik dėl to fakto, 
kad jos expresis verbis nėra į 
Klaipėdos statutą įtrauktas. 
Statutas sukurtas ne tam, kad 
nustatytų teises Lietuvai, o 
tam, kad apribotų Klaipėdos 
krašto autonomiją. Priešingai, 
dėl autonomijos vykdymo Teis
mas laikosi nuomonės, kad 
toks vykdymas tegalimas sta
tuto ribose. Kai nėra priešin
gų konvencijos ir jos priedų 
nuostatų, turi būti taikomos 
iŠ Lietuvos suverenumo išei
nančios teisės.

(Pabaiga rytoj)

im kraštui; iŠ-
J t J : >,

autonomine

PomiMion

- (Tąsa)
Vėliau. Turėjau sukaupti 

visą drąsa iki pajėgiau pasa
kyti sudiev savo brangiąjam. 
Gąl neteks daugiau susitikti. 
I)rąao8, profesųrius žiū
rį į tąye aštriomis akimis; jo 
Žviįgsiii^ yra * persergėjimo 
ŽyiĮgspis. Dąpar neturi būti 
ašarų — nebent, Dievui lė- 
P)Uįv ateis laikas, kuomet ga- 
l^ip verkti Įš (Jžiau^smo'

Jonatano Harkerio užrašai
Spalių 3Q d., naktį. — šiuos 

žodžiu? rašau garlaivyje, prie 
krospjo šviesos, kuri nušvietė 
niažą kąbiną prasiveržusi pro 
prayertap duris: lordas Godal
mingas lošia pečkurio rolę. 
Jis tąipę darbe jau turi gero
kai patyrimo, nes ilgoką lai
ką turėjo savo garlaivį Tem
zėje jr kitų Norfolk Broads. 
Kalbant apie planus, reikia 
priminti, k9d nųfareme, jog 

spėjimas buvo tejsių. 
gas- Buvome tikri* kutl Gra
fas, pasiryžęs dąsignuti į pi
lį, iš visų galinių vandens gp- 
lių pasirinko Šėrėto upę, ir 
vėliau Bistricą, kuri į Šėrėtą 
įteką. Nusprendėme, kad kur 
nors' apie 47 hipsnį šiaurės 
platumos bus yieją, kur Gra
fas apleis laiyą ir pradės ke
lionę nūn upę§ i Karpatų kal
nus. Nėra jukins Įteimės 
plaukti upe yi$u grejtumii 
nakties laiku; vanduo gilus, 
pati upė plati, {odei netgi 
naktį plaukimai yra palygi
namai lengvas. Lordas Go
dalmingas pataria man pris- 
pusti, nes pakol kas tik vieno 
Užtenka padėti. Bet aš ne
galiu miegoti. Kaip galiu
miegoti, kuomet toks baisus
pąyojus gręsia mano bran-
Siąjai ir ji <I«jr vagoją į |i| 
prakeikimo vietą I... Vienipte- 
lį suranunlmą randu pagal-, 
yojęs, kad kaip ten nphutų, 
mes visi esame Dievo ranko
se. Ir, jeigu ne tąs įsitikini
mas. man butų daug malo
niau tuojau užbaigti dienas, 
negu kankintis, Vargti be pa- 
liųv.PS’ ^tųųjręs neturėčiau 
.ko rūpintis, bučiau ramus. 
Kviąląs Mųryis ir dr. Sevardas 
jau huvojypję, mums dar 
P^prWėjųs\ Jų kelionė labai 
ligą supki* Jie laikysis de- 
šinięjo ąpęs kranto ir jos 
auginai toji krašto gilumoje, 
ąd ipitų gįiįhna išvengti vi

sų upės Užsisukimų ir tuo pa
čių laikui užkopus ant kokio 
fanąęliųi jie galėtų pamatyti 
didoką Įcrąštb ir upės plotą. 
Pirpj|ęms kpli°nes etapams 
W .v>’rus p"’Wr«I pius arklius •— 
y^O ^ętųyiuĄ ir dalinai, kad 
gyvemojų tarpe nesukėlus 
įtarimu. Vyrus paleidę, — ir
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lai jie ketina padaryti nieko 
nelaukdami — arklius turės 
prižiūrėti patys. Labai gali
ma, kad mums visiems reikės 
sujungti jėgas; tame atvėjyje 
visi turėsime po arklį. Vienas 
balnas yra pritaikintas mote
riškei, todėl reikalui atėjus, 
ir Mina galės prie musų pri
sidėti.

Baisi ir pavojinga avantiū
ra. Štai, mes gaĮvatrukščiais 
švilpiame per tamsą, o šaltas 
rūkas kyla nuo upes ir mus 
siaučia, slegia, krato; visur 
tamsoje girdisi niūrus, klai
kus nakties balsai, kurie pri
sidėjo prie ruko įr šalčio ker
ta musų ištverniumą, • pildo 
mus baime. Slenkame neži
nia kur, gal pražutin, į tam
sos, prakeikimo ir baisenybių 
pasaulį. Godalmingas — peč- 
kurys uždaro krosnio duris....

