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No. 205

Streikuoją kasėjai 
ieško gubernatorio 
sankcijos pikietuoti
Gubernatriui atsisakius išpildy

ti jų reikalavimus, angliaka 
šiai kreipsis j federalį teismą

►

Von Papen tarėsi su 
Hitleriu Vokietijos 

kabineto klausimais
Fašistų vadui davė suprasti, 

kad Hindenhurgas netoleruos 
jo kaipo Vokietijos kanclerio

Gillespie, III., rugp. 29. — 
Streikuojančių Illinois angliaka
sių vadai kreipėsi į guberna
torių Emmersoną, reikalauda
mi sankcijos suorganizuoti nau- 
jį maršą j Pietinės Illinois ka
syklas, kur apie 4,000 kasėjų 
dirba, sutikdami su sumažinta 
$5 dienos alga.

Jeigu sankcija nebus gauta, 
ir streikuojančių saugumas ne
užtikrintas, streikieriai planuo
ja kr?iptis į federalius teismus. 
Jų vadai tvirtina, kad federa- 
liai įstatymai suteikia teisę an
gliakasiams ramiai pikietuoti 
dirbančias kasyklas.

VVilliam J. Boberts. streikuo
jančių “policy komiteto” narys 
pareiškė, kad naujas maršas į 
Franklin nebus organizuojamas 
iki valstija ar federalė valdžia 
išpildys jų reikalavimus. Per
eitą savaitę apie 25,000 anglia
kasių buvo atmušti, kuomet 
mėgino jmaršuoti j Franklin ap
skritį pikietuoti ten dirbančias 
kasyklas. Keli kasėjai buvo 
smarkiai apmušti buožėmis ir 
apšaudyti.

Tuo pačiu laiku streikieriai 
paskelbė, kad jie. darys žinks 
nius ištirti ar John Lewiso, ,U. 
M.W. of A. prezidento, dar
buotė Illinois, neprasižengė 
draudimui (injuction), kuris 
buvo 'šimtas du metai atgal, 
tikslu uždrausti Levvisųi kištis 
į Illincis unijos reikalus. .Jis sa 
VValkeriu mėgina priversti ang
liakasius 'nr:imti naują algų su
tartį.

Berlynas Vokietija, rugp. 29. 
—šiandien Vokietijos kancleris 
Von Papenas, apsaugos minis- 
teris gen. Kurt Von Schleicher 
ir fašistų vadas Adolf Hitleris 
turėjo pasikalbėjimą Vokietijos 
politiniais klausimais.

Pasikalbėjimo turinys yra 
užlaikomas paslaptyje, bet iš 
autoritetingų šaltinių žinoma, 
kad Von Papenas davė supras
ti, jog Hindenburgas jokiu bil
du netoleruos Hitlerį, kaip Vo
kietijos kanclerį, jeigu jam ir 
pasisektų sudaryti koalicinį ka
binetą su katalikų centru.

Tuo pačiu laiku Von Pape
nas ragino Hitlerį prisidėti prie 
valdžios pastangų atstatyti 
kraštą ekonominiai. Von Pa- 
peno kabinetas yra išdirbęs pla-
ną, kuriuo mano tai atsiekti. 
Plane numatoma išleisti 20,000, 
000,000 mk. (apie $500,000,000) 
viešųjų darbų ir pramonės at
gaivinimo programui, kuris į- 
vykintas, suteiks darbų 1,500,- 
000 iš 5,000,000 Vokietijos be
darbių. Pinigus žada sukelti 
išleisdami tam tikrus mokės 
čių certifikatus.

Valdžios kariuomenė 
traukia prieš Ecua- 

doro sukilėlius

Japonija siunčia 
“taikos pasiuntinį”

i Jung. Valstijas
Tokio, Japonija, rugp. 29. — 

Kadangi paskutiniu laiku pa
blogėjo Washingtono ir Japo
nijos ran tykiai, Tokio valdžia 
nutarė pasiųsti j Jungtines 
Valstijas “taikos pasiuntinį” 
laivyno admirolą Kichisaburo 
Nomura. Pasiuntinys savo lai
ku atstovavo Japoniją Washing- 
tone.

Guayaųuil, Ecuadoras, rugp. 
29.—Valdžios pėstininkai, arti
lerija ir orlaiviai šiandien pra
dėjo atakuoti sostinę Quito, ku
rią valdo išrinkto prezidento 
Neptali Bonifazo rėmėjai. Sos
tinė, anot oficialio pranešimo, 
atakuojama iš dviejų pusių. 
Neptali Bonifai laimėjo prezi
dento rinkimus, bet parlamen- 
itas pareikalavo jo rezignuoti.

Pavogė $400,000 iš Sici
lijos banko skyriaus 

Ryme
Rymas, Italija, rugp. 28. — 

Laikraštis Corriere della Serą 
paskelbė, kad Sicilijos banke 
skyriaus Ryme darbininkai iš 
eikvojo $400,000 banko pinigų 
ir pabėgo. Kaltininkai mėgina 
pasprukti, j Šveicariją ar Fran- 
riją.

Anglijoje sustreika
vo 200,000 audėjų
Londonas, Anglija, rugp. 28. 
Lancashire apskričio medvil

nės fabrikų darbininkai išėjo į 
streiką, protestuodami prieš že 
mas algas. Dabar streikas pa
lietė tik 200,000 darbininkų, 
bet greitoje ateityje apims vi
sos Anglijos medvilnės įmonių 
darbininkus.

Bet paskutinės telegramos iš 
Anglijos praneša, kad streikas 
nepasekmingas, nes daugelis 
fabrikų dirbą.

Chich^ai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, vakare ga
limas lietus; jokios permainos 
temperat liroje; lengvas pietva
karių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 67- 
93 taip.

Saulė teka 6:12; leidžiasi 7:-

[Acme-P. £5 A. Photo]

Akron, O. — Milžiniškas laivyno dirižablis, kuris baigiama statyti. Jis bus 705 pėdų ilgio.

Lietuvos Naujienos
Vokietės varo kontra

bandą į Lietuvą
Kybartai, Vilkaviškio tfpslą. 

—Kybartų pereinamajam punk
te sulaikytos Vokietijos pilie
tės Mina Herman ir Herta De- 
kert su 2 skardinėm spirito, 
kurį jos paslėpusios po rūbais 
norėjo pernešti į musų pusę. 
Pastaruoju laiku, atpigus Vo
kietijoj degtinei 40% (dabar 
literis spirito ten kaštuoja’ tik 
12 lit.), spirito kontrabanda 
pradėjo didėti. Kalbama, kad 
dabar Kybartuose esą tokių vie
tų, kurios slaptai kontrabandi
niu spiritu prekiauja.

Kanada daro dides
nius užpirkimus An
glijoje ir imp. šalyse
J. V. eksporteriai paneša didelius 

nuostolius

Projektas kovai su 
nedarbu Klaipėdos 

krašte priimtas
Lietuvių grupės balsavo prieš 

projektą. Priverstino butų 
tvarkymo klausimais

Klaipėda, rugp. 13.— Vakar 
įvyko seimelio posėdis, kuriame 
taip pat dalyvavo ir visa di
rektorija.

Trečiu skaitymu buvo priim
tas įstatymo projektas kovai su 
nedarbu. Dresleris ilgoj kal
boj stengėsi įrodyti, kad tas 
Įstatymas neprieštarauja kon
stitucijos 89 §-fui. Įstatymo 
projektą aštriai kritikavo visi 
darbininkai ir visuomenės są
jungos atstovai, kurie prieš ši 
įstatymą ir balsavo.

Seimelis, komunistų frakci
jos pusiulymu, nutarė pavesti 
ūkio komisijai peržiūrėti butų 
veikiančius įstatymus. Komisi.

Tiki, lakūnai Lee ir 
J. Bochkon, skridę į 
Norvegiją, dar gyvi
Norvegai mano, kad jie bus 

surasti; Mollison laukia prie
lankaus oro

Airija-Anglija likviduo
siančios žemės mo

kesčių ginčą
London, Anglija, rugp. 29.— 

Nors oficialiai šaltiniai kalba 
priešingai, Londone eina gan
dai, kad Thomas, Anglijos ko
lonijų ministeris, dalyvaudamas 
Ottawos ekonominėje konferen 
rijoje su Airijos delegatais su
rado būdą likviduoti tų dviejų 
šalių ginčą dėl Anglijai pri
klausančių žemės mokesčių. Ar 
De Valera su susitarimu sutiks, 
abejotina.

Hamburg, Vokietija, rugp.’ 
29.—Išgėręs nuodų mirė Hein- 
rich Wibel, pernai nuteisęs į 
kalėjimą du daktarus, kurie nu
marino 75 penkius kūdikius blo
gais priešdžioviniais vaistais.

Trondhjem, Norvegija, rugp. 
29.—Nors per kelias dienas ne
buvo gauta jokių žinių apie la
kūnus Clyde Lee ir John Boch 
kon, kurie mėgino nuskristi iš 
J. V. į Oslo, Norvegijos sosti
nę. Norvegijoj (tebetiki, kad jie 
bus kur nors užtikti gyvi.
Mollison taukia prielankaus oro

St. Johns, N. F., rugp. 29. 
—Anglų lakūnas, James Molli
son atskridęs iš New Yorko į 
St. Johns, išskrido i Harbor 
Grace, kur lauks prielankaus 
oro skristi į Angliją.
Transokeaninis orlaivis ištrauk

tas iš vandens
St. Johns, N. F., rugp. 29. 

—Lakūnų Thor Solberg ir Carl 
Peterson orlaivis, kuris įkrito į 
Paradise sąsiauri, pakelyje iš 
New Yorko j Norvegiją, buvo 
atitemptas į Argenta uostą. La
kūnai nenukentėjo.
“Skrendančioji šeima” laukia 

prielankaus oro
Port Meiner, Anticosti Salos, 

rugp. 29.—“Skrendančioji Hut- 
chisonų šeimyna”—tėvas, mo
tina ir dvi dukterys, laukia 
prielankaus oro kelionei į Lab
radorą. Jie pradėjo iš New 
Yorko, tikėdamiesi nuskristi į 
Europą.

Mirė Neyy Yorko majo
ro Walkerio brolis

Albany, N. Y., rugp, 29. — 
Saranp.c Lake mirė New Yorko 
majoro J. W*alkerio brolis Ge
orge. Walkerio bylos svarsty
mas bus atidėtas iki ketvirta
dienio. Gubernatorius Roose- 
velt per paskutines dvi savai
tes teisė Walkerį už šmugelį 
ir kyšių ėmimą. I . »

Japonija dalyvaus 
Chicagos pasauli

nėje parodoje
Tokio, Japonija, rugp. 29. — 

Japonijos valdžios atstovai už
tikrino Pasaulinės parodos or
ganizatorių dr. Allen D; Albert, 
kad Japonija parodoje dalyvaus. 
Tam tikslui Japonijos vyriau
sybė statys specialj pavilijoną.

P. Dakotos pienininkai 
rengiasi streikuoti

;Sioux Fall, S. D., rugp. 29. 
—Minnehaha apskričio pieni
ninkų darugija paskelbė, kad 
ryt visi pieno pristatytojai iš
eis į streiką, kovodami už au
kštesnes pieno kainas. Jie j- 
teikė ■ ultimatumą perdirbimo 
punktams, bet negavo atsaky-
mo.

Trečiadienį po piet
J. Vai. bus matomas 

saulės užtemimas
Užtemimo kelias eis per Ka

nadą ir šiaurrytines valstijas. 
Prasidės 2:04, piasib5igs 4:- 
02 po pietų

Ghicago, III., rugp. SO.-rByt, 
po .pkitų, šiaurinė Į e ir, Pi utinė je 
AmeriKoje ir Sibire bus mato
mas saulės užtemimas. Užtemi
mo kelias eis nuo Sibiro, pgr 
Kanadą ir dalį šiaurrytinių 
Jungtinių Valstijų. Apie 6,000 
mylių kelią užtemimas padarys 
j dvi valandas. '

Prasidės 2:04 valandą po pie
tų Chicagos laiku ir pasibaigs 
4:02. 2:04 mėnulis įslinks
tarp saules ir žemes kamuolio.

Chicagoje užtemimas bus tik 
dalinas, nes (79%), nes kelias 
nesieks tiek į vakarus. Pilnas 
užtemimas bus matomas Maine, 
ir dalyje New IJampshire, Ver- 
mont ir Massachusetts.

Mokslininkai iš visų pasaulio 
dalių suvažiavo i Kanadą ir 
Maine, kur mėgins daryti mo
kslinius tyrinėjimus ir užtemi
mą nufotografuoti. Observaci- 
jos bus daromos ryšy su Ein
šteino teorija.

Ottawa, Kanada, rugp. 22.— 
Liepos menesi, Kanada' užpir
ko apie 30% visų importų An
glijoje ir imperijos šalyse, kuo
met pernai, liepos mėn. užpir
ko tik 25%. Prie nuošimčio pa
kilimo greičiausiai prisidėjo im- 
merijos ekonominė konferenci
ja. Per vieną mėnesį J. V. eks
porteriai 'panešė $15,000,000 
nuostolio. 

« * 
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jos frakcija savo pasiulymu no
ri priverstinį butų tvarkymą į- 
vesti ir krašte, kaip kad jis vei
kia Klaipėdos mieste. Tas pa
siūlymas seiųielio nebuvo dįs- 
kusuotas, tačiau iš atskirų frak
cijos atstovų pareiškimų gali
ma buvo suprasti, kad seimelio 
dauguma ne tik kad krašte ne
norėtų įvesti priverstinį butų 
tvarkymą, bet sušvelninti jį ir 
Klaipėdos mieste.

Rusijoje, dar penki 
nuteisti mirti už 

grudų vogimą
Maskva, rugp. 29. — Penki 

turtingi Ukrainos ūkininkai, 
tarp jų moteriške, nuteisti mir
ti už vogimą grudų iš kelių ko
lektyvių ukių.

Mokytojai mokosi dar
žininkystės

Norman kalba apie 
skolų panaikinimą -
New York, rugp. 29. — J. 

V. viešįs Anglijos banko gu
bernatorius Montagu Norman 
tarėsi su vietiniais bankierrais 
aukso pamato, karo skolų ir 
reparacijų panaikinimo ir kas
dieninių reikmenų kainų pakė
limo klausimais. Kelias dienas 
atgal dalyvavo federalio reser- 
vo tarybos susirinkime, kur tie 
klausimai buvo iškelti.

TAURAGĖ. Mokytojų semi
narijos mokiniai, daržinin
kystės mokytojo p. Valeckio 
vadovaujami, kasmet mokyk
los darže sodina įvairių dar
žovių. Šiemet daržovės gerai 
užderėjo. Be to, mokiniai vei
sia jauną sodą, kuris gerai 
prižiūrimas neužilgo duos vai
sių. Baigę seminariją moki
niai bus ne tik mokytojai, bet 
ir daržininkai.

Boikoto teroras spau
džia Shanghajaus 

pirklius
Shanghai, Kiniją, rugp. 29.— 

Nuolat gaudami grasinimus nuo 
kinų patri jotinių teroristinių 
organizacijų, kurios Verčia pirk
lius boikotuoti japonų prekes, 
kinų krautuvninkai kiniečių 
distriktuose pasirengę persikel
ti į franeuzų ir tarptautinį 
kvartalą. Prie kai kurių pirk
lių krautuvių rastos bombos ir 
buvo išdaužyti' langai,

St. Joseph, Mich., rugp. 29. 
—-St. Joseph upėje paskendo du 
žmonės, kuomet nuo tilto nu
krito jų automobilis. Kiti ke
turi išsigelbėjo.

Shanghajtis susirūpinęs 
Kinų Japonų santy

kių blogėjimu
Sha'r.ghajus, Kinija, rugp. 28. 

—Shanghajuje, kur ėjo Kinijos 
ir Japonijos mūšiai šių metų 
pradžioje, jaučiamas didelis su
sirūpinimas nuolat blogėjan
čiais Kinijos ir Japonijos san
tykiais. Kinijos vyriausybė re
mia boikotą prieš japonų pre
kes, o Japonija į tai labai krei
vai žiuri ir grąsina vėl naudo
sianti jėgą, jeigu toks dalykų 
stovis tęsis ir toliau,

į Į f... '  ....................... n, .

Grafas Zepelihas vėl 
traukia | Braziliją____

Berlynas, Vokietija, rugp. 29. 
— šiandien didžiulis vokiečių 
dirižablis “Grafai Zepelinas” iš
skrido į Braziliją, šįmet zepe
linas jau padarė eilę kelionių 
iš Vokietijos į Pietinę Ameriką. 
Važiuoja šeši keleiviai. “Grafo 
Zepelino” komaridierium yra 
Dr. Hugo Eckner.

Nužudė dvi moteriškes 
ir nusinuodijo

Baltimore, Md.,, rugp. 29. — 
Tūlas William Gregory iš Ken- 
tucky, policijos suimtas, prisi
pažino nužudęs dvi moteriškes 
Girace Gregory ir Eileen Prit- 
chard. Vėliau pats mirė nuo 
nuodų, kuriuos paėmė dar prieš 
suėmimą.

