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Vokietijos ginklų 
reikalavimai sukėlė 
sensacijų Europoje

VokietijhTnori 300,000 armijos, 
orlaivių, submarinų, 35 gink
lų dirbtuvių ir Versailles 
traktato revizijos

Berlynas, Vokietija, rūgs. 1. 
—Fašistų partijos nariai Vo
kietijos reichstage nutarė išeiti 
prieš Von Papeno.habhieto eko- 

*nominj planų, kuriuo dvarponiai 
mano padidinti darbų skaičių 
Vokietijoje. Tame plane, tarp 
kito ko, pramonininkams šutei 
kiama teisė numažinti darbinin
kų algas, jeigu jie prižadės 
padidinti darbininkų skaičių.

. Fašistų pasiryžimu* ra svar 
bus tuo, kacĮj jis parodo, jog 
Hitleris atkakliai kovos prieš 
Von Papenų ir ta kova gali 
prives*- prie reichstago palei 
dimo. Von Papeno rankose yra 
Hindeaburgo pasirašytas palei 
dimo dekretas, kurį kancleris 
panaudos, jeigu “parlamentari 
nis darbas reichstage nebus ga
limas”.

Sujudimų Ftancijo.'e, Angli
joje ir kitose šalyse .n kėlė kai 
bos apie Vokietijos notą Frau 
Gijai, kurioje kalbama apie ar
mijos didinimo planus. Oficia 
liu Vokietijos pranešimu, val
džia jokios notos Herriotui ne- 
siuntusi, bet užsienių reikalų 
ministeris baronus Vrm T^euratb 
turėjęs su Francuos ambasa
dorium Berlyne Ponchtu eilę 
pasikalbėjimų, kuriuose apsi- 
ginklayjno klaus ras buvo pla 
čiai paliestas.

Kiek teko patirti, reikalavi
mai yra maždaug tokie: Vokie • 
tija’ reikalauja Versailles trak 
ta to revizijos; 12 metų karo 
tarnybos sumažinimo iki 4-ių; 
300,000 armijos; teisės užlaiky 
ti sunkių, lengvą ir pakraščių 
altileriją; teisės įsteigti aviaci 
jos korpusus ir aviacijos mo
kyklų karo lakūnams; Vokieti
jos laivyno praplatinimo pride
dant orlaivių nešiotojus, kreice
rius ir submarinus; sankcijos 
fortfų statymui ir 35-ioms karo 
pabūklų dirbtuvėms.

Kinijoje 30,000 mirė 
nuo choleros

Hankow, Kinija? rūgs. 1.— 
Kinijos valdžios pranešima? iŠ 
Sianfu miesto, Shensi provin
cijos, sako, kad iki rugp. 15 
d. Kinijoje nuo choleros epide
mijos mirė 30,000 žmonių.

Meksikos prezidentas 
rezignuosiąs

Meksikos Miestas, rūgs. 1.— 
Penktadienį, Meksikos prezide|i 
tas l\scual Ortiz Rubio įteiks 
kongresui rezignacijų. Kalbama, 
kad laikinu prezidentu bus aįf- 
ba’ finansų ministeris A. Parti 
arba Abelardo Rodriguez, da
bartinių karp ministeris.

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

Nepastovus oras ir kiek vė
siau; lengvas Šiaurryčių vėjas.

Vakar tempėfatura siekė 69- 
92 laip.

Saulė teka’ 6:15; leidžiasi 7:-

Streikuoją Illinois 
angliakasiai mėgins 
atšaukti $5 sutartį

Tam tikslui “poilsy komitetas” 
paskleis peticijų tarp visų 
Illinois valstijos angliakasių

Gillespie, III., rūgs. 1. —At 
stovai iš arti 400 angliakasių 
unijos lokalų dalyvavo konfe- 
erncijoje, kurią sušaukė strei
kuojančių angliakasių “pplicy 
komitetas” nutarti kokių žinks- 
nių griebtis tęsiant kovą prieš 
$5 algų sutartį.

Vienas svarbiausių konferen
cijos klausimų buvo naujo mar
šo organizavimas į Franklin ap
skritį, kur gerokas skaičius an
gliakasių dirba už $5 dienos 
algą. Kiek laiko atgal šerifai 
atmušė 25,000 angliakasių ar
miją, kuomet ji mėgino j apsk 
litį imaršuoti.

“Policy komitetas” pašildė 
planą^ parašyti “atšaukimo” — 
(recab) peticiją ir paskleisti ją 
tarp visų Illinois angliakasių/ 
tikslu grąžinti buvusią ($6^0 
algų sutartį.

Viešame pareiškime, strei
kuojančių angliakasių spaudos 
komisija sako, kad jeigu ope
ratoriai mes kartoję nonsensui 
apie naujos algų sutarties pa
sirašymą, angliakasiai tuojau 
grįž į darbą. Vienintelė - jų 
(operatorių) pareiga yra for 
maliai pasmerkti operatorių 
asociacijos suloštą dalį, pri
imant Walkerio‘ ir Lewiso “pa
vojaus sutartį”, kuri buvo pa
sirašyta po referendumo balsų 
pavogimo. Ta sutartis nėra 
nieko verta ir Walkeris ir Le- 
wis neturėjo teises jos pasira
šyti. Ji butų 'tiek pat svarbi, 
jeigu du paprasti unijos nariai 
butų ją pasirašę.

Floridos kalėjimuose 
kaliniai kankinami 
“prakaito dėžėse”

Tal’ahassee, Fla., rūgs. 1. — 
Paaiškėjo, kad per paskutinius 
20 mėnesių, apie 1,300 Floridos 
kalnių buvo kankinami taip 
vadinamose “prakaito dėžėse”. 
Valstijos įstatymai tų dėžių 
naudojimą legalizuoja. Neseniai 
mirė nukankintas kalinys Ar- 
thur Maillefert.

Mūšiai tarp kariuome
nės ir sukilėlių Ecu- 

adore atsinaujino
Quito, Ecuadoras, rūgs. 1.— 

šiandien Ecuadore atsinaujino 
mūšiai tarp valdžios kariuome
nės ir Neptali Eonifazo suki 
lėlių, kurie turi užėmę krašto 
sostinę Quito. Iš neoficialių 
šaltinių praneša, kad sukilėlių 
vadas J. I. Pareja, kuris pasi
rašė paliaubas su valdžia, ne
galėjo sukontroliuoti armijos ir 
mūšiai vėl ^prasidėjo.

Keturi sovietų moksli
ninkai vyksta i šiaurę
Maskva’, rūgs. 1.— J šiaurę 

išvyko keturių sovietų moksli 
ningų grupė, tarp jų moteriškė 
Irena Rasinova. Mokslininkai 
išbus šiaurėj per du metus, 
darydami, mokslinius tyrinėji
mus. Vienintelis jų kontaktas 
su civilizacija bus radio.

. Meksikos Miestas, rūgs. 1.— 
Eduardo Saurez, Meksikos už 
sienio reikalų ministerijos pa
tarėjas paskirtas nuolatiniu 
Meksikos aitstovu Tautu Sąjun
goje.
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Kapt. J. A. Mollison, škotų aviatorius, kuris pirmas iš Europos atskrido i Ameriką. Jis rengėsi 
vienas skristi atgal, bet jo žmona tam žygiui pasipriešino. Aviatorius stovi prie savo lėktuvo.