Spalių 31 d. — Dar tebes- 
kubiname. Diena praslinko 
ir Godalmingas miega. Aš 
stoviu sargyboje. Rytas ne
paprastai drėgnas, šaltas; kro
snies šiluma maloni, nors 
abu esame įslinkę į didelius, 
sunkius kailinius,
pralenkėme tik kelias valtis, 
bet nei vienoje nebuvo matyti 
dėžės ar krovinio, panašų į 
musų ieškinį. Valtyse plau
kę vyrai nusigąsdavo kuomet 
atsukdavome į juos savo elek
trinį žiburį, nupuldavo ant 
kelių ir pradėdavo šauktis 
Dievo pagalbos prieš nelem
tas dvasias.

įAipkričio 1 d., vakare. — 
šiandien nieko naujo. Dar 
neradome to, ko išplaukėme 
ieškoti. Jau pasiekėme ir 
plaukiame Bistrica; jeigu mu
sų išvados yra klaidingos, mes 
prakišome paskutinę progą 
priešą sučiupti. Kiekvieną su
tiktą 
mio vieno gali iki kito.
sti šiandien

Ikišiol

apžiūrėdavome 
Ank- 

vieiias tų laivų 
paėmė mus už valdžios agen
tus ir atatinkamai, kaip su 
valdžios agentais, ir pasielgė. 
Supratę, kad tas žymiai pa
lengvino darbą, prie Fundo, 
kur Bistrica įteka į Šėrėtą, 
įsigijopie Rumunijos vėliavą 
ir traukėme toliau iškabinę ją 
apt stiebo. Musų planas loš
ti valdžios atstovų rolę buvo 
labai pasekmingas su kiek
vienu laivu; visi kibk galė
dami mus keikė, smerkė, bet 
peį vienas valtininkas neiš- 
(jrįsoj pastoti kelią ar neatsa
kyti į -musų klausimus.

-5 (Bus daugiau)

gyventojų J 
įtarimų. Vyrus paleidę,

BOSTONIEČIŲ /iTYDAI 
salima gauti 

nvsipij'ktl fcągdięn pas p. M, 
AMęlim, 284 Tręjuont St., 
Ęostpn, Mass.

1; , f? • •« -r *



Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai

Graboriai
Graboriai

Advokatai

Rainu byla baigiasi

0036

JARUSH ryto

Politika apsimoka

23 plėšimai vieną dieną

įsas ir Akinių Dirbtuvė

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Neatidarys mokyklos, 
jai nesukels $80,000

Vakarais: Utarn. ir Ketv. 
4145 Archer Aw.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedČidieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Efiglewood 5840

Stanley. Richarde, 27 metu, 
2021 West Hurcn st. nuteistas 
metams kalėti ir $100 pinigines 
bausmės sumokėti.

Jisai buvo kaltinamas tuo, 
kad rodęs nešvarius paveikslus 
miesto maudynėse dviem jau* 
nom po 12 metų mergaitėm.

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai ‘ 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Dentistas
So. Ashland Ate. 

arti 47th Street

Kiek plėšimų pasitaiko Chica. 
goj per dieną? iPolicija nepa
skelbia. Dažnai ir policija ne 
sužino visų plėšimų, ba mažiat

Musų Patarnavimas lai 
dorovėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti ląŽi 
ningai it nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky

Night and Momlng to, k«ep 
thcm Clean, Clčar abu neallhy 

Write for Ercip <‘Bye Cmc” 
<n* “Lvc IJcdMty” Book

Murinę Co.,W Ši,9 B. Ohio St.,ČNcefo

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Aus, 

/ Tel. Boulevard 6487

Valandos ųtib 10 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Miesto pinigai bankose 
darbininkai negauna 

algų

VALANDOS: 
nuo 
nuo

suteikia 
barzdaskutyklos 
H komfortą 
M| skilti mos 
■ namie

Rodė neleistinus pa 
veiklus; metai kalėti

Apskaičiuojama, kad 12 van
deniui pumpuoti stočių parūpi
na chicagicčiams kasdien apie 
bilioną (1,000,000,000) galionų 
vandens. Tarp kitko tas van
duo išplauna apie 12,000,000 
tonų išmatų kasdien, šias dvy
liką stočių aptarnauja 5(K> dar
bininkų. Jei ta sistema suirtų 
—užtrokštų visa Chica’ga.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą 

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

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

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Ma<quetl. Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedlliomt pagal susitarimą

Kiek vandens suvarto 
ja Chicaga

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

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

Tel. Secley 73 30
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Įvykis pasitaikė taip. Pirma
dienio vakarą Madden ir 11 
du policininkai buvo Amcrikc. 
Legiono vakarienėj. Kadang 
Madden jautėsi ne labai gerai 
tai jo karą operavo policinin
kas Starr. prie jo sėdėjo poli 
cininkas Mclnnery, o pats Mad 
den sėdėjo užpakaly.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

prie Michigan Avė. 
------- 6377 

Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

DENTISTAS 
Utarnlukais, Ketvergais ir S u bar o m* 

2420 IV. Matųuette Rd. arti Wett»m Av. 
' Phone Hemlock 7828 

Pantdėliail, Seredomis it Petnytfo 
1821 Sb. Halsted Street

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

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

nukentėję asmenys neraportuc 
ja jai. Bet štai pirmadien 
rugpiuVno 22 d., buvo padaryt 
23 pėlšimai. Tik trijuose iš i 
plėšimų banditai pasipelnė $5

[Acme-P. 8 A. Photo]

Viena, Austrija. — Augusta Thoms, anglė, kuri gražuolių 
konteste laimėjo tris prizus.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Ėorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 1642 
Tclephope Randolph 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. ndo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

4729 South Ashland Avė., 2 labos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 Jieag. 

Pbone Midvray 2880

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, iLL.