Detroit, Mich., rugp. 26. — 
Gaisre sudegė buvusi chicagiete 
Abbie MacDougall.

Ūkininkų vargai
Marijampolė. — Ūkininkai 

skundžiasi, kad kai kurie pra
dėjęs verstis pieno ukiu, bet 
ir pieno ūkis dabar tiek atpi
go, kad už pieno literj Marijam
polės pieno perdirbimo b-vė da
bar moka tik iki 11 centų, o 
privačiai pirkliai moka nuo 15- 
16 centų ųž literį, bet privačiai 
pirkliai reikalauja tik šviežio 
pieno, o b-vė priima įvairų.

..Vėsula artinasi prie. 
Floridos

Miami, Fla„ rugp. 29.— Nuo 
Karibų salų į pietines J. V. 
valstijas, ypatingai Floridą, 
traukia smarki vėsula, kuri jau 
nušlavė Karibų salas ir Nar
šau.

-—   ,

Italijoje ruošia jaunus 
berniukus į kareivius
Rymas, Italija, rugp. 29. — 

Netoli Rymo suvažiavo 10,000 
jaunų 14-18 metų berniukų, pri
klausą prie fašistų jaunuolių or
ganizacijų. Jie bus mokomi ka 
rinių pratimu. ’ > ; \
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Westville, III
Iš angliakasių gyvenimo

RADIOS

PLATINA IR

cigaretuose

Tas pokaHs lengvą Uiėktes

C<$pr,, 19H1

Jo nėra Luckies 
. . lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

Priimam jūsų senų Radio 
arba Pianų kaipo dalį j- 
mokėjimo.

atkakliai
845 melais

sėkmingą meto 
odos ir augini

Prieš kiek laiko mano rasi 
nys tilpo “Naujienose 
susilaukiau labai aštrios kri

puikus tabakas, jį tinkamai pa- 
sendinus, ištiokinus, perleidžiamas 
per pagerinąmąLucky Strike*valy
mo procesą, kuris žinomas kaip'- 
“It’s t oas ted”. Štai kode 1 kiek vieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
letigvi’ cigaretai. '* ’4

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SptcialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, nžnuodijimą krato? 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos -skausmus/ skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės „skaudėjimų 4c paslaptingas „ligas. Jsigu .kiti sM* 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jjs jums gaji padaryti. 
Praktikuoja per daugeli met9 k išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai.

jie įsitikintų, kad dar- 
Tūo keliu 

nepalyginamai 
negu

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina melams 2 dol„ pusei metų 1 dol. 

' ' • •• * . z ‘ i ' • ’ ’ ! 1Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

DAUG PACE 
RINT0S.

Vėliausi
^ODELIAI

Q LENGVA 
° YRA 

Pinigų

RADIO SERVICE 
M. SKILĘS 

M«-rtr<>-4<*chnikii»—Rtulio 
856 Archer Avė., 

Tcl. l.AFAYETTE

irnogus paradytų geresnę knygų, pasakytų geresni pamokslų, ar padarytų tobūlesnius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus milko tankmėje, vistiek pasailtis iki jo durų'pramins takų.** 

. - - ® i . RALPH VALDO EMERSON.
Ar Šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pataukš užgiris ir priima Lucky Strike?

[Acme-P. U A. Photo]

Viena, Austrija. — Johann 
Sehober, liiiVasik’ prenhjeras, 
kuris rugpiučid 18 d. pasimirė 
niro širdies lifcos. ’1' ■ ' 1

kj4T ES perkame puikiausią, * patį 
Ftf* puikiausią tabaką Visame pasaU- 
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu čigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

Tai labai liūdnas reiškinys, 
bet taip yra 
n hnči aiš prczidėfllb ’’tetikimais 
mes visi dat’binitikai atiduo- 
tuniėihie' savo balsus už Nor- 
man Tliomas, tai nepraeitų 
daug laiko, kaili kapitalisti
nes pa 
tų, nes 
Liniukai turi jėgų 
butų 
daugiau laimėti, negu strei
kais, kurie dažnai yra netiks 
liai vedami.

Šiais laikais angliakasiai 
tikrai turi daug vargo ir rū
pesčių. Tie vargai neaplenkė 
nei musų kolonijos. Kaip 
skaitytojams yra žinoma. 
AVestvillej nesiranda jokių ki
tų išdirbysčių, kaip tik ang
lies kasyklos. Ir hi pačių be
pasiliko vos trys. Prieš kele
tu metų mes turėjome net de
vynias kasyklas. Dauguma 
jų dabar užsidarė. Iš kasyk
lų. kurios dar dirba, viena 
priklauso Peabody Coal kom
panijai, o kilos dvi United 
States Fuel kompanijai.

tokiais laikais, 
Kol mes anglia- 
kiti darbininkai 
politikoj, tol su 

visai neno- 
skaitytis. Tų tiesų luri-
suprasti. Tad ateinan-

i rinkimais visi balsuoki- 
už soči

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX

24 North Wabash Avė..
Suirę 1134- 1 1 36 Tel. Central 3588

Aš specultzuojuos sekamose ligose 
Be Operacijos

Hernia (Ruptura) Goitcris,
Varicose Veins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
domos naujais sėkmingais metodais 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v

Nedėliomis pagal sutarimą.

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos: 

..__ 10-12. 2-4 p.
v p., 7-8 vakare
a Panedėliais, se-

- m redomis ir pėt-
: nyčiomis p o

,/mI pietų gydo li-
IgĮiyijaBpgy * fl| gonius ofise už

MET. pusę kainos iš
Pažasties sun- 
kių laikų. Re-

■toFvįf, ■ umati/.mo
- dymas -— spe-

Jįffįf Mdalumas.
Ofiso TcL 
Cicero 4 9 

........ Rez. Tel.
- Cicero 365 6

tikos. Km kurie net rado reL 
kalingu pavadinti manė ir šio
kiu ir tokiu . D arė spėlib j imu 
manė c'shnt Walkcriė agentu. 
Galiu tik tiek pasakyti, ’jO$ aš 
niekam neagentaiiju. Ra
šikli taip, kaip nitth atrodo 
dalykai. ’ " Angliakasių rėkalai 
iriau gal yta neblogiau žino
mi, kai]) ir bilc kuriam kitam. 
Per keletu desėtkų metų, ku
riuos praleidau kasyklose, aš 
visko patyriau 
gy^enaii 
riti teisės ir viešai 
savo niromorię. Manau 
tai ’ kidkviiėnė žmogaus privi- 
legija; " '"i"1

Leistis į tolimesnius ginčus 
vargu užsimoka. Tečiau ry- 
šyj su 1 streiku 1 aš noriu pa
brėžti1 vlėrių ryškų faktų. Iš 
ititisiį kolonijos važiavo į 
Sptingfičldų špecialis komi- 
tdtftš, kuris turėjo prižiūrėti 
balsų skaitymų. Paskui tas 
kdbHtetak 11! buvo • nuvykęs į 
W(&t' Frankfbrt. Žinoma, su- 
vsidarė kelibfiės išlaidų, kurias 
teks padengti angliakasiams, 
kaip tik jie pradės dirbti.

Bėda-su mūsų unija yra ta, 
kad joj esti plačiai išsivystęs 
grabas ir “rėd' tapė”. Kas 
nukenčia, kas ne, b angliaka
siai tai' Visuomet. Štai kodėl 
aš dar khrttį noriu pakartoti 
savo nuomonę: streikais mes 
daug ko negalėsime nuveikti, 
o ypatingai 
kai], dabar, 
kasiai ir visi 
busime silpni 
mumis kapitalisai 
res !
me 
Čia i s 
me už socialistų kandidatų į 
prezidentus, Normų Thomasų.

— Senas

dėl menko da|yl<6. Kompa
nija įtaise elcktrlkines lempas 
ir įsakė anglies privcžčjams 
jas nhudoti.’1 Pastabieji pasi- 
priešiilb. Padarinyj kilo 
streikas. Kompanija keliems 
mėnesiams ^visiškai uždarė 
kasyklų. Per tų laikų aš be 
tik pravalgiau savb $200, bet 
dar ir bučernei įsiskolnau 
$230. Kai darbai pradėjo ei
ti, lai teko labai susispausti, 
kad atmokėjus ta skolų. O 
kur šešių menesių uždarbis,’ 
kurį bučiau gavęs, jeigu tas 
beprasmis streikas nebūtų bu
vęs paskelbtas? ’ - ! ’

. ILJ.

Aš patyriau dar tokį daly
kų : kaip tik angliaknsfanis 
pasisekė iškovoti geresnį mo
kestį, tai tuoj krabtuvibinkdi, 
kaip susitarę, pakelia aukštes
nes kainas savo prekėms. Žiū
rėk. jau už .mėsos svarų rei
kia keliais centais btinnginu 
mokėti. Kitos reikmenos jr^i 
pabrangsta. Galų gale anglia
kasiai savo didesniu uždAH)iir 
netenka pasidžaugti.

Man rodos’, Kad prie dabar
tinės santvarkos angliakasrai 
neturi jokios progos sulaukti 
šviesesnes ateities. Spbradiš- 
kais streikais mes daug nepc- 
šime. Jeigu šiokių tokių leng
vatų bei didesnį uždarbį ir 
pdšiseka laimėti, tai tuo dari- 
ginu kiti pasinaudoja. Mano 
supratimas yra tokis: visi an
gliakasiai ir kiti darbininkai 
privalo sudaryti tvirtų poli
tinę partijų ir dalyvauti rin
kimuose. Darbininkų parei
ga yra nutraukti visus ryšius 
su kapitalistinėmis partijomis 
ir balsuoti už tuos žmones, 
kurie rūpinasi darbininkų 
reikalais. O tokiais žmonėm 
mis šiandien vra socialistu 
kandidatas į prezidentus Hor-i 
man Tliomas ir kiti jo šalinin-

Reikia neužmiršti, kad ka
pitalistai turi didelę jėgų ir 
moka gudriai darbininkus 
suvilioti; vienus paperka, o 
kitiems kokį politiškų darbelį 
pažada 
ir nevestų agitacijos 
prastai yra laike rinkimų. O 
kai praeina rinkiniai, tai su 
tais suvioliotais darbininkais 
politikieriai nenori ne susi
tikti ir į juos absoliučiai jo
kio dėmesio nekreipia. Jie, 
mat, gerai žino, kad darbinin
kai nėra susiorganizavę ir 
todėl nesunku juos už nosies 
vesti.

kx<la jnMij radio 
NEVEIKIA

: ar justi Ratilo yra gerai
> j elektrom autlett>.

ar visos tūbos dega.
anten.)—išlaukinius Ha- 

nšrh atsiliuosavę. Jeigu 
priežasties, tai pašaukite 
Doleri mes sutaisysime ju- 
taipgi pardiKHlam Radios 

žemiausias kainas

dolerių sutarties. Tačiau dir
ba tik dvi dionas per savaitę. 
Iškasta anglis prie kasyklos ir 
tcbegulii hes niekas jos ne
nori atsiimti. Dirbantieji 
gauna nors kelis dolerius nuo 
bado atsiginti. Daugelis ang
liakasių, kuriems jau teko ge
rokų laikų be darbo išbūti, 
yra labai nusiminę. Jie vaik
što nuliūdę ir laukia tos die
nos, kada kasyklos atsidarys.

Eina visokių grasinančių ir 
gąsdinančių kalbų. Dirban
tieji yra smerkiami. Bet vis
gi reikia įeiti į žmonių padėtį. 
Iš tiesų, kų žmogus gali da
ryti. kuomet jis visiškai nebe
turi pinigų? Artinasi mokslo 
motai. Vaikučiams teks lan
kyti mokyklų. Reikės jiems 
pirkti knygų, šiokių tokių dra
bužėlių ir čeverykų, o čia ki
šenėj nei cento.

PARYŽIAUS TERIOJIMAS 
“Gamta savo Zahsmoj” - pagal 
didį francūsiį tapytoją Luminais 
. •. įkvėptas neprijaukinUi nordą 
laukinio iiaurumoį 
paėmus Paryiių 
Kristui giniut,

Nesakau, kad visų angliaka
sių yra tokia rusti padėtis. 
Vienok galiu drąsiai tvirtinti, 
kad musų kolonijoj apie pu
se angliakasių tiesiog jirisiar- 
tino liepto galo, — jų visos su- 
taupos išsibaigė ir daugelis 
gerokai įsiskolino. Per kelis 
paskutinius metus jie neturė
jo progos bent kiek dangau 
dolerių atidėti “juodąjai die
nai”, nes jie tegalėjo stumtis 
diena iš dienos. Sakysime, 
per paskutinius dvejotą melų 
teko išdirbti tik po 122 die
nas. Prie tokių aplinkybių 
tebuvo galima tik šiai]) tai]? 
prasistumti. štai kodėl ang
liakasiams pasidarė riesta, 
kaij) tik jie atsidūrė bedarbių 
eilėse.

Į LIETUVI 
greičiausiais ^unj laivais 

per BREMENĄ

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės:

1 30 W Randolph St.. Chicago, 1:1 

NORTH GERMAN 

L L O Y D

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
suimining pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi

Peabody kasykloj, kuri pri
klauso lUinois Opera tors aso
ciacijai. darbai prasidėjo nuo 
pat kontrakto pasirašymo die
nos. Kitos kasyklos asociaci
jai nepriklauso ir todėl su 
jomis sutartis riikia daryti 
atskirai. Derybos jau veda
mos nuo rugpiučio 16 d., bet 
kada jos bus užbaigtos, tai 
negalima pasakyti.

LIETUVIŲ

BRAZILIJOJ \
Brazil — S. Paulo, ^ųa dą

Metinė pi'ciiunieniln S. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

Pasidaryti 
Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- j 
žės Kultūros, kuri £ 
pasirodė tokia sek- " 
minga per daugeli 4 
metą. Dieninės ir a 
vakarinės klesos. ’ 
"Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigą.'* . « '

HEIM SCHOOL
OP BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Enjhwood 4634

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI 
l'atarhi. kt| dury t i

I l’EIl/.IVREK 
'.'ikbnrktiiotn*

? PEI4ŽII HRK 
:• PERŽIKRfcK 
■li<> Orai it’ — ar 
nc'-'alitt' surasti 
iuus. I'ž Vieni) 
si) R uito. --Mes 
tisų iMiii-bytiMiĮ 
Chtcag’ojo. s 

General Radio Store
LABORATOKV 

V et Iš jas 
Inžinierius
Chicago

H195

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Per keletu desėtkų metų aš 
dirbu anglies kasyklose. Ang
liakasių gyvenimas ir jų var
gai man gerai yra. žinomi. Už 
jų būklės pagerinimų aš visą 
laikų kovojau ir šiandien te- 
bekovoju. Atsimenu, kek mes 
turėjom vargo, kol iškovojo
me 8 valandų darbo dienų ir 
atlyginimo nuo $1.75 ligi $1.90. 
Tai buvo 1898 m. Už anglies 
tono prikrovimų mokėjo 22 
centus. Vėliau kova buvo ve
dama dėl geresnio uždarbio. 
Buvo ir klaidų padaryta. Kai
lio pavyzdį aš imsiu pats sa
ve. Per didelį vargų susitau
piau $200. Kilo kivirčai visai

nepriklausomos, pažangios irti ieties dąrbinfnkiį 
laikraštis yra'. •; /

AM.tn A

WISSIG,
Specialistas iš

Rusijos ■

3417-21 So. Halsted Street
____________________ Tcl. BOULEVARD 8167—4705 j__________________

W. C. F. L., 970 kilocycles, nuolatinis Radio programas 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po petų.

VICTOR, SPART
OJ, FADA, 

PHILCO3 « 3

200 Radio setų pasirinki
mui Šalę prie šalies už 
dabartines mažas kainas.

visko per- 
Todel, gal būt, tu- 

paSakyti 
kad

4^00 Wcst 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford .5573
• ... _
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GARANTUOTI
. .GARSINTOJAI

čia jus rąsite firmas, kurios
| , •< į įvertins
JŪSŲ PATRONAVIMĄ 

ir
NORMALŲ PIRKIMĄ

įas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
Čia rasite parinktą sąraša biznierių, kurie yra verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir remi 
mas šių firmų bus įvertintas. N A U .1 1 E N 0 S.

PASIŽYMĖJUSIOS
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Hmoktl

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Dle Maklng—-Automatic Screw 

Machines.
Malas uždarbis besimokinant

Jlmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rų darbų ant modemiškų mašinų. Be kny
gų. Geriausia prirengiama už žemų kainų 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankykit 
| mokyklų, ar rąžykite dėl nemokumo ka
talogo. ;
ALL1ED SCREW MACH1NE CU.