“Chicagiška” chicagie- 
čio mirtis Italijoje

Venecija, Italija, rūgs. 1. — 
Erncst Williams Roche, Chicąt- 
gos elektrikos išdirbinių firmos 
atstovas Italijoje, buvo n u sau 
(as į užpakali, kuomet Lido ku
rorte ji užpuolė cbicagi.ško tipo 
“holdoperiai”.

Brazilijos sukilėliai 
traukiasi prieš 

armiją į
............. ........... -I"

Rio I)e Janeiro, Brazilija, 
rugp. 1. —šiandien Brazilijos 
valdžios kariuomenė pradėjo 
ofenzyvą prieš Sao Paulo su 
kilėlius visais frontais. Ofenzy
vą veda gen. Walda*miro Lima 
ir gen Monteiro. Puolė suki
lėlių miestai Capao Bonito ii 
Compinas. Armijos frontai yrą 
buvusioje sukilėlių tėritorijoje.

Iowos miestų keliai 
tebėra užblokuoti
Cherokee, Iowa, rūgs. 1. — 
Streikuoją Iowos ūkininkai 

šiandien buvo pasiryžę mar- 
šuoti į Walnut Grove ir suimti 
5 ūkininkus, kurie sušaudė 14 
pikietuojančių. Kadangi prisi
bijota neramumų, tai šerifas 
apginkląvo 75 depučius, kurie 
saugoja miesto valdybos ra
mus nuo užpuolimo. Be to, nors 
streiko vadai paskelbė 9 dienų 
paliaubas, pikietuojanti ūkinin
kai nesiskirsto ir tebelaiko ke 
lius užblokuotus.

Airija smarkiai kenčia 
nuo muitų karo šu 

Anglija
, Dublin, Airija, rūgs. 1. -—Ai

rijos prekybos balansas pasku
tiniu laiku parodė įtaką į ša
lies prekybą muitų karo, kuris 
kilo sa Anglija, kuomet De Va
lerą atsisakė sumokėti Angli
jai apie $12,000,000 žemės mo
kesčių. Importai sumažėjo nuo 
$17,500,000 iki $13,000,000, o 
ekspeirtaį nuo $12,000,000 iki 
$8,000,000.

500 kinų užpuolė Muk
deną

Tokio/ Japonija, rūgs. 1. — 
Japonų laikraščiai praneša, kad 
500 kinų sukilėlių būrys už
puolė didelį Mandžurijos mies
tą, Mukdeną, ir po keliui va
landų mūšio, kuriame naudojo 
šautuvas ir armotas, pasitrau
kė.

Anglijos tekstilių 
fabrikams grasina 
visiškas “walkout”

Streiko obsi rvatoriąj pranašau
ja, kad šios savaitės pabai
goje visoš įmonės užsidarys

Manėhester, Anglija, rūgs. 1. 
—Anglijos valdžios įsikišimas 
į tekstilio darbininkų streiką 
skaitomas labai galimu, nes 
cbservatoriai pranašauja, kad 
šios savaitės pabaigoje, darbi
ninkų “\valk0uta5” su parai i 
žuos visą tekstilio pramonę.

Tais sumetimais, valdžia tu
ri pasiuntušLiį streiko sritį sa 
vo atstovą,'kuris Įvykius seka 
ir kiekvieną dieną daro prane
šimus.

Dabartiniu laiku streiko si
tuacija mažai kuo pakitėjo. 
Lancashire apylinkėje beveik 
visi fabrikai uždaryti. Keli te
bedirba tik Dąrwino * mieste, 
Leigh, kur vakar visi fabrikai 
dirbo, šiandien, penki užsidarė. 
Visi dirbą fabrikai yra apsup
ti stiprių pikietų.

Streiko situaciją gali paaiš 
kinti konferencija, kurioje da
lyvauja tekstilio fabrikų savi
ninkų organizacijos atstovai ir 
verpėjų unijos atstovai. Unija 
svarstys savininkų reikalavimus 
numažinti darbininkų algas 
10%.

Lenkijos aliejaus 
darbininkai išei

na j streiką
Varšuva, Lenkija, rūgs. 1.— 

20,000 Lenkijos žibalo pramo
nės darbininkų paskelbė išei
sią į streiką, protestuodami 
prieš savininkų pastangas nu
kapoti algas 10-55%.

Fašistai kontroliuoja 
Sam Marino valstybėlę

San Marino, San Marino Res
publika. rūgs. 1. — San Mari
ne, vienoje mažihpsių ir se
niausių Europos valstybėlių, fa 
šistų partija laimėjo visuotinus 
rinkimus. Jie pąsiųs didžiumą 
narių į valstybinę taryba, į ku
rią įeina 60 ątstovų.
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New York, rūgs. L —Miru
sio ‘‘degtukų kara
liaus” įvaro KruftWio tarnaite 
Hilda Aberg aisidurė diyorso 
teisme už romaiitišį^ aferą su 
vedusiu kap- jiugo Sundstedt.

Negras išžudė>5 žmonių 
šeimynų

Lake Charles, La., rūgs. 1.— 
Šerifas Henry Reid suėmė juod- 
veidį Phillip Morgan, kuris pri
sipažino išžudęs Robert Vin- 
cent šeimyną—tėvą, žmoną iy 
tris kūdikius. .Jų namą, prie 
Sulphur, padegė.

V e t e ranai smerkia 
Hooverio elgėsi prieš 

“boniįarmiją”
Sacramento, Cal., rūgs. 1.— 

33 konvencijoje, “Veterans of 
Foreign Wars” priėmė rezoliuci-' 
ją, kuripje griežtai pasmerkė 
prezidentą Hooverį už jo žin- 
ksnius prieš veteranų “bonų 
•armiją”, Washingtone. Kariuo
menės panaudojimą ir vetera
nų išvaikymą pavadino “kri- 
minališku darbu”.

Praneša, kad Walke- 
ris rezignuosiąs

New York, rūgs. 1. — Iš ar
timų New Yorko majorui Wal- 
keriui žmonių tėjo patirti, kad 
Walkeris planuoja rezignuoti ir 
ateinančiuose rinkimuose vėl 
kandidatuos. Mano, kad bal
suotojai jį “išteisins” vėl su
teikdami majoro vietą. Tuo bu- 
du mėgins užbėgti gub. Roose- 
velitui už akių, kuris Wa’lkerj 
teisia už kyšius.

Banditai pagrobė $10,- 
000 iš Brooklyno 

banko
New York, rūgs. 1. — 6 

ginkluoti banditai užpuolė 
Brooklyno Bensonhurst Natio
nal Bank. Pagrobė apie $10,•• 
000 pinigais ir atėmė visas 
brangenybes ^nuo banke buvusių 
žmonių.

“Grafas Zepelinas” pa
siekė Braziliją

Pernambuco, Brazilija, rgus. 
1.—Vokiečių dirižablis “Grafas 
Zepelinas” šiandien pasiekė 
Pernambuco, Braziliją. IšFried.. 
richshafen, Vokietijos., skrido 
tris dienas.

Keturi J. V. lakūnai už
simušė Kanalo Zonoje

Colbn, Panamos Kanalo. Zoiia 
rūgs. 1.—Netoli J. V, karo or
laivių bazės nukrito orlaivi?, 
kuriuo skrido keturi armijos 
lakūnai. Visi užsimuš/.