Šie laiikai yra atėję EuropoR 
Kam jie priklauso, . tegul nueina ! 
vyri austi i paštą (Claik ir Adamt 
iriu vi y) atHifcmfi. lldikia' klausti firle 
langelio, kur ppdota iškabą “Adver- 
tised Wipd w" lobė j iiUO Adariifc gat
vės, pasakant laiSko NUMERI. kaip 
kild Siame pažymėta. Laišku: 
oafttaa laiko tam tikrą laiką, o pan
kui |»iį»iaiklną,

26 Rodžiavvic Evaz
32 Vaiculeni Vėra.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie 

sto dalis, faftnas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Cilumėt 3398

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Henry E. Cutler; Wilemette 
mokyklų tarybos prezidentas. į- 
spėjo miestelio gyventojus, kad 
jie turi sukelti iki rugsėjo 15 
dienos $80,000, jei nori, kad 
mokykla butų atidaryta. Kitaip, 
nesant fondų ,ir mokykla ne
busianti atidaryta.

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas * ligas vy
tų. moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Re*. 6600 South Artesian Avinas 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

James Madden, miesto Šaly 
gatvių inspektorius, važiavę; 
kartu su dviem policininkais, ta 
po nušautas anksti antradienii 
rytą prie 22 ir Dearhprn gat

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ttl. Y»rd, 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimais 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ane, 
Tel. Boulevard 2800 

Rak, 6515 So. RocksneU St, 
TA. Republic 9723

Kuone porą mėnesių užsitęsu
si Bainų byla jau baigiasi. Spe- 
cialis valstybės gynėjas kalboj, 
kurioj jis darė sutrauką faktų 
iškeltų bylos perkratinėjimo 
laiku, tarp kitko pareiškė:

“Aš niekuomet nemačiau te
kio supuvimo, tokio apgaudinė
jimo žmonių pasitikėjimo, tokio 
spaudimo į valstijos auditori, 
kad jis leistų Bainui tęsti ban
kines- operacijas. Aš sakau, 
kad joks kitas bankininkas ne
buvo taip baustinas, kaip Bain”.

Keliais atvejais Raber pava
dino Baino operacijas, vagyste. 
Ir štai ką jis papasakojo apie 
skolas bankams pačios Bainų 
šeimynos: Kada bankai užsida
rė, tai Bainų šeimyna ir Barnų 
kontroliuojama Lews kompaniją 
buvo skolinga bankams $2,306,- 
(X)0; o resyveris iš tos skolos 
tepajėgė iškolektuoti tik $17,- 
(MN).

Paskui, Baino bankų direkto
riai buVo skolingi bankams $2,- 
500,000; iš jų resyveris tepajė
gė iškolektuoti tik $200,000.

Bankai buvo išdavę paskolą 
pašaliniams asmenims t. y. ne 
priklausantiems bankų vedė
jams, $5,000,000; iš jų resyve
ris iškolektavo $2,500,000.

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kuopigiauria.
Reikale meldžiame atsišaukti, o L.xisų 

darbu busite tižganedinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tek Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dienį.
Telepbonai dieną ir naktį Virgfoia

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaic pagal eutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 3alh St.

(Cor. of 35tb & Halsted St«) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldicniais pagal sutartį

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Stree?
Telephone Hemlock 1323 

Valandos t 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliosią pagal sutirtį _ J

“Tribūne” paduoda tokią ži 
nią: Prie Desplaines Upės, a-ti 
Ogden avė., stovi chili con car- 
ne valgyklėlė; užpakaly jos pa
šiūrė; o čia automobilis ir su- 
nitario distrikto laboratorija.

Kam ta laboratorija įtaisyta? 
Atsakymas: imama iš upes kas 
valanda vanduo, pripilama jo 
bopka ir siunčiama miestan ana- 
Uzui.

Kam tai reikalinga? Pasak 
vieno dirbančių šj darbą, nori
ma žinoti, kiek suterštas upė; 
vanduo.

TĄ darbą dirba trys inžinieriai

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Arba! 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
Pagal sutarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 

• 4847 West I4th Street, 
ČICERO, ILL. 

X-Ray....Phohe Cicero 1260

Buy g lovos with what 
it savos

Sara reikalo .moąMt 60e •> 
dniltdan. kad skuti kerą danlą 
kolelo.Mįterln? Toith _Pa»U>. 
dideli* tnba* paraldnoda uS 
2&c. Ji valo U apaauao d**- 
tlt. Be to kaHte nutauplnD 
>3, b* kuriuo: galite auatplrk- 
U plrktinalte: *r ką UM. 
Landant VbaraaiM!K> Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. 'Washington St.
Room 905 Tel. Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

" >—6 iki 9 vai.
Tel. Lafaąįette 7337

Namų Tel. HydTpark 3395

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

52 E. 107tb St
Tel. Pullman 5950

4600 S. Wood St

ofiso 
kiek 

kurią 
išlai- 

kad klaidoms neprivalo 
t kauntčs iŽdinin-

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
' OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. HalsteJ St. 