524 West Monroe St.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.
Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės už ekonomi
jos kainas. Visų rūšių nuo $2,50 ir augA. 
Matracai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atailankykit į mūšų sankrovų, 
pamatykite musų prekes, pastebėki te mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tel. NORMAL 1290.

Western Coal 
& Supply Co.

Kokybė—Patarnavimas—Svarumas

ANGLYS. MEDŽIAI, KOKSAI.
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

Patys pašalinkite skausmus ir kentėjimus 
nuo Dieglių. Pilvo Skaudėjimo, Zyvatavi- 
mo. Kvaitulių. Mėnesinių Periodinių Mė
šlungių. vartodami LEMKE’H STOMACH 
DROPS. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lemke’s Rtomach Dropa pašalindavo skau
smus pilve ir viduriuose. Gaukite Šiandie 
tMinkų iA savo aptiekininko.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co.

i , :—------------- ‘M. --

Lemont Dairy Co.
Augštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI
Riebus Pienas ir Smetona

Pienas yra geriausias maistas dėl visų 
Greitas pristatymas.

W no LES AI. E ir RETAIL

840 W. 31st St
Tel. VICTORY 1113

DREXEL ICE CREAM CO
Išdirbėjai ir

Tyro Skanaus
Urmininkai 
Ice Cream 

Ledų. Užsakymai
Telefonu Victory 1164 

bus greitai išpildyti.
Specializuojamas aptarnavime 
Piknikų—Bankietų—Pramogų 

30th St. ir Shields Avė.

ir

00i’REHE
Yra gyduolė kurių vartojama išlauki
niam gydymui kaklo gilės—goi torio Ji 
pagydė daugelį sergančių šia liga. Si 
Hg*u praaiplatinuHl tarp mote-
nj. GOITRENE sėkmingai pagydė kiek
vienų. kuri nelaukdama atsikreipė pas 
mus. Rašykite mums ir mes jums tuo- 
maus iSsiųsime laiškus dėkingų ligonių 
kurie paliudys šios gyduolės sėkminga gydymų.

THE GOITRENE COMPANY 
3338 W. O.3rd St., CHICAGO, ILL.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gčrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
.Tusu orderis biis be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy S t.
CHICAGO, ILL .

Midwest Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
Namų Pakėlimas, Karpenterystė, 

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami $235 ir augš. Cemento 
pamatai. $5 (mokėti, likusius Išmokėji
mais ,

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

TIKTAI 
$1.00 

ĮMOKĖTI

TIKTAI 
00c 

J SAVAITE

i , dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Mes pristatysimo į jūsų namus ar ofisų 
A| stebėtinų J’»dio^ bct

Specialiai Įrengtas dėl policijos pasau
ki mų. Pristatomas ir pritaisomas. Be Red 
Tapė. . .

Kaina $14.05 Pilnai. 
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RAD1O STORES
1242 S. HALSTED CANAL 2178^

Atdara vakarais ir ncdėliomis.

DABAR YRA LAIKAS
MOKINTIS

Z > OROStRS KTH.TURĄ nr 
/A\ BARBKKIAVIM4

Naujau trumputi kursas 
,cis užsidirbti algų 1 
tris savaites. Musų 

*A’ W j visuomet priein a m a s 
—regulluris kursus leid- 

žiu uždarbiauti besi- 
inokuant.

Dvi mokyklos Chicagoje. Viena už pusę 
kainos. Ateikite, raSyklte ar Saukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie VVabash
Tel. CENTRAL 6303

Geriausios Anglys
ir Patarnavimas

Telefonuokite 

GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

Iii. ir S. E. Missouri valst., nuo 40 iki 
600 ak., su triobomis. $25 už akrų Ir 
aug.: arti miestų, mokyklų, bažnyčių: 
geriausia žemė: geri marketal Ir trans- 
port.: 1/4 cash, likusius per 20 metų. 
Priimsim Chįcagos R. E. bonus ar 1 mor- 
gičius, kaipo jmokėjjmų.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1060 W. Dlvlslon St„ Chicago, III.

GREENHUT & CO

BV.

Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEVOS, 
IIARDIVARE

Duteh Boy White Lead $0.38 nž 100
Sienoms Popiera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos ir borderls pilnai, 07c.
3 sankrovos

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė. 
9238 Cottage Grove Avė.

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

3719 S. Kedzie Av. Tel. Lafayette 9456 
Keli specialai tiktai šiai savaitei:

Va. Chesnut kietos anglys .......... $12.50
Tikri Kopper Coke, visų didumų $8.00 
Petroleum Carbon Coke, Štili Run $5.70 
Illinois Lump, Egg ar Nut, mažai 

pelenų (atitinka Chicagos mokyk
lų reikalavimams)* .........  $5.90

6.00 
6.50 
6.75 
8.00 
7.50

Pocahontas Mine Run, 35% šmotais 
Pocahontas Mine Run, 50% šmotais 
Pocahontas Mine Rup, smulkus .... 
Pocahontas Lump, Egg ar Nut .......
Black Band Lump, Egg ar Nut ....

Jei norėtumėt kitų didumų ir rūšių, 
mes galime parūpinti. Kokybė garan
tuota. Jei nebūtumėt patenkinti, mes 
atsiimsime anglis ir sugrąžinsime pini
gus už nesuvartotą dalį. Jums apsi
mokės ištirti pirm duoti * užsakymą. 
Tiktai patelefonuokite. Musų Service 
Depe, yra jūsų patarnavimui. Jus galite 
paduoti užsakymą dabar, kad pristatytų 
vėliau.

Great Lakęs College
t Yra smagu musų skaitytojams, ypač 
■ musų jaunimui — berniukams ir mer
gaitėms, — rekomenduoti Great Lakęs 

[College, kuri randasi 6429-6443 She- 
I ridan Road. ši. kolegija su dideliu šta
bu patyrusių mokytojų, dabar pasiūlo 

' jaunuoliams-ėtns nepaprastą progą pa* 
siekti puikią profesiją būtent aptieko-

: rystės ir radio darbo.
Aptiekorystės skyriuje, jaunuoliai-ės 

po priežiūra kompetentiškų mokytojų 
yra į trumpą laiką nuodugniai priren-

Patogumai studentų pamokos 
Pil-

giami prie aptiekoriaus pagelbininko eg
zaminų, _ 
yra duodamos po piet ir vakarais, 
nas kursas kainuoja tiktai $35.

Greta daugelio kitų kursų, 
Lakęs Collegc pasiūlo radio darbo 
taikomą tiems jaunuoliams, kurie 
rimtai pasiryžę siektis gerai apmokamos 
radio profesijos. Tas kursas butų nau
dingas visiems, kurie dalyvauja lietuvių 
radio programuose. Pamokos yra duo
damos radio ekspertų visose su radio su
rištose strityse.

Platesnių žinių apie Great Lakęs Col- 
lege ir jos teikiamus kursus galima gauti 
arba asmeniškai atsilankant į kolegiją, 
arba rašant augščiau minėtu adresu, ar 
telefonuojant Briargate 4727.

Great 
kursą, 

yra

Central Farm Sales 
Corporation

Atėjus sunkesniems laikams žmonės 
pradeda gryšti į farmas, kur gyvenimas 
yra pastovesnis ir labiau užtikrintas. 
Žmonės teiraujasi kur geriau pirkti far 
mas. Central Farm Saks Corporation 
1660 W. Division St., tel. Humboldt 
7764, atstovauja didelę gyvasties ap- 
draudos kompaniją ir pasiūlo farmas Illi
nois ir S. E. Missouri valst., didumo 
nuo 40 iki 300 akrų, su triobomis, arti 
miestų, mokyklų ir marketų. Farmos 
yra geros, bet jos pasiūlomos už labai 
žemą kiekvienam prieinamą kainą. Kor
poracija sutinka priimti kaipo įmokė- 
jimą už farmą. Chicago Real Estate bo
nus ir pirmus morgičius.

Verta kiekvienam pasiteirauti apie šias 
farmas ir Central Farm Sales Corp. mie
lai suteiks kiekvienam platesnių žinių, 
kas tik kreipsis prie jos asmeniškai laiš
ku ar telefonu.

Lemont Dairy Co
Perkant kokias prekes gerai yra pat

ronuoti tas firmas, kurios yra prielan
kios lietuviams. Tokia yra Lemont 
Dairy Co., kurios didelė ir gerai įrengta 
pieninė yra adresu 840 W. 31 St., pa
čioje Bridgeporto širdyje-^

Iš tos .pieninės tūkstančiai šeimynų 
yra aprūpinamos geriadsiu pienu ir Sme
tona. Jos pristatymas siekia nuo upės 
į pietus iki 95 gt.. ir į rytus iki Went- 
worth Avė. Publika yra maloniai kvie
čiama atsilankyti į šią pieninę, prisižiū
rėti naujausioms pasteurizavimo ir re- 
frigeracijos mašinoms ir kaip švariai ir 
rūpestingai pienas priruošiataas pristaty
mui į jūsų namus.

Reikia pasakyti, kad pienas yra svei
kiausias ir geriausias iš visų maistų, 
ypač kada jis paeina iš Lemont pieninės.

40 Metų Progreso

Moler atidarė 
mokslas buvo

1933 m. Chicago švęs 100 metų su
kaktuves. Tai pačiais metais Moler 
System of Collcgc, kuriose moterys ir 
merginos mokinamos grožės kultūros ir 
vyrai ir jaunuoliai barberystės, švęs 40 
metų sukaktuves. 1893 m,, laike pa
saulinės parodos A. B, 
pirmą mokyklą, kurioj 
taip sutvarkytas, kad į kelis mėnesius 
buvo išmokinama to, ko pirmiau reikėjo 
mokintis per kelis metus. Dabar jis turi 
skyrius veik visuoseid dėsniuose miestuose. 
Dabar Moler mokyklos padarė dar vieną 
žingsnį prickyn: greta savo reguliarių 
kursų, pradėjo teikti trumpus 3 savaičių 
kursus, 
biauti. 
kiamas už pusę kainos.
biams išmokti švarų ir gerai apsimo
kantį amatą, kur darbininkų pareikala
vimas nuolatos didėja ir didės. Vidur- 
miesčio mokyklą randasi 59 E. Monroe 
St., kampas Wabash Avė.

Besimokinant galima ir uždar- 
Vienoj mokykloj kursas tei- 

Proga bedar-

Pullman Trust and 
Savings Bank

Seniausias bankas Calumet distrikte

nėra šalies, valstijos ar miesto Nieko 
istorijoj įdomesnio kaip bankai ir fi
nansinės 
progreso, taipgi nuo sugabumo jų ve
dėjų. priklauso augimas ir gerovė tos 
apielinkės kurioj jie randasi.

Vaizdingas pavyždis konservatyvaus 
progreso yra paskiausia finansinė atskai
ta Pullman Trust 8 Savings Bank, ku
ris randasi Pullman priemiesty, prie 111 
St. ir South Park Avė.

Pullman Trust ® 
lieka abelną bankinį 
pimo ir komercinius 
už juos nuošimčius, 
damą ir tvarkomą 
tvarkyti palikimus ir kkitokį turtą Jis 
kolektuoja dėl bankų, firmų ir pavienių 
asmenų, siunčia pinigus į visas pasaulio 
dalis, renduoja saugaus padėlio • dėžutes 
ir atlieka kitas bankines funkcijas.

Tūkstančiai žmonių išsiėmė pinigus 
iŠ bankų per pereitus kelis mėnesius. 
Daugelis jų slepia pinigus savo namuose, 
kas yra labai pavojinga ir kartu tie pa
slėpti pinigai niekam rifeneša naudos. 
Pullman Trust and,Savings Bankaš tei
kia saugumą padėtiems jame pinigams, 
nes jis dabar yra valdomas Pullman Cat 
Co., valdančios milioninius kapitalus ;!# 
dideles dirbtuves.

įstaigos. Nuo jų augimo ir

Savings bankas at- 
biznį, priima tau- 
depozitus ir moka 

Jis turi gerai ve- 
trust departamentą

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

$2 įmokėti, $2 į savaitę
Pilnai akkredituota

5 North Wabash Avė.
Kesner Bldtf. 7-tas augštas. 

CHICAGO, ILL.

BARTA&LEJCAR
Pirmiau buvo Barčai and Barta 

YVholCHiilo ir\ Rotall Pardavėjai
Malevy, Aliejaus, Stiklą, Sie

noms Popieros ir 
VarniŠių

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 9500

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4008 

3354 W. 26th St. 
Tel. R0CKWELL 1740

vov”

nei

KOKYBRS PRODUKTAI PER VIRS 50 
METŲ

Mes visuomet parda
vinėjome tik geriau
sias kokias galima 
gauti prekes. Musų 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada jus norite 
M O L T O, APYNIŲ, 

" BOTTL1NG REIK
MENŲ, CORDIALS 
EKTRAKTŲ, PRIE
SKONIŲ ar VYN
UOGIŲ KONCENT- 

RATŲ, pirkite čia, kur jus tikrai gausite 
pilnų verte už jūsų doleri. 
RASMINT BEVERAGE Co.
2405-97 Archer Avė, Tel. Victory 0047

0AKRIDGE
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 

l*o pilna Amžinu Priežiūra. 

Žemos kainos.

Jus esate kviečiami atlankyti Oakridgre ir 
apžiūrėti jų nepaprastų gražumų ir įren
gimų.
Roosevelt Road, 1 /4 mylios I vakarus 

nuo Manhelm Road, Illllside.

Tel. Miansfield 9578

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Uždaryto Universal 
State banko depo- 

zitoriu reikale
Dauguma Universal 1 Štate 

banko depozitorių įdomauja, 
kas yra nuveikta komiteto iki 
šiol. Kili net spėlioja, kad jau 
kai kurie komiteto nariai par
sidavę buržujams ir nieko ne
veikia, ir tiktai laiką vilkiną, 
kad buvę banko direktoriai 
galėtų išsisukti nuo atsakomy
bės.

Dėlto čia ir noriu padaryti 
pareiškmą, kaip ištikrųjų yra. 
Kaip jau yra žinoma, Univer
sal banko depozitorių masi
nis mitingas, laikytas rugpiu
čio 5 dieną Lietuvių Auditori
joj, išrinko Generalį Komite
tą iš 41 asmenų. Vėliau tas 
komitetas laikė savo susirin
kimą rugpiučio 10 dieną ir iš
rinko Egzekutyvį iŠ 11 asme
nų, kuriam ir pavedė visą dar
bą dirbti.

Nuo to laiko minėtas Egze- 
kutyvis Komitetas laikė jau 
tris susirinkimus, kuriuose 
svarstė ir veikė, kas buvo nu-* 
tarta visuotiname masiniame 
mitinge. Pirmiausia turėjo 
išsirinkti advokatą. Buvo ap
rinktas depozitorių advokatas 
Joseph W. Grigai, iš North 
Side. Bet jisai kaip tik tuo 
laiku gavo iš Demokyatų par
jos darbą kaip Chicagos piie- 
sto Assistaht Corporation 
Council, ir ęlelto nebegalėjo 
musų reikalus vesti ir atsisa
kėm Tada aprinkome J. P. 
Waitches, 52 E. 107 St., Chi
cago, Ilk, kaipo dępozitorių 
advokatą. Jisai mielai suti-

Litą
[Acme-P. y A. Photo] I

Gray Chaplin ir jos du vaikai. Charlie Chaplin, garsusis komediantas, užvedė bylą 
uždrausti jo buvusiai žmonai ruošti vaikus prie vaidinimo judžiuose.

kad

ko pasidarbuoti uždaryto ban
ko depozitorių labui už labai 
prieinamą atlyginimą.

Pirmiausia jisai patarė pa
reikalauti iš resyvcrio state- 
mentą visų, kurie yra pasidė
ję pinigus uždarytame banke, 
ir visų, kurie yra skolinę iš 
to banko. Tas buvo padaryta. 
Bet resyveris atsisakė tokį 
statementą suteikti, ir dėlto 
reikalirtga buvo tokis state- 
mentas pareikalauti per Cook 
County Circuit Court.

Dabar jau yra prirengta re
zoliucija per advokatą J. P. 
Waitches dėl pašalinimo re- 
syverio. Minėta rezoliucija ir 
tam tikslui blankus bus tuojau 
išspausdintos, ir bus dar šią 
savaitę paskelbta vietos, kur 
depbzitoriai galės užsiregist
ruoti. Komitetas pataria vi
siems depozitoriams neskubė
ti su pasirašymu po taip va
dinamais kleims, nes tokius 
kleims galės pasirašyti dar 
iki lapkričio (November) 10 
dienos 1932 metų. O tuo 
tarpu Ezekutyvis Komitetas 
spės padaryti reikalingas 
blankas užsiregistravimui ir 
prašalinimui resyverio. Pra
šalinti resyverį reikalinga yra 
surinkti 2/3 visų depozitorių 
ir reprezentuojančių 2/3 pa
dėtų pinigų.

