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Hitlerio salininkas Goering) 
reichstago pirmininkas

75 metų komunistų atstovė Clara Zetkin 
atidarė pirmą naujo Vokietijos 

reichstago posėdi
Reikalavo von Hindenburgo ir von Papeno kabineto 

apkaltinimo ir prašalinimo

Lietuvos Naujienos
t'

v x

Japonai nori uzme- 
gsti prekybos santy

kius su Lietuva

Dr. M. Kuprevičius 
palaidotas laisvama

nių kapuose
Kruopiai.—Žagarėje mirė se

nas aušrininkas ir visuomenės 
veikėjas Dr. M. Kuprevičius. 
Kaip laisvamanį Žagarės kleb. 
kun. .lazdauskas atsisakė pri
imti į katalikų kapus. Tada Dr. 
Kuprevičiaus kūnas buvo gabe
namas į artimiausius laisvama
nių kapus—j Kruopius.

Dr. Kuprevičius buvo laido
jamas per žolinę, o Kruopiuose 
yra dideli žolinės atlaidai. fcį 
sykį į Žolinės atlaidus žmonių 
prisirinko daugybė. Kruopiškiai 
Dr. Kuprevičiaus lavoną sutiko 

į miniomis ir su orkestru. Tūks
tantinės minios žmonių Dr. 
Kuprevičių palydėjo ir į lais
vamanių kapus p. Liekio lauke 
įsteigtus.

Į tuos kapus Dr. Kuprevičius 
palaidotas pirmas.

Prie kapo kalbas pasakė Ža
garės burm. Baniulis, mokyto
jas Tarvydas ir vietos ūkinin
kas Liekis.

Ant kapo sudėtu apie dešimt 
vainikų.

*

Kaunas.— Prekybos ir pra
monės rūmai gavo raštą iš Ja
ponijos prekybos departamento, 
kuriuo sakoma, kad Japonija 
esanti susidomėjusi Lietuvos 
rinka ir prekėmis. Japonai pra
šo prekybos ir pramonės rumus 
atsiųsti jiems Lietuvos ekspor- 
terių ir importerių, taip pat ir 
firmų sąrašą ir adresus ir gil
dijų Įmygą. Japonai sakosi no
rį su Lietuva užmegsti preky
bos santykius.

ja. Ragino organizuoji strei
kus, neramumus, ne vien Vokie
tijoje. bet ir kitose šalyse, kad 
“Vokietijos proletarų vadai pa
matytų, jog ne jie vieni to ti
kslo siekia.”

Goering buvo išrinktas pir
mininku 367 balsais prieš 26. 
Visi to išanksto tikėjosi, nes 
stambiausia reichstago partija 

■paprastai alimi tą vietą. Visi 
Hitlerio atstovai reichstage, po 
Goeringo išrinkimo, sukėlė di
deles ovacijas, bet bendrai už
silaikė ramiai. Observa toriai 
jų ramų užsilaikymą aiškina 
tuo, kad Hitleris nenorėjo duo
ti progos Von Papcnui paleisti 

į reichstagą jam dar nespėjus su- 
Isiorganizuoti. Bet baimė, kad 

Von Papenas savo 
išpildys dar tebe-

Berlynas, Vokietija .rugp. 30. 
—Vokietijos fašistų vadas Hit
lerisatsiekė pirmą laimėjimą, 
kuom-'t jo partijos narys Her
mai) VVilhelm Goering buvo iš
rinktas naujo reichstago pirmi
ninku.

Reichstagą atidarė seniausia 
reichstago atstove komunistė 
Clara Zetkin, 75 metų amžiaus,; 
kuri specialiai atvažiavo iš' 
Maskvos, kur gydėsi, laikinai 
reichstagui pirmininkauti. Įžan
ginėje kalboje pareikalavo ap
kaltinti Vokietijos prezidentą 
Paul Von Hindenhurgą ir Vo
kietijos ministerių kabinetą. Ji 
nurodė, kad prezidentas pagrie
bė į savo rankas politinę jėgą 
prašalindamas reichstagą ir pra

Ka-lgalų gale 
įrankis kapi pasiryžimą 

ir dvarininku jaučiama jo atstovų tarpe. Ją 
Ir nežiūrint, kad ka- augmentavo faktas, kad Von 

beveik diktatorių- i Papenas ir kabinetas reichsta- 
jis nepajėgė uiicko !go posėdyje visai nedalyvavo.

sižengdamas konstitucijai, 
bineta; esąs tik 
talo monopolio

binet?s turi 
kas teises, 
padaryti padėties pagerinimu:
Vokietijoje.

Kain tikėtasi, pareiškė, kad 
vienintelė išeitis iš ekonominio 
krizio yra proletarinė revoliuci-

Prieš ir* laike posėdžio, reich
stagą puvo apsupęs stiprus po
licijos kordonas, kuris nepri
leido nei vieno žmogaus arti 
prie rūmų. /

(P. Konrado nuotrauka)

Milžiniška minia žmonių susirinkusi Lietusių Tautiškose Kapinėse, laike Dr. Antano J. Ka
raliaus jiidotuvių, šeštadienį.

Roosevelt turįs teisę 
prašalinti Walkcrį

Albany, N. Y., rugp. 30. — 
New Yorko valstijos 'aukščiau
sio teismo teisėjas Kilis J. Sta-, 
ley nusprendė, kad New Yorko 
gubernatorius F. Roosevelt turi 
teisę prašalinti majorą Walke- 
rj. Rooseveltas teisia Walkerį 
už kyšių ėmimą.

^reikuįją Illinois 
angliakasiai laukia 
rugsėjo 1 d. mitingo
Atsisekė dalyvauti operatorių, 

šerifų ir /piliečių konferenci
joje ginčiĮ likviduoti arbitra- 
cijos budri

Japonijos orlaiviai ve
jasi kinų sukilėlius

Mukden, Mandžurija rug. 30. 
—Užvakar naktį Mukdeną už
puolė keli kinų sukilėlių, būriai 
ir užėmė Hun l lopu miestą, apie 
4 mylias nuo Mukdeno. Sukilė
liai padegė arsenalą ir orlaivių 
bazę. Dabar Japonijos orlaiviai 
išsiųsti kinus vytis.

Japonijos vadai dis 
kilsuoja karo san

tykius su J. V.

Brazilijos sukilėliam 
siūlomas taikos 

planas
Nustojo armijos ir laivyno 

viršininkų paramos

Tokio, Japonija, rug 30. — 
Japonijos kabinetas atsidūrė la
bai keblioje padėtyje, kuomet 
prieš jį išėjo stipriausia Japo
nijos partija Seiyukai, o armi
ja ir laivynas atsisakė jį toliau 
remti. Kabineto pirmininkas 
Makoto Saitu mėgino susitarti 
su seiyukiečių vadais, bet šie 
nenorėjo daryti jokių nuolai
dų.

Rezignavo Bolivijos mi
nisterių kabinetas

La Paz, Bolivija, rugp. 30.— 
Šiandien, dėl susidariusių nepa
lankių santykių su užsieniu ir 
chaotišku vidaus reikalų padė
jimu, rezignavo ministerių ka 
binetas. Tikimasi, kad už kelių 
dienų bus sudarytas bepartyvi.3 
kabinetas.

Chica^ai ir ap'elinkei federa- 
lis oro oiuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota ir mažai permai
nos temperatūroje; galimas lie
tus ; lengvas prietvakarių 
jas.

Vakar temperatūra buvo 
93 laip.

Saule teka 6:13; leidžiasi
28.

Šiandien po pietų Jungtinėse 
Valstijose bus matomas saulėm 

. .^užtemimas. - -

ve-

76

Anglijoje streikuoja 
90% medvilnių Įmo

nių darbininkų
Vadai tikisi ryt j streiką išeis 

dar 200,000 darbininką

*

4 •
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Vienuoliai vadovai; 
ja Ecuadoro sukilė

lių armijai

Porto Alegre, Brazilija, rugp. 
30.—Iš neoficialių šaltinių pa
tirta, kad Sao Paulo sukilėliams 
siūloma' taikos planas, kuriame 
už 90 dienų numatoma visuoti 
ni rinkimai ir karo taryba, ku
ri valdytų šalį laikinai, iki rin
kimų. Valdžia, tačiau, kalbas 
apie siūlomą planą užginčijo.

Guayųuil, Ecuadoras, 
30.—Ecuadoro senato pirminin
kas Alberto Marinez pranešė 
Guayaųuil provincijos guberna
toriui, kad sostinėje Quito pa-, 
dėjimas chaotiškas. Sukilėlių 
armijai vadovauja vienuoliai, 
kurie kartu su sukilėliais stovi 
konservatyvų pusėje ir remia 
Neptali Bonifaz, Ecuadoro 
rinktą prezidentą.

rugp.

is-

Japonijos ministerių 
kabinetas rengiasi 

griūti
Mėgins pagerinti oriai 
vio greitumo rekordą
Cleveland, Ohio, rugp. 30. — 

Clevelande dabar vyksta avia
cijos lenktynės j kurias suva
žiavo dauguma pagarsėjusių J. 
V. lakūnų. Jie mėgins pagerin
ti orlaivio greitumo rekordą, 
kurį nuo 1924 metų laiko Fran
ci j a. Franci jos rekordas sie
kia 278.480 mylias į valandą.

Meksikos prezidentas 
ginčija gandus apie 

rezignacijų
Meksikos Miestas, rugp. 30. 

—Prezidentas Pascual Ortiz 
Rubio užginčijo paplitusius gan
dus, kad jis rezignuos iš vie
tos dėl nuomonių skirtumo tarp 
jo ir gen. Elias Calles.

New Yorko majoro 
Walkerio “nervai 

pakriko”
New York, rugp. 30. — Už 

kyšių ėmimą teisiamo New Yor
ko majoro Walkerio sekretorius 
George Collins, skelbia, kad 
Walkeris gavo nervų pakrikimą 
ir yra priverstas atsigulti į lo
vą. Kelias dienas atgal mirė 
Walkerio brolis.

Japonija, rugp. 30.— 
jvyko Japonijos par- 
posėdis, kuriame lai

Tokio, 
Šiandien 
lamento 
kas buvo pašvęstas apkalbėji
mui Japonijos militarių santy 
kių su J. V. kitomis valstybė 
mis. Kai kurie nariai išreiškė 
didelį susirūpinimą J. V. laivy
no koncentravimus! Ramią j ame 
vandenyne ir reikalavo valdžios 
užklausti WashingtOno kokiais 
sumetimais tai daroma. Japo
nijos valdžia, tarp kito ko, pa
siryžusi nemainyti nusistatymo 
Mandžurijos klausimu.

108 metų senis sušilau 
kė 111 anūkų

Los Navai Morales, Ispanija, 
rugp. 30.—Espinosa mieste mi
rė 108 metų senelis Felipa Jua- 
re Valle. Paliko septynius vai
kus, 50 anūkų ir 61 anūkų vaį- 
ką. Beveik iki paskutinių die
nų jNitėši labai sveikas.

18 žuvo busui nusiritus 
nuo kelio

Taylorvillc, III., rugp. 30. — 
Knp.' Gari J. Mėacham’,' Illinois 
naėionaės gvardijos karininkas 
mėgino streikuojančių anglia
kasių, operatorių, piliečių ir še
rifų konferenciją, tikslu arbi- 
tracijos bildu likviduoti iškilu
sį ginčą tarp streikuojančių ir 
operatorių dėl sumažintos dre
nos algos. (Pirmiau angliaka
siai gavo po $6.10 i dieną, bet 
naujoj algų sutartyje, kuriai 
dauguma angliakasių yra prie
šingi, nustatoma $5 algą.)

Streikuojančių angliakasių at
stovas Ray Tambozzi pareiškė, 
kad jie nemano dalyvauti jo
kiose konferencijose ir pasita
rimuose, iki jie bus užtikrinti, 
kad jų reikalavimai, išmesti 
unijos viršininkus ir pradėti 
naujas derybas tarp angliaka
sių ir operatorių, bus išpildyti.

Tuo tarp, streikuojantieji lau
kia susirinkimo, kuris įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., Gil- 
lespie mieste ir kuriame “poli- 
cy komitetas” patieks planus 
tolimesnei kovai prieš nepriim
tiną algų sutartį. Ar naujas 
maršas į Franklin apskritį bus 
organizuojamas dar nežinia, nes 
nepaaiškėjo ar gubernatorius 
suteiks angliakasiams sankciją 
maršuoti ir užtikrins jų saugu
mą, uždrausdamas apskričio 
šerifams naudoti prieš juos jė- 
g’4-

Artimas gubernatoriui Em- 
mersonui žmogus pareiškė, kad 
jis, greičiausiai, .tokios sankci
jos neduos. Tokiame atvejyje 
angliakasiai kreipsis į federalę 
valdžią.

Visoj Illinois didžiuma' ka
syklų yra pikietuojambs. Tay
lorvillc dvi Peabody kasyklos 
“dirba”, kitos dvi uždarytos.

Pagrobė < banko kaste
riu ir paspruko su 

$3,000

J. V. valdžia ieško 
teisių prie valdi
ninkų išradimų

Manchester, Anglija, rugp. 
30.—Nors, kai kuriose sferose 
kalbama, kad medvilnės darbi
ninkų streikas nepasekmingas 
ir jau pradeda griūti, streiko ir 
unijų vadai tvirtina, kad Lan- 
cashire apskrityje 90 įmonių 
Užsidarė ir tikisi, kad rytoj dar 
200,000 darbininkų - prisidės 
prie streiko, tuo bildu uždary 
darni visas dirbtuves. Nors jo
kių neramumų dar nebuvo, Į 
streiko apylinkes pasiųsta daug 
raitosios policijos. Fabrikų sa
vininkai šaukiasi valdžios in
tervencijos.

Hitlerininkai gąsdi 
na tauragiečius

Naktį atvykę du vokietukui 
sukėlė triukšmą

Vakar va-

Ponce, Puerto Rico, rugp. 29/ 
—Puerto Ricoje, nuo aukotos 
uolos nusirito busas, kuriame 
važiavo 18 delegatų j liberalų 
partijos suvažiavimą. Visi bu
vo užmušti.

Concordia, Kan., rugį), 30. — 
Trys banditai užpuolė imažą 
GJen Elder State banką, pagro
bė $8,000 ir paspruko automo- 

i banko kasie-biliu, kartu su 
rium,.

Washingtcn, D. C., rugp. (30. 
—J. V. administracija kreipėsi 
į Aukščiausį teismą reikalauda
ma teisių prie valdininkų ir 
valdžios darbininkų išradimų, 
žemesnės instancijos nesutiko 
re i kata v i mo išpili Iv t i.