Tel. Victory 4088

S. M. SKUBĄS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 Št.
Td. Roowv.lt 7532

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

Tel. Lafayette 4146

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su šAvo nupiginto
mis kainomis už aukštos ryšiės paldidojinuį. Mės nidko 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmogaus kUiib j musy 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur gai&rite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų it kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai niekė nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar nė.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnauto ju* Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

Funeral
^Direktorius

Pjfarfiauju žmonėms 
sįinpatiškai, draugiš
kai ir pigiai. Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

Į 2506 W. 63 St., 
Tel. Republic 3100

P'‘CHICAGO, ILL.

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 3 1 st Street

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

Patirta, kad Cook kauntčs 
iždininkas McDonough laiko 
First National banke apie $10, 
000,000 kauntės ir Čhicagos 
miesto pinigų. P-nas McDo
nough laiko milionus dolerių 
banke, kuomet mokytojams, ug- 
nėgesiams, policininkams nemo
kėta algų po pustrečio mėnesio.

Kauntės iždininkas aiškinąs1’, 
kad reikia laikyti žymios su
mos pinigų banke kaip atsar
ga, jei pasirodytų klaidų iždi
ninko ofise. Į tai vienas Chi 
cagos didlapių atsako, kad tin 
karnai vedamos iždininko 
knygos turi parodyti, 
kauntė ir miestas turi 
dieną pinigų, kokios yra 
(los 
būti vietos 
ko knygose

Peikia pastebėti, kad First 
National banko .prezidentas p. 
Traylor—demokratas, kaip pats 
iždininkas. Ir net į p. Traylor 
prieš nominacijas žiūrėta, kaip 
i vieną demokratų partijos kan
didatų Su v. Valstijų prezidento 
vietai.

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

..     i   imi, iiii.urjn—m—i—m , 

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. DR.M.T. STRIKOL'IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso vulaiHloH nuo Z Iki 4 ir nuo ė iki 

8 vul. vak. Nedčllomi: pasai k u tarti 
Ofiso Tel.: Boulevatd 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

—kiekvienas po 8. valandas die
noj ir kiekvienas gauna po $175 
menesiui. Mieste kemikai taip
gi gauna algas. Taip kad vi
sas šis pilstymas vandens į ban
kas taksų mokėtojams kaštuoja 
apie $3,000 mėnesiui, o k i-k 
naudos jis suteikia, tai sunka 
pasakyti.

Bet štai kas Įdomu: viena? 
inžinierių pilstančių vandenį yra 
Henry J. Cataldo, 1015 Aber- 
deeu st., buvęs 20 wardoj de
mokratų partijos presinkto ka
pitonas; kitas — Charles G. 
Copps, 6017 So. Tallman avo., 
dabar eina demokratų partijos 
presinkto kapitono pareigas 15 
vvardoj

Wel 
moka.

Jiems važiuojant Dearbon: 
gatve prie Archer avenue kelią 
užblokavo mažas automobilis, 
kuriuo važiavo du ar trys vy
rai. Ir policininkas turėjo 
urnai sustoti, kad išvengti su- 
sikulimo.

Policininkai įspėjo važiavu
sius mažaja mašina būti atsar
gesniais. Šie atsiliepė pasity
čiojimu. Tuomet policininkai 
ėmė vytis nepažįstamuosius. Pa
sivijo juos. Prie 22 gatvės ne
pažįstamųjų mašina urnai su
stojo ir važiavusieji iššoko iš 
jos. Kiek toliau sustojo ir po
licininkai. Vienas policininkų 
iššoko iš mašinos. Nepažįsta
mi vyrai paleido Į policininkų 
mašina keletą šūvių. Vienas ių 
šūvių prakirtęs policininkų ma
šiną pataikė Maddenui ir užmu
šė jį vietoj.

Pasilikęs mašinoj policinin
kas pranešė savo draugui, kad 
Madden sužeistas. Juodu sku
biai nugabeno sužeistąjį' i ligo
ninę. čia pasirodė, kad Madden 
jau miręs. Kada policinin 
sugrįžo į Įvykio vietą, tai 
piktadarių, nė jų mašinos 
berado.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Užmušė mięsto darbi
ninką .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Ttiriu automobilius visokiem: reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietq 

Gyvenimo vieta
3323 Sofith Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Lietuviui Gydytojai
Dr. Vinccnt C. SteeJe 

Dentistas • 
4189 Archėr Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo * ofise patinusiai, ii:iputu:ia» 
blauzdų gyrių-

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

T ei.' Boulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marąuette Road

andosf 9—12, 7—9, Antradk&l h 
rjrudienj vakaraii pagal iiĮsit|ritei.

Phone Boulevard 7p<3

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

PROBAK

(PROBAK BLADE)

Roowv.lt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marquette Park
Padaryta hoMapas Bielskio 

■ a pliekoje.

vyrai

laiku, 
buvo

Pirmadienio vakarą, rug
pjūčio 22 d., apie 11 valandą 
peiiki1 banditai atvažiavo ir 
sustojo, lies p. Bielskio aptie- 
ka, kuri randasi Dr. Yuškos 
trobesy, kampas Marųuette 
Road ir So. Artcsian avemic.