■ /

Memellandbundo 
protestas prieš 
Hagos sprendimą

Vokietijos vyriausybė . turinti 
suteikti apsaugą Klaipėdos 

kraštui

Klaipčda.Po Hagos sprendimo 
Memeilandbundas pasiuntę kan
cleriui von Papenui griežtą rei
kalavimą, kad reicho vyriausy
bė, po Hagos teismo nesugebė
jimo tinkamai išrišti bylą, pa
ti visomis tik galimomis prie
monėmis teiktų apsaugą vokiš
kajam Klaipėdos kraštui ir su 
padidinta energija tolyn tęstų 
darbą už teisingą bylos išriši
mą. Lygiai šiame laike nuo 
Vokietijos atplėštieji , broliai 
Klaipėdos krašte reikalauja dar 
didesnes paramos negu ikišiol. 
Memellandbundas, toliau rašo
ma, esąs pašauktas viekai pa
reikšti giilausį pasipiktinimą 
visų klaipėdiečių dėl neteisingo 
Hagos sprendimo, kuris esąs 
skaudžiu smagiu į veidą Klaipė 
dos krašto didžiajai voki.škajai 
praeičiai ir grynai vokiškam 
tos šalies charakteriui.

Rezignavo J. V. mi
nisteris Kanadoje
VVasbington, D. C., rūgs. 1.— 

Prezidentas Hooveris šiandien 
priėmė Jungtinių Valstijų mi- 
nisterio ' Kanadoje, Hanford 
McNider, rezignaciją. Ministe- 
ris aiškinasi pasitraukęs dėl 
privatinių reikalų. Jis yra’ vie
nas šv. Lauryno sutarties au
torių.
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1,100 kiniečių paskendo 
potvinyje, Kwantun- 

go provincijoje
Shanghai, Kinija, rūgs. 1.— 

Kwanlungo iJrovincjoje, Tung- 
kun mieste apie 1,100 kinie
čių paskendo, kuomet iš kran
tų išsiliejo didelė Tung upė. *

Chicagietis numatomas 
J. V. kontrolierium

Wa'shington, D. C.,* rūgs. 1.— 
Washingtone žinoma, kad už 
kelių dienų pasitrauks iš vie
tos J. V. valiutos kontrolierius 
John W. Pole. Jo vieton nu
matomas chicagietis Howard 
M. Sims.

Amerikos Lietuviai
’ SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL. KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA- 

išYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ (VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGĄĮ —

Pinigų siuntimo blankas iitiunčiame ant pare.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

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

Klaipėdos lietuvių 
grupės nori susi

jungti
Reikalauja, kad butų vykdomas 

statutas

Klaipėda, rugp. 17 d.—Vakar 
Šilutėj jvyko lietuvių susivie
nijimo nepaprastas skyrių pir
mininkų ir atstovų suvažiavi
mas, kuriame taip pat dalyvavo 
visų lietuviškų organizacijų at
stovai. Suvažiavimui vadovavo 
seimelio art^stovas ir susivieniji
mo pirmininkais p. Borchertas.

Eilė kalbėtojų su pasitenkini
mu pažymėjo, kad ndrs kartą 
visų lietuviškų partijų atstovai 
bendrai susirinko.

Buvo pažymėta, kad prieš 
kiek laiko lietuvių tarpe jautė
si nesantaika, kuri padarydavo 
lietuviais daug žalos, šiame 
susivažiavime visų organizacijų 
atstovai pažymėjo, kad ateity 
tos k’aidos nebus kartojamos 
ir kad bendrą darbą dirbs visi 
kantu. Ypač džiaugsmingai bu 
vo sutikti jaunimo organizacijų 
atstovai ir senesnieji jiems pa
linkėjo prisidėti prie bendro 
veikimo. Kalbėdami apie sei
melio rinkimus, skyrių atstovai 
pareiškė, kad jei Hagos spren
dimas butų padarytas prieš rin
kimus, seimelio sudėtis butų 
šiandien visai kitokia.

Suvažiavime buvo išreikštas 
pageidavimas, kad susivieniji
mo centras imtųsi iniciatyvos 
sujungti visas lietuviškas orga’- 
tlizacijas Į tam tikrą vienetą, 
kuris nustatytų bendro darbo 
gaires.

Kai kurie atstovai nusiskun 
dė, kad esamoj direktorijoj vi
sai neatstovaujami lietuviai. *

Pragyvenimas Nepr. 
Lietuvoj

Šių metų birželio mėnesį 
Nepr. Lietuvoj vidutiniškai pra
gyvenimo minimumas, vienam 
žmogui buvo 75 litai, dviejų as
menų šeimai—128 lt., 5 asme
nų šeimai—192 lt. Prieš didįjį 
karą pavasario metu Lietuvoj 
pragyvenimo minimumas z5 as
menų šeimai buvo 100 litų.

Dabar brangiausias pragyve
nimas Klaipėdos krašte. Pav., 
šių metų birželio mėnesį Klai 
pėdoj vienam žmogui pragy
venti mažiausia reikėjo 102 li
tų,, Šilutėj 99 lt., Kaune 97 lt., 
Ukmergėj 94 lt., Lazdijuose it 
Zarasuose 71 lt.

■



Paminėsiu dar ir

angliakasiai suva-

ir juos areštavęs, 
tiesos, — aš tikrai

[korespondencijos
Springfield, III.

iš angliakasių kovos lauko

Rugpiučio 24 d. didžiausia

šaudymas. £me šaudyti be 
jokios atodairos, — riepaisė 
nei vaikų, nei motoų. kilo bai
siausias klyksmas ir riksmas. 
Bėgo, kur kas galėjo, — į miš
kus. Ir nežiūrint į tai, kad iš 
angliakasių pusės nebuvo ma
žiausio pasipriešinimo, mušei
kos visvien nepaliovė šaudyti. 
Daryti kokį nors pasipriešini
mą angliakasiai nei nemanė, 
kadangi jie absoliučiai jokių

vo maršą į West Frankfortą. 
Maršavimas prasidėjo apie 6 
vai. rvlo. Pirma stotis buvo 
Stauton, 'kuris randasi apie 
70 mylių nuo Springfieldo. 
čia mes susitikome su kitais 
angliakasiais, kurie prisidėjo 
prie musų. Tada mes ištrau
kėme į Dowell, kuris randasi 
į pietus nuo Duųuoin. Kai 
pasiekėme Coulterville, - ten 
jau radome apie 50 apsigin
klavusių mušeikų.

Šerifas pamatė ,kad keli de- 
sėtkai jo žmonių nieko nega
les padaryti tūkstančiams an- |į kovą dviem frontais 

reikalavo, kasyklų savininkus

Čtogo, iii. ~ Penkadienis, rugs.l2p 193

gbakasių, kurie
kad jų kelionė nebūtų trukdo
ma. Mušeikos pasitraukė. 
Bet kiek pakeliavus, jau su
sidėjo du šerifai su savo mu
šeikomis ir pradėjo angliaka
siams statyti visokias kliūtis. 
Matomai, jų tikslas buvo kiek 
galima labiau nutęsti laiką, 
kad sutemtų. O tamsoj jie 
rengėsi užtaisyti mums žaban
gus.