200 mokslininku stu 
dijuoja saulės 

užtemimą
Conway, N. H. rugp. 30. — 

Į apylinkes suvažiavo 200 mo
kslininkų iš visų pasaulio da
lių studijuoti saulės užtemimą, 
kuris įvyks rytoj po pietų. Per 
dalį New Hampshire ir Maine 
valstijų eis užtemimo kelias. 
Suvažiavo ir labai didelis skai
čius automobilistų.

Nominacijos Californi 
joje ir South Caro-, 

linoje 1
Los Angeles, Cal., rugp. 30. 

—South Carolina valstijoje ir 
Galifornijoje šiandien jvyko no
minacijos. Galifornijoje McAdoo 
varžėsi už demokratų partijos 
nominaciją į senatorius. Caro- 
lino j e svarbiausias nominacijų 
klausimas buvo prohibicija.

Streikuojančių ūkinin
kų pikietuos griūva

pasiustos

Dės Moines, Iowa, rugp. 80. 
_-šiandien į Dės Moines ir ki
tus miestus ūkio produktai bu. 
vo gabenami be jokių sunkumų, 
nes šerifų armijos
prieš streikuojančių ūkininkų 
pikietas, pajėgė jas išvaikyti. 
Woosbury apskrityje 11 šerifai 
susidūrę su ūkininkais, buvo 
sunkokai sužeisti ir nugabenti 
j ligonines.

Specialė taikos palaiky
mo policija Shan- 

ghajuje
Sha^ghai, Kinija, rugp.

— Prie Shanghajaus svetimų 
šalių ir tarptautinio kvartalo 
bus pastatyta speciali taikos 
palaikymo policija, siekianti 3,- 
000. Policiją lavino ir ruošė 
tarnybai Vokietijos karininkai.

30.

Peskrido per J. V. į 10 
valandų

Cleveland, Ohio, rugp. 30.— 
Lakūnas James A. Haizlit, bu
vęs armijoje perskrido per J. 
V. iš Burbank ,Cal., į New Yor- 
ką, j 10 valandų ir 19 minu
čių. Už žygį jis laimėjo Bend- 
ix trofėjų. Dabar dalyvauja 
Cleveland, aviacijos parodoje.

Tauragė, rugp. 11 
karą apie 10 vai. iš kažkur at- 
sibaladojo dviračiais du vokie
tukai ir dainuodami vokiškas 
dainuškas važinėjo po Tauragė; 
miestą, o kai tų pritruko, pra
dėjo šaukti “Nieder mit Memel, 
heil Hitlerį”

Išgirdę triukšmą tauragiškiai 
ėmė būriais rinktis, “hitlrenin- 
kų” pamatyti. Kai kurie norėjo 
“hitlerininkus” pagauti ir ėmė 
vytis. Tuo tarpu atsirado h 
policija, kuri taip pat pasileido 
“hitlerininkams” įkandin, bet 
šie nakties tamsoj dingo Klai
pėdos krašto kryptim.

Po to žmonės dar ilgai buria
vo, diskusuodami nepaprastų 
paukščių pasirodymą.

Pasikore 74 metų senis
Tauragė.—Rugpiučio 9 dieną 

pasikorė Tauro km. gyventojas 
Juškevičius Adolfas, 74 metų 
amžiaus senis. Korimasi prie
žastis, šeimyninė nesantaika.

Lietuvių Ekskursijos
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremen. r

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Akron, Ohio

norima

1,155,000 žmonių užmušta
ir sužeista 1931 metais

$$$$

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

NAUJIENOS
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Detroit, Mich
Išvažiavimas ir kiti dalykai

Pavardę

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

atlieka 
sau ir

uždarytas 
Pasakoj a- 
kalejime 

Apie visas 
r mušeikų 
, parašys

U vieko, 
susirin- 
pravar- 
m ai žai s

m
«!

APLAIKO
LAIMĖJIMUS

NĄMUOS

Protesto rezoliucija S.
37-/o Seimo daugumos 

legalų neteisėtumų

irklSjo gali 
albngvinkjt 
ilttRterole”. 
Ūždotinmas

_____ ...
MĮltdnų vailujamaB pej

fialčihl kYuUn^r'gr'i 
pMrt<lAWti rimtos, f . 
Juos f 6 minutes su 1 
t ‘‘counter'irrltarjt-'’ I ___ „_____
kartą | valanda, jis tuvi'suteikti 
pūgoj ba. „ J____
80 motų. Rekomeuduojūmas dak
tarų ir šiaurių.

r< 
daugiau 
taoSolę.

yra 
socialistų

te prie to ir suteikite galimu 
ma tiems musų lakūnams nu 
skristi ne į kokių ten artimą 
jų Angliją ar Prancūziją, be 
tiesiai į Lietuvą.

Rotterdam:’
Veendam

<Kaip jau “Naujienos^” buvo 
rašyta, rugpjūčio 14 d. LSS. 
14 kuopa turėjo išvažiavimų. 
Išvažiavimas, galima sakyti, 
pavyko visai neblogai. Kuopai 
liks šiek tiek ir pelno. Kadan
gi apie programą buvo rašytą, 
tai to nebekartosiu.

šiuo atveju man rupi pada
ryti keletą pastabų dėl “San
daroj” tilpusios korespondenci-

Bertetti pasakoja, 
buvo sulaikytas ir 
užvažiuoti ant ša- 

frafiko poliemonas, 
s patarė 

automobiliu

po : to į darbi 
nipkus jokio .dėmesio nebeicref 

—^nkiorųitįi^

ACCIDENT INSURANCE POUCY . . ’
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą an| 

‘ . vienų metų.
liaukų ligos gy-

naujais sėkmingais metodais.
10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v

SLA. 198 kuopa, išklausius 
delegatų raportus iš 37-1 o Sei
mo nuveiktų darbų ir apkal
bėjus netvarkių Seimo eigą, 
vienbalsiai nutarė išnešti pro
testo rezoliuciją prieš išteisi
nimą Pildomosios Tarybos, 
kuri pražudė milžinišką su
mą pinigų, duotą pavidale pa
skolos. Ta paskola iš $25,000 
buvo duota Užunariui-Devc- 
niui ant mažos vertes namo, 
ant kurio jau buvo užtraukta 
$12,000 paskola.

Darbai, visiškai sustojo, žmo- 
neliai maudosi, žuvauja, gry
bauja, ūkininkauja arba sėdi 
parkuose. Ir visi laukia geres
nių laikų. Bot kada tie gerieji 
laikai ateis, tai sunku pasa
kyti.'

Dabar pažadų gadyne. Mat, 
rinkimai netoli, tad visokio po
litikieriai prižada žmonoms vis
ko. Ypač daug gerybių jie ža
da darbininkams, kad tik už 
j uos ’ balsuotu. Tarpusavy j tie 
politikieriai niaujasi, kaip šuo 
šii kaįe. Tačiau esmėj jie visi 
vienodi

Visos tautos nuolat ir atkak
liai stengiasi garsėti savo žyg
darbiais ir nuopelnais. Ir 
mes, lietuviai, neatsitikime 
nuo tokių siekimų, nors ir 
maža tauta esame. O jus, visų 
kolonijų tautiečiai, prisideki-

NAU.JIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT.
173'9 South Haistcd St., Cbicago, III. *
Sliiomi siunčiu J *^°° Chicagojei’jš !*•■ I $7.00 Amerikoje • : - ■ ■
^OLICY^3^^ man ^auj‘cnas ant mctų *r pdsiųstį $1.500.00 ACCipEI^T ĄęPRĄypOS

Pilnas Vardas 
■■.7* " t ‘- į1 *

Adresas
‘■■'A' r ■ , ,

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.
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sėkmingą meto 
odos ir augini

Daugelio 
randama, 
gyvi 
lese. Užpuolimas 
ties laiku, tad visi 
kas galėjo.

Mainieriai buvo 
mušti, bet jiems

muštas, bet dar ir 
Uentono kalėjime, 
ma, kad suimtieji 
buvo ir kankinami, 
tas baisenybes i 
žvėriškumą, manau 
pats Černauskas, kaip tik pa
sveiks.

Įš kitų lietuvių nukentėjo J. 
Vileneikas, černausko kaimy
nas. .Jam tapo dantis išmuš
tas. Amerikonas, su kuriais 
Vilenč’kas ir Černauskas va
žiavo, irgi baisiai liko sumuš
tas. Stasiui Žiliui užmušta

I • i '■akis, o Sarakojui kulka kliudė

rytos sarkastiškos 
jog jų ten 
pasitikimas 
rašei us. 
garbos 
sitikti 
rubežiaus 
buvo 1 
Kulkos 
mis 
siog nebuvo galima 
šaudymo. šauksmai 
mai; žmonės šoko iš automo
bilių jų nesuslatydami. Ma
šinos atsidūrė grioviuose, o 
mainieriai bėgo arba šliaužė 
per laukus, kad gyvastį išgel
bėjus.

Toliau

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

2 i North Wabash Avė., 
Suitc 1 1 34-1 1 36 Tel. Central 3588 

Aš specializubjuos sekamose ligose 
Be Operacijos

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

Aš vartoja naaj.} 
dį gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
domos 
Valandos

Nedėliomis pagal sutarimą

• v? K j ■

Kam užrašote?
» ’ «f ■ ■* ' v''V

Ąr giminė? ...

Jo adresas ...

Rugpiučio 21 d. streikuojan
tys mainieriai maršavo į pie- 
liitfę valstijos dalį, kad ten 
susitikus su West Frankforto 
mainieriais ir kartu pasita
rus dėl naujojo kontrakto, 
kuri kasvkiu savininkai ir 
unijos prezidentas verčia pri
imti. Keliaujant į \V. Frank
furtą, prie Duųuoin, streiki
ninkus užpuolė 'kasyklų ir 
valdžios mušeikos, Jie be jo
kios atodairos pradėjo šaudy
ti į ramiai maršuojančius 
mainicrius ir daužyti jų auto
mobilius. Nuostolių mainic- 
iiams padaryta labai daug.

Tarp sumuštų ir sušaudytų 
randasi ir žinomas Springfiel- 
do veikėjas V. Černuuskas. 
Jis ne tik žvėriškai tapo su-

MOTERYS le^rgava 
Pasidaryti Pinigu

Ateikite ir' leiskite 
mums \ išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
zis Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- jg!
minga per daugelį ' Q» 
metų. Dieninės ir W 
vakarinės klesos. jS
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirbt J
kitę daug pinigu/' * '

HEIM SCHOOL
OP BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

IHinois nuiinierių kraujas 
jusi. - Skaudžiai su 
muštas V. Cernauska

priverstas 
lyga t v io. 
kuriam ji 
ma automobilių išliuosuoli, 
iškoliojo jį šlykščiausiu būdu.

Beretti sako, jog lai buvusi 
tikra Baltramiejaus naktis. 
Mušeikos tyčia suplanavo tas 
šlykščias muštynes, kad įva
ryti streikuojantiems mainie- 
rianis baimės. Tik tiesiog kaž
kokiu stebuklingu budu nie
kas nebuvo nukautas. Ųrieš 
tokį nepateisinamą mušeikų 
sauvaliavimą, sako jis, turėtų 
protestuoti visi. Tai daro di
džiausią gėdą visai Illinois 
valstijai.

padaryti. Ir, štai, rugpiučų) 
31 d. jie lėktuvu išskris iš Chi- 
cagbs jį Ciėvclandą, Ohio. Is 
čia rugsėjo 2 d. skris į Wilkcs 
Barrc, Pa. Ęųgsejo 4 d. daly
vaus Lietuvių Aviacijos šven
tėje, kuri rengiamą Scranton, 
Pa. Rugsėjo 11 d. dalyvaus 
Lietuvių Aviacijos šventėje 
Philadelphioje, Pa., o rugsėjo 
24 ir 25 d d. bus New York e 
ir Brooklyne. Drauge su jais 
vyksta drąsuolis čikagielis 
jaunuolis Juozas Bolis, kuris 
rugp. 7 d. per Liet. Aviacijos

šventę Chieagoje pirmą kartą 
savo gyvenime šoko iš lėktu
vo su parašiutu. (Kadangi jų 
lėktuvo kabina yra erdva, tad 
norintieji gali skristi drauge 
su jais iš Chieagos).

Aukščiau minėtose koloni
jose susidarė vietiniai to skri- 
dimo rėmėjų komitetai, kurie 
rengia Lietuvių aviacijos 
šventes. Atrodo, kad šie mu
sų lakunai-pasiryžėliai bus vi
sur gražiai sutikti su pritari
mu ir susilauks vertingos pa
galbos bei paramos savo drą
siam ir pavojingam žygiui, 
l’aip ir turi būti. Visa Ame
rikos lietuvių visuomenė be 
tikybinių ir politinių įsitiki
nimų skirtumo turi rodyti vie
ningi savo nusistatymą ir 
nuoširdų pritarimą nors ben
driems tautos reikalams, ypač 
kada yra geriausių progų su
teikti musų tautai didelę gur

kus ir automobilius, atėmė 
drabužius. Kai kuriems teko 
grįžti namo tavoriniais trau
kiniais (freitais). Daktaro pa
galbos toj apylinkėj sužeistie
ji mainieriai niekur negalėjo 
gauti.

Laikraštyj “Illinois State 
Journal” Benki aukštosios 
mokyklos direktorius, p. F. A. 
Bertelti, kuris kartu keliavo 
su mainieriais, štai maždaug 
ką pasakoja apie tą įvykį:

Ramus karavanas buvo su
laikytas netoli nuo Vinckney- 
ville ir iš priešakinių eilių 
gavome žinią, kad karai yra 
sulaikomi ir ieškoma ginklų. 
Dėl to bereikalingo sulaikymo 
mainieriai atvyko į Duųuoiną 
beveik jau naktį. Pas maršuo- 
tojus buvo mintis, kad jie su- 
štps nakvynei DoweH’yje, o 
ryto metą trauks į Franklin 
kauntę. Vėliau patyriau iš 
priešakinių eilių, kad jiems 
nebuvo leista keliauti į Do- 

j ir jie turėjo pasukti į 
dopher. Kai jie pasuko į 
•lią, tai jiems buvo pada- 

pastabos, 
laukia tinkamas 

Skaitykite laik- 
, kaip lie ramus ir pa
verti piliečiai buvo pa- 

prie Franklin kauntčs 
Atsiminkite, kad 

visiškai tamsu, 
zvimbė visomis pusė- 

Dėl stiklų barškėjimo tie- 
įirdėli 
keiks-

'u ’y. * -p v r/y/r. fe-.y’ ’’yz;> r
1Acnic-P. B A. Photo] 

<Pikie,tininkąį stovi prie Peabody No. 58 kasyklos

įvairiose kolonijose šios vasa
ros pabaigoje. Jis su savo

Stafendam
Volendam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tfesus susisie
kimas per Rotterdam.j ar Boulognc- 
Sur-Mcr. Puikiausi įrengimai' ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj' klcsoj) ir moderni
nė] Trečioj Klcsoj.' į

Didelis kaihų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar(hir'ytl. kalia Jusij railfo' 

NEVEIKI A
I ar jti-ų Rn<Ko yra Kerai 
i j elektros* ailtlet;).
I ar visMts tūbos tieira.
! aiiten!|——iAIaiik: nius Ra- 

nėr.'’ atHiliuosayę. •Jeitra 
prif ža-ttes, tai |>aiaukit«> 
Dolrr) mes atitaisysime ju- 
taimri i>arilu<Mlain Radios

I už žemiausias kainas

LIETUVIAI RADIDĮ OAKTARAI 
l'ui.trhi. k.i> i

1 —DERZHRRK 
siikoiH’ktu'.ta*

J’ERZIl’RRK 
PERZIIREK 

i!ig> uratus—-ar 
negalite surasti 
mus. (’ž Viemy 
u K.vlio —Mes 

visuj isdirbya'ių 
Chieagoje.