Toliau dėliai to, ar yra kas 
daroma banko reorganizavi
mui. Uždaryto Universal 
State banko direktoriai buvo 
pakvietę generalio komiteto 
narius dalyvauti jųjų šaukia
mame susirinkime rugpiučio 
12 dieną. Minėtame susirin
kime jie per savo advokatą, 
J. B. Bordeną, pasiūlė sekantį 
planą perorganizavimui ban
ko. Atidarant naują banką, 
jie siūlė 40 centų nuo dolerio 
įrašyti į knygelę, 30c nuo do
lerio naujo banko Šerais'ir 30c 
reikėsią pakelti nuostolio. 
Arba, jeigu pavyks banką 
likviduojant surinkti gana pi
nigų, kuriems buvo paskolin
ti, tai gaus vėliau kokiais ten 
certifikatais.

Egzfckutyvis Komitetas, ap
svarstęs tą jų planą,' pareika
lavo daugiau smulkmenų, kad 
butų paaiškinta. Kaip tai: 
kaip greitai ir po kiek galės 
tuos 40c nuo dolerio imti iš 
naujo banko, kas ims visą 
perorganizavimo darbą ir 
kiek naujų Šerų išpirks dabar
tiniai direktoriai ir stambieji 
šerininkai? Bet iki šiam lai
kui nuo ponų uždaryto banko 
direktorių E. Komitetas ne
gavo dar jokio atsakymo. Iš 
to atrodo, kad senieji direkto
riai visai nesirūpina apie 
banko perorganizavimą.

Sekretoriui paklausus da

bartinį resyverį, ar senieji di
rektoriai veikia ką banko per
organizavimui, resyveris atsa
kė, kad, kaip jam atrodo, tai 
jie nė mažiausio noro neturi 
banką perorganizuoti. Dėlto 
atrodo, kad jie tiktai laukia 
tos dienos, kada resyveris vis
ką likviduos, ir tuo jų atsa
komybė pasibaigs.

Tad E. Komitetui dar yra 
labai daug darbo, pakol jis 
galės resyverį prašalinti ir pa
imti banko reikalus tvarkyti 
pats.

Egzekutyvio Komiteto sek
retorius nori perspėti Univer
sal banko depozitorius, kad 
jie kreiptų domės kuomažiau- 
siai į laikas nuo laiko telpan
čius prasimanymus komunis
tų laikraštyje “Vilnyje”. Ta
me dienraštyje tilpo praneši
mas rugpiučio 25 d. No. 201, 
buk komiteto sekretorius pa
sakęs, kad jeigu komunistai 
butų prašalinti, tai, girdi, vis
kas eitų gerai. Aš noriu 
griežtai pasakyti, kad jokis 
Mikas Lešinskis pas mane ne
buvo ir jokio pareiškimo aš 
jam nesu davęs. Tai yra gry
nas prasimanymas ir tikslui 
vien tik “Vilnies0 rašytojui 
suprantamas. Šitą pareiškimą 
darau dėlto, kad vienas kitas 
komiteto narys susirūpino ir 
reikalavo viešo tame dalyke 
paaiškinimo,v. ,

Viskas, kas iki šiol buvo 
daroma, buvo padaryta sulig 
Egzekutyvio Komiteto nutari
mu, ir aš tiesiog nesuprantu, 
ką “Vilnis” nori atsiekti to- 
kįus neteisingus, pramanytus 
paskalus skleisdama. Juk 
Egzekutyviame Komitete ran
dasi keli komunistai ir jie 
viską žino, kas buvo nutarta 
veikti ir kas yra veikiama. 
Taip kad “Vilnies” redakcija 
galėtų tikras žinias patirti iš 
savo draugų, kurie įeina į 
Egzekutyvį Komitetą. Tai 
kam reikia tokias nesąmones 
skelbti ir klaidinti bereikalo 
depozitorius?

V. M. Stulpinas, 
3400 S. Emerald Avė., Chicago, 

Tel. Boulevard 1333
Universal Banko Depozito

rių E. Komiteto sekretorius,.

McKinley Park
Rugpiučio 25 d. tapo pada

ryta operacija ant tonsils- (ton- 
silitis) visiems gerai žinomo 
realestatininko Juozo Yushke- 
vičiaūs dukrelėms Helen ir 
Florence, Mercy ligonbuty.

Operacija gerai nusisekė ir 
rugpiučio 26 d. Helen ir Flo
rence tapo parvežtos j tėvų 
namus, 3647 Archer Avė.

Juozas Yushkevičius ir p-ia

Yushkevičienė turėjo gana 
daug susirūpinimo dėl dukterė
lių likimo, bet kadangi opera
cija gerai nusisekė, tai yra 
rimto pamato manyti, kad He
len ir Florence greit pasveiks.

Aš nuo savęs linkiu širdin
giausi sąjausmą ponams Yush- 
kevičiams ir jų brangioms duk
relėms greito pasveikimo.

St. Narys.

Cicero
Vienas draugiškiausių, vie

nas linksmiausių žmonių Cice- 
roj yra A. Ambrozaitis, turįs 
pieno krautuvę adresu 1437 
So. 49 avenue.

Užeini pas jį nors ir randi 
pirmiau atėjusių kostumerių, 
nepastebi kaip prisiartina ta
vo eilė. Nes p. Ambrozaitis 
kiekvienam suranda tinkamą 
žodį, papasakoja pasakaitę, 
kiekvieną mato ir kiekvieną 
maloniai pasitinka.

Senas vilkas, jis pažįsta Ci
cero lietuvius, jis su jais gy
vena, žino jų džiaugsmus ir 
bėdas ir juos atjaučia, štai ko
dėl ir vietos byventojai patro
nuoja jo krautuvę.

žinoma, jo krautuvę vietos 
lietuviai lanko pirmiausia todėl, 
kad jis užlaiko gerą ta vorą — 
ypač pieną ir sūrį. Ambrozai- 
čio spaudžiami sūriai ypač ska
nus yra. Tą galėjo kiekvienas 
pastebėti, kuris buvo ‘“Naujie
nų” ir kituose piknikuose.

■ Todėl draugijos, kliubai ir 
kitokios organizacijos, kai ren
gia pramogas, gerai padarys 
užsisakę sūrio pas Ambrozaitį 
užkandžiams pramogose.

“N.” rašėjas.

Lietuvių Radio 
Programa

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles, įvyksta nuola
tinė antradienio radio progra
ma, kurią leidžia ir finam 
suoja Peoples Furniture Co. 
krautuvės.

Teko girdėti, kad ši progra
ma susidės iš gražių dainų, 
kurias patieks pažymėtini dai
nininkai.

Taipgi bus rinktina ir graži 
muzika ir įdomi kalba apie 
sveikatą, kurią pasakys Dr. 
M. T. Strikolis, o prie to viso 
bus ir kitokių įdomių dalykų 
pasiklausyti. Todėl nepamirš
kime. —XXX.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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keletas šalių, ir tai nemenkų,, guriose socialistų parti
jos yra uždraustos ir jas ątstovauja tik; emigrantų gru
pės arba. §laptos organizacijos, kaip antai: Italija, Ru
sija ir Gruzija. ■ ,
, i <( Toliąusy yrą, v^sa jOiJą,šaulių,,.kurių soęiąli^tiųės,;par
tijos nėra formaliai prisidėjusios prie Internacionalo,’ 
bet-jų programai ir veikimas yra labai artimi socialde
mokratams, kaip,’ pav. Norvegijos, Airijos. Pietų Ame-' 
rikos, kai kurių Britanijos^ dominijų, Japonijos, Indijos ( 
įrk.}5U;Šįį(QS ^dcialistų Internacionalui, nors for- 
m^ią| 4ąrųUępwi4^Jlisios prie jo partijos, apima dairi 
gelį piiljonų,(įftrhęįmonių. . ........ ,

J tTaigi HSpciąlizmo jėgos pasaulyje šiandie yra milžį- 
niškps.) A-teią laikas, kada jos susijungs, ir tuomet jos 
bus nepergalimos. ...,

tK4.w>ifrWtiri<artbffff > -...... , . ....................... ......... i.

Ir,n U‘ AS I P'.lL.J. , 
GRAFTAS LABDARYBĖJE

.... ... r.._..
Ęp^ton,o .miesto yiešps .labdarybės.,

(irasidėjo tyrinėjimas ir jau tapo susekta, kad daug pi
nigų tps,4epar|ajnęptas jąm^kaipašalpų įąę^7 
nims, kuriems pašalpą nereikalingą,, Ę J,QO ^ąjtsįfįikįmų, 
kurie buvo ištiri i?0. žmonių, gąųnąųftų, paš'alpąsjš 
labdarybės depąrtąmenįų,.. buvo, suareątuotl , įyairius 
nusįkaįtįmus; vienas šelpiamųjų buvo areštuotas net 
86 kartus! , .. .. . . .. . , i

29-se ;ątsitikįipuose {pašalpa bujjo ^.siuntinė j arpą, .j 
negyvenamus namus ir tuščias krautuves...,,Bent 35-rsę 
atsitikimuose gaunančios pašalpą šeimos ypasisakė, kad 
joms teikiama pašalpa esanti mažesnė,.,negu pąžymet4a 
departamento .knygose. 20. šelpiamų žmonių, apie ku
riuos departamento rekorduose.. pažymėtą, kad jie už
laiką nemečius vaikus arba gimines,., pąęirpfjė netųpį 
jokių giminių, kuriuos jiems tektų maitinti. Dar 20,000 
atsitikimų teks ištirti. i

Tuo budu po labdarybės priedanga Bostone ėjo: di
delis miesto pinigų ejkvojiniąs. Spėjama, kad kasmet 
išeikvojama apie 2 milionu dolerių, J(j1< , o

Nėra abejonės, kad tokių. suktybių yrą nę.^k BOS' 
tone. Labdarybė iš viso yra labai, netobulas (ibųdas gdt 
bėti žmones nelaimėje. . Bet Amerikoje kitoki budai 
šelpti beturčius beveik nėra vartojami.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATŲ 

REIKALAVIMAI

TT"

Besiartinant Vokietijos reichstago, (visos šalies 
parlamento) susirinkimui, socialdemųkrątų atstovai 
rengiasi įteikti eilę įstatymų, projektų elęopomjųiąis 
klausimais. Svarbiausia jais numatomą, suvalstybinti 
didžiuosius dvarus, stambiausią .p^ppionę; ,tlir-bąpku^; 
be to, siūloma vjsur įvesti 40 valąndų darbo savaitę ir 
griežtai uždrausti yiršvalandinį darbą.

Visai kitokios rųšies planą, ketiną pateikti Reichsta
gui Von Papeno vyriausybė,Jisai siųlo ąųkštąis mui
tais sustabdyti žemės ūkio, produktų importą ,1$ syętj- 
mų šalių, kitaip sakant, pabranginti maistą; nukapoti 
darbininkų algas, įvesti “savanorių darbą”, pritaikintį 
valdžios išlaidas sumažėjusioms pająmoms, . atgaivintį 
privatinę pramonę ir užtraukei, didelę (yįdųjįnę /paskolą 
darbų programui, . kuris patikrintų uždarbį kokiems 
pusantro milionp žmonių., i, /i ( j - , j M :

Išimant paskutinį punktą, visi kiti sumanymai vaiz
džios plane yra atkreipti prieš darbininkus. Jįę gali 
patarnauti bizniui, bet negali sumažinti masių skurdą. 
Masių skurdas dar padidėtų, .muitąįs pabrąnginųs, jnaisr 
to produktus ir apkapojus darbininkų algas, kurios jau 
ir tąip yra neaukštos.. ,..

Tuo tarpu socialdemokratų sumanymai siekia pa
keisti visą ekonominę* krašto sistemą tikslu pagerinti 
darbo žmonių būvį. Privatipis kapitalas ųemokęjof ąp- 
saugoti visuomenę nuo krizio,,taigįunęi/jisąijgąli.ir, iš
vesti ją iš ekonominių .keblumų^ Socialdemokratai< ręir 
kąlauja, kad nusavinti butų. didieji; dvarai, pagrindinės 
pramonės ir bankai. O darbo valandų sutrumpinimu 
norima didesniam skaičiui darbininkų parūpinti -už
darbį. r ? f.; j ] I.I-, ,),» ‘ - j*

šitas drąsus socialdemokratų ..programas, t pąkręįps 
jų pusėn simpatijas daugeliotų. žmonių,.,kuriuos buvo 
sukjaidinų^i komunįątų^ ir hitlerininkų demagogija. Bu- 
daiųi opozicijoje, .dabar : socialdemokratai turi laisvas 
rankas kovoti už savo .reikalavimus,, neatsižvelgiant, ar 
buržuazinės partijos pritars jiegi^ ąr ne.

' * ■' ■ -.f y r- * • .

KIEK SOCIALISTŲ PASAULYJE
b r*;-' ' ' ■ l‘;V. i Vvhi .... *

.*

\ $j., IJ A1N1W15 'izT I
YAb. a UĄUD^INĘĄJrj PRIEŠ 
KATALIKŲ ^W£RSITET0 

STEIGIMĄ
' i k 11 j i- .,<J..ydr;rn-i i; < >.1, •

; i(“k. žinios’V iįdiįo Šitokią Lie- 
tuyosi 4Val, Liaudjninkų i centro 
prįįmtą; lię^oliųcijįą, <sumanytojo 
kataliku universiteto steigimo 
klausimui: i, < i

/‘Valstiečių j, liaudininkų 
S-gos Centro Komiteto pre
zidiumas, 
je, >
.J‘1) kad
yalstybinės
kyklos — Vytauto Didžiojo 
Universitetas ir Dotnuvos 
žemės Ūkio Akademija dar 
bar .pakankamai patenkina 
musų aukštojo, mokslo besie
kiantį , jaunimą ir aprūpina 
yajstybę įvairių 
kvalifikuotais...

turėdamas galvo-

veikiančios musų
aukštosios jno-

sričių gerai 
darbuotojais 

bęjjokips žalos katalikų ti
kėjimui;,. , . .. .r.

į, “2) kad, sųsiprątusips Lier 
tuvos visuomenės . pareiga 
yra kiek;. galint minėtas 
mokslę, įstaigas... remti,, ša
linti ,jų.() plėtotės kliūtis ir 
juo .labiausiai(J stengtis šias 
mokyklas įtobųUptk bet jo
kiu budu- nesilpninti; . į.
.(i|‘3:)Į.kad Šiuo metu ne tiek 
katalikiškosios,:. kiek * klieri- 
kąliškosios.ii: visuomenės pa
čiai skelbiamas . naujo kata
likų .universiteto ? steigimas 
yra musų aukštosios mokyk
los ..jėgų ardymas ir turi ak i- 
vaizdoj vien. sSiaurus . kovor 
jaričio... klierikalizmo ? (tikslus 
ir m musų . krašto mokslinimui 
negali duoti i rimtos naudosę 
• i “4) ‘ kad steigiamas ; vien 
tik katalikiškas , universite
tas negalėsi butii tyroj o mok
slo beik mokslinimo (įstaiga, 
o j uo labiau, kąd renkamos 
aukos (ar kitu budu įdėti pi
nigai be naudos žus ir pats 
universitetas negalės būti 
tinkamai pastatytas * ir taps 
ne rimta aukštąja mokykla, 
bet negeistina ‘diplomų’*igty 
mykla, 41laiko . Katalikų 
Universiteto.. steigimą musų 
kraštui* .nenaudingų* ir todėl 
rusistato prieš Katalikų Uni
versiteto 'steigimų.’’
Panašiai tuo klausiniu prieš 

kiek laiko pasisakė ir “Nau
jienos”.

CENTRAS SUSKALDĖ
LDS. KUOPĄ

Bolševikų, s Susivienij imo 
ganė “Tieąojle”

■ K-'.l Ut.IJ; •..iv .. ... .... * ■

h Spaudoje pąsiro^č Socialiątinio . Darbininkų Inter
nacionalo kongreso- Vienoje protokolai, vokiečių, anglų 
ir franeuzų kalbomis, Is raportų, kurie yra pridėti prie 
protokolų, mątyt, kad .pietai lai^o atgal, lcppgre§ųirj?e-; 
sirepkaiit, .socialistų paitįjoį, priįci^ai^g^įerų^ 
ęįonąlųi, >rėjo;<t6^p4ylg jnari^ O
637,62?) 35-sę šalyse. Šalyse, kų^P^.iturį visuotiną bal
savimą, už soeiaKstų partijų kandidatus^ paduota 26,- 
400,689 balsiojo 1928 metais — 25$p4,375)/j -r.

Bet,tai dar neparodo 4visos sųdajistį j|id^fipn 
jėgoa.pasaulyj^ Viėtf-pirmą, Jjėgos.-pasaulyje, .VlsU-pirmą,prigidejur 
šių prie Socialistinio Darbininkų Internacionalo, yra

pr
idėta centro 

Valdybos ■ įgaliotinių F,. Abeko 
ir J. Jį Daujoto raportas apie 
jų dviejų atliktą “darbą” LDg. 
120-je kuopoje, . kyrips virši
ninkus centras be ,teismo su
spendavo už Phęrezijų”.