“švino vakarienė"

Angliakasiai užblokavo visą 
cementinį kelią, taip kad nie
kas nebegalėjo pravažiuoti. 
Tada atvyko valstijos policija 
ir paliepė toliau važiuoti, kad 
paliuosavus kelią. No, o tuo 
pačiu laiku šerifas šaukia, 
kad toliau važiuoti nevalia. 
Girdi, jeigu neklausysite, tąi 
aš šausiu. Nežinai žmogus 
nei kurių klausyti. Kai kurie 
angliakasiai pradeda važiuoti. 
Bot šerifo mušeikos ištraukia 
iš automobilių raktukus, kad 
sutrukdžius važiavimą. Mes 
užeiname iš užpakalio ir stu
miame kelis karus. Tuo 
mums pasiseka įsigauti į 
Franklin kauntę.

c’bu-u-u” šerifo adresu. Pas
tarasis sarkastiškai pastebėjo: 
girdi, važiuokite, važ’iiokite, 
a Ir jei užvažiuosite ant dina
mito, tai mes busime nekalti. 
Tuoj i)o to šerifas pasišalino. 
Laikas jau buvo gana vėlus. 
Kai buvome netoli Cbristopher 
miškuose, tai prisiartino ir 
naktis. Kokiems septyniems 
automObiliiuns leido prava
žiuoti. Tuoj po to prasidėjo

LIETUVIAI RAOIO UAKTARAI 
l’uturla, k>) 

1—VERŽI! RRK 
sHkojjcktiH>t«s 

PERŽIl RRK 
n—PBR2H RftK 
tlio !!r
negalite mifasli 
•nurf. lž Vien., 
ų Ratilo.—M 

visų ištlirbysr'-ių 
Chitakoje.

daryti, kada Juhij radlo 
NKVKIK1A

ar jūsų RadU* ".vr-a Kerai 
I flckiroa aiUletĄ.
ar visos tuboH deKa.
antena—-iAlau kinius Ra- 

nėr> <itM|hiipsavę. Jeigu 
priežasties, tai piiSaukite 
PolerJ įneš sutaisysime ju- 
taipsri parduodam Radlos 

, už žemiausias kainas

General Radio Store
KAItlO SERVICE LAUORATORY

M. SHlLf.S, Vedėjas
KirctroAtrehuHcas—Radio Iitžlnieriu/i 

,3856 Archėr A ve., Chicago 
Tek J.AFAYETTR BUKI

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX

24 North VVabash Avė.. 
Suite 1134-1136 Tet, Central 3588 

AŠ specializuojuos sekamose ligose
Be Operacijos

Hernia (Ruptura) Goiteris.
Varicose Veim Hemoroidai (Piks) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju nauj<j sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų.

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

Nedaliomis pagal sutarimą.

YRA

PinigųPasidaryti' 
Ateikite ir leiskite 
Šioms išaiškinti 

eim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugeli 
metų. Dieninės ir 
vakarinės, klesos. 
"Hm o kire HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų.**

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Maršavimo tikslas

Pirmoj vietoj angliakasių 
tikslas buvo visai taikus. Jie 
keliavo susitikti su kitais an
gliakasiais ir kartu surengti 
masinį mitingą bei pasitarti 
apie savo reikalus, — pasi
tarti apie tai, kaip toliau ves- 

prieš
ir pr;eš 

unijų viršininkus, kurie sau
valiauja ir nenori skaitytis su 
paprastų narių noras.

Toks mitingas angliakasiams 
atrodė juo labiau svarbus, 
kad pasirodė, jog ir sugrįžę į 
darbą mainicriai žadėtų pen
kių dolerių per dieną negau
na. Jiems išmokama tik apie 
pusė to, likusieji pinigai ei
na į unijos iždą, 
viršininkai dabar 
nai “išalkę”, tad 
galima daugiau 
semti.

Žmoniškas meras ir šerifas

\Vell, nebuvo jokios galimy
bės toliau keliauti. Tūkstan
čiai angliakasių tapo išsklai-

užpuolė, meš visai nenorėjo
me keliauti. Mus prtvertė fą 
kelią paimti. O tai ki(o aiš
kiausiai todo, Jog mtišeikos iš 
kalno buvo sugalvoję, kaip 
mus į spąstus pagauti. Tai 
buvo tikrai šlykštus darbas.

Rugpiučjo 25 d. buvo pra
nešti),* kurte lok n lai ir kada 
tarės prakalbas. ~ Prakalbose 
daugiausiai bu’vo paliesta 
draugo Golbcrto (Kalpoko) 
nužudymas ir mačšavimo pla
nas. Kalbėtojai pareiškė, jog 
tos aukos bus į angliakasių 
kovos istorijos lapus užl'OšyK. 
Pralietas darbininkų kraujašr 
nebus užmirštas.

Karingos kalbos ir “šimtd- 
* procentiniai"

Girdėjosi ir karingų kalbų. 
Kali kučic sakė, jog jeigu mu
šeikos yra tiek nežmoniški, 
kad užpuola ramius ir begin
klius angliakasius, tai anglia- 
kasiai privalo jienis tuo p'a^ 
čiu atsilyginti. į tas karingas 
kalbas angliakasiai nevienodai 
reagavo: vieni, matomai, pri
tarė, o kiti buvo tam priešingi.

Pabrėžta buvo ir tas faktas, 
kad Franklin kauntėj yra ne
mažai taip vadinamų “šiinia- 
prbeenfinių” amerikanb, kurtė 
ypiač negali pakęsti ateivių. 
Prieš ateiviu 
pasirengę 
Tiems
amerikonams 
tiek geresnis 
už tai yra 
parduoti.

!

-t ' :

SBW

Mat, unijos

nori kiek 
iiiiim su-

pogromus daryti, 
šimtaprocentiniams” 

duodama šiek 
darbelis, tad jie 
pasirengę viską

Duųuoin mušeikų būriai stovė
jo abiem gatves pusėm, 
laikė rankose šautuvus.
be jokio pasigailėjimo pradė
jo .varyti angliakasius lauk.

Jie

gliakasių tiek paveikė, kad jie 
tiesiog nebežinojo nei ką da
ryti, nei kur keliauti. Gerai 
dar, kad man tos vietos yra 
pusėtinai žinomos. Tad aš 
pradėjai! pirmas važiuoti, o 
paskui manęs kiti. Tokiu bū
du susidarė ilgiausia automo
biliu ir troku virtinė. Couter- 
viilėj mus pasitiko geros šir
dies miesto gaspadorius ir su
teikė vilos automobiliams pa
statyti. Jis dar pridūrė, kad 
čia musų niekas nešaudys ir 
pažadėjo vakarienę. To pa
vieto šerifas mus visą naktį 
dabojo, kad neužpultų mušei
kos.

Vėliau teko girdėt, kad mu
šeikos iš liesų rengėsi mus už
pulti ir kiek toliau nuo musų 
stovyklos jau buvę bepradedą 
šaudyti, 
kęs šerifas 
Kiek tam# 
negalėčiau

Kai visi
žiavo į stovyklą, tai mums da
vė kavos gerti. Tiesa, cuk
raus ir pieno nebuvo. Tačiau 
to ir tikėlis nebuvo galima. 
Miestukas visai nedidelis, tad 
tokiai miniąi žmonių tiesiog 
nebuvo galima gauti Cukraus 
ir pieno.