General Radio Store
ItADIO MERVICE I. tROKATORV

M. Ve.idjas
EI -rtro-tiN'hnikuM—Kadlp Inžinierius 

3856 Archer Avė., Chicago
Tel. LAFAYETTE D1O.5

Prieš skrisdami iš Amerikos 
į Lietuvą liitišų ^aknųai kpt. 
Darius ir Girėnas žadėjo ap-

< r . 1 t 1 4 į • . i «. . 1 L • '

lankyli kai kurias didesnes A- 
merikos lietuvių kolonijas tuo 
pačiu lėktuvu, kuriuo jie skris 
per Atlantiko vandenyną. Chi
eagoje jau veikia visuomenės 
iniciatyva susidaręs to skridi
mo rėmėjų komitetas ir to 
skridimo fondo globėjai. Su 
dideliu pasisekimų buvo su
rengta Lietuvių Aviacijos Die
na Chieagoje ir Kcnoshoje. 
Visur lietuvių visuomenė rei
škė savo nuoširdų pritarimą 
tam žygiui, kuris tiek garbės 
ir naudingo populiarumo su
teiktų musų tautai, o ypač A- 
merikos lietuviam^. Taigi, a- 
merikiečiai lietuviui sąmonin
gai tai įvertina. O kur aukš
čiau minėti įžymų# musų la
kūnai pasirodė, *visur buvo 
savo tautiečių' maloniai pri
imti, pagerį)ti ir tebėra mė
giami už jų drąsumą ir gabu
mus, parodytus iškilus aukš
tai į padanges.

Kpt. Darius gaupa daugelį 
laiškų ir kvietimų atsilankyti

jos, kur apie tą išvažiavimą 
viskas atbulai aprašyta, žino
ma, daug ko tikėtis iš tų fa- 
šistuojančių sandariečių nega
lima. Jie aiškiai parodė savo 
tikrąją veidą. Susivienijimo 
seime. Ir tenka pasakyti, kad 
tas veidas pusėtinai murzinas.

Kas jiems nepatiko tame iš
važiavime? Nugi tas, kad vie
nam U vieko leitenr litui nebu
vo leista kalbėti ir vesti agi
taciją už demokratus! Tik pa
galvokite, — surengiama gry
nai socialistų išvažiavimas, ku
rie svarbiausias tikslą 
vesti agitaciją už 
statomus kandidatus 
tokiame išvažiavime 
kad butų leista kalbėti ir de
mokratams!

Statuti tokį reikalavimą ga
li tik tokis žmogus, kuris ab
soliučiai neturi jokio senso. 
Daugiau to, buvo reikalaujama 
vesti agitaciją už Uvicko kan
didatūrą. Už to paties 
kuris SI.A. 352 kuopos 
kimuosc socialistus 
džiuoja durniais, polų 
ir kitokiais!

Reikia, iš tiesų turėti neįma
nomai geras akis, kad po visų 
tų Įvykių kuopoj lįsti vėl prie 
socialistų ir reikalauti, kad jie 
paremtų Uvicko kandidatūrą.

Beje, “Sandaros” korespon
dentas dar sako, jog' U viekas 
bent tris kartus esąs kaitėjas 
socialistams. Toki dalyką mes 
Detroito socialistai dar pirmą 
kartą girdime. Bandoma mums 
primesti nedėkingumas: girdi, 
Mauras atliko savo darbą, Mau
ras gali eiti sau. Aš prie to 
turiu tik tiek pridurti: 
met jurgiškas Mauras 
savo darbą, tai jis gali 
keliauti, kaip Jurgis.

Tos korespondentas rašo, kad 
išvažiavimas įvykęs liepos 14 
d. Liepos mėnesyj socialistai 
neturėjo jokių išvažiavimų. 
Atrodo, kad “Sandaros” kores
pondentas rašo sapnuodamas.

Neužmiršta pastebėti, kad 
išvažiavime buvo ir įsikaušū- 
sių. Kas čia tokio? Kiek žinau, 
patys sandariečiai irgi nespjau
do ir prie progos jie moka įsi- 
kaušti taip jau gerai, kaip ir 
visi kiti. Tad kam apie tokius 
dalykus rašyti?

SLA. 198 kuomi vienbalsiai 
atmetė išteisinimą Pildomo
sios Tarybos viršminetos pa
skolos reikale. SLA. 198 kuo
pa reikalauja, kad Užunario- 
bęyenib paskolos reikalas bu
tų atnaujintas ir svarstomas 
38-me Seime.

SI.A. 198 kuopa taipgi pro
testuoja prieš paniekinimą 
visuotinų balsavimų ir neuž- 
tvirlinima tu SLA. Pildomo
sios Tarybos kandidatų, kurie 
rinkimuose gavo daugiausiai 
balsų.

SLA. 198 kuopos įgaliota 
Rezoliucijų Komisija:

V. 7’. Xei>eraųskas, 
Peler Turgelis,

P. P. švelniem".

maimeriu nesu- 
nežinia, ar jie 

kur guli nukauti žo- 
/yko nak- 
bėgo, kur

DUOS

DYKAI T5M.M DYKAI

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis
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Universal State banko depozitoriams
, DEPOZITORIŲ KOMITETO PAREIŠKIMAS
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Strnmilo
Street, 11

MOTERŲ 
VAIKŲ

Tokj 
Jisai

dienos, 
permažai

nariai: :
M. Kemešienė, J
C. Krukonis, K

Gandai, kurie yra 
vienos politinės 

neturi jokio 
Mes esame įsi t įki

Lietuvių radio programas 
duota sekmadienį, rugpiučio 28 
dieną, iš stoties WCFL nuo 1

Užsisakykite tuojaus 

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENOS tik ką atspausdino gražią, didelę spalvuotą 
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas, bet ir šiaip nu
rodymus ir pavyzdžius išsiuvinėjimams, skrybėlaitėms ir 
t. t. Kaina tik 10 centų.

Tai yra pa- 
teisė, ir pa- 
komitetas ne-

Taigi, tūlų

| VISŲ SĄIZŲ Storesnėms Moterims Didelis Pasirinkimas

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HARRISOH 6 PAULINA STS.... mabshfibld’ L

tfPVRRVK AI 69c ir aukžč;au CEi V £41 1 n/U 39c ir aukščiau

SHNP THE MAN 
OVER HERK TUKT
SO14> ME

!!

Tūli asmenys pastaruoju 
laikų ėmė skleisti piktus 
gandus apie Universal State 
Banko Depozitorių Komitetą. 
Komitetui prikišama ir ne
veiklumas, ir dagi stengiama
si depozitorių reikalus išduo
ti. Tiesą ir ypač depozitorių 
interesai reikalauja pastot ke
lią tiems, kurie sėja nepasiti
kėjimą bei demoralizaciją. 
Universal State Banko Depo- 
ziorių Komitetas todėl pra
neša sekamą:

L Jūsų, depozitoriai, komi
tetas yra padaręs viską, kas 
prie esamų sąlygų buvo gali
ma darvt. 
skleidžiami
grupės organe,- 
pagrindo.
nę, kad tai grupei ne tik tiek 
jau rupi apsaugot depozito- 
rius, kiek savas užmačias va
rinėti, iš svetimos nelaimės 
politinio kapitalo darytis.

2.Depozitorių Komitetas (eg
zekutyvis) ligi šiol yra laikęs 
visą eilę posėdžių ir nustatęs 
savo darbuotės planą. Visų 
pirma, teko ieškot advokatas, 
be kurio joks Komiteto dar
bas butų neįmanomas. Pasi
rinkome advokatą J. P. Wait- 

. cbes, iš Roselando.
3. Dabar mes veikiame 

bent keliomis kryptimis. Pir 
niasis Depozitorių Komiteto 
darbas buvo išreikalauti iš 
resyverio pilną atskaitą, įskai
tant depozitorių vardus ir ad
resus. Resyveriui įteikta tam 
tikra peticija su parašais tū
lo skaičiaus depozitorių. Kai 
resyveris atsisakė duoti at
skaitą Komitetui, visas reika
las pavesta teismui ir jame tą 
atskaitą gausime. Gavę at
skaitą, žiūrėsime kaip vesta 
bankiniai reikalai, ir jei ra
sime kur nors kokių apsileidi
mų su taisyklėmis, reikalau
sime baust kaltininkus.

L Depozitorių Komitetas 
jau turi paruošęs kitą petici
ją, Reikalaujančią, kad valsti
jos auditorius Nelson atšauktų 
Banko resyverį ir skirtų tokį, 
kuris jam rekomenduos patys 
depozitoriai, pasirašę po peti
cija. Peticija bus atspaus
dinta dar šią savaitę ir tuoj 
paskelbta visų depozitorių

5. Kad atstačius dabartinį 
resyverį ir paskyrus depozito
rių rekomenduotą resyverį, 
reikia nemažiau, kaip dviejų 
trečdalių visų depozitorių pa
rašų. Taipgi jie privalo at- 
stovaut nemažiau, kaip du 
trečdaliu visų įdėlių, būtent 
“saving account”. Depozito
riai todėl prašomi rašytis po

bus paskelbta vieta ir laikas 
pasirašymui.

C). Svarbiausias Depozitorių 
Komiteto rupesnis buvo rast 

.resyverio vietai tokį žmogų, 
kuris netik galėtų savo parei
gas eiti, bet kartu butų beša
liu, atsakomingu ir turinčiu 
žmonių pasitikėjimo, 
žmogų mes suradome.
yra daugeliui chicagiečių ži
nomas ir tuoj bus paskelbtas 
visų depozitorių žiniai.

7. Daugelis depozitorių tei
raujasi, kas reikėsią daryt su 
dabartinio resvverio blanko- 
mis, kurios bus išsiuntinėtos 
depozitoriams, reikalaujant 
paduoti savo “claims”. De
pozitorių žiniai skelbiame: 
Pasirašymui po “claims” 
blankų dar yra laiko. Teisė
jo sprendimu, “claims” turi 
but priduoti ligi lapkričio 10 
d. 1932. Pirmiausia rašyki- 
tės po musų peticija, reika
laujančia pačių depozitorių 
resyverio. Neužmirškite: rei
kia dviejų trečdalių depozito, 
torių, kurie sudarytų du treč
daliu depozitorių pinigų! Jei 
to nesudarysime, musų dar
bas eis niekais. Rašykitės vi
si, nežiūrint kokią sumą pini
gų atstovaujate. Nėra reika
lo sarmatytis pasirašyt, jei ir 
vieną doleri atstovautumėte.

Žinokite: jei vieno parašo 
vieno dolerio stok uotų nuo 
dviejų trečdalių, mes nelaimė
sime.

8. Depozitorių Komitetas 
yra gavęs uždarytojo Univer
sal State Banko direktorių 
planą reorganizavimui banko. 
Komitetui Šis planas pasirodė 
ir neaiškus ir nepraktiškas. 
Jis todėl buvo vienbalsiai at
mestas. Jei Komitetas gaus 
kokį nors kitą ir geresnį pla
ną, jisai vėl svarstys kas dary
ti. Bet žinokite, kad jūsų 
Komitetas nedarys jokį galu
tiną sprendimą, 
čių depozitorių 
reiga, kuria joks 
gali pasisavinti.
asmenų kalbos apie norą de
pozitorių reikalus parduoti 
yra vien piktas barškėjimas.

9. Lig šiol jūsų Komitetas ir 
jo pasirinktas advokatas vei
kia be jokio atlyginimo. Bet 
ilgai šitaip dirbti bus negali
ma. Reikės atlyginti (kad ir 
nedaug) advokatui, apmokėti 
už atspausdinimą blankų ir 
notarui už pridėjimą antspau
dų po peticijomis. Bus ir ki
tokių dabar dar nenumatomų 
išlaidų. O kur gaut pinigų?

Depozitorių Komitetas nu
tarė, kad kiekvienas depozito- 
rius, pasirašęs po peticija, su
mokėtų po 25 centus. Tai ne
daug, ir tikimės, kad šiam 
Komiteto tarimui depozitoriai 
nesipriešins. Kitaip juk mes 
negalime veikti. O veikti rei
kia, jei norime kiek galima 
datigiau savo pinigų išgelbėti.

Tai tiek šiuo tarpu jūsų Ko
mitetas gali pranešti. Iš to, 
kas pasakyta,
spręskit, ar gerai savo parei
gas einame. Nuo savęs galim 
pasakyti tiktai tiek:

Kas buvo galima padaryti, 
darėme; kas dar bus galima 
daryti, darysime. Bes nepri
žadame stebuklų — taip dary- iki 2 valandos popiet. Progra-

darni veidmainiautumem. Bet 
užtikriname jus: kiek leis mu
sų žmogiškos pajėgos ir men
ki ištekliai, bandysime darbą 
atlikti taip, kad ir patys sar
matos neturėtumėme ir jums 
nuostolių nepadarytumem. Pa
galios jūsų, gerb. depozitoriai, 
padedami mes tikimės užda
ryto banko reikalus baigt su 
visiems bendra nauda.

Universal State Banko De
pozitorių Egzekutyvis Komi
tetas:

St. Strazdas, pirmininkas, 
V. ii/. Stulpinas, rašt., 
J. Balčiūnas, iždininkas, 

Komiteto 
J. Kulis, 
Rūta, N 
Liutkus.'

Universal State ban
ko depozitorių ko

miteto nariams
Rytoj vakare, rugsėjo 1 die

ną, įvyks labai svarbus Univer
sal State Banko Depozitorių Ko
miteto posėdis. Vieta susirin 
kimo Universal Kliube, 814 W. 
SSrd, St., ant 2-rų lubų.