/Pildomos Tarybos; įgalioti, 
Ąbękąs. ir Daujotas, nuvažiavo 
tą,.,kuopą ^“ąptyarkyti” ir su> 
šaukė,jos.jnitipgą. ;

“Narių susirinkime daly
vavę 4^,” .juodusavo 
raporte. “Buvo balsuota už 
nąmipuoitua.tam susirinkime 
tya$a<.$^tJ. ‘ Tenikai- 
tį ,pa4uoW8 įbato;,. ^ ųjpr

Jyaękpm ? lįrįsči^į
į?.afeąi;pjią. atmętę Cepifį

r posKv.^dxbQs ąuspefidąvimą.”- 
O suspenduotos valdybos n»

riams neleista siisiriąkime bal
suoti. Kuo pąsiręmiant jieią^ 
.centras, atępiė. balsą, sunku 
pasakyti. Toliaus: . r

“Centro: Valdybos vardų 
F. Abekas,1 pareiškė,, kad 
‘Centro < .Valdyba; i suspendar1 
vo ,120 kuopos komitetą nuo 
ėjimo - pareigų. Tas komite
tas neturi .balso rinkime 
naujos; valdybos. Suspenduo
tos valdyboj nariai turi atr 
sisėsti,; su syečiaįs ir leisti 
120 kuopos nariams išsirink
ti naują .valdybą, kuri ne7 
naudos kumščių, policijos, 
duoklių’ neisrinkimo ■'politi
kos. Tokį komįtetąrtaikią, iš
rinkti;, (kuris prižiurėtųLorgar 
niząęijęj , Jyarką,. , likviduotu 
nępamatuęįus, ; užsipuldinėjir 
pius I ir (išrinktų Jši .parijų 
duokles,; kad jie nebūtų su
spenduoti.”,r I ( t!;i .1

^jpia. japf visai nauji koltini- 
mai senajai-kuopos »valdybai? 
Pirmiau^ „ ji puvo „ kaltinama 
tik j už .policijos pašaukimą*!į 
kuopos,, mitingą.. Jokio, .tylėji
mo šitiems kaltinimams patik
rinti ęentras mędarė. s:

Dauginus, kaip 3 valandas 
susirinkime, ėjo ginčai.* Paga
linus, kada atėjo beveik laikas 
apleisti svetainę, statoma kuo? 
pai• i klausimus:■; kas }(prįtarią 
centro patvarkymui, kad . butų 
išrinkta nauja kuopęs valdybą, 
kas ne? Už įnešimą balsuoja 
12, prieš - 
mas atmestas 
dviej ų : trečdalių: balsų.; daugur 
mą. Jeigu centro įgaliotiniai 
sutiko;. * kad jkuopai, nuspėtų, 
ar rinkti naują valdybą, ar ne, 
tai po tokio balsavimo jie jįi- 
ęejo pasiimti mųčęs ir nešdint 
tis lauk. Bet kur juodu tūų 
taip darys! tJ Juk kuopoje turi 
viešpatauti .diktatūra. ■ < f
,i(!Abekąs su Daujotu kąopop 
balsavimą paniekino ir nutarė 
skaldyti kuopą. Raporte sako
ma:

“Tuomet Centro Valdybos 
įgaliotiniai pareiškė, kad ‘tie 
nariai, kurie eina ;su Centro 
Valdyba,! išeitų į kitą kam
barį, ir ten bus išrinkta 1120 
kuopos naują valdyba, kuri 
v.ek ir tvarkys kuopos rei
kalus.’ . „L ■

“C. V. įgaliotiniai pareiš
kė nariams, .kurie Abalsavo 
prieš Centro Valdybos, pa- 
tvarkymą, , kad . pęmhkėtą 
duoklių, senai suspenduotai 
Valdyba^ <• . s

t Po to Abckast ir. .Daujotas 
są savo (Šalininkais nuėjo į ki
tą „kRban ir tena/., iąrinko 
“naują yąldybą/4.20j „kuopai.” 
M .Vadinasi, LDS4<U12,Q kuępa 
dabar t ;turį dvi valdybas:,..vie
ną seną.i antrą ,nąują<, Senpji 
neteisėtai suspenduoja;,, naujo
ji tik mažumos narių išrinkta.* 
Kuopa tokiu budu yra suskal-. 
dyta. : ;

Tai jaip (komunistų į lyderiai 
ščirnipinkaiijav šayo “darbinin
kiškam’’.Susivienijime.
>■

KAg KALTAS; KAD VAJjSM- 
JOŠ l’«ORl;RORA> PŲGLfi 

^VILNI”? ‘ -' ?■' ■ V . ? '
.J 

. Ar. žinote., Jjąįs kaltes?

( '

■įu*

28- Aišku, įnešį? 
daugiaus, kaip

Si:

>.. f

to^oęs.,prjąikaplnti ųįjria,^-, 
.yįjįtij Rusijos. Tuo bftyo įduo
dama suprasti, kad, darydama

•|*«w

> <r F” Jl.l H

ĘRAM STOKER 
■r •: ”, , , .

GRAFAS
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Verti A. Vaivada
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padarė

kratą komunistų organo, pa
stogėj e,; . valdžia tikdjosi • suras
ti, kokios nors medžiągos su
stiprinimui savo “karo propa
gandos” prieš sovietus.
• [j'Pįaskpi.i, komunistui ’ prjd&oi 
“lietuvišką b.uržuazijų’^.. fųsį-* 
rodė, kad “Vilnis’' savo ŠpaU 
tose^ .atakavowt,vienų,, .lietuviškų, 
statymo,(.ir skolinimo bendęo-^ 
yįh (rspvikąl’),u kMįos vedėjus 
yra p. Evaldas.' -Taigi “lietu-; 
viską buržuazija” tos bendro-1 
vib jr jos ivudėjojąsmęnysosiUž-; 
simojo pasikėsinti komunistų; 
organų.,,i ...„u,. ... ; į

Bet i kuris sveiko .įprotoi ^žmo-' 
gus15 patikės, rkad špulka tąi -į-v 
buržuazija, i Tokios • statymo ir 
pkoliųimo .hęndmvės^,yrat 
peratyvės. organizacijos, kurių, 
nąriai yrą darbo žmonės> o ųe 
kapitalistai.., .Taigi 5*(reikėjo iSii- 
yąsti jką norą ,/^tripšnesnio” 
itnit .kratąiMišaiškinti,. .Ir ikomu-i 
nistai surado: “sklokininkus”.

į. f. Į I Į ■. ‘ į

, tštai1 Jkokįu budu . jie. ąnrądo. 
Prieš keletą • mėnesių -Pruseiką 
^ąšė .savo, ‘‘^auj.^adypėje’Vį 
kad Mizara * parsivežė < kapitalo 
jš ...Angųriečio, .‘‘Laisvei”, ka
dangi (Pruseiką*.• r .rašė*-- apie 
“Laisvę”, tai yąldžios agentai 
suprato* jogeii itfnigų , iš (Mask
vos gavo ‘ f Vilnis”, ir 
tenai kratą.

• -tft‘ J.

>>i O kratos metu 'pro “Vilnį” 
prąėjo, Strazdus. ’ .Tai...reiškia,, 
kad 1 jisai žinojo,.‘kad bus11kra- 
tą^.Be to, Strazdas yra “Pru* 
seikos . agentas” Chicagoje. < O 
Strazdo, agentas yra i Baeevi- 
čius.i Tuo budu’-jie įr kalti. Aiš
ku, „kaip ąpt. delno; ,.ar, ne ?.1M. 
.;. (štai ką praneša “Laisvė” apie 
mitingą Ęrooklynfe*.. kurį; buvo 
sušaukę bimbininkai < pagelĮiėti 
savo vienminčiains Chicagoje:

• * 1 ’ ‘. .«• ' i • r !

vienbalsiai išnešė di
džiausio pasipiktinimo rezo- 
lįųcijų prieš, Chįcagos suniek?; 
šėjusią. lietuvišką ^buržuazijų 
(reiškia^- -prieš spulką. —e 
•<N.” Rėd.), j taipgi ir prieš 
Bropklypo, dondąčikus. rener 
gatus su Pruseiką priešaky
je. y/ 1.1 Ufl,;,-. >».: Y.1 '

£ t To paties''.laikraščio apžval
goje rugPZ pašoma: įj 

4:; “Tąi įšitaip ..dalykai 1 stovi. 
į\įęs pers,ergs|imei ...darbipin- 
kus,. 1 kurie (priklauso; u- prie; 
‘Klampynė.ir jų. draugijos,, 
kad jie saugotųsi. Jeigu. Rrurį 
seiką, Butkus.’jr -Strazdus 
šiandien provokacijomis ą. įr 
susidėję s.u lj.etu.Yiška bur?; 
Žuąziją (tyįso užsiundyti )vaiz
džią j ir ' reakcijų ant musų 
komunistines .spaudos, tai 
^toj,„M mažiausį jiems, 
paklusnumą,.. .jie tai pačiai 
valdžiai,; bėgędiškąi ,; išduos 
juos! Jeigu Jau valdžiauab- 
virai, „susirūpinoPruseikos 
ir Strazdo i likimu, »t • tai turi 
būt aišku kiekvienam, kad 
jie dirba tos valdžios nau- 
<ląi.” .J,- J.;.

rAr Ęruseikai ir - jo. šalinin? 
kams .kacĮa pore sapnavosį. kad 
komunistų (.partijos r pripaŽipti 
paganai šįtaįp apie j fina, rašys,, 
piešiant juos^jdonosČikaisa) 'iš-* 
davikais ir Valdžios tarnais? H 
--------------------- ;----------------------------------------------------- --------

JUOKAI
' <■ ■ ’ į r\ ‘‘"i ' :

Valkata . buvo, suimtas gat- 
veja in nuvestas vį.’ policijos jsto< 
tį, kur jan^ buvo, įsąkyta jšsi«i 
rengti?. nuogai ir gerai išsi
maudyti..;. • -•> t'!/ I'' “> • H

y tttĘu, aš4 juosiu. lysįi. j: van
denį? — nusigandę^ paklausu 
valkata^ a '.'»>< ■ t. <..» 7 »- d,, n*. 
d rmTaip. O ar senai jau nesi- 
inaudei? 3 .J.,; <.l.
K nrĮ-Banuli* 4ašt niekad pirmiau 
nebuvau areštuotas, . ’

Firituui/iiai keblumai.
’ . rto; i - -v ‘ hĄiĄ* u-'r.ŲH.’1

—Ko , Tamsta taip nusimi
nęs ? (Kas atsitiko?. .♦M

L (Netrukus pažadinau ponių 
Miną.... Šiuo kartu, ji pabudo 
be didelio vargo. .Po to mėgi
nau jų } užhipnotizuoti. Bet 
nieko negalėjau padaryti. Ma
nęs’ ten lyg ir nebuvo. Bet ne
nuleisdamas* rankų vis mėgi
nau jir mėginau,»ir slpiga pa
mačiau, kad visur pasidarė 
tamsu; apsižvelgęs, supratau, 
kad saulė jau nusileido. Po
nia Mina keistai nusijuokė. 
Atsigręžęs ir nustebęs, j jų pa
žiurėjau*. Jeigu pirma jos akys 
tebuvo užmiegotos, dabar ji 
atrodė visai gyva, ir žvali ir 
atrodė beveik taip gerai, kaip 
jii atrodė tų naktį Karfaxe, 
kuomet pirmu< kartu įsi verža
me į Grafo pilį. Nustebimas 
pavirto į baimę ir susirūpini
mų, bet ji buvo tiek linksma, 
jautri ir tiek daug domės 
kreipė į mane,, kad tuojau vi
sų nerimų užmiršau. Užkū
riau, ugnį, nes kartu su savim 
atsivežėme ir malkų. Mina 
tuojau pradėjo ruošti vakarie
nę,, o .aš,., tuojau tarpu, iškin-

<rą«aj . , t - ■ • • •' i • * * • • • i

prie paskutinių
-U
o 

dienų įvykių, nes ponia Mina 
ncdąro jokių užrašų. ToJdel 
esu priverstas savo senovišku, 
nevykusiu budu rašyti,, kad 
net vienos dienos įvykiai ne
būtų užmiršti. ’u . t

Borgo, slėnį , pasiekėme va
kar rytų, netrukus po saulės 
patekėjimo. Kuomet paste
bėjau . pirmus, kylančios aušros 
požymius, tuojau pradėjau 
ruoštis liipuotizavimui.; Su lai
kiau arklius ir . nulipau že
mėn, )(kadiš vengti kuo dau
giausiai kliūčių. Sukrovęs 
kailius, paruošiau (lyg ir, sofų, 
ant kurios atsigulusi ponią 
Mina, r pasidavė mano - valiai, 
kaip. ir, visuomet, bet šiuo 
kartu labai nenoriai ir tik la
bai trumpam laikui. Kaip ir 
paskutiniais., atvejais, ji atsa
kė: “tamsa IV vandens sukuriu 
Ližįmaą”. TuOja žodžius, išta
rusi, ji pabudau gyvą,ltjinki- 
ma-i. * Nieko nejaukdami įvel 
pradėjome važiuoti ir netru
kus ipąsiekėme l;.slėnį;.. fToje 
ypatingoje vietoje, ir. laiku, ji 
užsidegė keistu uohimu; joje 
pasireiškėikažkokią nauja 
\adovąuiįania. jėga, staiga 
rodydama, lį kelių; ,sušuko:

“Čia. reikia važiuoti”. , 
! “Iš kur žinote, Mina?” pa
klausiau.,^ ‘ « r
>j. “Žinoma, žinau,” atsakė, įr 
PQ) t ipauzogj h pridūrė:. “Argi 
mano pcJonatanas nevažiavo 
tub keliu ir apie jį
taip, plačiąi rašė?” j, .!.

Po tokių., j.os žodžių, daly
kas iman.jiiasirOdė labai keis
tas, beį. apsižvalgęs pamačiau, 
kad 1 lik tas* vienas kelias tė
jo į slęnį. Jis matyti yra la
bai: .retai . naudojamas. ir .labai 
dąug.(kuę skyrėsi, nu° vieške
lio r iš ,Bukovinos į Bistricų, 
kuris'.yra. platus*k .grįstas ir' 
tankokai naudojamas.

jNieko .daugiau,,,nesakydami 
patraukome tuo šaliniu keliu; 
kartais lyg. in pasimesdavome, 
nebuvome tikri, kad važiuoja
me keliu, nes, jis buvo apleis
tas-ir sniego apneštas;. Bet ar
kliai žįnujo kun jie žengė. Ne
buvo reikalo nei vadžių lan
kyti, jie sau slinko priekin 
palnažu ir ramiai. Laiks’ nuo 
laiko ^pastebėdavome; • daiktus, 
kuriuos Jonatąirąs minėjo sa
vo nepaprastuose užrašuose. 
BeU kartais .važiuodavome^ iš
tisas valąndas^ ir. u valandas 
nieko nepastebėdami. , Nuobo
džiai kelionės daliai prasidė
jus,- patariau, poniai Minai nu
snūsti; jitipaklausė ir užmigo 
be.j didesnio .vargom- Miegojo 
visų laikų; pagaliau pradėjau 
nerimauti‘ ir mėginau jų pa-

Bęt.jį lyg/nieko ne- 
Miegojo ir tiek. Ne-

dabar;

dviejų. įmetu* vhikasi? o » < >,. 
į Visų
dešimtukų, i kas.t sudaro lygi ai 
pusę viso jo turto. «

Žadinti 
jaute, 
drįsau pradėti žadinti jų per- 
spiarkiaui. Jaudamas Jai pa- 
kepktį; Žinau, ,kad paskutiniu 
laiku ji dabai ikoniėjo ir jmie- 
gks -Į- yra; vienintėlė jos prie
glauda, įkur nusiraminti. 
Maimu/ kad laiks nuo laiko ir 
pŠįjBfnsnausddyau, nes tankiai 
pąšpkci^vau^ lyg?kų blogo pa- 
dares*v jausdamas....nusikaltęs. 
ĄtsiltKęąU sėdįs karietoję, su 
Vadžiomis,* Jankose, ? o gerieji 
mysų areliai;; risčia , traukia, it 
traukia priekiu. Žvilgterėjęs 
Žęmyn .rąndu * ponia Miną dar 
miegančių, / ur - >

uVųkaras jauupębetoli.i Nusi- 
JęįjlžMnčio^ s^Į^Sk spinduliai, 
lygi-didžiulė n goltona banga 
našlavę . sniego plotus, kurie 
Spindėjo/mjyg lųgučiugųUau* 
MM Didžjuliąjįųniušį ^e|gliai 
aliįkoyiopadanges kopiančių" 
Uoių ^h^pUaie. yis dar?, te- 
beva^nėjoiftę .aukštyn, 4. kal- 
nuąyi4» apylinkes, taipv niūrios, 
kpIej^>ir?Jaukinė§. Vien pli- 
ko»HUolo0. ,Atrndo^lyg butume 
pasiekę pasaulio kraštų.