Kadangi daugelis paliko sa
vo automobilius mūšio lauke, 
tai šerifas jiems liepė grįžti 
ir atsiimti tai, kas jiems pri
klauso. Jis užtikrino, jog jie 
bus apsaugoti. Taip jie it 
padarė. Apie 40 automoblių 
buvo sugadinta, — tajerai su
šaudyti, langai išmušti ir t. t. 
Stovykloj viso susirinko apie 
16,000 automobilių. Tie, ku
rių automobiliai buvo suga-

negalėjo išvažiuoti.

Sunaikino maistą
|L »

Ne pro šalį čia bus pažymė
ti, jog mes turėjome*pasiėmę 
iš Springfieldo du trokus mai
sto. Kada -mušeikos užpuolė, 
tai trokais važiavusieji žmo
nės pabėgo savo gyvastį be- 
gelbėdami, o maistas tapo su
naikintas.
tai, jog į tą vietą, kur mus

Prakalbos

Kalbėtojai ragino angliaka
sius laikytis vienybėj ir ne
mesti unijos. Unija, sake 
jie, pati savaime yra labai ge
ras dalykas. Visa, kas mums 
reikalinga daryti, tai šluoti 
lauk Lewis’ą ir Walker’į bei 
jų leitenantus. Kada unija 
pasiliuosuos nuo tų netikusių 
viršininkų, tai tada mes galė
sime tinkamai susitvarkyti. Iš 
republikoniško gubermd.oriaus 
Emmcrsono nieko negalima 
laukti. Jis greičiausiai' žinojo 
apie planus sutriuškint anglia- 
kasus, o vienok nič-nieko ne
darė. Jis nei piršto nepaju
dino, kad išvengus kraujo 
praliejimo. Ragino kalbėtojai 
ateinančiais balsavimais pa
duoti savo balsus už socialistų 
kandidatus, o su rcpubliko- 
nais ir demokratais neturėti 
nieko bendro. *

Prakalbos prasidėjo tuoj 
I>o devynių. Apie vienuoliktą 
valandą atvyko valstijos po
licija ir liepė mums krausty
tis, iš kur atvykę. Priešinga
me a t vėjy j mums, girdi, busią 
riestai. Žinoma, kaip yra sa
koma, prieš veją nepapūsi. 
Teko važiuoti namų link.

Į musų stovyklą buvo užsu
kusi moteris-rcportei’(is. Mes 
jos paklausėme, ar liko kas iš 
angliakasių nušautas. Mote
ris atsakė, jog nušautų, tur 
būt, nėra. Vienok, kiek jai. 
žinoma, sumuštų ir sužeistų 
esą daug. Kai kurie ir pusė
tinai' sunkiai sumušti. Man 
taip pat yra žinoma, kad skau
džiai nukentėjo’ keli lietuviai.

Kas angliakasius demora.

V^fltort’ Laėkayė, pąsižyrtiėjęš 
tfMtfrtaš, kttrts

d.

branktartą, tai angliakasiai
aplankė ir IletdvbJ biaftierias, 
kad ir jiė kiič hbts prisidėtų, 
—d uotų muistė ar kdkito; At
sirado tokių bižmėrių, kurtė 
kolektorius liettiviiisj
tiesiog išvadino boinais. Girdi, 
ko jųš čia tiicikšnhliis keliate, 
kaip kokie bbirfai. Eikite dirb
ti, nes paskui nei to negausi
te. Tai nėra prasimanymas, 
nes man pačiam teko tokie 
dalykai girdėti.

žinoma, ne visi biznieriai 
taip pasielgė: kai kurie jų 
parodė tikrą sdv’o širdį ir da
vė, kiek pajėgė, pareikšdami, 
kad jiems angliąkąsių reika
lai yra labai artimi, nes jeigu 
angliakasiai laimes- savo ko
vą, tai ir jiems bds geriau. 
Suprantamas dąįJĮfctas, kad 
tūps biznierius ^ngliakasiai 
neužmirš ir prie j^cjękyienos 
progos ju6s. steiį

kaltihinkdš Onbaltibti, ir to
kiais negarbingais budais jį 
“garbingu” palikti. KoYistitttci- 
ja beimta svahštyti visai, kuo
pų įnešimai numesti be ato
dairos ir jokios atidos, Susi- 
viėbiji'mo gerbūvis visai nė
n ė paliestas, rtes jokie patari
mai ir rekomendacijos ne
svarstyti. Organas neša bar- 
siauSitis nuostolius, visoj or
ganizacijoj betvarkė ir eikvo- 
jitnas pinigų kėltOnėms, su- 
gaištirfts ir advokatams, o Sei
me talkas pralcitižiamaš. poli- 

dėty ponis už vietas ir 
pCivrlCgijas baėi(t kaštais. Ar
gi galima notėti, kad knopos 
ir nartai tfyiėtų?

pdmnšf aišku yra, kad narių 
teisių neigėjais ir ŠušiVieniji- 
md litrto iė gaėbčš plakikais 
ii* pOrtiaviknis yėa musų po- 
iPik iėrt bijantys advokatei i a i
(išimant 
daktesfei (iš
čiiipą, I^OtilVidg ir Karalių) ir 
įvaiė^s Pirtitėrėliai bėi varg
šai,- kdrie politikierių pinigais 

■į .Seimą įfdyo Sųvėžti, ir todėl 
kreipiame kuopų atidą, kad 
ateityjė tokioms mandatu tne-

New York

Adington,

pasakė:
sau no-

nu 
ir BągOčių), 

’iailt Dr. Grai- 
ir

duotų ir į Seimą atstovais ne
rinktų, nes tie politiški vertel
gos musų x organizacijų visiš
kai nugyvendiua ir pagalinus 
mums naciams lik tuščias iž
das liks. Mes žinom, kad tie 
begėdžiai musų protesto ne
nusigąs, kaip Gegužis ir seime 
ncsisOrmafydamas 
“protestuokit, kiek
rite, o ipcS darysime savo,” 
bet šia rezoliucija kreipiame 
atidą eilinių narių, kad orga
nizacijai laikas nuo tų politi
kierių apsivalyti, ir kad orga- 
nizacij’dls vadovybė būt sugrą
žinta nariams, pastatant į ata
tinkamą vietą visus tuos poli
tiškus šmugelninkus, kurių 
sąžines ir balsus, Seimuose 
politikieriai už pinigus gali 
supirkinėti.

Kopijas šios rezoliucijos nu
tarta pasiųsti ,/‘Tėvyn< 
“Naujienoms” “Keleiviui” 
“Amerikos Lietuviui.”

SLA. 175 kp. valdyba*:

Aleksas Laras, Pirm.

Juliet Goiuans, Ižd.

Roy M. Sidney. Sekr

ir

Iš Chicago

Į VIENĄ 
pusę
t ABI

PUSES
Tikietai geri tiktai 
coac^e* vagonuoie 
kada priduodami 
kartu su Trans-At- 

X lantic laivakorte ir
Orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iš Dearborn stoties, 
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

Erie traukintai yra greftųf ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
it rtebrangus. Erie vaitoti yra ne
paprastai gražų*.