Visi komiteto nariai, kurie 
buvo rinkti pereitojo depozito
rių susirinkimo, būtinai privalo 
dalyvauti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Posėdy bus išduotas platus 
Ekzekutyvio Komiteto raportas, 
taipgi reikės išspręsti vienas la. 
bai svarbus klausimas. Nuo to, 
kaip šį klausimą išspręsime, pri
klausys tolimesnis Depozitorių 
Komiteto veikimas. Komiteto 
nariai todėl privalo susirinkti 
laiku ir visi.

St. Strazdas, pirmininkas
V. M. Stulpinas, ra'štinink.

Lietuvių radio pro 
gramas

mas susidėjo iš naminių ir im
portuotų 6 hlinučių elektrikinių 
transkripcijų plokštelių. Gražiai 
išėjo Kipro Petrausko arija' iš 
operos “Aida”. Taipjau kito 
musų žinomo dainininko, Bu
tėno, arija iš operos “Barei* of 
Seville” skambėjo gražiai. “Nak
tis svajonėms papuošta” ir 
“Plaukia sau laivelis”— įdai
nuotų Babravičiaus dainų tik
rai malonu klausytis.

Pavasario falšas 3idąb- 
Po Valsas, įgroti Dajos Bella or
kestrus Europoj, visus žavėjau- 
ti muzika.

šiuos programas duoda kiek
vieną sekmadienį iš stoties WC 
FL. Programų leidėjai yra Jos< 
F. Budri ko krautuve, 3417-21 
So. Halsted Street.
• Lauksime kito sekmadienio,, 
kad pasiklausyti. Linkėtina pa-, 
susekimo leidėjams.—Girdėjęs.

Ateinantį sekmadienį Wash- 
ington Heights miške yra ren
giamas bedarbių naudai išva
žiavimas. Jį rengia Roseland 
Beverage kompanija, Stanislo
vas Sugintas ir kiti biznieriai.

Trokai nuvež ir parvež dykai, 
tik susirinkite prie' 
svetainės, 158 E. 107 
vai. iš ryto.

Biškį, trumpesnės
Rengėjai mano, kad
galės pasilinksminti svečiai iš 
važiavime, tai šis išvažiavimas

bus užbaigtas Strumilo svetai 
nėj vakare. Jeigu lytų, tai vi’ 
są dienų galės linksmintis Stru 
milo svetainėje.

Yra pageidaujama, kad biz
nieriai aukautu tam išvažiavi
mui pinigais ir valgomais daik
tais. Del platesnių informaci
jų kreipkitės pas S. Sudintą.

šj išvažiavimą verta kiekvie
nam paremti. Bedarbiai kurią 
dieną, kai pradės dirbti, biznie
riams atsilygins. Visi, kurie tik 
galite, bukite tame išvažiavime 
ateinantį sekmadienį Washing- 
ton Heights miške.—R,

Iš Morning Star 
Kliubo darbuotės
Rugpiučio 4 dieną Mornin* 

Star Kliubas laikė susirinkimą 
kliubo buveinėj, 1654 North 
Damen avė. • . •

Pirmininkas A. Vaiskia ati
darė susirinkimą. Valdybos ra
portai parode, kad viskas yra 
tvarkoj.

Skubintas! vesti susirinkimą, 
kad jį greičiausiai užbaigti, nes 
oras buvo labai karštas. Bet 
buvo pranešta, kad rengiama iš
važiavimas į Jefferson girias 
rugpiučio 14 dieną. Visi kiti ži
nojo, kad tą dieną rengiama 
“Naujienų” piknikas Birutės 
darže. ,Todėl išvažiavimas per
kelta į 4 dieną rugsėjo, t. y 
ateinantį sekmadienį. Jisai įvyk- 
Jefferson giriose.

Malonėkite dalyvauti visi
I . ■

Akių Egzaminacija 
DYKAI

Jei manote, kad jūsų akims ir 
nieko nestokuoja, vienok bu
kite atsargoje, atsilankykite į 
musų ofisą, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir ne 
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažiausį akių ne 
datekiiu. /■ >

DR.G. SERNER
LIETUVIS ĄKIŲ SPECIALISTAS

■ OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
756 West 35th St., Tel. Yards 1829

Kampas Halsted Street

PRANEŠIMAS
Kad pasitarnauti šiai apielinkei ir buvusio UNIVER

SAL STATE BANK klientains, p. p. G. A. SURYS ir 
W. M. ANTONISEN nori praneštų kad tapo suorgani
zuota žemiau išvardyta kompanija tikslu:

(1) Finansuoti morgičių paskolas-perkant ir par
duodant, i ;

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

(3) Siųsti pinigus užsienin, pardavinėti laivakortes.
(4) Kolektuoti morgičius ir nuošimčių kuponus dėl 

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

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

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

Universal Mortgage & Investment Co
Not Ine.

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

kliubiečiai, draugai ir pažįsta
mi. Bus smagi muzika. Nepra- 
leskite gerų laikų rugsėjo 4 d.
Jefferson miškuose.

—Komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

1 * / M * • • 4 *

yra naudingos

ŠIO ĮĖJIMO 
CHICAGO MAIL 
rdrud m ttt vnp v/K/l/rLIv vJUJL/IlI

DRESIU
IŠPARDAVIMUI
1.500 NAUJŲ ORĖSIU 

MOTERIMS, MERGINOMS
IR VAIKAMS

DAUG NAUJŲ RUDEN1NŲ 
MODELIŲ

25c iki $1.49

NE PRALEISK ŠĮ DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ
Didelis pasirinkimas visokių aprėdalų dėl visos šeimynos. šimtai 

naujų dalykų ir naujų spėriais kasdien.

Atdara kasdie 8 v. r. iki 6 v. v. Kctv. ir Sub. iki 8:30 v. v.

RADIOS
DAUG PAGE

RINTOS.
VĖLIAUSI 
MODELIAI

ZENITH, R. C. A 
VICTOR, SPART

OM, FADA, 
PHILCO

200 Radio setų pasirinki
mui šalę prie šalies už 
dabartines mažas kainas.
Priimam jūsų seną Radio 
arba Pianą kaipo dalį į- 
mokėjimo.

Jos.F.Budrik,M 
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 8167—4705

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos?
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Kceler Avė, Tel. Crawford 5573

AIKT (T
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DĖMbNSTRACIJOS REICHSTAGfc

Vakar atsidarė Vokietijos reichstago sesija. Pir
mame jo posėdyje tvarką vedė, komunistų atstovė, 75 
metų amžiaus moteris, Člara Zetkin, kaipo seniausia 
tarpe visų atstovų.

Jai pirmininkaujant, buvo išrinktas laikinas reichs
tago prezidentas. Kaipo skaitlingiausios partijos atsto
vas, į tą urėdą pateko “hicių” lydėris ir Asmeniškas 
Hitlerio draugas, Gdering-.

Einant Zetkinai j reichstago estradą, komunistų 
atstovai atsistojo ir, iškeldami } viršų kumšias, šaukė; 
“Rote Front!” (raudonas frontas). O kai užėmė pir
mininko vietą fašistas Goering, tai “nacių” atstovai 
pašokino jį, ištiesdami, kaip pagalius, dešines rankas 
j jo pusę ir šaukdami: “DeUtschldnd, erwache!” (Vo
kietija, pabusk).-

Šis vaizdas labai ryškiai charakterizuoja dabarti
nę politikos padėtį Vokietijoje: masitį šųHidikąiėJimą, 
politinių aistrų įkaitimą ir pilietinio kdrd

Tai buvo pirmas atsitikimas Vokietijos ištbrį’oje, 
kad komunistinio nusistatjrmb asmuo pii*|hihiį 
reichstage. Žinoma, tai ;
Zetkin pasirodė esanti seniūusid tarpe Visų iŠnn 
reichtagą atstovų. Bet T“ -• L 
tijos išreklamavimui, ir reikia pasakyti, kAd ji 
atliko gana drąsiai.

1 Pirmininkavo 
parėjo tiktai ntib kad Clarą 
seniausia tarpe Vfeų ihihktų į 

šią Jrbgą ji panaiidbjb savo pąr- 
r reikia pasakyti, kAc ji tatai

Atidarydama reichstago posėdį, pii*piihihke, Žetkina 
pasakė kalbą, kurioje ji griežtai apkaltino dabartinę 
Vokietijos valdžią ir respublikos prezideritią Hinden- 
burgą. Ji pareikalavo, kad parlamentas apkaltintų ir 
pasalintų iš jų vietų prezidentą ir jo paskintus miniš- 
»terius už konstitucijos sulaiižymą.

Šituos Zetkinos pareiškimus telegrafas išnešioja 
po visą pasaulį, kaipo sensacingą žinią, ir tikrai jbs 
žodžiai buvo sensacingi. Tokių žodžių Vokietijos par
lamentui dar iki šiol betekdavo išgirsti iš pirmininko 
vietos. Bet jų įspūdį sudagino kiti kalbėtojos pareiški
mai. Zetkina išreiškė viltį pamatyti “sovietų Vokieti
jos darbininkų ir valstiečių kongresą”, t. y. kad Vokie
tijoje įvyktų bolševikiškas perversnias.

Tai yra naikus žodžibi. Kada prieš 89 komunistūė 
reichstage stovi 230 hitlerininkų, tai nelabai yra pana
šu į tai, kad Vokietija rengtųsi pulti į glėbį bolševiz
mui.

Antra, tai yra nelogiška. Jeigu Zętkihd nori bol
ševikiško per^rsmo, tai yra nenuoširdūs jos reikala
vimas, kad Hindenourgas ir Papenas butų nubausti už 
demokratinės respublikos konstitucijos laužymą.

Galų gale, Zetkinos žodžiai apie “darbininkų ir 
valstiečių kongresą sovietų Vokietijoje”, rodo, kad Ji 
nelabai aiškiai supranta, ką ji šneka. Vokietijos val
stiečiai yra visai nepanašus į Rusijos ūkininkus, ku
riems revoliucija suteikė žemę, Atimtą iš dvarponių (tį 
žemę, beje, bolševikai dabar baigia atimti iš Ūkininkų). 
Vokietijos ūkininkai yra, gal būt, konsėrvatyviškiaū- 
sias elementas Vokietijoje. Jie remia aršiausius atža
gareivius — monarchistus ir fašistus, ir baisiai neap
kenčia visko, kas atsiduoda radikalizmu arba revoliu
cija. Svajoti apie tai, kad tie ūkininkai susidės su dar
bininkais ir steigs kartu sū jais sovietų valdžią Vokie
tijoje, yra daugiau, negu jūokinga. Yra kvaila.

Bet Clara Zetkin kartojo tuos obalsius,. kurie yrA 
nukalti Maskvoje, nepagalvodama, ar jie gali būt pa
taikyti Vokietijos sąlygoms. Taip tikinčios moterėlės 
kalba poterius.

Tilo btidu ta demonstratyVė Zetkinos kalba, kAd ir 
buvo sehsAcinga, bet politikos Atžvilgiu menkos vertės.s 

T - • » •. -ri -t > • <
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lihįh užkliudyti “Naujienas”. 
Vienoje savo rašinio vietoje p. 
Gegužis pHkaišioją mAjns skeh 
bimą “nesąmonės”, kąįl “Nau
jienose” buvo parašytą, < jęgei 
jisai šėiniO “negavo oalsiį aau-

tai yra nenuoširdūs jos reikala

t

PdNA^ C
Alš

žįs VIS
.SI

H

tęišifta savo Ir šąVd viėn- 

tinti pro tiios 
praeiti, jeigu 
radęs reika-

seime, 
jo 
rašytojas nributų

M

gumos”. . ..
čia musiį kritikas 

iškreipia dalyką. “Naū* 
btivo nurodyta, kad p. 
negavo daugi 
vaviišią balsi 
ne nesąmonė, 
šias ‘tiktis, 
sako netiesą,

w «įįL>

rinkimuose 206 delegatai, o ne 
2iQ.” ’

Kiek dalyvavo , riiikimubše, 
parodo paduotų balsayimd kor
telių skaičius, o tokių kortelių 
buyo 210. Tas taktas, kad ke
letas tų kortelių, buvo atmes
tą, nereiškia, kati jas pądavu- 
sieji delegatai nedalyvavo.

Kitą netiesą p. Gegužis tašo, 
kada jisai tvirtina, kad renkant 

• -.i?* f. r' h i■ _ u i ' . - ,
seime prezidentą buvę trys 
kandidatai. Kandidatų buvo tik 
2, nes prieš balsavimą vienas 
kandidatas savo kandidaturą 
ištraukė, apie, ką oficialiai sei
mui pranešė pirmininkas.

Bet tai yra nesvarbu. Dau- 
giaiis reikšmes turi tolimesni 
p. Gegužio išvadžiojimai, ku
riuose jisai įrodinėja, kad jo 
išrinkimui buvę paduota pa
kankamai balsų seime. “Nau
jienose” tas klausimas nebuvo 
keliamas; jose ėjo kalba aįne 
visai ką kitą. Jos nurodė, bū
tent, 
tarpe 
kinis.
me Gegužio “pateisinimo 
Zdliuciją, jam riepavyko seiriie 
pakreipti savo pusėn daugumą 
delegatų. Reiškia, seimas jam 
tikrumdje neparodė pasitikėji
mo. šitas faktas buvo iškeltas 
aikštėn tuomet, kai partiniai 
p. Gegužio sėbrai, niekindami 
kitokio nusistatymo ŠLA. na
rius, įyrėsi seirno daugumos 
pritarimu, tūkstančių narių pa
sitikėjimu ir t. t.

Iš kitų pareiškimų tame ra
šinyje mes apsistosime , tik ties 
p. Gegužio tvirtiriimu, kad sei
mas .neprasįięnkė su SLA vir
šininkų rinkimo tvarka, rink
damas asmenis, gavusius ma
žiausia balsų visuotiname bal- 
savime.

kad net sudarius bloką 
dviejų srovių ir višo- 

‘triksais” pravedus sei- 
►” re-

savime rhažuiną balsų, palygi- tų įvykę. Bet įpo pačiu laiku 
’ * jisrij Išalsavo už kąhŪidatus, da

lyvavusius antrame balsavime, 
c- ne pirmam. Jei^ii seimas bri
tų atšižvęlgęs j pirmo visuoti- i 
no balsavimo rezultatus, o ne į 
untrp, įąi jisai butų turėjęs 
priimti • Gatavecko kandidatūrą 

prezideųtus, Dr. Viniko kan- 
didaliirą. į gekrętorjus, ir t. t. 
Jot tie kandidatai buvo atmes
ti dėlto, kad jie nepateko į ba
lotą antram visuotinam bal

savime. O antras visuotinas 
lalsavimas taip pat buvo pa
niekintas, kadangi seimo dau
guma balsavo priešingai jam.