Du banditai paliko oro pu
sėje, o trys suėjo vidun. Vie
nas jų, revolveriu rankoj, pa
siliko prie durų sargyboj. Ki
ti pradėjo šeimininkauti.

Paties p. Bielskio aptiekoj 
nebuvo. Radosi tik darbinin
kai. Piktadariai paliepė jiems 
sugulti .ant grindžių. Atsidarė 
jie registerį. Bet ta suma, ku
rią užtiko regįstery, jie nepa
sitenkino. Taigi grūmojimais 
privertė vieną darbininką ati
daryti saugiąją šėpą. Čia ban
ditai užtiko dar $80 ir juos 
pasiėmė. Daugiau žalos nepa
darė, tavoro nespėjo paimti.

Banditai buvo jauni 
amžiuj tarp 25-30 metų.

P-nas Bielskis tuo 
kai banditai atvažiavo,
užėjęs į Dr. Yuškos ofisą, ku
ris randasi antrame trobesio 
aukšte. Nieko blogo nesitikė
damas, apleidęs Dr. Yuškos 
ofisą, Bielskis išėjo iš korido- 
rio į šalygatvį. Priėjo prie 
kampo ir jau eis į apticką.

Tik štai banditas parodė 
jam revolverį. Bielskis neju
čiomis pasitraukė porą žink- 
snių atgal. Juk nemalonu stai
ga pažiūrėti į tamsų revolve
rio vamzdį.

Bet ir vėl jis išgirdo ko
mandą: Stop! Kitas banditas 
įrėmė jam revolverį į nuga
rą. Bielskis iškėlė rankas auk
štyn.

Ką toliau banditai butų da
rę p. Bielskiui — nežinia. Bet 
kitoj gatvės pusėj yra taipgi 
lietuvio, p. Dargio, aptieka. 
Pastebėjęs kas darosi Bielskio 
aptiekoj ir prie aptiekos, pats 
p. Dargia ' ar vienas jo darbi
ninkų, išbėgo laukan su revol
veriu ir pradėjo šaudyti į ban
ditų automoblį. Paleido tris 
šūvius.

Banditai tuomet nėrė lauk

Didelis atsiliepimas į musų pirmesni 
apg.. užklupo mus rieprirengusius. 
Dabar mes turime daugelį šimtų dre- 
sių. kad aprūpinti visas.

DIDELE NAUJIENA
Chicago Mail Order 

’ Outlet pasiūlo 

2100 Dresių 
dėl moterų, panelių, 
mergaičių, 
trimuotos, 
dreses šilko, voile it 
kitų tinkamų audeklų 
ir spalvų. Visų di
dumų. Tikros vertės 
iki $9.95. Niekurios 

i biskj suteptos nuo 
čiupinėjimo. Mes prak
tiškai dykai atiduoda- 

! me tas dreses už ne- 
‘ girdėtą kainą tiktai po 

10c kiekv.
ir augščiau iki $1.49 
Ateikite anksti, nes 
šios dresės bus greitai 
išpirktos.

Gražiai 
gražios

CHICAGO MAIL ORDER C0.
Harriton & Paulina Sis. . Marshfield ‘L’

Atdara kasdie iki 6. v. v. Ketv. ir 
Subatoj iki 8:30 v. v.
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iš Bielskio aptiekos ir susėdę 
mašinon pabėgo.

Rodosi, kad praėjusią savai
tę holdapas buvo padarytas p. 
Dargio aptiekoje, taigi čia ap- 
tiekoriai buvo atsargoj ir pa
skubino pagelbon kaimynui.

Marquette Park
D-r o Blažio automobilių 

draskė.
aP‘

laiko 
adre-

išvažiuoti 
mašina buvo 

išvažiuoti nc-

visas mašinos 
padare ir ki

bu vusiam

Dr. Bložis, dcntistns, 
savo automobilį garaže 
su 6725 So. Artcsian avenue. 
Naktį iš pirmadienio į antra
dienį piktadariai ar piktada- 
ris įsibriovė į tą garažą. Tur 
būt vagilis norėjo 
automobilį. Bet 
užrakinta, tad 
galėjo.

Jis nudraskė 
vielas. Tą * patį
tam automobiliui 
tame pačiame garaže

Dr. Bložis nužiūri, kad nuo
stoliai jam padaryti kerštinin
ko. Dalykas toks, kad pirm 
metų laiko tūlas asmuo, lai
kęsis prie jo mašinos, buvo 
sugautas ir nuteistas kalėti 
vieniems metams. Dabar jau 
jo kalėjimo laikas išsibaigė, ir 
gal būt, tas pats asmuo mėgi
no “atsilyginti” daktaro maši
nai už burdą, kurį gavo vel
tui per metus laiko.

Dr. Bložis laiko ofisą adre
su 2201 West 22 st., Westsi- 
dėj. — X.

North Side

UŽ- 
be

revoliucijos 
tautininkai 

nepadarė ir diktato-

Vakarų-žiemių fronte viskas 
ramu

Lietuviškas politiškas fron
tas savaime išnyko. Apkasai 
užaugo žolėmis, generolai ir 
kareiviai ginklus padėjo.

Paliauba? O gal karas 
baigtas — be aneksijų, 
kontribucijų?