pastogėje, padaviau avižų. 
Iki apsidirbau irt spėjau grįž
ti prie . ugnies, Mina jau bu
vo paruošusi valgius. Paklau
siau kodėl ji nevalgo. Bet tik 
nusišypsojo ir atsakė, kad ji 
jau-pavalgė —.-buvo tiek išab 
kusi, kad negalėjo .laukti nia 
Dęs ,sugrįžtant. ..Man. tas nepa
tinka ir jos žodžiams abejoju. 
Bet,-.nenorėdamas bereikalo 
jų .išgąsdinti, tyliu. Valgau 
vienas, o Mina kiek galėdama, 
man... patarnauja; pabaigus, 
susisukome į kailius ir atsi
gulėme prie degančio laužo. 
Pats nutariau budėti ir jai į- 
sakiau užmigti. Bet laikui bė
gant visai užmiršau, kad ma
no pareiga saugoti Mina nuo 
pavojų. Kuomet atsiminiau ir 
į jų pažiūrėjęs, pamačiau, 
kad ji ramiai gulėjo ir žiurėjo 
į mane didelėmis, skaisčiomis 
akimis.- Tas pats dalykas pa
sikartojo, kelius kartus ir ik; 
nušvito turėjau progos gerai 
nusnustL- .Atsikėlęs, mėginau 
jų užhipnotizuoti; deja, ji pa
klusniai užmerkė akis, bet į 
transų jokiu budu negalėjo į- 
pulti. O saulė tuo tarpu kopė 
aukštyn ir aukštyn; miegas 
atėjo per vėlai ir taip labai 
jų suėmė* kad vargu ji pabus 
per ilgokų laikų. Pakinkęs ar
klius ir viską sutvarkęs kelio
nei,..turėjau įkelti ją į karietą. 
Mina dar tebemiega. Miegoda
ma ji. atrodo daug sveikesnė. 
Jos skruostai eina vis raudo- 
nyn. Man tas labai nepatinka. 
Aš bijau, bijau, bijau! — bi
jau beveik visko netgi pagal
voti,;, bet turiu traukti toliau, 
šis dalykas. , yra. gyvybės ir 
mirties klausimas, deja, dau- 
giau.,negu. mirties klausimas, 
ir .dabar neturime trauktis at
gal. LVn»

(Bus daugiau)

£ jrt .« n,t.
NAUJOJI BANGA” 

t; Atėjo pirmas ., i numeris 
UrugUay pažangiųjų lietu- 
fcių »< leidžiamas . laikraštis. 
Galimaignuti^Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Šiandie atėjo KOVĄ
u--r >4 —ArV**- ‘ *■ ; •, '•

&.M —rr—~

J^aiijienosc. Kaina 45c.

u ^Nattiienose” jmlimazgau- 
ti JUruguąjaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių Jaikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” c (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
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Vėl rekordinė diena

rėti į jį per durnais aptrauk
tus stiklus arba per gerai pa
juodusius fotografinių filmų 
stiklus.

Penki. žuvo savaitės 
pabaigoj'

Jį 4

Pirmadienį, rugpiučio 29 d., 
apie 2 vai. popiet Chicagoj 
temperatūra pasiekė 92 laips
nių karščio. Kaip Chicagos 
rekordai rodo, tai buvo karš
čiausia riigpiučio mėnesio 29 
diena nuo tiek metų, nuo 
kiek rekordai yra Vedami.

Chicagiečiai prisiruošę 
saulės užtemimui 

tėmyti
• t ■ į

lau-Ateinantį trečiadienį 
kiama saulės užtemimo, 
chiėagiečių astronomų ekspe
dicijos jau išvyko į Naująją 
Angliju saulės užtemimo tė
myti, kadangi ten bus pilnas 
užtemimas, o Chicagoj tik da
linas.

Dabar tik reiškiama viltis, 
kad trečiadienį bus giedra ir 
debesiai nepaslėps saulės. Chi
cagoj užtemimas bus tik 79 
nuošimčius pilnas.

Padarė holdapą viešbu
čiui

Trys banditai padarė holda
pą Hays viešbučiui. Pasipel
nė jie $1,200 ir pabėgo.

Banditai laukė kol atvyko 
Artliur Čorpening, viešbučio 
dieninis klerkas, ir atidarė 
saugiąją šėpą. Tada jie įėjo 
į vidų ir pasišlavė pinigus.

Kalbamas viešbutis randasi 
adresu 6345 University avė.

Išdalino $7,000,000
■> . . ......—

Cook kauntės iždininkas 
McDonough buvo surinkęs ke
letą milionų dolerių kauntės 
pajamų. Vakar jis $7,(MM),(XX) 
iš tų pinigų atidavė įvairioms 
kauntės ir Chicagos miesto 
vyriausybėms, nes esama juk 
nemažai departamentų. Chi- 
caga, kaip miestas. gavo 
$2,112,229; mokyklų taryba 
$1,740,091; kiti departamentai 
gavo kiek jiems pripuolė.

Liudininkas prapuolė
Kaip šiandie, antradienį, 

paskirta pradžia bylos Mrs. 
Pollakienės, Town of Lake 
rcal cstatininko-butlegerio pa
čios, kuri prisipažino nušovu
si savo vyrą. Vienas valsty
bės liudininkų šioj byloj buvo 
nužiūrėtas Simon Mj'sza, 
Pollakienės tėvas. Bet jis jau 
trys savaitės kaip pražuvęs ir 
detektyvai negali jo surasti. 
Delfai to, kad nesurandama 
taip svarbaus liudininko, gal 
ir teismas bus atidėtas.

Šios rūšies biznis 
dėjąs

di

Susisiekimas oru iš Chica
gos municipalės aikštės ero- 
planams, pasak aikštės rekor
dų, rodosi didėjęs. Vien pra
ėjusį mėnesį iš čia aeropla
nais iškeliavo 1,984 pasažie- 
riai. Nurodoma, kad susisie
kimas aeroplanais didėjąs ne
paliaujamai.

Bedarbiams aukas rink
ti buveinė atidaryta

* Liuosa yalia duodamoms 
aukoms, kad Šelpti bedarbius, 
organizacija jau atidarė ofi
sus adresu 10 So. La Šalie st. 
Kaip greitai planai darbui 
bus sutvarkyti, taip greitai 
prasidės vajus aukoms rinkti.

įspėja žiūrėtojus j sau 
lės užtemimą

Sveikatos komisionierius, 
Dr. Bundesen, pataria tiems, 
kurie’ žiutės į saulės užtemi
mų ateinantį trečiadienį, žiu-

■ , * 4 . * . . . < -

Pęnki asmens prarado gy
vastis praėjusios Savaites pa
baigoj ir sekmadienį automo
bilių nelaimėse. Daugiau su
žeistų.

35,000 atsilankė pažiu- 
” rėti operos ’ ”

Sekmadienio vakarų Karei
vių Aikštėj buvo pastatyta 
opera Aida. Kaip apskaičiuo
jama, 35,000 žmohių buvo su
sirinkę jos pasiklausyti.

■jo ■ tame arba kuriame kitame 
banke pinigų ir geroką laiką 
prieš Universal bankui užsida
rysiant. Tikrenybė yra ta, kad 
per pastaruosius bent porą me
tų Dr. Karalius vos pajėgdavo 
padengti gyvenimo kaštus savo 
pajamomis iš profesijos: mat. 
tur būt gera daktaro pacijentų 
dalis nepajėgdavo užsimokėti už 
tiatarnavimą visai, o' kita gal 
užsimokėdavo vos dalį iš tos 
sumos, kuri teko mokėti. Taigi 
Dr. Karaliaus, kaip ir kai ku
rių kitų profesionalų, finansi
nė padėtis per pastaruosius po
rą metų buvo ytiii sunki, ir kal
bėti apie $14,000 uždarytų ban
ke gali tik nežinėliai arba už- 
sigimę pletkų skleidėjai.

1

—Bet—užprotestuosite 
Karalius pats

Dr.
pareiškęs, kad

Kita opera, būtent II Trova- tlniversal banke tapo uždaryta 
tore, bus pastatyta ‘ toj pačioj Jo $14,000! ■ 
vietoj rugpiučio 31 d.

REPORTERIO
I , •* . n «. v*

Ir jie tauškia apie Dr. Karalių

šitokia iš

būdamas
SLA. sei-

pra
dai* 
viš- 
jau- 
par-

pasiekė žinia apie 
State Banko užsi-

■paduotų ištraukų 
išspausdino

Praėjusios savaitės Clevelan- 
do “Dirvoj” pasirodė neva ži
nia, jog Universal State banke 
tapo uždaryta Dr. A. J. Kara
liaus $14,000. Dabar ir Bridge- 
porto komisarų gazieta pakar
toja iš tos pasakos 
trauką:

“Dr. Karalius 
Pittsburghe laike
mo. gavus Chicagiečiams ži
nią, kad užsidarė Universal 
State Bankas, nekuriems pa
sakojosi, kad gersiu iki 
gersiu paskutinį centą., 
turiu šimtą dolerių... tai 
kas kas liko... Aš taip 
čiuosi, kad nusižudyti...
ėjęs i hotelį šoksiu per langą 
ir no visko... Dingo tame 
banke mano $14į000 ir li
kau plikas kaip stoviu..,

“Tai paties Dr. KarhliaUs 
žodžiai pasakyti nekuriems 
delegatams girdint Pitsburg- 
he, kada 
Universal 
darymą.”
Aukščiau

komisarų gazieta 
akcentuotomis, riebiomis raidė
mis. Tai reiškia, kad ot “žiū
rėkite kokia svarbi žinia 'čia 
paduota!”

O tikrenybėj pasakyta nieku 
neparemta zauna—toks \pletkas, 
kokiuose specializuojasi kai ku
rie “Dirvos” ir “Vilnies” pišo- 
riai. 1 '

Tikrenybė yra’ tokia, kad Dr. 
Karalius neturėjo Univershl 
State banke pinigų .kai tas ban
kas užsidarė. Tikrenybė yra 
tokia, kad Dr. Karalius neturė-

STANISLOVAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 dieną, 8:00 valan
dą ryte 193 2 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Telšių a p., » 
Kulių parapijoj, Juodeikių kaime,

Amerikoj išgyveno 19 metų. ’ 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą po tėvais Vaišvi
laitę, 2 dukteris Anicetą 13 me- . 
tų ir Stanislavą 6 metų, brolį 
Pranciškų .seserį Barborą Ražens- 
kienę, čioce Grasilda Daratienę, 4 
pusbrolius Jankauskus ir Matchiau- 
skus ir gimines, o Lietuvoj tėve
lį Stanislovą brolį Povilą, 3 se
seris Domicėlę, Marijoną ir 
zanna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
East 116 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
piučio 31 dieną, 8:00 vai. 
iš namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten nulydėtas į šv. Kazimie
ro .kapinest

Visi a. a. Stanislovo Yurkaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kvječiami 
laidotuvėse ir Suteikti 
kurinį patarnavimą ir 
nią.

Nubudę liekame,
MoUris, Dukterys, 
Sesuo, Cioce, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius £bdeikis. Tel. Yatds 1741

Su- •

317

rug- 
ryto

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

Brolis

’ ' • ■ ■ •• •" r.......... . • ' ■ r'
namuose bolševikiškuose rate
liuose. Ir štai bolševikai, ku
riuos Dr. Karalius nepraleisda
vo progos kukliai pakritikuoti 
ir pašiepti, dėjo visas pastangas 
prispausti j j prie sienos. Jie 
buvo “advokatai”, jie buvo pa
tarėjai reiĮcaląųti iš daktaro 
Karaliaus alimonijos. Nujausda
mi, kad jis neturi iš ko alimo
nijos mokėti, jie tikėjosi pa
matyti jį kauntės dželoj. Jie 
džiaugėsi iš anksto, kad galės 
antrašte per visą puslapį pra
nešti ,jogei Dr. Karalius tapo 
pasodintas dželoj, ir prie to 
pridrabstyti visą kibirą purvų 
apie jį ,kaip paprastai kad jie 
daro kalbėdami apie žmones, 
kurie bolševikams’1 hesimpati- 
žiioja, ;
j I y .

Well, jie pamatė Dr. Karalių... 
tik nė dželoj, o' grabe.

Galitb protestuoti, ba' tur 
būt nepažinojote jo arčiau.

Dr. Karalius svarbius jam 
klausimus rimtai diskusuodavo 
tik su labai 'apribotu1 draugų 
burelin. 1 Juokų gi, b yptiČ iro
nijos paleisdavo daugelio adre
su. Ir aš, ’ pažihojęš Karalių, 
geriau, nei “Dirvos” ir “Vilnies” 
pėckeliai, suprantu kokiose apy- 
stovose jis paleido “paukštį” 
apie mistiškuosius $14,000.

Pittsburghe toj vietoj, apie 
kurių kalbama “Dirvoj”, vei
kiausia stovėjo pusėtinų dole. 
rio garbintojų būrys ir tur būt 
ytin sujaudintų dėl banko už
sidarymo. Na, tai Dr. Kara- 
libs, matydamas jų jausmds, ir 
apipylė juos šaltu vandeniu : ko 
jus čia karščiuoja tos dėl* dolerio 
kito, štai mano net $14,000 už
daryta!

Ir kaip tur būt ne vienas fa
šistas ii’ kohmnistas sudrebėjo 
manydamas: “Kad aš bučiau 
turėjęs tiek!” O daktaras, pa-! 
matęs nusistebėjimų, tur būt 
sau vienas gardžiai nušijiioke. '

Gal nereikėtų pasakoti, bet- 
kai kurie rhurziai mėgina šti- 
versii kaltę už daktaro mirtį į 
nekaltiems žmonoms. Tai pra-Į 
nešiu trumpai apie galimiatisiaĮ 
jo mirties priežastį šiame mo
mente.' . ,

T)r. Karalius nebuvo perdaug 
prisirišęs prie gyvenimo. Jisai\ 
apie saužudystę yra galvojęs noj 
kartą ir’ su artimesniais drau
gais rimtai diskusavęs sažudys- 
tės klausimą. Jisai galėjo pa
kirsti savo gyvastį anksčiau ar 
vėliau.

Bet pakirto ją praėjusių sa-į 
vaitę tiesioginiai dėl alimoni-į 
jos. Faktas yra, kAd alimoni- 
ja buvo pemoketa kurį laiką J 
Kiek teko girdėti, jo: pirmoji 
žmona, kuriai alimonijjj?priklau- 
sė, irgi perdaug nenorėjo vary
tis, kad būtinai išreikalauti ali 
moniją šitio laiku. ,

Jai betgi' ’ teko gyventi vadi-

Dęįiai Dr. A. J. Ka
raliaus paveikslo 

•. . > • ■ 'i'--"* - ' .

Kurie norite gauti atmin
čiai Dr. Karaliaus paveikslų, 
tai kreipkitės į Naujienas ar
ba prisiųskite 25c už paveiks
lų ir 5c persiuntimo kaštams 
padengti.

Taipgi bus galima gauti pa
veikslas pils .Ambrozcvičių, 
3210 So. Halstecį St., ir pas J. 
Mickevičių, 3653 Šo. Halsted 
Street.

Pinigai surinkti iš parduotų 
paveikslų bus suvartoti pa
statymui paminklo Dr. Kara
liui. J. Žpinontįęiiė.

Roseland

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GĮIABORIŲS 

.'S'lf ' '■ t : Į
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauria.

Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roostvelt 2515. atba 2516

2314 W. 23rd PI., CKicago
*• SKYRIUS: 1 -’i:

1439 S. Court, Gicero, HL 
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Funeral

Direktorius
Patarnauju žmonėms 
simpatiškai, draugiš
kai ir pigiai. Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

2506 W. 63 St.,
Tek Rcpublic 3100 

CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS. ( < r ■ ■
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18tb Street 
Tek Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tek Victory 4088

: Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS , , 

Utarninkais, KetVergais ir Subatoms 
2420 W, Maeųuettt Rd. arti WestrrnAo 

Pbone Hemlock 7828 / 
Pantdėliais, Seredomis ir Pitnyčio Ji 

1821 So. Hahtad Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentfetas u 
4180 Archer Avenue 
................. " .1. MII ir>i«Ml.|.i i .J.. ,      

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

2400 IV. Madison .St.
Vai.: 1 Iki 3 po pietį}, ’6 iki 8 vak.

■ Tel. Seelcy 7330
Namų telefonas Bransvick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo, javo ofise .patinusias, iisiputusias 

/t.; blauzdų gyslas.
Valandos nno 1, iki 4 , it. nuo 7 iki 9. v.