Todėl p. Gegužiui, kuris tiek 
daug kalba apie konstitucijos 
ir parlamentarinių taisyklių iš- 
aikymą. seime, mes norėtume 
pastatyti klausimą: kuriam ga
lui SLA. nariai buvo verčiami 
ią|sudti pntru kartu už kandi
dates i Pildbmą Tarybą, jeigu 
to j ii balsriviirid daviniai net u
ri vertės?

’GEhbžiŠ ift kbNsiirtiCiJA

SLĄ. prežideritas rašo:
“Kaip yra nominuojami ir 

renkami Pildomosios Tarybos 
nariai, tai konstitucija aiš
kiai nusako, ir pereitame 
S LA. Seime Pildomoj i Tary
ba buvo renkama sulig kon
stitucijos nurodymų. Nejau
gi Susivienijimo nariai pati
kės, kad jei kas butų ban
dęs Seime Pildomosios Tary
bos rinkimus pravesti prie
šinga tvarka nurodytai tvąr- 
kąi SLĄ. konstitucijoj, tai 
Seimo delegatai, butų prie 
to prisįleidę? 4 šitam negali
ma tikėti, ypa,tingai paimant 
domėn tą faktą, kad į kai 
kuriuos urėdus (buvo taip 
vadinamas clpse fight. Juk 
ant vietos butų pakėlę pro
testus ir prie betvarkės , ne
būtų prileidę, nes turini pą- 

‘ sidžiaugti, kad pereitame
Seime buvo delegatų, * kurie 
Susįvięni j įmo konstituciją
supranta ir gerai ąpsipažinę 
su , parlamentarinėmis tai
syklėmis. Bet iš kitos pusės 
kiek matėsi, pas niekų ne
buvo nei noro eiti tokiu ke
liu, kuris neatsako Susivįe- 
nijiirio konstitucijai ir parla
mentarinėms taisyklėms. 
Kiek man žinoma, tai perei
tuose Sęirntiosc tokia pačia 
tvarka buvo renkama Pildo
moji Taryba. Taip, kad čia 
niekas neįvyko tokio, kas nę- 
buvo praktikuojama perei
tuose Seimuose.”
Čia rašytojas kelioms eilėms 

prasilenkia su tiesa. Viena, ne
tiesa, kad pačiame šėiipė iįė- 
buyo prbtesfiį z prieŽ ,tpkį Pįld. 
Tagybos rinkimą, kokį jSasiįile 
p. Gegužis., Buvp protestas įįii- 
ręikštas aut Vietosi bet p. Ge
gužis atsisakė į jį kreipti dė- 
mekj. . / ■ i ’

Antrą,’ hetiesa, kad taip bų- 
‘ ‘ Lama (Pild. Taryba 

__ . r aibs ją -rinko seimas 
Pittsburglie. Višuose seimuose 
iki Pittsburgho seimo, buvo, lai- 
kytąsi taisyklės. rinkti į Pild. 
Tarybį tiįos, ku$e Javo

savituose. Nebųvd nė viepo 
atsitikimo visoje ŠLA. istorį-

nant su kitais kandidatais. •įp’b- 
įaš Gegužis Mvft į^ktą žino, 
tai kam gi jisai bando “Tėvy
nės” skaitytojams apduihti 
akis?

Jisai šitame savo ąrgumente, 
,|<aip ir .visame straipsnyje, 
Bando už formališkumo, paslėp
ti dalyko esmę. Kada jišąl. kal
ba apie “tokią pačią (rinkiihiį) 
tvarką” pereituose seimuose, 
tai jisai gali pasiremti tiktai 
tuo, kad dviejuose pirmesiįuo- 
se seimuose buvo vartojama 
panaši rinkimo forma, — nors 
ir ne visai tokia pat. Buvo 
balsiojąma ųž du arba tris 
kandidatus į kiekvieną urėdą; 
rankų pakėlimu, o ne kortelė
mis, kaip ^Pittsburghe. Bet tife 
las buvo vistiek rinkti ne bet 
kurį iš trijų, (arba dviejų) 
kandidatų, o tik tą, kuris buvo 
gavęs daugiausia balsM visuoti
name balsavime? Tą seimo de
legatai žinojo ir tuo vadovavo
si, paduodami savo balsus. Chi- 
cagos seime, pav., nežiūrint į 
tai, kad tir po bolševikų išmar- 
šavimo jame buvo stambių 
nuomonių skirtumų, beveik vi
si delegatų) balsai buvo paduoti 
už kandidatus, laimėjusius vi
suotiname balsavime; kiti ąs- 
nienš, nors ir pasiiilyti, kaipo 
kandidatai, gavo tik po keletą 
balsų (“seattered vote”).

Tečiaus p. Gegužis žino, kad 
iki 1930 metų, t. y. per dešim
tį su viršum metų, kai dabar
tine SLA. konstitucija įėjp ga- 
lion, seimas iš viso nebalsuoda
vo už kandidatus, negavusius 
daugumos balsų visuotinuose 
balsavimuose. Tik kandidatai, 
gavusieji daugiausia balsų, bū
davo 'seimui pasiūlomi, kaipo 
teisėti kandidatai, ir seimas 
juos patvirtindavo (jeigu jie 
būdavo kvalifikuoti). Taip Su
sivienijimas suprasdavo savo 
konstituciją, iy taip ją supras
davo patš p. GegUŽis. O dabar 
jisai aiškina ją visai priešin
gai ir sako, kad “konstitucija 
aiškiai nusako”, kaip rinkti 
Pild. Tarybą. Jeigu konstituci
ją-aiškiai nusako, tai kodėl ji 
buvo per dešimtį metų paties 
p. Gegužio kitaip suprantama 
ir vykinama?

— ..................... ..... •'
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VISUOTINI BALS AVIMAI IR
ŠEIMAS
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kad “dalyvavo

tiesį.

davo re 
pirm raus,

asmuo, gavęs visuotinam bal-
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(P. Konrado nuotrauka)

“Naujienų” redaktorius Pijus Grigaitis kalba prie Dr. A. J. 
Karaliaus grabo, Lietuvių Tautiškose kapinėse. Užpakalyje 

j. stovi K. Jurgelionis, kuris irgi trumpai kalbėjo.

šiandien po pietų mifiopai 
žmonių Kanadoj ir Amerikoj 
patys pilų.ų saules užtemimą. 
Mėnulis atsidurs tarp saules ir 
žemės ir užkirs kelią saulės 
spinduliams. Nepilnas saules 
užtemimas bus matomas visoj 
Amerikoj.

Chieago j saulės užtemimas 
prasidės 2:07 vai. po pietų ir 
baigsis 4:29. Tačiau reikia pa
sakyti, jog tai nebus pilnas už
temimas, -- nepasieks musų 
tik 79 nuošimčiai saulės spin
dulių. Kitais žodžiais sakant, 

s vieną 
dalį saulės šviesos, 

sakysime, saulės už- 
pasieks 99 nuošimčių, 
valstijoj jis bus pil-

Konstitucija sako, kad kandi
datai į Pild. Tarybą yrą visuo
tinu balsavimu nominuojami, 6 
seime renkami. Ji sako, be to, 
kad kandidatai šelmę yra tie, 
kurie visuotinam balsavime 
yra gavę daugiausia, balsų. Va
dinasi, ne bile, ką iš nominuotų 
visuotiname balsavime kandi
datų seimas gali rinkti.

Gerai. Visuotini .balsavimai' 
nominuojant Pild. Tarybą bū
na du. Iš pradžių nariai kuo
pose nominuoja daug kandida
tų, o paskui centro sękretoriįš 
paima tik po tris arba po dii 
kandidatu, gavusiu daugiausia 
balsų ir paduoda nariams kuo
pose juos perbalsuoti. šito .ant
ro visuotino balsavimo rezut 
tatai būną pateikiami seimui. 
Seiinas . dabar į taria galutiną 
žodį. Jisai, sulig konstitucija, 
renką. į Pild.; Tarybą tuos, kį- 
rie visuotiname/bąlsavi ’mė ga
vo “daugiausia baisų”.

Dabar, kiek gi yrą tų dau
giausia balsų gavusių kandida
tų? Jeigu į kiekvieną urėdą 
'antrame ’ balsavime kandida- 
tuųja tfk po du , ąrba. tris as
menis, tai aišku,,kad iš jų dau- 
įiaiišia Kaišų ' gavę J gali būti 
tik po vieną kandidatą į kiek
vieną urėdą. To neįižgįnčya nė 
vienris žmogus, kuriš tįiri bent 
krislelį sveiko pybtO. Iš' dviejų 
ąrbį triįų kapdįdaių, berbal- 
ėiiotų antram visuotinam bal- 
savįme, nesali būti ilaiigiausia 
gavę balsų Vžl tie patys'<1 u ■įtaš 
ba try^.

Taigi Pittsburgho seimas, 
tasubdamas UŽ du arba ^į?is 
kaųdjdatus į kiekvieną 
konstituciją parieti^ S 
šiejė tąj^» 
suotino balsavimo

$

ti jį sū seniau padarytais brai- tą stiklą. Tačiau sunku stiklą 
vienodai aprūkyti, o priegtam 
jis greit nesitrina. Todėl ge
riausiai yra vartoti jaU sunau
dotą fotografinę plokštelę (ne
gatyvą). Aprūkytą stiklą arba 
fotografinę plokštelę reikia bu
tinei vartoti, kad apsaugojus 
akis.

Ncužnųrškite, kad Chieagoj 
maksimąlis saulės užtemimas 
bus 3:20 vai. po pietų. Tada 
parankiausiai ir bus tą reiški
nį stebėti. Kurie turėsite pro
gos, tai pasinaudokite jąja. O 
jeigu pasitaikys būti parke ar 
šiaip kur už miesto, tai stebė
kite ir tas permainas, kurios 
įvyks laike saulės užtemimo.

ši niais, kurie vaizduoja mėnu
lio kelionę. Tas faktas, kad 
astronomai tikrai žino, kaip 
menulis keliauja erdvėj, ir duo
dą jiems galimybės tiksliai nu
statyti skilios užtemimų laiką. 
Astronomai šiandien tikrai ga- 
Ii pasakyti, kada įvyks saulės 
užtemimai ateityj ir kur jie 
bus matomi. Daugiau to, jie 
gali pasakyti valandą, dieną, 
mėnesį ir metus prieš tūkstan
čius metų įvykusių saules už
temimų. Tiek tikslus yra šian
dien astronomijos mokslas.

šiandien saulės užtemimu 
domėsis ne tik mokslininkai, 
bet ir milionai šiaip sau žmo
nių. Paprastai j užtemusią 
sau/' yra žiūrima pro apruky-

męs teniatysinie apie 
penktąją < _ 
Bostone, 
temimas 
o Maine 
nas.

Saulės 
prastai įspūdingas gamtos reiš
kinys. Spalva persimaino ir 
visi gyvūnai jaučia kažkokį ne
rimą. Kai saulė pasislepia, tai 
matosi tik jos žibantis dujų 
vainikas. Laukiniai žmonės la
bai bijosi saulęs užtemimo. Jie 
mano, kad kokis trii baisumas 
nori saulę prąryti, ir toįičl ke
lia didžiausį triukšmą, kad tą 
baisūną nubaidyti. Bet civili
zuoti žmones tos' baimės ne
jaučia, ries jiems yra gerai ži
nomos to reiškinio priežastys.

Į Kanadą ir Ameriką dabar 
yra suvažiavę astronomai ir fi
zikai iš įvairių pasaulio dalių. 
Šiandien jie darys visokius 
stebėjimus iį’ ims saules foto
grafijas. Keikia pasakyti, , kad 
mokslininkams rupi išaiškinti 
kai kurie, dalykai. Prieš porą 
desėtkų metų buvo manoma, 
kad jau viskas yra žinoma 
apie medžiagos sudėtį. Pasku
tiniais heleriais metais ta nuo
monė pasikeitė. Pasirodė, jog 
dar yra daug paslapčių, kuriąs 
reikti' išaiškinti, Seniau Ūu^o 
tiarioma, jog mažtiūsti 'tied^ia- 
gos dalele šušideda iŠ atofiių: 
Vėliau buvo patirta, jog kiek
vienas atomas yi’a savo rųšies 
vienetas, suši'dedtiitis iŠ elek
tronų ir protonų, Mcdžįagos 
skirtumas kaip, tijtjr pareina 
nuo elektronų. Geležies atomas 
turi vienokį elektronų skaičių, 
o aukso kitokį.

naš mokslo žodis. Bet štai vos 
pVįeš porąl mėnesių anglų pro- 
fesor uš ChadMck Surado, jog 
atomas dar tąri, ir neuronų. Ir 
Yėl visoą teorijos ąįjię medžia
gos sudėtį tenka peHaisyti ir 
modifikuoti. Lribąi galimas 
daiktas, jog ateityj dar kas 
nors naujo bus surasta.

’ Saulis užtemimas fizikams 
duoda geros progos labįąu įsi
gilintij medžiagos sudėtį; Jie 
pagalba visokių instrumentų 
matuos saulės t vain i ko ( koyo- 
rios) tėtiberatdrą ir bandys 
riuštįtyti; iš kokių dujų tas 
vainikas susideda..

Astronomams, kaip ,įr pa
prastai, rūpės patikrinti tiė- 
hiilid judėjimo kelią ir palygin-

užtemimas yra nepa-

ir""1
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Ptrmucion Doubleday, Doran V Co.

BRAM STOKER

ARAFAi
^erU A. Vaivada
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Lapkričio 5, rytą. — Pave
lyk man viską nurašyti teisin
gai it tvarkiai, nes nors ir jus 
įr aš jau turėjome progos kar
tu matyti labai keistų įvykių, 
jus galite pamanyti, kad aš, 
Vari Helsingas išėjau iš proto 
— kad nesuskaitomos musų 
darbo baisenybės ir nuolatinis 
nervų įtempimas pagaliau pri
veikė į mano lygsvarą.