Jefferson girios, kur svar
biausi mūšiai eidavo, jau yra 
užmirštos. Prakalbų niekas 
nebesako, nebėra nė kam klau 
syti jų, nes lietuviai nebelan
ko tos svarbiausios mūšio vie
tos. Ją užėmė čigonai be mū
šio.

Taip, Nortbsidėje viskas ra
mu. Bolševikai 
nesukėlė, ekstra 
putčo
riaus neuždėjo. Sandariečiai, 
nesuprasdami nesamų Sanda
ros pincipų, išnyko kaip žydo 
bitės, jų stambieji šulai vieni 
nuėjo į bažnyčią poterių kal
bėti, kiti gi užsimanė priva
čias savo partijas tverti, treti 
užmigo saldžiu miegu ir sap
nuoja apie bonus ir bankus.

Socialistai užimti savais rei
kalais, apie žmonijos gerovę 
pamiršo.

Ir net surpraiz parės su
smuko.

Dramatiški-literatiški rate
liai sausroj subyrėjo, tik vie
na p. M. Dundulienė dar pilna 
gyvumo, dar jos artistų grupė 
tebėra gyva ir ne tik žiemos 
laiku, bet ir vasarą. P-nia M. 
Dundulienė sugeba ir vasaros 
laiku tęsti perstatymus, ir atei 
nantį šeštadienį, vakare, rug
pjūčio 27 d. rengiamas yra 
jos artistų grupės išvažiavi
mas Dambrausko ūkė j.

Senieji paseno, jaunieji dar 
nesugeba nieko rimtesnio vei
kti

Universal State Bank
dabar jau yra prisirengęs priiminėti depo- 
zitorių pareiškimus apie ieškienj (claims). 
Visi ieškiniai (claims) turi būti paduoti 
(failiuoti) prieš lapkričio 10 d., 1932 m. 
Ieškinius galima paduoti paprastomis die
nomis nuo 9 iki 12 ir nuo 1 i

. dieniais nuo 9 iki 12 vai.
c. E. HĖRROD, Receiveris

J» • f

3 vai. ir šešta
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merikoje 226 kuopa buvo sa
vo laiku sutraukusi apie save 
kelioliką jaunuolių ir jiems 
patenkinti supirko visus rei
kalingus įnagius bolėms lošti, 
už kuriuos sumokėjo netoli 
$30. Bet, deja, neilgai jiems tų 
įnagių ir boįių tereikėjo: po 
poros praktikų jau atsibodo, 
ir tie patys jaunuoliai daugu
moj nebesilanko ne į kuopos 
susirinkimus. Ir jeigu arti
moj ateity jaunuoliai nesusi
domės tais savo žaidimais, tai 
kuopa nutarė tuos visus daly
kus parduoti.

Butų gerai, kad jauneliai 
susidomėtų šiuo klausimu ir 
trauktų daugiau savo draugų 
prie SLA. 226 kuopos ir su
darytų žaismėms grupę.

Lietuvių biznierių Northsi- 
dėj mažai teliko; teisybė, ne
daug jų tebuvo ir pirmiau. 
Iš stambesnių biznierių čia 
yra p. Bulkevičius, valdyto
jas Progress Dairy. šiomis 
dienomis teko lankytis jo biz- 
niavietėj. Tai yra švari, mo
derniškai įrengta pieninė. P-s 
Bulkevičius išvadžiojo po vi
są įstaigą, išrodė visas maši
nas.

Mane ypač suįdomino hon- 
koms plauti mašina. Be žmo
gaus rankų ji, ta mašina su
renka, išplauna ir išdžiovina 
bonkas; pripila pieno' ir vir
šelius uždeda, ir pagalios nu
neša tas bonkas jau pilnas į 
tam tikrą vietą ir sudeda į 
dėžes. Ta mašina kainuojan
ti $8,000. Taipgi įdomi yra ir 
ta, kuri pieną sterelizuoja.

Matyti, įstaiga platų biznį 
daro. Pilietis.

Viešas ačiū geros va
lios lietuvaitėms 

laisvų kapų reikalu

t. y. viso

šiandie pridavė Lietuvos 
Dukterų Draugijos pirminin
kė, p. Emil. Millerienė, $5.00 
Laisvų kapų fondan. Tai jau 
ir pilna šimtinė dar ir trupu
čiuku su kaupu 
$100.50.

Čia turiu netik paačiuoti 
Lietuvos Dukterų Draugijai, 
ypač e pp.. Emil. . Milerienei ir 
O. Dafaškienei vardu Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiškio 
skyriaus, bet ir tarti viešai žo
dį, kad Amerikos lietuvės kur 
kas greičiau atjaučia ir pir
mos prisideda prie visuome
ninių kūrybinių garbingų dar- 
blj.

Skaitančioji visuomenė 
stebėjo laikraščiuose, kad 
senai moterų draugija 
Svietą” paaukavo Laisvų
pų reikalui $5.00. Dabar Lie
tuvos Dukterų Draugija pri
davė $5.00 auką. •

Visuomenės žiniai buvo lai
kraščiuose paskelbta atskaita 
aukų — viso $95.50. Pridedant 
tąją penkinę prie abelnos su
mos, tai ir pasidaro $100.50 
Laisvų Kapų reikalui.

Už aukas varde Etinės Kul
tūros Draugijos Kupiškio sky
riaus tariu širdingą ačiū.