S Nediliomis nuo 10 iki 12; 
3343 South Halsted Street 

Tel. Bonlevard 1401 "4

S. M. SKUDAS
■ Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

' 718 W. 18 St
T«l. RooKT<lt 7133

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

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

3421 So. Halsted St
Pbone Bonlevard 8483

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart iuentadienio it ketvietadienits

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
" Vahodo.: 1—3 ir 7—S

Seredomis ir nedeliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Ricbmond Bueet 

Telefonas Repnblk 7868

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-> 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir aknieris. 1 <

Gydo staigias ir cbroniikas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal .nanjaudųs 
metodus X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisus. ‘ xi-: :r

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IStb St., netoli Morgan 81

Valandos: nuo 10—12 pietų fcj ii 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro .

Tel. Canal 3110 
Rezidencijų telefonai

Hgde Perk f>755 ar Centui 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 Soath Ashland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 -vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Jienų.

* Pbone Midvay 2880

Pcreitą penktadienį įvyko 
Juozo . Kakčio laidotuvės. Ve
lionis buvo nulydėtas iš na
mų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią. Čia atsibuvo pamal-; 
dds už velionį.’ Po pamaldų 
gimines, pažįstdmi ir draugai 
palydėjo hębHŠninką į šv.1 
K ažirniėro ka p i nes.
; Kaktys buyo’ gero budo 
žmogus, vedęs; išaugi no dūk-1 
torį, kuri jau yra išėjusi už 
vyro..' Kakčio moterei buvo 
sunku atsiskirti nuo savo gy
venimo draugo. Ji nemažai iš
liejo ašarų; thlįipat ir duktė, 
ir žentas Juozas išgyveno A- 
merikojė 22 metus. Man ro
dos paėjo iš Žarėnų parapijos. 
Priklausė prie Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo, turė
jo ir apdraudę Pullnidno 
kompanijoj; iš ten gaus pini
gų išlaidoms padengti.

Juozas buvo pradėjęs tik 
gyteiifi antrę pusamžį ir 
Staiga mirė. Korespondentai.

GARSINKITbS
NAUJIENOSE
13 A < ; .. ?*r. rxf vr :*>r.

- - - - ______ . A-
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jūsų

GUABŪRIŲ ISTAię*
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto- 
mis kainomis už aukštos ryšies palaidojimą. Mm nieko į 
nėrokUojame už atvežimą mirusio žmbgaut kuiiĮI I 
(staigą iš bile kokios miesto dalies. > p

Reikalui esant, musų automoblliui atvažiuos |
namus ir atveš j musų įstaigų, kur gaitoito pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint | 

.............

EUDEIKIS yra yienatini^ Ueturių gmborius, kurto : 
teikia ambulance patarnavimų SU ekspertu lietuviu pd- : 
tarnautoju. Dykai Keturios ModėmiŠkOs'Koplyčios Dėl J 
germenų. Pašaukite ?UDEIK| įfan negu kreipsitės kur | 
kitur' '*}

EUDEIKIS
4USŲ GRAMUSJŪSŲ GtUU

■N Ji

Visi Telefonai: Y ARI
e Avęnue 
•to 1741 r“--T • “>• ’ •

■

<

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.jSjg

Telefonai 
‘-i’.*. - .? J

Boulevard 5203
r. t ’ • S

Bonlevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724 ’ » '■

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas 

■‘'■' ■-u u?-r’”1.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu visokie m r reika- 
, ,u,. lams. Kaina prieinama <

3319 Aubum Avenue 
’ ’ ' CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
i r’; t 1 ” ■ -į ? į; = į u .. s S •

Ą. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių. '' ' ’

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL. ’ ' ‘

________ ■ />' > ’’ ■

Lietuves Akušeres
Mrs.
JĄRUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109 South
Albany A v.

’Phonė 
Hemlock 9252

—^l-,.!.,, ... j ,. , , ..

Akių Gydytojai .
Duokite savo akis išegzaminuoti-

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
■' OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 & Ashland Avė.

<■' j Tel. Boulevard 6487

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV'SPECIALISTAS

PatyrimasKxr.&“
1 Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 Mest ą5th St.
kampa. Ualmd St.' 

Valandoj nuo l &**-4,-‘nuo 6 iki 8 
/ Nedaliomis puo .10 iki 12

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Ofiso ir Rcz. Tel. Bonlevard 5913 7 iki. 8 vai. Nedėk nuo 10 iki ,12

DR. BERTASH 1 -
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti 
„m,—' i < <

Ofiso ir Rez. Tek Bonlevard 5914

DR. NAKUS
756 W. 35th St

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

' Nedėldieniais pagal sutarti

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 
T|» A A RftTHJLVVJJLJĮLJ.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

. .... Ofisas -j*:

3102 So. Halsted St
• kampas 3h«t Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedeliomis it šventadieniais 10—12.

Advokatai k

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Motetą ir Vaiką Ligą 

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

ninkais ir ketvergaįs. Seredomis ir 
nedaliomis pagal susitarim). 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 4142, Archer Avenue
■

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
*4 it 6 iki 8 vak. Nedeliom nno 

iki 12 dieną, t .
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

■ rį .............. ... .^Į—nii.....'..n-.....

Rex. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospėct .6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P, Z. ZALATORIS 
5 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 'SO. Halsted Street 
> CHICAGO, ILL.

— — — — " ! >■ »> ■ — m — ■■ w i,■ II w v ■■

K. GUGIS
ADlklKATAS
MIESTO OFISAS........

127 N. Dearborn St, Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nu? *9 iryto iki 4 po pietų
,.ft : Gyvenimo -vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Bonlevard 1310 

Valandos: nuo->16 iki 8 vat .kiekvieni 
vakarų, išskyrus ketvergi , 

Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto

10

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti ’LtaVitc Sc. 
Telefonas Canal 2552 

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

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77' W. Washing(on St. 
Room 905 Tek Dearborn 79S6

Alio A • U A11>£11 VU 1U
1 r GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O y I S A S:
4645 S. Ashland Avė,, 

OHho valandos nuo 2 Iki 4 Ir nuo 0 Iki 
, 8 vai. vak. Nedėliotais pasai sutarti' 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospėct 1930

■ Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
■ ■ ....................- : . 'UI’

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

Namų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BOKDEN 
(John Bagdžiunas Borden) - , 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 f 

Vakarais. 2151 AV. , 22nd oao 6-9.
Telepbone Roostvelt 9090

Namie 8-9 ryte ; rTtL Rcpabttc 560Q

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 ^uth Wertern Avenue

Tel. *Lafayettc 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOSEPH J. GRISK 
‘ Lietuvis Advokatas 

4631 So. Aj&lonJ Am. ' .

Tel. Boulevard 2800 
Rn. 6515 So. 8L

. Tai. Republk .9723 j

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
dr i7«9 ipo pietų, .seredoms po piet% ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DM. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: < nuo * 9 ryto iki 9 vakaro. 
.' ' .. nedaliomis pagal sutarti. . ;

4847 Vest I4th Stūet, 
CICERO, ILL, > 

X-Ray....Phone Cicero 1260

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS .... •.

52 E. 107tb'Sh —prie Michigan Avė. 
Tel. PuUman. 5950—6377 ' 

4600'S. Wboii St. Ketverge vak.
• Tėk Lafayette 6393 .

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

Hemloėk 8151

DR. V. ’S. NARES
t (Naryauckas) <

GYDYTOJAS jIR. CHIRURGĄ®
. 2420 Marguette Road , 

'į į t i » į. > i X:
Valandos! 9—12. 7—9, Antradieni lt 
Ketvirtadienį vakarais pagal raritariMą.

CHAS. A. PEPPER 
- LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Arbat 18Q0 W/ 47th St. Xaf. S49.0 
-» t r> Pagal eutatimą - i

Phone Boulevard 7042 

ijJtC. v. y lĮZdCdLdLę
‘ Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
K i arti 47th Street ’

ffiUiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Stree?
Telepbone Hemlock 13 23 v 

Valandos: O ryto iki 9 vakaro 
Nedėlionis pagil tututi ’ . J1, lijhu -*^Į ■ji ■

y "ė Į0į>.. n .|jį*ii I >■ »!»-■« “--K .
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i Tarp Chicagos
Į Lietuvių

PASTABOS APIE 
DR. KARALIAUS 

LAIDOTUVES
Chicagos policijos viršinin

kas priverstas buvo pasiųsti 
būrį policistų trafiko tvarky
mui ant Halsted ir 35-tos gat
ves, iš kur prasidėjo Dr. Ka
raliaus laidotuvių procesija. 
Halsted gatvė buvo taip prisi
kimšusi publikos, kad be po
licijos jokis važinėjimas bu
vo neįmanomas. Palydėtoji] 
buvo tiek daug, kad jie va
žiavo šimtais, o gal ir tuks
iančiais automobilių, kuriems 
kelių turėjo praskinti du mo- 
torcykliais važinėjanti poli- 
cistai. Jiedu tai darė iki pat 
kapinių. Vienas jų pakartoti
nai važinėjo pirmyn ir 
atgal ir darė pranešimus 
apie vis didėjantį lydėtojų 
skaičių. Jis sakė, kad jokis 
politikierius į savo laidotuves 
nėra sutraukęs tiek daug žmo
nių, kad Dr. Karaliaus laido
tuvės sumušusios visus Chica
gos rekordus. Jam buvo pa
aiškinta, kad Dr. Karalius ne
buvo politikierius, o visuome
nėsdarbuotojas.

Ištikro, kas sutraukė tūks
tančius lietuvių į Dr. Kara
liaus laidotuves? Galima da- 
leisti, kad jo nepaprastas 
mirties būdas suįdomino kei
stenybių ieškotojus. Bet sau- 
žudysčių pastaraisiais laikais 
įvyksta daug ir publikos psi
chologija yra priešinga joms. 
Be to, Karaliaus saužudystė 
nebuvo romantiška, neturėjo 
ganėtinai gilaus pagrindo. 
Nusižudymai jaunų žmonių 
dėl nesėkmingos meilės ir pa
našių dalykų publikai yra į- 
domųs. Dr. Karaliaus sava
ranki mirtis, kaip sakiau, ne
turėjo gilaus pagrindo. Net 
jo artimi draugai taip mano. 
Galima buvo tikėtis iš publi
kos pasmerkimo ir antipati
jos. Tečiaus užuojauta ir pa- 
sigedimas buvo neišsemiami. 
Ilgų melų praktikoj savo pro
fesijos kiekvienas įsigyja prie
šų. Be to, velionis da buvo 
ypatingo budo žmogus, ką ne 
visi užgirdąvo. Jis ir savo pa
žangiomis pažvalgomis, kurių 
niekad neslėpė, nepatiko vi
sai atžagareivijai. Ji tuoj po 
jo mirties griebėsi jį kriti
kuoti ir šmeižti. Tečiaus nie
kas nesulaužė publikos sim
patijos. Tūkstančiai susirinko 
palydėti savo draugą ir nuo
širdų mokytoją. Tiek žmonių 
nesusirenka nė į politikierių, 
nė į vyskupų laidotuves.

Negalėdami išaiškinti Dr. 
Karaliaus laidotuvių nepa
prastumo laisvos minties prie
šai ir jo asmeniniai priešai 
sako, kad minias sutraukė 
laiko patogumas ir bedarbė. 
Tai ne tiesa, šeštadieniais įvy
ksta nemaža ir kitų laidotu
vių. Jose dalyvauja papras
tas žmonių skaitlius. Bedar- 
bės laiku daugelis vengia į 
kapines važiavimo išlaidų. 
Jeigu visi, kurie norėjo paly
dėti Dr. Karalių į kapines, 
butų turėję ištekliaus, tai mi
nia butų jose siekusi 25 tūk
stančių ar daugiau. Tai rodo, 
kad Dr. Karalius turėjo nepa
prastai daug draugų ir šali
ninkų; kad jie jo pasigenda 
ir apgailestauja netekę; kad 
žmonės įvertina pažangų, ne
veidmainiaujantį, į visas pu
ses nesiblaškantį veikėją; 
kad jie yra dėkingi mokyto
jui, kuris pats darbščiai stu
dijuoja ir dosniai dalijasi sa
vo žinojimu su miniomis.

Tiesa, Dr. Karalius tapo pa
laidotas kitaip negu jis norė
jo ir prašė. Jis norėjo, kad jo 
kūnas butų sudegintas; kad 
gėlių, gyrimų ir garbinimų ne
būtų jo laidotuvėse. Tečiaus 
šeimyna tvarko laidotuves ir 
ji pareiškia savo palinkimus. 

Jo draugai, pildydami jo tes
tamentą, gėlių nesiuntė, savo 
kalbose prie kapo susilaikė 
nuo velionio gyrimo ir garbi
nimo: apasakojo jį esant tik 
tokiu, kokiu jis tikrenybėje 
buvo: jo tobulumus ir silp
numus. Nors tikiuos, kad kal
bų turinys jau bus tilpęs laik
raščiuose, vienok ne prošalį 
bus pakartoti sutrauką:

Adv. K. Jurgelionis palygi
no gyvybę žibintuvui, kuris, 
mums įteikiamas gimus ir už
gęsta mirus. Pas vienus jis 
šviečia aiškiau, pas kitus 
menkiau.. Dr. Karalius švietė
si be sustojimo ir savo žinoji
mą raštais ir paskaitomis žė
rė kitiems. Pastaraisiais lai
kais jis ėmė tikėti, kad žmo
gus žmogui yra vilkas, kad 
vieton vienas kitam gelbėti ir 
atjausti, jie bando vienas ki
tą suėsti.

Dr. A. Montvidas aiškino, 
kad žmonių draugija tvarko
si įstatymais ir įsigyvenusiais 
papročiais. Nemaža tų įstaty
mų ir papročių yra kvaili ar
ba atgyvenę savo laiką. Yra 
žmonių, kurie visuomet sutin
ka su visais įstatymais ir pa
pročiais. Tai Jconformistai. Ki
ti neįsitenka tuose rėmuose, į 
kokius draugija spdraudžia 
kiekvieną žmogų. Dr. Kara
lius, kaip ir daugelis kitų, ne
galėjo pakęsti tų įstatymų, 
papročių ir nugenėjusių nuo- 
nionių, kurie ir kurios jam iš
rodė kvaili, nereikalingi arba 
savo laiką atgyvenę. Ne tik 
kalba ir raštu jis reiškė prie
šingumą, o ir elgesiu. Priešin
gumas daugeliui nustatytų 
normų darė jį ypatingu žmo
gumi. Ypatingas buvo jis da 
ir tuo, kad jo protinis ir fizi
nis pajėgumas buvo apštus.

“Naujienų’* redaktorius P. 
Grigaitis pasakė ilgesnę kalbą 
už kitus. Jis nupiešė Dr. Ka
ralių kilusį ir auklėtą darbo 
miniose, žinantį ir patyrusį jų 
skausmus ir džiaugsmus, pa
siryžusį tas minias šviesti, nes 
tik per apšvietą žmonija pa
sieks laisvę ir lainię. Darbo 
žmogaus, neturtingo žmogaus 
gyvenimas, sakė kalbėtojas, 
yra kupinas kentėjimų. ChU 
rurgas, darydamas operaciją, 
apmarina ligonį arba nors 
piaunamą vietą vaistais apte- 
pa, kad skausmo nejaustų. 
Nuo gyvenimo skausmų žmo
nės gelbstisi įvairiais budais: 
puola į religiją, arba pasine
ria darbe kokiam nors idea
lui. Dr. Karalius, apart kitko, 
juokėsi, kad neverkus. Jo juo
kai buvo ne tam, kad ką įžei
dus, kam pakenkus, o kad 
pliekus musų visų ydas ir sil
pnumus. Jis nebuvo praktiš
kas žmogus, kuris deda dole
rį prie dolerio juodai dienai. 
Doleris jo nevaldė, prieš jo 
galią jis kovojo. Surinkęs 
naujų žinojimų ir informaci
jų ir dažnai da nespėjęs tin
kamai apdirbti jau rašydavo 
ir siųsdavo į laikraščių skiltis. 
Net mirti nusprendęs da rašo 
straipsnius ir mokina publi- 
ką.

Adv. Mitchell, asmeninis 
daktaro draugas ir advokatas, 
kalbėjo apie tai, kad neišmin
tinga butų velionį smerkti, 
už saužudystę, nes kiekvienas 
žmogus yra savo gyvybės sa
vininkas. Reikalinga ypatiri^a 
drąsa sau gyvybę atiriiti ir 
bailiai to nepadaro; iNot^ aš 
su šita filosofija pesuti^ikų^ 
vienok čia ne Vieta kritikai.

Dr. Strikolis kalbėjo nuo 
Lietuvių Daktarų Draugijos ir 
apgailestavo priešlaikinę savo 
kolegos mirtį.

Dr. Karaliaus mirtis padarė 
tokį sujudimą Chicagoj, ko
kio lietuvių tarpe nėra buvę. 
Tūkstančiai kalba, kad jeigu 
jie butų žinoję jo pirtigihius 
keblumus, bųtų nesigailėję 
dolerių jam gelbėti. Taip 
svarbu buvo jiems, jam gel
bėti. Taip svarbu, buvo jiems, 
kad jis gyventų ir tolyn tęs
tų savo darbą. Bet kol jis bu
vo gyvas, turėjo vargti ir eko- 
nomuoti taip pat, kaip ir da

gyvais pasilikusieji darbuoto
jai turės. * i

—Gyvasis Daktaras.