Vakar važiavome per visą 
dieną, nuolat artėdami prie 
kalnų. Kelias ėjo vis pe? labiau 
iy labiau apleistas apylinkes ir 
dykumas. Visur buvo daugy
be .stačių šlaitų, nuo kurių 
šniokšdamos riedėjo upės, čia 
buvo tinkamiausia nesuterš
tos Gamtos karnivalo vieta. 
Ponia Mina vis miega ir mie
ga; nors bekeliaudamas išni
kau ir pasistiprinau, vienok 
jos riepažadiriąų. Jradcjau bi
joti, kad pragaištingas Vietos 
įfraįeikiriias ją užguli, nes 
reikia atsiminti, ji jau yra ga
vusi Vampiro krikštą. “Ge
rai”, tariau sari, “jeigu ji mie
gos per visą dieną, aš pasirū
pinsiu nemiegoti per visą nak
tį.” Ir taip bevažiuojant biau- 
riu, nelygiu keliu — o kelias 
buvo senas ir riiekarh tikęs — 
nuleidęs galvą, pradėjau snaus
ti. Bet netrukus pabudau pasi
jutęs nusikaltęs, ir radau Mi- 
Mą vis daj? miegančią. Saulė 
jgu buvo iana žęmr4». Bet kaip 
viskas persimainį! Niūrus kal
nai atrodė lyg ir nutolę, o mes 
buvome ' bęvėik pasiekė stato- 
kai j padahges kopiančio kalno 
viršūnę, aŪt kurios riogsojo 
pilis, apie kurią Jonatanas kal
bėjo savo - užrašuose. Vienu 
laiku ir nudžiugau ir pradėjau 
drebėti ^baimės apimtas; nes 

laųfcj ar . pragaištis,

Pabaigęs, užkūriau 
po- 

ir 
pa- 

ir
atsisėsti ant

Pri ruošiau

nes saulei nusileidus, dangus 
metė pasislėpusio šviesos ka
muolio atspindį ant sniego* ir 
kuriam laikui nusitęsė pusiau 
sutemos — iškinkiau arklius, 
pririšau juos prie tose aplinky
bėse patogiausios pastogės ir 
pašėriau.
ugnį; netoli jo priverčiau 
riią Miną, jau pabudusią 
skaisčią 
tiestų kailių.
maistą, bet ji atsisakė valgyti,
trumpai pasakydama, kad ji 
nebiivo išalkusi. Nemėginau ją 
raginti užkurti, nes žinojau, 
kad iŠ to nebus jokios naudos. 
Bet hŠ valgiau, valgiau daug, 
nes žinojau, kad dabar, šiuo 
laiku, visos mano jėgos buvo 
reikalingos. Pavalgęs ir nu
jausdamas, kad nakties laiku 
gali atsitikti kas nors blogo, 
užbrėžiau didelį rabi apie Mi
ną, ganėtinai didelį suteikti jai 
patogumą; apie ratą apibars
čiau sutrupinti ostiją, nepra

m1

ga

Pažadinau pbiiią Miną ir vėl 
mėįihaų jį užhipnotizuoti; bet 
nieko negalėjau padaryti, iki 
bSvo pervėlu. Po to, dar tam 
srii nespėjus Viską uždengti

čiaiį sutriipihti ostiją, nepra- 
teišŪamas nei mažiausio tarpo, 
;ad nebūtų progos nelemtoms 
dvasioms įsiskverbti į vidų. Ji 
visą laiką sėdėjo nejudėdama 
— nejudėdama, lyg apmirusi; 
tuo pačiu laiku ji balo, vis la
biau balo, iki galų gale snie
gas nebuvo baltesnis už jos 
veid^į hetare nei žodžio. Kuo
met prisiartinau, ji prisiglau
dė prie manęs. Vargšė mote
riškė ' drebėjo nuo galvos iki 
kojų. Skaudu buvo į ją žiūrė
ti. Kuomet ji truputį nusira
mino,' tariau:

“At renOrėtumetę prieiti 
prie laužo ir pasišildyti?” No
rėjau patirti ką ji galėjo pa
daryti. Paklusniai atsistojo, 
bet vtos ženguši vieno žinksnį, 
sustojo, lyg perkūno trenkta.

“Kodėl neinate toliau?” pa
klausiau./Ji v pakratė \ galvą ir 
atsigrįžusi, vėl atsisėdo ant 
kailių. Ir, pažiūrėjusi į mane 
išplėstomis akimis, lyg pabu
dusi iš gilaus letargo, trumpai 
atsake:

(Bus daugiau)

is

o

visai nėbū

t/T:’■
raifatosči
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senius. Didžiausios pastangos 
dedamos, kad įąip nors pakrei
pus Jaunimų į savo pusę, ka
dangi pasaulis esąs tveriamas.

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

Jei neatsiliepia laukite Central 7464
■ TTkTh • t A A /"Wll W tf

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 

• r Ofisas

3102 So. Halsted St.
<„* ,jcampas 3Ist'Street'

Vai-: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
. Nedėliotais it Šventadieniais 10—12.

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—-*3 ir 7——8 
Seredomis ir nedėliosiu pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 Sol Richmond Street

Telefonas Republic 7868 ‘ H

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise • patinusias, išsipūtusias 

.z?r, fcianaJ, gy.U*.’ :
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 y. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12. 4
3343 Soath Htiited Stefa

JeL ^oulev«rdr 140^

! C?.,
vedėjas, 

rengia bc-

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

Tel Kenwood 5107 ' ' r
VALANDOS:

4 ’ ' nuo 9 iki 11 valandai tjttt 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivtntadisnio u ksitrirtaditni*

laiko atgal “Nauiierio.- 
is į’eįras paraše zinu-

V 0 r- - ( t F J r 1
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pistų 

irnao 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12. 11 

3421 So. Halsted St 
“ Pbone Boulevard 8485

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

J* * aj'ud- •» >> ■ •■iLt’" r'i •*

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Tel. Rook.«I> 7S12

apiclinkės įstaigų ir į viso
kius parenginnis. P-nas Š. 
Šiulentas užklausė mane, ąr ą| 
esu bedarbis — “taip sakau, 
bedarbis. Ąr darbo man tu-

(Cor. of 35th B Halsted Sts) , _______.
Ofiso valandos nuo 1-3, hno 6:30-8:30 į Til> A A

Ncdėldieniais pagal sutartį ' | A •**

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.1S
Ofiso valandos: 'nuo 2-4, nuo 7*9

- Ncdėldieniais pagal sutarti

Telefoną* Yarde 0994

Rr. MADRICE KAHN 
4631 South Ashland Avintią 

Ofiso valaodoe:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piei

7 iki 8 vai. Nedėk, nuo 10 ikį U ' 
Rez. Telepbone Plaza 32.00 
j1" __ t 'f >" r .t i f- . .

UDE

tarnautoju. Dykai Ketu
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipėtės kur 
kitur./

NAVjifiROŠ, čkleaga, iii.
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Tarp Ghicagos 
Lietusių .

‘ liaus laidotuvių
Tūkstančiai žmonių, šimtai 

automobilių palydėjo Dr. Ka
ralių į kapines. D.aug jo nau
jų kaimynų kapų numindžio
ta siūbuojančios minios; gė
lės nulaužytos, patys kapai 
kojų nutrempti. Bet ką pada
rysi, kad tuksiančiai lietuvių 
jautė tuštumą, kuri pasidarė 
Dr. Karaliui išsiskyrus iš mu
sų tarpo.

Musų tarpe yra didelis pa
linkimas gerbti žmogų tik ta
da, kada jau jis mus paliko, 
iš musų tarpo pasišalino, ka
da jau jo mes netekome. Kol 
dar žmogus, kad ir taip ga
bus, tebėra musų tarpe, mes 
lyg nepastebiame jo. Jo silp
numai — o kas jų 
užtemdo jo auksines 
musu akyse.

Lietuvis gydytojas
ris kitas profesionalas gali 
badu numirti belaukdamas 
savo tautiečių paramos. Vai
kui susirgus tėvai pašaukia 
svetimtautį gydytoją ir išsi
žioję žiuri, kaip jis vaiką lam- 
<lo. Heceptą parašęs svetim
tautis prabila: “Ar supranti?” 
Tėvai, nors ir nesuprasdami 
nors ir norėdami gauti dau
giau informacijų 
prižiūrėti, taria 
ka penkinę, o 
savo tiek pat 
prantantiems 
kad pašaukę

kaip vaiką 
"yes“, užmo- 
veliau giriasi' 

angliškai su- 
pažįstamienis, 
vaikui gydyti 

Janglą specialistą.” Nežiūri 
didžiuma, kad musų gydyto
jai tiek pat gabus, kiek ir ki
tataučiai, ir kai| lietuviai di
desniu stropumu šteniasi pa
gelbėti, nes jie gyvena larp 
lietuvių, vartoja jų kalbą, su
pranta jų papročius ir pažįs
ta jų gyvenimo apystovas.

Musų profesionalai savo 
darbą tęsia, kad jis ir yra ap
sunkintas. Dar dirba kultūri
nį darbą, kurį atlieka gerai, 
bet už kurį susilaukia menko 
dėiųesio “nes ką gi gero ga
li lietuvis atsiekti?*’

Kai jau kančios pasmaugia 
profesionalą, tai laiįa žmones 
pajunta, kad jis buvo jiems 
reikalingas. Tada gailisi jo. 
Džiaugiasi prisimindami jo 
sąmojingumą, liūdi, kad jis 
prie jų ncsiglaudęs, nes jie 
butų mielu noru butų jam 
pagelbėję ir žodžiu, ir pini
gais, ir darbais po laiko.

Nesuprantu, kodėl žmonės 
mėgia taip gailėtis mirusių 
ir gerbti juos, siųsdami gėles, 
liedami ašaras, degindami 
gazoliną, jei daug mažesnis 
energijos išliejimas dažnai ga
lėtų palaikyti tuos, kurių jie 
raudoja netekę. Taigi, rodosi, 
reikėtų pasimokinti iš Dr. Ka
raliaus nelaimes ir teikti mu
sų veikėjams pripažinimo, 
kuris įiems priklauso.

— Merikonas.

kad jų buvo a^ie šešius ar sep- 
tynlus šimtus.

Kai Dr. Karaliaus kūnas ta
po įjul^d'ėta^ į 'k&^hes, tai at
lydomieji |iad ir ten
jau lĄtiKc ląidąįųvlų procesijos 
didžiulė miųia.

Kaip ginėjau ąų^ščiau, ant* 
ros daitlotuVės buvo milionierės 
EdiĮh MčpN^Įę^’ felternational 
Hainrestčr IcompanĮjos dalinin
kas ir ąenip Rockefellerio dūk terš. ŠUliįr ^.ihgu di^ių 
pranešimais, tose laidotuvėse 
irgi daug žmonių ^alyvavo. Ir 
tię Chicaęos dįill^pi^l ^irmup^e 
puslapiuose smulkiai aprašė šias 
laidotuves.

Apie Dr. Karaliaus laidotuves 
tie didlapiai ne vienos eilutės 
neįdėjo. Mat, Qr. Karalius bu
vo biednas, o MčCormickienė— 
milionierė. ’ • > ■' ■

Bet juodu palydinus—kur^ 
iš jų buvo brangesnis žmoni
jai? Ilgai galvoti nereikia, kad 
atsakyti į šį klausimą, p-nia 
McCormikicnė mokėjo dolerius 
rinkti (o gal ne dolerių rinkti 
nemokėjo) ir čekius rašyti; ji 
turėjo dolerių iki soties puoš
niam gyvenimui. Ir jeigu ji 
kokiai moterų draugijai vado
vavo, tai tą darė iš nuobodumo 

j. Jos milionai 
sukrauti iš prakaito is 

skurdo tų vergų, kurie jai ver
gavo ’r kurie tebevergauja jos 
įpėdiniams.

Dr.1 Karaliaus nuopelnai patys 
pasako savo vertę. Jisai, žmo 
gus, mėgo ir garbę, mokslą, ap
švietę, laisvę. Pats sunkiose 
apystovose mokinosi ir kitus 
mokino savo knygomis, staips- 
niais laikraščiuose, paskaitomis; 
savo profesija tarnavo žmoni 
jai dažnai net be atlyginimo; 
nuo savo profesijos patarnavi
mo neatstumė ir tų, kurie netu
rėjo iš ko užsimokėti. Jis ver
gų neturėjo; jis greičiau pats 
vergavo.

Didlapiai tuo, žinoma, neįdo
mauja; jie nenori nė žinoti apie 
tokius žmones. Svarbesni jiems 
yra milionierių parėdai, kokias 
suknias ir kokias pirštinaites 
dėvėjo ponios, kurios palydėjo 
McCormickienę i kapines. Net 
nesvarbi didlapiams buvo ta mi
nia, kuri susirinko įvertindama 
Dr. Karaliaus nuopelnus, kad 
su juo paskutinį kartą atsisvei
kinti.—Pilietis.

Jeigu kaip, komunistai ne
teks »r antro menedžeriaus — 
lai A. Avižienio, kuris mencdže- 
riauja Liuosybės svetainėje, Ci- 
ceroj. Matyti, sparnus taisos 
skristi ateinančią Vasarą, tik ne 
| Sovietų Rusiją, bet į buržujų 
Lietuvą. Matomai sprendžia 
pagal savo amželi, kad proleta
rų žemėj nebus vigndnas gy
venimas.

SLA. 301 kuopa p:> bgi’ al0’ 
stogų, per kurias nelaidė susi
rinkimo net du mėnesius da
bar jau turės susirinkimą. Jis «• ,• i . » \ > * .*•;? , < » • ••
atsibus rugsėjo mėnesio antrą 
pirmadienį. Nariai prašomi j 
susirinkimą atsilankyti, nes 
daug reikalų yra apsvarstyti. 
Kaip girdėjau, musų kuopos 
nariai, pp. Miliauskai, jau sū-

jie papasakos mums daug nau- 
j j *• t Ą I.M v? t ’l J> • G? J • 3 « * ’ * 1 i • ’ ' " ‘ * J ienų.

•Su darbais musų padangėj 
yra daug maž taip: mažosios 
dirbtuvėlės, įcųrių čia randįasi 
devynios galybės, pradeda at
gyti. Tiktai bėda su Western 
Electric, kuri atleidžia darbiniu 
kus be pasigailėjimo, apmokė
dama savaitinę algą už kiekvie
nus išdirbtus metus.—Jį. T.

Roseįand Beverage 
11517 Prairie Avė., 
Stanley Šiulentas, i 
darbiains pikniką, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
1 dieną Wasbinglon Heighįs 
miškely, prie 107 ir S. May 
St. Pradžia įl vai. prieš pie
tus.

Aną dieną apsilankiau pas 
p. S. Sudcntą, Roseįand Beve
rage Co. (alaus ir papso san
dėlio) vedėją, kuris pasek
mingai biznį veda, pristaty-

Dvejos laidotuvės tą 
pačia dieną

Pračjusį šeštadienį atsibuvo 
dvejos laidotuvės ir abejos ne
paprastai didelės, t. y. Dr. Ą. 
J. karaliaus ir Edith McCormic- 
kienės.