Dr. A. L. Graičunas.
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

pa- 
ne- 

Ap- 
K a-

Northsidės Bijūnėlio 
išvažiavimas

frrėčiadręni.g, mgp. 24, 1932

me būrį/northsidiečių su vai- 
lyičiais, ir iš karto atspėjo- 
me, kad tai turi buti Bijūnė
lio palaikytojai.

Maudynės labai smagios ir 
apielinke graži.

Apie 5 vai. ihoterys priga
minusios visokių užkandžių 
vaišino ne tik 
visus svečius.

Pasi maudę,
pasišnekučiavę, vakare skirs
tomės namo ir džiaugėmės 
smagiu išvažiavimu. --Buvęs.

REPORTERIO

SKILTIS
PRANEŠIMAI

Depresijos nejaučiame

vaikus, bet ir

prisivalgę ir

Lietuviu Valanda
sekmadieny gir-

jo va
dei de-

Pereitam 
dėjome gražų lietuvių dainų 
ir muzikos radio programą iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, kurį davė Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų 
krautuve, 3417 So. Halsted si. 
Rinktina reprodukcija geros 
muzikos ir dainų darė malo
nų įspūdį į klausytojus, tad 
Budriko duodami radio pro
gramai yra populiarus ir visų 
lietuvių ir net svetimtaučių 
mėgiami. Kitas Budriko krau
tuves programas yra duoda
mas ketvergo vokai ais iš sto
ties WHFC nuo 7:30 iki 8 vai.

i ___ V

Bridgeportas
žymus šios kolonijos darbuo 

tojas Tarnas Janulis, su žmona 
Pranciška ir dukterimis Anele 
ir Ona, išvyko atostogoms į 
Pennsylvaniją pas pažystamus 
ir gimines. Jos rašo turinčias 
labai smagius laikus Apvažia
vusios kelius miestus, dabar 
lankosi Newark, N. J. žada 
gryšti pabaigoj šios savaites.

P-lės Janulytėj yra nares šv. 
Petronėlės dr-įjo^ ir visos nares 
linkim joms smagių atostogų. ’

—Kita nare.

Nedėlioj, rugpiUČio 21 d., 
įvyko Northsidės vaikų jtyąų- 
gijėlės “Bijūnėlio” > išvažiavi
mas prie Diamond ežerėlio. 
Kadangi diena buvo labai 
graži, tai ir išvažiavimas pui
kiai pavyko.

Apie 3 vai. po pietų man 
pribuvus prie Diamond ežere- 

kur 
Bu- 
eže- 
ukę

northsidiečiai apsistojo. Bu
vau girdėjęs, kad prie to eže
rėlio Smaleliai nusipirko ūkę 
ir jau budavoja trobas.

Važiuodamas 59-A keliu 
patemijau budavojamas nau
jas trobas. Nors nežinojau tik
rai, kad tai Smalelių namai, 
bet nutariau užvažiuoti, jeigu 
nerasiu išvažiavimo, 
vęs apsukui ėžerelj,

Apvažia 
pamate

gyven

Chicagos didlaptai <praneša, 
kad Charles Grimm pasirašęs 
kontraktą metams laiko, kaip 
menedžeris besbolo jaukto va
dinamo Cubs. Nors jo alga vie
šai nepaskelbta, bet nužiūrima, 
kad jis gaus jos no mažiau, kaip 
$30,000 metams, .iis ir 
do vau j amo jaukto nariai 
pieši j 63 nebadaus.

Nes daug Amerikos
tojų greičiau pilvus susiveržę, 
ir nevalgę vaikštinės, ažuot pra
leisti nemačius besbolo loši.

Ir ne tik besbolo lošj. Par 
samdykit didelį beną, paduokit 
Billy Sunday ilgą ragą ir lai 
jis triubija; suruoškite “bedar 
bių parodą”, kaip kad darydavo 
Big Bill Thompson-—« su kiče- 
netu ant vieno troko, su iškep
tu meitėliu ant kito, su užrašu 
“hurrah for prosperity” ant tre
čio, ir tūkstantines minios seks 
paskui jus ,garbins jus kaip ger
būvio teikėjus ir didvyrius

The gręat American band 
wagon! Jis lošia svarbią rolę 
musų gyvenime.

Tą žino gerai politikieriai ir 
politikieriuikai, ir kuone kiek
vienas jų, pradedant gatvių šia 
vėju ir baigiant miesto meru, 
turi savo busterius, palaiko įvai
rius jauktus ir remia benus. 
Sukeikite daugiau triukšmo, di
desnį bildesį, paleiskite į dau
sas daugiau fejerverkų, ir jau 
toli pasirisite pasisekimo keliu 
patys ir pasitarnausite savo bo
sams.

Senovės Romoj turčiai tiekda
vo minioms duonos ir žaismių. 
Amerikos minios Šiandie, atro
do, labiau trokšta triukšmo ir 
žaismių, ne kad duonos.