Dėl tikietų ir visą žinių kreipki
tės į bite kurj Erie tikietų o6s^ lir 
prie

H. T. HARLOW, 
GeMtal Pattenger Agint,

327 So. I,a Saite St., Chicago 
Telefonas HARRISON 4160

ERIE RA1LR0AD

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

šį kartą šerifai su mušeik6- 
mis mus išblaškė ir neleido 
ramįai susitikti ir atlaikyti 
mitingą su kitų mieštų anglia
kasiais. Bet tegul jie (uo 
nesidžiaugia. Tegul nesidžiau
gia ir unijos viršininkai, kurie 
yra vieni didžiausių kaltinin
kų dėl visų tų riaušių ir 
kraujo ptaHejiiųo. Jeigu ne 
balsų išvogimas ir užšišf>yri
mas per prievartą atmesti su
tartį, tai nieko panašaus ne
būtų įvykę. Q dabar linijos 
viršininkai daugiausiai it prt- 
sideda prie angliakasių demo
ralizavimo. Tačiau pas tuks
iančius angliakasių yra griež
tas rtusistafymas kdVoti ligi 
pergalės. Tad laikykimės vie-

Angliakasiams tenka susi
durti ir su kitokiomis kliūti
mis. Sakysime, kai buvo su
planuotas maršavimas j \Vest

Rezoliuciįd 
——1+

SLA. 175 kuopi, Arlington, 
Mass., savo incnesiŠiiimė susi
rinkime, visapus ) apsvar
sčiusi 37-tO Seifp®> įvykius, 
vienbalsiai išneši' sekančią 
rezoliucijų: . .

Mes atrandam, kad Seimas 
buvo pripakuotas ’neteisingais 
ir nelegališkais delegatais ir 
suprantam, kad tas buvo pa
daryta musų organizacijoj įsi
vyravusių • politikierių, vado
vaujant pp. Gegužiui ir Bačiū
nai, kdriuodu Su savo drau
gais ir pritarčjaiš susitarė ir 
tuo pastatė Susivienijimą į 
pavojų, kad politikieriai savo 
naudai musų organizacijos 
reikalais galės sau karjeras 
daryti ir musų eilinių narių 
teises visai paneigti ,o organi
zacijos ateitį tarp savęs pirk
ti ir parduoti. Prieš tokias ne
švarias pplitįŠkaš intrigas , ir 
sąmokslus musų organizaci
joj, mes Šiupmi viešai pąreiš- 
kiam protestą, atsišaukiam 
į kitas kuėpUa šndaryfi bend
rą frontą, kad Vislia musų or
ganizacijos politikierius su
drausti, ir bent ateinančiame 
Seime padarytas klaidas ati
taisyti, ė-y.vf ■

Išteisinimas Pildomosios Ta
rybos už išeikvojimą Susivie
nijimo suvirs $30,1)00.00 yra 
nedovanotinas dalykas; panei- 
girnas visuotino balsavimo (da
vinių išrenkant mažiausiai 
tydšųĮ gatmdu^ iftųgMb 
nislovaitį .ir- Mockų, yra pa
niek inimaš; pert 2& ntėtus Su
sivienijime įaigyvėnusioš tra
dicijos išrinkti tik:-tuos, ku
rie daugikliai bahų yisuo(i* 
linuose balšaviniuošė yęa ga
vę; nėa tkroip^naš . a tiekis į 
kub^ų- įų4wbma irt
SeiĮiio . įąife) : ’ tik Jgpljjįi^fcomą 
deryboms yra neatleistinas 
prasižengiinas prieš organiza
ciją ir jos nąrt08« ir: kąitipm^ 
kais tokių maųevrų mes ran
dam p. Gegužį ir jo pritarė
jus, kurie, matomai’, Seime 
žuLbut užsiyart^jO?
ir įo bendrus P.' t. narius



Roseland
KORESPONDENCIJOS

Detroit, Midi
Protesto rezoliucija

Marųuette Park

Detroit, Mich

tuzik omą

OVALTINE
ŠUNŲ MAISTAS
RYŽIAI

Piknikas
Toronto, Ont

ižsži

Detroit, Mich

IRINEj

DIDELfi 
BONKA

Mfc'5 SAMlN 
THE BANt>S 
T'feUN A. 
VK.ek.Ete

Kliubas, 
KKubas 
Jurgio 

kuopa.

NEMER. SM0K.E

DELICIOUS DUTCH COOKIES “Paul Schulzc

pasisa- 
reikala- 
dalinas 
iškovoti
nuo ne-

Mmns dctroitiečiams tikrai 
bus malonu susitikti su Grand 
Rapidso draugais ir veikėjais. 
Lauksime jų!

•—F ra n k Lavinškasi

kaip viskas atrodo. J. 
keliais pa- 

svetninės grindis 
kala, obliuoja', popiera 
Br. Liutkevičius su sa-

duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 

lyra naudingos.
Tarp Ghicagos 

Lietuvių

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia įr |. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS': T " “
valandai it nuo 5-8 valandai pakte. Nedėliomis nuo 10 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel.

Benefit
Lietuvių Svetainėje,

25th St., turėjo

šis madų palyginimas parodo, pilno ilgio rankovė yra pripildyta 
kito užvardinimo rankovė. Viktorijos 

savo 
rankove, o šį rudenį panelė Amerika atsiduos 

auganti balioninė

i ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti ne* 
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 

»— **-L—Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

Fto iki 1 vai. 
:rawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Rugpjūčio 14 d. The Lithu 
anian Naturalization 
Club 
Highway 
susirinkimų, kuris išnešė pro
testo rezoliucijų prieš Hoovc- 
rio politikų veteranų reikalu, 
pasmerkiant žudynes, bruta- 
liškumų ir terorų, atkreiptų 
prieš pasaulio karo veteranus. 
Susirinkimas pasmerkė nau
dojimų jėgos, kas privedė prie 
nužudymo William Hushkos 
(Juškos).

19-to šimtmečio pabaigos ir 1932 metų mados

Iš patikrintų šaltinių man 
teko sužinoti, kad per Labor 
Day mus aplankys Norman 
Thomas, socialistų kandidatas 
j prezidentus, ir pasakys pra
kalbų. Žada taip pat iš Grand 
Rapids atvykti būrys gerų 
draugų, kaip tai: seni darbuo
tojai Smilgiai ir jaunasis Mor- 
ris-Marcinkevičius. Man ypač 
bus malonu susitikti su drg. 
Marcinkevičium, kurį aš dar 
pažinau Girardville, Pa. Tada 
jis dar buvo vos devynių me
tų vaikas ir aš jį mokiau de
klamuoti sekamų eilėraštį:

Aušta rytast saulė teka;
* F ."į

Sustabdė, vaikus muŠusius 
bolę, maudžiusius kanale ir 
laužusius medžių šakas. Pa
darė tikrų medžioklę. Nau
jas policininkas švaistosi po 
parkų nuo viėno kampo iki 
kito, kaip kregžde.

Komunistai sako, kad gerai, 
jogei kazyruotojus sustabdė, 
jei komunistams neleidžia sa
vo biznį vpryti. Dabar žiūrė
sime, ar bus leidžiama bažny
tinėms draugijoms daryti par
ke biznį.

Vienas vyras, priėjęs prie 
policininko, tarė: “Ali right, 
kad uždraudei kazyruoti ir 
prakalbas laikyti. Dabar aš 
žiūrėsiu, ar tu leisi pardavi
nėti mulų ir alų”. Mat pir
miau dėdė su kočilu ne tik 
nedraudė svaigalus pedliavo- 
ti, bet dar pats jų paragauda
vo ir gerokai prisitraukęs 
švaistydavusi, kaip žųsytis ję- 
vų luobų prisilesęs.