Dr. Karaliaus laidotuvėms su
važiavo minia, kokios dar Chi- 
cagos lietuviai iki šiol nebuvo 
niekujmet laidotuvėse matę. 
Kiek galėjo būti žmonių, aš ne
siimu spręsti. Bet tarpe 31 ir 
35-tos gatvių pilni šalygatviai 
ii Halsted gatvė žmonių, iš 
abiejų pusių, iki gatvekarių bė-

Automobiliai visos aplinkui 
gatvės nustatytos, gatvėj tvar
ka darė pėščioji ir motorciklių 
po'icĮja: iutomctbftiy lydŽ-
jo Dr. Karalių j kapines, taip- 

««$«

Kiek 
se” S2 

i ?’_»'■» r ▼»• *tę, kad buvęs komunistų val
gyklos menedžeris, Kazys Tyru
lis, prieš metus laiko išvyko 
Sovietų Rusijon. Pagyvenęs 
tenai keturioliką dienų, jis pa
tyrė, kad Sovietų rojuj tiktai 
komisarams gerai, kurie ska
niai valgo, puošniai rėdosi ir 
automobiliais važinėja, o pa
prastam darbininkui ir ten lai
mės nėra. Tad per Lietuvą ka
rulis ir vėl atvyko į Ameriką.

Toi^l “Vilnies”'nepamenu ko
kiam numery tilpo atsakymas 
Senam Petrui, kuriame prisi
pažįstamą, kad ir Sovietų Są
jungoj esą trukumų, bet ’ tru
kumai girdi galima pataisyti. 
Taipgi prisipažino, kad riuvyku- 
sicms i Sovietų žemę ne viskas 
esą rodoma.

Ot tai tau, Jurguti, ir devin
tinės! Nuvažiavai ką nors sa
vo akimis pamatyti, o čia tau 
uždrausta per tvorą pažiūrėti. 
Bepigu čionikščiams komisa
rams mulkinti savo sekėjus!

Kadangi Kazys, pagrįžęs iš 
Europos, išgyveo pas mane apie 
niėpęsį laiko, tai teko svį juo ir; 
pla'čiau išsikalbėti, ypač apie 
Rusiją, kurio j1'dar caro laikais 
man su Kaziu teko plačiai pa
sibastyti. Todėl įdomaudamas 
paklausiau jo, ar valstiečiai ir 
fabrilpj’’ darbininkai geriau da
bar gyvena, jei palyginti caro 
laikus'. Atsakymą gavau, kad 
kolei ras dabar prasčiau, ir jei
gu č^ras grįžtų, tai Rusijos 
valstie&ai su didelia'usiu džiau 
gsmu puldami ant kelių pasi-

u dibaitine‘tvarka sBnmt Vie- 

M kopiama !

prieš pikniką, būtent iki penk
tadienio vakaro, rugsėjo •’ 2 
dienos, kad žįnotį kiek pikni
ke bus dalyvių, ir prisirengti 
užtenkamai valgių ir ge^i- 
mų. ’ .

Tikietai galima gauti pas p. 
S. Sudcntą, 11517 Prairie 
Avė., arba pas p. Ant. Balčiū
ną, 158 E. 107 St.

Nuvažiavimas į pikniką ir
gi yėĮttiįtik reikės ratei(i prie 
Sirįiniiios svetaines, i$ kur 
Irokai veš į pikniką. Vo 
pienino, vakare, Strunilo sve
tainėj bus balius uŽĮjaigiinui 
pikniko. ^ikietąi tie patys 
liūs geri svealnej, kaip kad 
piknike. jei tą dieną lytų, 
tai piknikas biis laikomas 
S(ruipiid svėtaiųej.

Untanas. 
' '! • C i f y •

" - . ........................... ... .......... ............. .. .......................
.... ■....... ■ », ’

Graboriai

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

'* -r..* » ..“t, h *■ "'"į

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiauiia.
RelkM^ meldžiame atsišaukti, o ^u»q 

darbu- buiit* užganėdinti.
’ Tel.’ Rdoievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
............ .. SKYRIUS: *......

J. L BAGDONAS
Funeral

Direktorius
Patarnauju žmonėms 
šimpatiškai, draugiš
kai' ir pigiai. '■ Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

Bfį w. 6ą st,
I Tel. Republic 3100 
Į CHICAGO, ILL.... B

........

Lietuviai Gydytojai -

Dr. C K. Kliauga Dr. Vincent u. Steefe
dentistas - Dentistas

Utarninkais, Ketvergaii jr Spbatom* ’ 4180 Afčher AvCUUe
2420 ^\.ar^nttrn ------------------——1 * 

< ft 7 Phonc Hemlock 7828
Panedėliairi Sercdomb ir Pttnyėio įa

7

Lietuviai Gydytojai

ą, m- o
^Vest Town itate Bank Bldg.

240.0 Madison Si. ! <____ . , ......... ■>.. „ „

vai.: i iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak, Įvairus Gydytojai

0597 | Į) HERZM AN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 25 me
tui kaipo patyrfi gydytojai, c^drorą*! 
ir akušerh.

' Gydo įtaigiai ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujanriui 
metodus X-Ray ir’ kitokius elęktroi 
prietakų*. 1 r JT

Ofisai ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St„ nūoli Morgan 8R 

Valandom nao l0~12 pietų 
ntto 6 iki 7:30 vaL‘ vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

ffyda Park 6755 ar Central 7464

“Darbo negaliu duoti. Bet 
aš noriu tave pakviesti į be
darbių pikniką atėnanįį sek
madienį, ir štai tau ^0. ^kie
tų, su kuriais piknike ^aleš( 
gauti valgyti ir gerti vcltiii.

“Okei”, sakau.
įsikalbėjus plačiaus siį p. 

S. Sudcntu apie jo be’ęįąį- 
biams rengiamą piknką, su
žinojau, kati tame’ pi^ni^ę 
bedarbanis ' bus duodaiiui po 
K) tikiclų vęUuĮ, su kūnais 
jie galės piknike gauj 
ir gerti.

OMOfl 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitĮ 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu . žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta: 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but 'toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budU. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų etnalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūbą: Listerine danttl 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lovis, U. 9. A.

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau it pigiau 
negu f kiti todet kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Carial 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

* OFISAS ' ‘
4729 South Ashland Avė., 2 lobo* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo 3 iki 4 
▼ai/ po pietų ir nuo 7' iki 8:30 *rat 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 V. i*jea|, 

Pbone Midway 2880
, 'L. 1 •' * H

ANTANAS VAINAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 30 12:5 valan
dą iš ryto 1932 m., sulaukęs pur 
sės amžiaus, girnas Kražių para
pijoj, Raseinių apskr.', Morkiškių 
kaimo.

4 Paliko dideliame nuliudiine 
moterį Rozaliją, 2 sunu Antaną 

1 ir, Leonardą, 2 dukteris Virdžini
ją ir Eleonorą, sesers sunai Jonas 
Sungaila ir Stanislovą Sakalaus
ką' ' ii? gimines, o Lietuvoje brolį 
Jdną, 2 seseris Barborą Sakalaus
kienę ir Juzcpbą Sungailicnę.

Kūnas pašarvotas randasi 6707 
Runas pašarvotas randasi 7607 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 2 dic- 

i ną, 8 vai. ryte iš namų į Šv.
Petro ir Poyylo parapijos bažny- 

i čią, West Pullman, fll., .kurioje 
atsibus' gedulhigos pamaldos už 

; vėlinio sielą, o iš ten bus nuly- 
1 detaš 'į šv. Kazimiero kapines.

‘e'*yisf j. a.' 'Antano Vainausko 
gimitiėš, draugai ir pažįstami esat 
beširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
paarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris,’ Sunąi, Dukterys, 
Brolis, Seserys it1 Sesers 

' 5aryai ir Giminės. 
Laiddtuvėše patarnauja grabo-

lietuvių

piiim

džiauk
tarnavu _________
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

nieko
Stosiu* «»««U

atvaMuoe | jūsų 
| musų jsl^gį kW gaUWto pamatyti di- 
mą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
visai nieko nereikės mokŽtl, nežiūrint

EUDEIKIS
./JŪSŲ GRABORIUS

i DMpsfc (MfstH

IGN. į ZOLP

Grabornis Chicagoj
1646 W. 46th St.

’ . . t • • A h*-
Telefonai
r ‘V

Boulevard 5203
■ ’< ■ /■:

Boulevard 8413.
»S • •• f J

1327 io. 49th Ct.

: . •< h
Telefonai

Cicero 3724

Telefonas Yards U3$

Sįtąnlęs Ę. Mąžejį^a
Graborius ir

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu ’ autoAobilidS visokiems ' reika-

• lame. ^ Kliihi prieinama

: CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kti* visuomet' esti sąži
ningas if nebrangus tb«'

• 4*1, kad neturime ii-

nų.

33įQ7 Aųburn Avė.
CHICĄGd, ILL.

JARUSH 
PHYSICĄL 
tHERAPY

S NŲDWIFB 

6109 South 

pbone 
H«mli>A'92M

■ r!Vt •: .’t

‘ Akiu Gydytdjai 
wwwwwwww^wwv*fV4fw>**<**>*%,*,**^^***l-l*r**w**w***^*** 

Duokite savo akis išegzaminuoti
.A •? ».': iS V.'i ETiL 4 •

Dr. A. R. BLUMĘNTHAL
OĮPTOMBTRIST

Praktikuoją viri 20 m’.
t 46.4S^ Š. Ashland Avė, 
■; tel. Boulevard 6467

...-JLJ__ L J..i
Tel. Yards 1829 V

LIE
-A, n;

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted ‘Št.
Valandos nuo 10r—4. nuo 6 iki 8 
“ "NedflioMi ndo TO1 Iki 11

AdYokat?A....~

Dr. Siiząna A Slakisl
Specialistė Moterų ir ^igų

4145 Ąrcher Ąye.
Vai. 10-12 tyt6f po piet 4-8'tik utar-

ninkais ir ketvergais. Seredomii i? 
nedėjiomis pagal ‘ susitarimą.
Ofiid Tel. Llfayette 7337
Rcž. Hyde Par^ 3^3 Į

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 ’ J '■ 4 f 4 2 Ąrcher Ąvenua

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną? “ "•
Telepbonai diehą ir naktį Virginia 0036 
r:'. y t!.... y ■ "fh* Į

Rez. 6600 South Ąrtesian Avenue 
Pbone Prospeh 6659 » ' 

Ofiso Tel. Canal 02 $7

DR. P. z; ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. ftalsted Street 
CHICAGO, ILL: '

^M.T.miK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

... O V’ ĮSAS: - e-.

4645 S. Ashland Avė., 
OHho 'valandos nuo 8 Hd 4- Ir nuo 6 lld 

8 vai. vak. Ncdėlloinls pagal sutarti 
Ofiso T®!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prošpėct'1930

A. K. Rutkauskas, 1^. R.
‘ 4^42 South ^estsrn Aotnua

Tel. Lafayettc 4146

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

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Deerborn Sti Room 1113 
Telefonai Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
11 Gyvenimo vieta • 

. 3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Ntdėlioj nuo 9 iki 12 ryto
■■■■ ■ " I II ....... I Į I IIĮ» 1

John Kiichinskas
Lietuvis Advokatas 

..... • 1 ' -mv 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyėioj nuo 9 iki* 6

A. A. SI.AKIS
Advokatus

Miesto Ofisas ' 7} TYf 'tfushington St. 
Room 905 Tėl. ttearbdm 7966 

Valandas: 9 ryto iki 4 po pietų 
f

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6. iki 9 vai. 
4145 Archer Ane. Tel; LafaytUe 7337 

• ? Vj -.
Namų Tel. Hyde Park 339^

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordenj 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adfims St.} Ro6m 1642 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 IV. Titld Sf- hito 6-9
Telepbone Roosevelt 9090

Narni* 8-9 ryt* f Tel. Republic 9$0Q
......... i ■ i ‘.......................................—- .............................................. —........................* 11

DR. A. L. YUSKĄ 
2422 TV. Margiutts Rd. 

kampas 67th ir Ąrteshn Ąv*. 
r Telefonas Grovėhill 1595 ' 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, Seredomi po pietų ir 
' hedėlioms pagal susitarimą » 

' , .. —.......... ' -----------

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomb pagal sutarti., , 
4847 West lĄth Street. 

CICERO, ILL.
X-Ray.:.Phone Cicero 1260 

..................——.y. *.... 'Į ..... ’ 
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 1 15' ‘

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 MatqiUttę R.MUT'

Valandos i 9—-12, 7—9, Antradieni b 
Ketvirtadienį vakarais pagal! nutari**1

Phon* Boulevard 7042

DR. C. 2. ’

LiętuyisĄdyokataą
4631 So. Ashtgnd Ąva. 

Tel. Boulevard 2800
■ Rez. 6515 So. RockwaŪ Su

* h Tel. Republic 9783; <

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tb IŠt. —- prie Michigan Avė.
•' Tel. PuUman 5950—6377

4600 S. W6od Št. — Ketvergo vale. 
TeL Lafayette 6393

160 N. LaŠalle «— pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
’ lieTuvis\advokatas

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

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. < 
r ^TeT. Victory 2213

Arba! 1800 W. 47.th St. Laf, >490
Pagal sutarimą 

n........................... ... m ..... ......u.., .

William C. Mitchell
DVOKATAS

69 StreeS
,1 ’

vakaro
Nedėlios b pagal intati



Radios

Reduces COLDS

N-nas

Adv

For Rentužsidarė

GREITAI IR PIGIAI
Furnished Rooms

MADOS MADOS MADOS

Ren

a r smimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKABet; P* Laukis kai

PAMĖGINKITE(Vardu ir pavardė)tau-
( Adresai)

DĖDĖS ĖERNO MIRTIES DEŠIMTIES 
METŲ SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS

B.lvla Ii*.
Na* Tark, U S. A

BAKINC 
POWDER

Praėjusos savaites 
”, No. 35-me, tilpo

periodinė 
apšvietos 

karts nuo 
jo vardų

kampi- 
South 
išren- 

i mau-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

P-nia Stella Zalagė 
nienė pasveiko

Pastebėkite puikią tel 
tą . . a kaip piragai 

laikosi ivieži ,

Rodos, paviršutiniai žiūrint 
nedaug kas nepaprasto, bet 
pasistengę suprasti, pajausme 
koks milžiniškas moralis pasi
tenkinimas grįš mums patiems 
iš harmoningai paskleisto bal
so. Užtat nešykštaukime sa
vo balso ir jausmų įdėti į gie
smę Dėdei Šernui skirtų.

ainų, turės 
nuoširdžiais,

Juozai Adomaiti, nors žemės sluoksnys 
Ir dešimtis metų laikas daug bylys — 
Raudodamas kurčiai, kaip juoda gyrė, 
Nusinešęs kapan kūną naikin tyliai. 
Bet protas tavasis įpintas knygon, 
Siela skirta tautai gyvenanti jon — 
Neišnyks iš musų , kol tauta pulsuos 
Dėdės šerno vardas ainiams jėgų duos

atmini 
įvertinti mi

NAUJIENOS Pattren Depu
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia fdeciu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieroa

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

Kiekvienos tautos kultūros 
laipsnį padeda parodyti jos 
žmoniij mokėjimas 
mais pagerbti 
rusius savo tautos kultūrinto

buvo r.inėta, 
ene buvo 

Dabar gali- 
pranešti linksmų naujienų

žmogų, o apsisukęs kanda jį. 
Nes kas, jei ne kandimas, yra 
toks i o pareiškimas, koks tilpo 
cituotoj aukščiau žinioj ?