ŽODIS CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpi
nei Patalpos, yra didžiausia lietuvių or
ganizacija Chicagoje — tūkstantis na
rtų ir virš $20.000 pinigų. Ligoje 
pašalpos yra trys skyriai: $6, $f0, $16 
— savaitėje — mokesčiai sulig sky
riams: 50 centų, 75 centai ir $1.25 
mėnesyje.
kių extra mokesčių nėra. Narys {sto
jęs Draugijon gali gyventi bile kur 
J. V. visur pašalpa išmokėta, 
narių įstojimas Draugijon šituo 
yra žymiai nupigintas. Nauji 
priimami nuo 16 iki 40 metų 
žiaus. Paduoti prašymą įstoti 
gijon galima pas bite vieną šios 
L . 
Draugijos pirminink

Vyrai ir Moterys gyvenanti Chicagoje 
ir apielinkėse esate nuoširdžiai kviečia
mi dėtis prie šios organizacijos. Taipgi 
kviečiamos ir čielos pašalpos Draugijos 
dėtis prie mus, nes tiktai skaitlingoms 
I 

nigais yra proga gyvuoti 
Jūsų! —

Pomirtines $250, kitų jo- 
Narys įsto-

Naujų 
laiku 

nariai, 
am- 

drau- 
Drau- 

gijos narį arba malonėkite kreiptis pas 
Draugijos pirmininką, Mickeviiius, 
3653 So. Halsted St., Tel. Y ar d s 4754, 
Vyrai ir Moterys gyvenanti Chicagoje 
ir apielinkėse esate nuoširdžiai kviečia
mi dėtis prie šios organizacijos. Taipgi 
kviečiamos ir čielos pašalpos Draugijos

organizacijoms nariais ir turtingoms pi- 
Laukiam 

Valdyba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CIASSIFIEDADS
Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951 ir 2952.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel- Victory 4965 -

Financial 
Finansai-Paskolos 
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AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBES?
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

Radios
GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS

Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra- 
dio ir visur. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atliekame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis.

CAPITOL RADIO LABORATORY
• 1737 West 47th St. 

Tel. Lafayette 7867

PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 
$18, Midgets $9.95. 2332 Madison
St. Atdara vakarais.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 apartmentai 5— 

4 ir 3 kambarių, Marquette Parke. 
Viskas vėliausios mados, pigios rendos, 
karštu vandeniu šildoma.

2624 W. 69 St.

MADOS MADOS
*^4 ‘ t

MADOS

v#1

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogau^ 
dantis yra nežvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Usterfae, dantų tepalas, valo 
' dantis nauju budu. Musu che

mikai pagalio* surado sustato 
kur* ištikro iveičia nedrasky
dama* dantų omales —■ ta* lun
ku* uždarini* pagalio* tapo iž- 
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKO darbo našlė moteris, prie 
prižiūrėjimo namų. Knygynas, Box 
44, 3210 S. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERN6 turi buti parduot* šią 
savaitę. Didelis 
Pigi renda. 
Paaukojimas. 
Bellwood.

stakas ir fixturiai 
Pagyvenimui. kambariai 

2718 St. Charles Rd.,

PARSIDUODA 2 kėdžių barbęrnė, 
prięžastis — apleidžiu miestą.

315 So. Homan Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui ,

DARBAS VISADA

2897 Kam nepatiks šis 
galima nuimti, arba jeigu norima prisiūti 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę,'

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais tartu su užsaky
mu.' Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Dept., 1789 
S®. Halsted StM Chicago. UI.

gražus modelis su “bolero” švarkeliu 
Sukirptos mieros 16,

švarką

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzd} No 

M tetos ..................... per krutini

(Vaidai ir pavardė)

(Adresas)

Don’t 
neglect 
Colds

Balčiai krutinėję ar gerklfije rali 
pasidaryti rimtus. Palenrvlnklt 
juos i 6 minutes su “Musterola". 
— “counter-lrrltant” I Uždedamas 
karta | valanda, jis turi sutelkti 
pagelbą. Milionų vartojamas per. 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Pirk farmą, busi bosas dėl savęs. 
Tamstos šeimynos ateitis bus užtikrinta. 
Iš netikėtos nelaimės parsiduoda arba 
išsimaino labai gera farma, *— 200 
akrų geros žemės, dalis įeina { mies
telį, su mišku, gyvuliais, mašinomis, su 
geru sodnu, visi budinkai kaip dvaro, 
stuba 16 kambarių, ant upės kranto, 
prie valstijos cementinio kelio. ši far
ma kainavo $30,000.00, parsiduoda už 
$15,000.

Turime »r daugiau didesnių it ma
žesnių farmų pasirinkimui.

J. SINKUS and Co.
1039 W. 69th St

L1ETUVIŠĘAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

271 AKRAI — PAAUKOJIMAS
Cash. išmokėjimais, ar mainysiu ant 

pajamų duodančios propertės. Du na
mai. puikios trioboš, žemė prieina prie 
ežero. F. A. Kibbe. Cpldwater, Mich.

CĄSH NAMAS
Mainymui mūrinis* namas. 3 pagyve

nimų ir krautuvė. Randasi Bridgeporto 
apielinkBj. Mainysiu ant'Bungalow. 
ant moderniško 2-jų flatų namo arba 
nedidelio ūkio Chięagos apielinkėj. 
Gera proga yra mainyti tiems, kurie 
gali morgiČių išsimokėti, nes šitas 
mas yra cash. Savininkas Antanas 
cikas. 2116 W. 68th St., Chicago, 
Tel. Prospect 1417.

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

ne- 
na- 
Ja- 
111.

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