Antanas Balčiūnas, Strumilo 
svetaines užlaikyto jas, atrodo 
nejaučiąs* jokios depresijos. Ke
letas darbininkų dirba sušilę, 
jų tarpe ir Br. Liutkevičius, ne 
vien roselandiečiams, bet visai 
plačiajai lietuviškai Chįkagai 
žinoma? scenos artistas, sykiu 
ir piešėjas, kuris dabar ruošia 
šios svetainės dekoracijas.

, “Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad A. Balčiūnas svetainėj 
daro daugiau parankumų ir pa' 
puošia jų.

Anų dienų buvau užėjęs pa
žiūrėti
Gediminas dirba 
gelbininkais, 
lygina 
trina.
vo sunum estradoj pasiguldę lyg 
altorėlių ant jų kvietkas pie
šia, kurios bus , papuošimu es- 
tardos. EĮektrikos darbininkai 
palipę aukštin vienas viename, 
kitas kitame svetainės gale tai- 
iso garsiakalbius. Pats A. Bal
čiūnas atsistojęs viduryje sve
tainės klausos, kaip garsiakal
biai dirba. Atrodo, kad čia de
presijos nėra.

NAUJIENŲ pranešimai iš madų centrų apie naujas madas sako, jog 
cigareto forma: valdys moderniškos panelės naujus rudens apval

kalus su pilno ilgio rankove, ypatingai išreiškiančia cigareto formą.
Kaip 

kvokluotos medžiagos, kaip 
laikų panelė, devyniolikto šimtmečio pabaigoje, didžiavosi 
kumpine “leg o’mutton 
“dolman” rankovei, kuri ištikruiu vra nepilna, bet' 
rankovė.

Žinoma, keturiosdešimt metų atgal, kuomet *’leg o’mutton’’ rankovė 
buvo taip visų priimta, cigaretai niekada nebūtų buvę pavartota sąryšyje 
su madomis. Lucky Strike cigaretai tuomet dar nebuvo išrasti, o žalias 
tabakas, vartotas tais laikais, buvo perdaug šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėms. Bet dabar, spraginimas, išimtinai Lucky Strike 
valymo procesas, duoda Luckieš lengvumą, kurio-taip 1932 metų panelė 
Amerika pageidauja. Kadangi rūkymas šiandiena* yra taip nuolatai 
vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visai nąturališka, kad išsireiškimas, 
“cigareto forma”, būtų pavartota moderniškai tiesiai ir pilnai jaunystės 
formai, kuri yra rudens madų įkvėpimu.

Savo iškirpimu, “dolman” rankove leidžia madų išradėjams susiau
rinti juosmens linijas, prikemšant medžiaga rankovės viršų priešakyje ir 
užpakalyje.’ Šis duoda astuonių colių platumo priešakį ir užpakalį, ir 
suteikia reikalingą tiesios linijos cigareto formą.

Komunistai buvo pradėję 
čia laikyti prakalbas, bet juos 
išvarė. Dabar jie laiko pra
kalbas už parko ant privačiu 
loto,

YOURtYEb 
Night and Moming to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Boolc

Murinę Co^Dept. H. SM9 B. Ohio St..Chica|o

Komisija, kuri parašė ang
lų kalba rezoliucijų, susidėjo 
iš M. .L Balchuno, Anton Vc- 
gelos ir Augusi .1. Levulio.

Praėjusį pirmadienį apie 
trečių valandų popiet čia įve
sta naujas patvarkymas. Poli
cininkas davė įsakymų visiems 
pinaklio ir sikstiko lošėjams, 
kad nuo tos valandos sustotų 
lošę. O jei kas to įsakymo 
nepildys, tai bus areštuotas ir 
nuvežtas į kalabuzę.

Lošėjai visi liovėsi lošę, bet 
protestavo sakydami, kad jie 
dvi vasaras kazyrąvę ir nie
kas nestabdė, o dabar atsira
dę įstatymai, jogei nevalia 
lošti.

Policininkas aiškinosi, kad 
jam kapitonas davęs tokį įsa
kymų, o kapitonas tai jo bo
sas.

Vasaros sezonas jau baigia
si. o kartu su juo baigiasi ir 
vasaros pramogos. Greit jau 
nebebus jokių/piknikų bei iš
važiavimų. Sezono užbaigimui 
vietos sandariečiai rugsėjo 4 
d., rengia didelį pikniką p. St. 
Mockaus darže (Riverview 
Park), kuris randasi į šiaurę 
prie Fdur Mile kelio.

Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto ir tęsis ligi vėlumos. Sve
čių laukiama iš tolimesnių ir 
artimesnių kolonijų. Progra
mas bus įvairus: susidės iš 
dainų, ristynių, muzikos, gra
žuolių kontesto, beisbolo ir tt. 
Visų laikų susirinkusius links
mins Raudono Pipiro orkes
tras. —- M. K.

Kada uždraudė kazyruoti, 
tai visų popietį buvo visokių 
kalbų apie tai, kas reikia, da
ryti, kur reikia kreiptis, kad 
atgavus senas teises. Vieni 
kalbėjo, kad nereikia paisyti 
policijos. Antri pasirodė tos 
nuomonės, kad politiškas 
kliubas turėtų, pareikalauti 
leidimo susirenkantiems be
darbiams pakazyruoti tokius 
nekaltus lošius, kaip pinaklis 
arba sikstikas.

Pamatysime kas toliau bus.

Kriitami Paveikslai

Populiarės KAINOS 
,40c ir , 50c

šeštadienio 
Vidurnakty 
SNAPPY FROLIC

50c iki $1.50

Mano atsakyme Sandarie- 
čiųi (“Naujenų” No. 203) įsi
skverbė klaida. Koresponden
cijoj pasakyta, kad buk aš 
jųu gyvenu Detroite 20 metų, 
bet niekuomet negirdėjau 
Uvickų socialistams prakal
bas sakant. Toj koresponden
cijos dalyj turėjo būti pasa
kyta štai kas: aš teiravausi 
kelių senų socialistų, kurie 
Detroite jau yra išgyvenę 
apie 20 metų, ir nei vienas jų 
nepamena, kad adv. Uvickas 
kada nors socialistams pra
kalbas butų sakęs.

Buy gloves with what 
it savęs

N6r» reikalo moiJti BOo ar 
darniau. kad rauti dantų 
ko*el«. Liaterlns Tooth Paata. 
didelis tubaa paraiduoda ui 
2So. JI valo ir apsaugo daa- 
tia. Be to raute auUUplaU 
J8. ui kurluoa salite aualpirk- 
U plrltlnaltea ar ka klt«. 
Lambert Pbaraaaeal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Todėl kviečiame, visus Hani- 
trameko, Detroito ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai atsilan
kyti į šį piknikų. Tiek jau
niems; tiek seniems bus pro
gos siriagiai laikų praleisti, 
įžanga tik 25 centai. Vaikai 
ligi 15 metų amžiaus bus įlei
džiami veltui.

Nuvažiuoti į daržų gana 
lepgva: imkite busų , ant
Wpodward prie Ford Motor 
Co., Highland Park, išlipkite 
prie 11 Mile Rd. už Madison 
High School, o paskui paeiki
te 2 blokus į rytus ir ten pa
matysite pikniko vietų.