Beje, kalbamos J. Laukio ži
nios kai kurias vietas pakarto
jo, atspausdindama riebiomis 
raidėmis, “Vilnis”; pakartojo ir 
Laukio prasimanymų apie Gu- 
gį. Bet komunistai iš terlioji- 
mo nepatinkamų jiems žmonių 
duonų valgo, šmeižimas yra jų 
amatas, todėl stebėtis jais ne- 
priseina'.—Rep.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

LISTERINE
/

re/ieyes
SORE THROAT

Mąstą, praktiška, lengvai pasiuvama 
tai gali kalnierių pasiūti

irba visą suknelę iš vienos, spalvos materijos
2, 44 ir 46 colių per krutinę.

(P. Konrado nuotrauka)

Dr. Antano J. Karaliaus grabas, prie kurio stbvi grabnešiai: 
(iš dešinės į kairę) Dr. Šimkus, Dr. Montvidas, į p. Mengher, 
Povilas Stogis ir Dr. Blake, šešto grabnešio, inž. K. Augusti- 

navičiaus paveiksle nėra.

“Naujienose 
kad p-nia S. Zalagėr 
sunkiai apsirgusi 
ma 
jos draugams ir pažįstamiems, 
kad p-nia Zalagienė jau sugrį
žo iš ligonbučio. Tiesa, dar ne
sijaučia visai tvirta, bet greitu 
laiku mano sudrutėti.

P-nų Zalagėnų šeimyna yra 
maloni, draugiška, ir suėjus ją 
sunku ir atsiskirti; gaila, kad 
apsigyveno tokioje vietoje, kur 
lietuvių kaip ir nėra. P-nas Ba
laganas-turi barzdaskutyklą ad
resu 7132 So. Itacine avė.; čia 
ir gyvena. Apielinke daugiau
sia apgyventa airiais ir holan- 
dais.

P-nas Zalagėnas savo biznio 
būkle nesiskundžia. Girdi, mo
kėjau tinkamai barzdas skusti 
gyvendamas 18-tos apielinkėje 
lietuviams, pataikau ir šios apie- 
linkes piliečiams—airiams ir hoj- 
landams. Visa paslaptis barz
daskučio biznyje, tai britva iš- 
sigalast’Į, ir pradėjus skusti,— 
reikia skusti iki visai nuskuti. 
Esu, jeigu “klijentą” pusskutį 
paleisi, tai kitų kartų jo nebe
sulauksi

Visi. š. Amerikos pažangie
ji lietuviai pastatė ant to mu
sų tautos švietėjo kapo pa
minklų. Bet tik Chcagos ir 
apylinkes letuviams tebuvo 
lemta dalyvauti paminklo ati
darymo dienoje, kada suplau
kė nesuskaitoma minia lietu
vių į Tautiškas Kapines. Be 
abejonės, tokia pat minia žmo
nių aplankys jo kapų ir rūg
ėjo ll-tų dienų, kuri yra skir
ta jo mirties dešimties metų 
sukaktuvių paminėjimui. Mi
nia pasiklausius kalbėtojų jo 
atminčai skirtų žodžių ir tau
tos džiaugsmo ir sielvarto mo
tyvais supintų 
progos ir savo 
pakeltais balsais jo garbei su 
giedoti: musų švietėjo — Dė 
dės Šerno atminčiai.

graži sporto suknelė, 
baltos materijos, o suknelę iš 

Sukirptos mie-

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

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOTI 
6 kambarių -murinę bungalow arti 
63čios ir Kedzie Avė. moderniškas. 2 
karų mūrinis garadžius, mainysiu arba 
priimsiu geriausį cash pasiulijimą.

RUZENA KVAPIL 
Tel. Yards 3895

Pats paminėjimo programas
Programas paminėjimui yra: 

skirtas įvairus ir vertas pasi- 
klausimo — susidomėjimo. Su
sidės jis (vėliau bus paskelb
ta smulkmeniškai) iš gerų kal
bėtojų, chorų, solo, muzikos, 
ir visa tai bus perduota per 
garsiakalbius taip, kad ir di
džiausia minia viskų aiškiai

šerno fondo komitetas deda 
visas pastangas, kad tų dienų 
pažymėti tinkamai. Taip pat 
jis neabejoja iš žmonių tam 
nuoširdaus pritarimo, nes mu
sų tautos sūnus ir dukros jau 
įrodė D. š-no atminčiai savo 
simpatijų, ir mes tikime, kad 
ll-tų dienų rugsėjo tos savo 
simpatijos sustiprinimų įrodys 
dar jo kapų aplenkdama ir ki
toj vietoj telpančia giesmę 'jo 
atminčiai sugiedodami.
— Šerno Fondo sekr. J. B^ivė.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

RENDON didelis šviesus kambarys 
vienam ar dviem vaikinam $12 į mė
nesį. Prie mažos šeimynos. Bungalow. 
6740 Maplewood Avė. Hemlock 5685.

suliginti su 
tautos atgimimu mirė 
— šiais metais dešimtis 
sukanka. Bet jo dar- 

Jie tebėra su mumis, —
- Dėdė Šer

nas — su mumis tebegyvena! 
Dėdė šernas mums, kaipo bu
vusiai prislėgtai tautai, daug 
davė, ir tauta už tai nedėkin
ga būti juk negali. Ji sten
gėsi prie kiekvienos progos jo 
darbų duotų tautai turtų pa
laikyti priminimais amžiaus 
ar amžių ainiams — paminklu 
ant jo kapo ir dailės tvari
niais: jo garbei skirtais žo
džiais ir muzikos graudžiais 
motyvais!

—• mes atliekame eks- 
Mes taipgi dirbame ble- 

■ stogų rynas, nuobėgas. 
garanutotas. Apskaičiavimas

MES DEZAININAME, SUBUDA- 
VOJAME. PERBUDAVOJAME ir pa
taisome visų išdirbysčių radios. Egza
minuoti, registruoti technikai. Bile 
laiku. Bile kur. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas. > .

CAPITOL RADJO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

PASIRENDUOJA kampinis štoras, 
vieta bučernei per daugelį metų iš
dirbta. Randasi 3601 So. Unoin Avė 
Tel. Yards 2414.

TAMSTA turite pirmus morgičius 
ir neturite darbo, sunku pragyventi. 
Tamstos galite mainyti tuos morgi
čius į farmą, tai turėsite darbo ir pa
darysite pragyvenimą, o laikams page
rėjus parduosite su pelnu. Jeigu turi
te namą ir yra sunku verstis, tai mai
nykite į farmą. nes mes turime visokių 
farmų visose stekuose. Taipogi turi
me didelį pasiskirimą namų nuo 50 
flatų iki mažiauio bungalow. Visi tie 
namai parsiduoda per uždarytų bankų 
receiverius. Mes reprezentuojame 4 
resiverius. Jeigu tamsta turite kiek
pinigų, tai ateikite pas mus ir mes 
jums patarsime kaip padaryti daugiau. 
Taipogi turime gerų pirmų margičių 
ant pardavimo, nuo 1000 liki 5000, 
kur galėsite- gauti ir komišeno ir pa- 
lengvysite sau depresiją pergalėti.

SHIMKUS & GORDON CO.

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų 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 mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Ave», 

kampas 44 ir Washtenaw

Listerine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 V2 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir M. lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS blaivas žmogus 
dirbti ant farmos už maža atlyginimą, 
valgį ir guolį. Geras žmogus turės 
darbą per žiemą. Atsišaukite po pietų. 
5238 W. Madison St.

‘‘Sandaro- 
J. Laukio 

parašyta žinia antrašte “Univer
gai State Banko ir Jo Depozi- 
torių Reikalais”. Joje p. Lau
kis tarp kitko sako:

“Antra vertus, banko val
dybos draugai žinojo iš anks
to, kada bankas užsidarys ir 
turėjo galimybės ištraukt sa
vo pinigus pirma jo užsidary
mo. Vienu 'tokių #buvo pre
latas Krušas, kitu SLA. iž
dininkas p. Gugis”...
Nežinau, ar kun. Krušas iš

traukė, savo .pinigus. Negaliu 
kalbėti apie kitus. Bet kreipiaus 
į a<|v. K. P. Gugi, %LA. iždi
ninkų, ir parodęs tilpusių “San
daroj” 'žinių paklausiau jo, ar 
teisybę p. Laukis sako.

Adv. K. Gugis pareiškė, kad 
jis ne tik neištraukė savo pi
nigų iš Universal banko, pirm 
negu bankas užsidarė, bet dar 
padėjo jame pinigų. Ir ne tik 
jis pats, bet ir n-nia Gugienė 
padėjo pinigų Universal banke 
savo asmeniniai sąskaitai vos 
keletą dienų prieš banko užsi
darymų.

šiems žodžiams patvirtinti 
parodė man banko atskaitų 
(statementų) apie jųdviejų są
skaitų stovį. Ta atskaita liudija 
ve kų:

K. Gugis padėjo Universal 
State banke birželio 9 d. $306.- 
67; paskui, birželio 14 dienų, 
jisai padėjo ten pat dar $656.- 
83. O po to, birželio 18 d. išvą* 
žiavo j SLA seliną. Ir štai, kaip 
žinoma, Universal bankas užsi
darė Susivienijimo delegatams 
posėdžiaujant Pįttsburghe.

P-nią Norų Gugienę ištiko to
kia pat nelaimė. Savo asmeniš
kų pinigų ji padėjo Uųiversal 
banke birželio 15 d. $176.66; 
po to, birželio 20 d. ji; dar pa
dėjo ten . $57.50.,; O Ūhiveršįai 
bankas, jei neklystu, užsidarė 
birželio 23 d., sulaikydamas ir 
tuos paskutinius keletu desėt- 
kų jos dolerių.

šias dvi užsidariusio banko 
atskaitas (statementus) mačiau 
savo akimis. Jas galėjo patik
rinti ir J. Laukis, jeigu jakn 
butų rūpėjusi teisybė sužinoti, 
pirm negu rašė minėtą žinių 
“Sandarai 
kada gan keistomis ypatybėmis 
pasižymi: Šiandie jis anarchis
tas sindikalistas, rytoj 
tietis demokratas, o kiek vėliau 
jau fašistas smurtininkų gar
bintojas; čia jis dirba pas Gu
gi ,čia jis trilinkas tupinėja apie

J. Laukis apsilenkė 
su teisybe

2911 — P 
Jeigu kam tinka 
margo materiolo, 
ros 36,* 38, 40,

Norint gauti vienį ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa- 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-i 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu Laiškus . reikia adresuoti: 
Naujienos, Pąttern Dept., 1.739 
So, Halsted Stn Chic&gor III.

SLA. 238 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 2 d. K. Gramonto 
svetainėj, 45 35 So. Rockwell St., 7:30 
vai. vakare. Visi kviečiami skaitlingai 
atsilankyti ant susirinkimo ir aptarti 
kuopos reikalus. Taipgi yra daugelis 
sumanymų dėl kuopos gerovės, reikalin
ga juos visus apsvarstyti.

Kuopos rast. G. Povilaitis.

K. Gugis ne tik neistrau- 
iš Universal banko savo 

pinigų, bet dar padėjo jame, 
pirm negu bankas

Kultūringos tautos vienus 
savo mirusius švietėjus, tau
tos žmonių gyvenimo tobulin- 
tojus — lengvintojus, prisime
na gražiais spausdintais žo
džiais ir grupėmis susirinkę 
gyvais, ir neretai muzika ir 
harmoningais balsais juos pa
gerbia. O nekurtos kultūrin
gos tautos savo švietėjams kas 
metas po visų dienų paskiria 
jų pagerbimui. Tų dienų tos 
tautos sukurtoje valstybėje 
niekas nieko nedirba, o visais 
gulimais Budais kelia atmintį 
to žmogaus, kurio darbo vai
sinis tauta naudojasi.

Tautos gerovei dirbusių 
žmonių nuopelnų didumų čia 
nenagrinėsim, nes tų žmonės 
patys turi atrasti — įvertinti, 
o tas ir vadinasi musų kultū
ros laipsniu.

Mes, Šiaurės Amerikos lie
tuviai, savo pajėgumų supras
ti apie savo tautos vertybes 
įrodėme Dėdės šerno atmin
tį keldami; kulturingesnioji 
tautos dalis nuoširdžiai suau- 
kavo ir jam (Dėdei šernui) 
paminklų pastatė, o 
spauda, pats tautos 
laipsnio gyvsidabris 
karto savo špaltose 
garbei mums primena

Dėdė šernas 
musu 
senai, 
metų 
ha i? 
ir už tai jis pats 

su mumis
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.
VERTĖS $22,000 UŽ $10,500
6 apartmentai. geram stovy, I 

nis mūrinis namas, gera vieta ant 
Saides. 4-5-6 kambariai visi 
duoti, tile prieangis, tile grindis 
dynėj. Našlė apleidžia miestą, 
juosiu lengvais išmokėjimais. , 
da padengs balansą.

A. LAWRENCE 
6951 So. Union Avė., 

1 lubos
Atsišaukite po 12 valandos popiet

Business Service 
*Bi^io Patara^ 

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimas na

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

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951 ir 2952.

4OYEARS 
25 ounces for 254

Parcsmknt
I BBANO NIS.ttlUM FrUU41*aa.Ą.

Paminėjimo Giesmė
(Dėdes šerno atminčiai skirta) 

Ilsi čia kape tarp grabų rindos, 
O rašėjau uolus, o šviesa tautos 
Vargu, triusu didžiu pramynęs šviesius 
Takus tautai eiti j lobius gausius. 
(Paneigęs ir grožį ir sviete turtus, 
Aukavai ir save ir proto vaisius;
Liaudžiai, kuri alko bent krislų Šviesos, 
Esančio tik protuos, o per juos knygos! 

;q į / Liaudis nedėkinga negal būt už tai, 
f ‘ , ji ^avo kapą puošia ir nūnai:

i L .1 / ’ r p&n&klu iŠ akmens ir gėlių žiedais, 
----- Tr'giliaUJausniingais, pakeltais balsais:

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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.

Biismess Chances 
Pardavimui Bizniai

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

3262 So. Morgan St.
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