Dr. A. J. Karaliaus 
laidotuves

Daktarui Antanui J. Kara
liui, musų visuomenės veikėjui, 
tūkstantinės minios žmonių ati
davė pagarbą jo laidotuvių die
noj. Ne tik Lietuvių Tautiškos 
Kapinės, bet ir visa lietuviško
ji Chicaga pirmą kartą savo 
istorijoj matė tokias laidotu
ves.

Kad išvengus susigrūdimo, 
o kartu ir nelaimių, nes dau
gelis jau iš anksto suprato, 
kiek daktaras turės savo drau
gų, tad tiesiog iš namų važia
vo į kapines ir tenai lauk? at- 
lydint velionio kūną. Buvau 
nutaręs važiuoti su pagrabu, 
bet pamatęs, kad . Bridgeportas 
tapo suparalyžiuotas automo
bilių krušos, tai ir aš tą pati 
padariau: šiaip taip pasiliuo- 
savęs leidausi aplinkiniais ke
liais.

Antrą valandą po pietų au
tomobilių jau buvo prikimšta 
aplink Tautiškas kapines visas 
miškas, o laukiančiųjų šalia 
kelio ir kapinėse jau buvo dau
giau, ne kad Decoration dienoj; 
taigi dar kita tūkstantine au
tomobilių atvažiuoja sykiu su 
karstu.

Apie ketvirtą valandą po pie
tų atvežė karstą į kapines. O 
čia naujos minios žmonių, dar 
dapildė kapines. Pasidarė tie
siog spūstis, ir neįmanomas da
lykas buvo kur nors praeiti 
arba matyt karstą. Apie duobę 
keli tūkstančiai žmonių jau 
spaudėsi nuo antros valandos 
po pietų, nes norėjo girdėt 
kalbėtojų kalbas. Maliausi ir 
aš toj krūvoj. Laimei, oras bu
vo kiek atvėsęs tą dieną, tad 
ir išvengta nuo mirtinų nu- 
troškimų.

Prie duobės laukiantiems ne
teko girdėt kalbėtojų, nes ne
buvo galimybės' prinešti tenai 
karsto. Tada karstą padėjo 
kapinių aikštėj ir čia atlikta 
visos ceremonijos. Kol pasiliuo- 
savau iš tos spūsties nuo duo
bės ir galėjau kiek nors ar
čiaus prieiti, kad galėjus gir
dėti kalbėtojus, tai advokatas 
Kl. Jurgelionis jau baigė savo
įspūdingą kalbą, kuri paliko 
žmonėse nemažai sąjausmo. 
Antras kalbėjo Dr. Montvidas. 
Jis yra pasakęs daug atsisvei
kinimo kalbų ant duobės kran
to, bet čia jo jautri širdis daž
nai negalėjo sulaikyt akyse 
ašarų. Kaip visada, o juo gra
žiau ir vaizdžiau šį sykį, Dr. 
Montvidas pasakė minėdamas 
savo profesijos draugą tikrai 
įspūdingą ir pamokinančią kal
bą. Trečias kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis. Dau
gelį kartų man teko girdėti kal
bant IP. Grigaitį įvairiose vie
tose ir įvairiomis temomis, čia 
turiu pabrėžti tą ypatybę, kad 
pas jį kalboj ne ašarų, nė juo
ko, o vien tiktai stiprus, gry
ni faktai — ir tiek! Bet už tą 
gryną tiesą, kurią jis pripa- 
žysta ir nurodo žmonėms savo 
raštuose ir žodžiu, tai jo idė
jos priešai per metų metus 
kuolus tašo jam ant galvos! 
Bet, matomai, veikėjo pakrai
pos neįstengė sulaužyti. . Ir šį 
kartą tas nenuilstąs vęikėjas 
prie Dr. Karaliais karšto “ pa
sakė rimtą kalbą. Jo kalba pa
darė didelio įspūdžio j klausy
tojus, kurie turėjo progos ją 
girdėti. Kalbėjo Dr. T. M. Stri
kolis ir adv. W. Mitchell. Jų 
kalbas turėjau progos išgirsti 
pirmą kartą, ir reikia priduoti 
jų kalboms taipgi nemažos 
vertės. Chicagiečiams mylimas 
dainininkas, >p. Rimkus, prie 
muzikos akordų sudainavo ke
lias gedulos dainas, pritaiky
tas laidotuvių ceremonijai, ga
na jausmingai.

Užsibaigus ceremonijai, kaip 
paprastai, Žmonės ėjo apie 
karstą; kad dar atsisveikinus 
paskutinį kartą. Kol visi žmo-

ta

nes apėjo, sudarydami net ke
letą eilių greta, tai truko ne
mažai laiko. Ir jau saulei besi
leidžiant grabnešiai uždarė 
karstą, atnešė prie duobes — 
prie tos mažos' patarto vietelės, 
— ir čia Antanas, minių ap
gailėtas, užsįklojo žemėmis, 
kad ilsėtis amžinai...

Už tavo nuveiktus darbus 
musų labui, kiųiuos tu gyven
damas mums palikai, ne viena 
jautri širdis — tiesos trokštąs 
žmogus — su pagarba lankys 
tavo kapą. —J. G.

Cicero
Jau atostogos baigiasi, žmo

nės grįžta prie paprastų kas
dieninių užsiėmimų. Taigi ir 
A. K. Sargas žada po ilgų va- 
kacijų pradėti“ kokį nors dar
bą dirbti. Tiktai prastai, kad 
tų darbų nėra. Nors daugelis 
ir kalba, kad darbai einą ge
riu, bet darbininkus vis at
leidžia iš darbo. Tat atrodo, 
kad tikrenybėj dalykai su 
darbais eina pfastin, o ne ge
riu.

—o—
Bet kai kurie žmones visai 

dar nesupranta depresijos. O 
jie yra šv. Antano bažnyčios 
tėveliai. Jiems \isuomet geri 
laikai. Žmonės bažnyčią lan
ko, kaip ir pirmiau; dešimtu
kus ir kvoterius meta į krep
šį, nors ir paskolintus.

—o—
Į piknikus taipgi važiuoja. 

O jeigu kas ir nenori arba 
negali važiuoti, tai nėra ko 
žiūrėti: jagamastis atneša ti- 
kietus į namus, tada jau, bro
lau, nori ar nenori, o turi va
žiuoti.

Ir biznierių neužmiršta. Su
renka, sukolektuoja visokių 
reikmenų, ir fikietų liepia nu
sipirkti ir važiuoti į pikniką, 
kad padaryti ‘/daugiau biznio. 
Mat, yra žinojna, kad biznie
riai gali dolerį kitą daugiau 
išleisti, negu paprasti darbi
ninkai.

O kad lengviau butų gali
ma prie to mieliausio dolerio 
prieiti, ( tai šv. Roko vandens 
užtektinai nū^abedamą>į> pa
niką. Gi.paragavus tojšVentų- 
jo vandens doleris pasidaro 
ne pinigai. Tai dėka visa to 
tėveliams ir depresija nebai
si.,

—o—
Pagrįžo iš atostogų ir šv. 

Antano merginos (sesers) ir, 
matyti, kad stropiai rengiasi 
mokslo sezonui. Jau ir klebo
nas ragina tėvus, kad leistų 
savo vaikučius į bažnytinę 
mokyklą. O tai dėlto, kad 
merginos (sesers) užsidirbtų 
sau pragyvenimą ir kad dar 
liktų šiek tiek pelno klebo
nui.

Tiesą pasakius, mokslas yra 
geras dalykas ir kiekvienam 
reikalingas. Tik beda, kad 
bažnytinėse mokyklose vaiku
čiai to mokslo negauna, ’kuris 
būtinai jiems reikalingas. Ar
čiau prisižiūrėjus ir pasiklau
sius, tai net gailestis ima, kaip 
tie vaikučiai bažnytinėse mo
kyklose yra mokinami. Iš pat 
ryto jie varpma į bažnyčią 
mišių klausyti ir poterių kal
bėti, o iš bažnyčios nuvaroma 
į mokyklą ir(ten mokinama 
katekizmo/ poteri!] ir gies
mių. Iš šalies žiūrint ir -klau
sant, ’ htrodo visai panašu į 
šidlavą, kur* Ubagėliai pake
liais,* patvoriais susėdę vieni 
poterius kalba, kiti giesmes 
gieda, prašydami išmaldos.

Tikrasis gi mokslas čia 
yra draudžiamas ir slepiamas. 
Taigi tie tęvai, kurių vaikai 
lanko bažnytines mokyklas, 
matomai visai nesirūpina sa
vo vaikų ateitimi. Vaikai, pa
baigę bažnytinę mokyklą, ne
gali darbo gauti, tai ir bala
dojasi naktimis po gatves.

Pernai buvo toks atsitiki
mas, kad 12 valandą nakties 
^yentam Antanui išmušė akis: 
išmušė šv. Ąntano mokyklos 
du langus abiejose durų pusė
se; tad, kai kurie , ir kalba, 
kad šv. Antano auklėtiniai iš
mušė jam akis. ’

Dar noriu kai ką pastebėti 
(lėliai tų merginų (seserų) gy
venimo. Man atrodo, kad jų 
gyvenimas nėra užvydėtinas. 
Namas, kuriame jos gyvena, 
yra apskuręs, nevalytas. Sa-t 
kytumei, lyg butlegerių pa
šiurę. O jei pažvelgsime į vir
tuvę, tai jau čia pamatysime 
visai prastą įrengimą. Taip 
tos nelaimingos atsiskyrėlės 
nuo visuomeninio gyvenimo ir 
trinasi po dulkėtą landynę.

Bet pažiūrėkime į kleboni
ją. čia pamatysime didelį 
skirtumą. Tur būt ir Chicagos 
meras neturi geresnės rezi
dencijos. Ot tai tau ir Kris
taus pasekėjai. Kristus neturė
jo kur galvos priglausti, o ku
nigai, neva Kristaus įpėdi
niai, gyvena puikiausiose re
zidencijose ir pilname ištek
liuje. — A- K. Sargas.

Rožių žeme
Rožių žemės gyventojai, jau 

susilaukėme rudens. Nuo me
džių lapai bira. Kėlės savai
tes medžiai žaliavo. Manėme, 
kad jie žaliuos dar keletą mė
nesių, bet kai lietaus nebuvo 
per kėlias savaites, tai labai ir 
pradėjo birt! nuo medžių. Da
bar matome, kad jau ruduo pra
sideda.

Aš rudens nemėgiu, kaip tie 
vaikai. Paklausus vaikų, kodėl 
jie nemegia rudens, jie atsako: 
“Ogi todėl, kad rudenį šaltas 
vanduo, negalima maudytis. Jie 
betgi nemegia rudens dar ir 
tod_el, kad rudenio sulaukus rei 
kia eiti į mokyklą mokintis. Vai. 
kai nenori mokintis, o aš la
bai noriu. Nesubrendė prote, 
vaikai mano, kad jie viską ži
no, o man pasirodo, kad aš 
labai mažai dar žinau. Tad kaip 
tik vakarinė mokykla atsidarys, 
aš ten busiu pirmas užsirašęs. 
Gerai padarytų ir kiti lietuviai 
darbininkai, jei lankytų vaka
rinę mokyklą. •

Angliški laikraščiai jau ra
šo, kad už 17 dienų dieninės 
mokyklos bus atdaros, o vaka
rinės vėliau atsidarys. Suaugu
siems patartina lankyti vaka
rines mokyklas. x Mes -turime 
prieinamoj vietoj vidurinę mo
kyklą, vadinama Fenger High 
Šchool. Esant daugeliui darbi

MADOS MADOS

' 3031 — Naujovišku budu pasiūta 
bliuzka, iš balto šilko arba kitokios 
lengvos materijos. Ji rudeniui atėjus 
bus labai naudinga ir reikalinga todėl 
jau dabar pasisiudinkit/t jų sau. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 29, taipgi 
36 ir 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virSnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerb pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 
sfųsti pinigus arba pašto Ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. HL
f" 1 "-------------------------------- -----

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St> Chicago. 
čia idedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No• I
■ ■■ ' ' ■
Mieros ...................  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)
1
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(Miestas ir valstija)
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ninku nedirbančių, šią žiemą 
pasinaudokime mokykla.

Kurie nenorite mokintis, tai 
galite lankyti George Pullman 
knygyną. Jis yra prie 110 gat
vės ir Indiana Avė. Knygyne 
rasite visokių knygų ir iš jų 
galėsite šį tą pasimokinti. Kuo
met daugiau sužinosite, neberei
kės dėl tuščių dalykų bereika
lingai ginčytis.

Pas mus, Rožių žemėje, be
veik kaip ir mada įėjo pas ne- 
kuriuos žmones: apie kokį da
lyką jie nežino, tai keli suėję 
pradeda ginčytis. Jie mano, 
kad apie tą dalyką sužinos. Jei 
gu vien ginčydamasi ir riksmu 
galėtų kas sužinoti ir išmokti 
daugiau, negu lankydamas mo
kyklą, tai kiekvienas galėtų 
rėkauti kur pakampiais ir už
kampiais kaip salveišiai. Ma
nau, tą teoriją rėksniai pasi 
ėmė iš senoviškų žydų. Juk h 
tie žydai vaikščiodami apie Eri
ko bažnyčią, šaukdami norėjo 
sugriauti bažnyčią. Tas jiems 
nepasisekė. Limbiniai, malda
mi liežuviais kas dieną, mano 
įvykinti revoliuciją. Manau, ir 
jiems nepasiseks. Bimbiniai pa 
sakoja, kad jie remiasi Karolio 
Markso mokslu. Bet pažvelgus 
į jų darbus, pasirodo, kad jie 
remiasi biblija. Tik kitokioje 
formoje aiškina, negu kunigai 
ir salaveišiai.

Bimbiniai aiškina, kad tavo, 
darbininke, išganymo vieta yra 
Rusija. Tik nusikratyk tuos

ffiuou arba____
6023 S. Halsted St 

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

Peter

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farrnas ir kitus miestus. 
Darbų garantuojam.

3139 So. Halsted St 
Tel. Calumet 3398

DOUBLE 
ACTING

' 15 ounces forT54'
MILLIONSOF POUNDS USED 

BY OUR GOVERNMENT.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechanikų. Darbų ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Wasbtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So, Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

<________________________ - - - -J

NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
V ___ _______ —------------------

Antradienis, rugp. 80, 1932
buržuaziškus dolerius. Manau, 
depresijos laiku mažai berasi 
tų dolerių pas buvusius darbi
ninkus. Dauguma JŲ jau gy» 
vena iš malonės labdaringų 
draugijų. Bet kolektuoti iš tų 
guvusių darbininkų komunistai 
nesiliauja.—R.

iCIASSIFIED ADS.

Financial 
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

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

CITY REALTY CO.. 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

Business Service
. Biznio Patarnavimas
NAMŲ SAVININKAMS

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

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

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams ir ii- 
važiavimams už žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai suteikiami, 

šaukite Worth 148
SOUTH WEST TOWNS BUS LINE, 

Ine.
109 St, ir Harlem Avenue, Wortb, III. 

Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 
gatvių į Palos Park.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie kurpiaus, kuris 
galėtų mane išmokyti to amato, be at
lyginimo, o paskui perleistų man tų 
biznį. Atsiliepkite šaukdami Tel. 
Crawford 5648, klauskit A. Smitik.

_______ . Radžos______ _
50c Į SAVAITĘ. Midgets $8.50. 

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

>

Business Chancęs

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
išdirbtas biznis. Nėra kompeticijos. 
Nauji fixturiai ir stakas. Pigiai grei
tam pardavimui.

5405 S. Maplevvood Avė.

BARBERNĖ pardavimui su pagyve
nimo kambariais. Gera vieta, arti di
delės salės ir teatro.

3262 So. Morgan St.

Farms For Sale
' Ūkiaii Pardavimui

REIKALINGA gera farma su staku 
ir mašinoms nuo 80 akrų ar daugiau 
mainyti ant 2 flatų mūrinio naujo 
namo be skolos Farmeriai atsišaukit 
ir teisingai aprašykite farmos gerumų. 
Smiltingų farmų nereikia.

J. VILIMAS,
6504 S. Wasbtenaw Avė., Cbicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms; budinkai ir žemė gera- 
Mich., nepertoli nuo Chicagos; mainys 
ant namo.

6 kambarių byngalow ant Marųuette 
Road, netoli Western Avė. Mainys ant 
lotų arba žemės.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. 

Virginia 0757

ATYDA. Už morgičių bus par
duotas 2 po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildytas, elektriką, ledaunė, 
naujos mados namas, 2 automobilių ga- 
radžius, taipgi* 5 kambarių mūrinis 
bungalow, vienam automobiliui gara- 
džius, vandeniu šildomas, elektra, le
daunė. Savininkas gyvena 

3140 W. 54 St.