— Rengėjai.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
“Birutės” darže (John R.«ir 11 
Mile Rd.) įvyks milžiniškas 
Detroito lietuvių piknikas. 
Piknikų rengia sekamos or
ganizacijos: LA P.
LAPP. Kliubas, CM. 
iš Hamtramck, šv.
Draugija ir SLA. 200

Piknikas prasidės 12 vai., o 
muzikantai pradės groti 2 vai. 
po pietų. Bus lengvų gėrimų 
ir įvairiausių- užkandžių. Tu
rėsime porų gerų kumštinin
kų, kurie yra pasirengę paro
dyti savo gabumus. Atsilan
kys miesto, kauntės ir šteito 
kandidatai į įvairius urėdus. 
Bus daug ir kitokių pamargi- 
nimu.

PASTABA — Dauguma “Midujėst Stores" 'tikti it mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti getą mėsą, paukitieną ir tt. ui žemiausias kainas!

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
;r CICERO

4930 W. 13th St.
■ ’ Ofiso valandos: 

10'12’ 2'4 P* 
■ p., 7-8 vakare

Panedėliais, se- 
rC(t°m’s *r P®1" 
nyčiomis po 

» pictų gydo li-
' ) gonius ofise už

- pus? ka*nos ’š
Pažasties sun- 
kių laikų. Re- 
umatizmo gy- 

Sffigi dymas — spe- 
lr-' ■aB dalumas.

Į- IlĮMI Ofiso Tel. 
Cicero 49

Te|
- Cicero 3656

Baigiantis vasaros sezonui, 
kiekviena organizacija baigia 
piknikų parengimus ir viso
kius išvažiavimus bei pradeda 
rūpintis scenos parengimais. 
Laikas butų ir “Kultūros” 
dr-jai pradėti rengtis prie per
statymų. “Kultūros” dr-jos 
v-ba, turėdama tatai mintyje, 
šaukia visuotina narių susi
rinkimų, kuris įvyks rugsėjo 
11 d., 2 vai. po pietų, 26 Pal- 
merston Avė. Nariai kviečia
mi būtinai atsilankyti, nes 
bus aptarimui svarbių klausi
mų. — Korespond.

Išnešta protestas prieš Doa- 
ko deportavimo programų, 
kuris paveda imigracijos vir
šininkų malonei tuos ateivius, 
kurie turi tiek pat teisės gy
venti šioj šalyj, kaip ir visi 
kiti.

Susirinkimas pareiškė ta 
nuomonę, kad buvusieji ka
reiviai turi teisės tvarkiu bil
du reikalauti bonusų.

Toliau susirinkimas 
kė už rėmimų bonusų 
vinio, kadangi tai yra 
bedarbių judėjimas 
pašalpų ir ąpdraudų 
darbo.

Rezoliucijoj dar 
kad tas pasmerkimas Hoove- 
rio administracijos yra pilnai 
pateisinamas, kadangi kiek
vieno yra pareiga stoti už tai, 
kad konstitucijoj. nematytos 
teisės nebūtu laužomos.

STORES
NKIGHRVRHOOD STUSKM

WISSIC
Specialistai ii 

Rusijos r

Kiti kalba, kad kas nors 
įskundęs, nes perdaug lošėjų 
atsiradę ir daug suoių ūžimų, 
ypač kai bažnytinės draugijos 
sekmadieniais rengia piknikus 
ir lošėjai jų biznio neparemių.

SPEC1AI.IS
IŠPARDAVIMAS

Kokybės Prekės! žemiausios Kainos!
. “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS
Penktadieny ir šeštadieny, Rugsėjo 2 ir 3

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

50c didžio 37c
EVR-REDY” O kė-G ar riek

Follies
Didelis Gražuolių Choras 

Garsaus Broadvvay Produkciji

Vodevilius

$0 THE BCAS GOT S(CK 
FROM SMOKIN’ TH6<E A’NFOi 
SMELLIN6 CIGNiS. ANHAT 
DOES HE SMOKE'EM/ 
t—v for ---r

A. Balčiūnas dar jaunas Ro- Skelbimai Naujienose 
selando gyventojas, bet puikia' ’ '
progresuoja su Strumilo sve 
;aine.—Un tanas.

“MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES

MILTAI -
INDEPENDENCE” ke- 4 0^

No. 2 KENAI nai | WW
i r tt "R “BROADCAST 1Corned Beef Harsh j6-unc. kenas I3G

23c

MYMATiA! “I.ogan”ĮvnlAJLftp DIDELIS No. 21/2 KENAS

KORNAI

•BIHTAT THE ĮgBgEggj FOKTESr

MIDWEST
- • 300 tNDUPBNDENT

CATSUP JEZ

COMET” 
BALTIEJI

JEL ŠERT” sToŲn.u
“Midwdt” 

-Ginger Ale 
Root Becr

_____________PAK.

didelės
bonkos fcgĮrC

ALUS “Bohemian Special” L’ZS„. 4^X25c

nai

1 sv,

Paintės
♦ Džiaras

Pake- 4

GARRICK 
THEATRE

Randolph arti Deurborn

PRASIDĖS RYTOJ
Be Pertraukos

Nuo 1 i v. ryto Iki 11 v. vakare

LIVER LOAF "SHURGOOD"

KIAULIŲ KOJOS B^KAULŲ 

CREAMCHEESE Rrookfield

Pėnkadieniį rugę. 2, 1922 . .
. ... ........ ....l .......................... 1 -.. .  '""i ........... ............ ’n— imii ii im i

f i-"-." i.. Kunigėliai vis dar šneka
Kad mes žmonės tam si 

tverti, —-
Dykaduonius turim šert

RED WING

GRAPE JUICE Paintės bonka .................15c

NAPHTHA MUILAS 1 Ošm.39c

ORANŽIAI CALIFORNLIOS Did. 25Ž

OBUOLIAI ILS. No.I 5 sv. 17c

grušios io':;;23c
MAISTINGAS 
GĖRIMAS

* FtA WĖftOS, C



' * i f ►

Penkadienis, rūgs. 2, 1932

NAUJIENOS
The LHhnMtatt Daily Newt 

Fablished Daily Except Sunday by 
lh» Lithuantan News Pub. Co., Ine.

1739 South Habted Street 
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Editor P. GRIGAITIS
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Subacription Ratas: t
$8.00 per yaar tn CSnada . f\ 
$7.0Q per year outside of Chicago 
$8.00 per year iii Chlcago 
3c per copy

Uieisakymo kainai
Chlčagoje — paltu:

Metams   ta.oo
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _______ 2.00
Dviem mėnesiam -------------- 1.50
Vienam mėnesiui _______ ___ .75

Chicagoj per išneiiotojuat
Viena kopija 8c
Savaitei    18c
Mėnesiui___ ______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicaRoj, 
paštu:

bus. uitis nerą ėkonomišlęas, 
dvarų žemę išdfthnti bežemhims 
ir mažažėhridmš.

Už nusavintas.' pramonės, 
bankus i? dvarus siūloma at-

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, UL under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halstod SU Chicago, 
UI. Telefonu Roosevelt 8500.

Metams _____ ____ _______ $7.00
Pusei metu -____ _____ ___~ 8.50
Trims mėnesiams - ------- .--- - 1.75
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui-------------- .75

Lietuvon ir kitur uisteniuose 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metu 4.00
Trims minėdama ..... 2.50
Pinigus reikta siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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J. GABRYS GIRIASI PAŲĖ 
JĘS LIETUVAI HAGOJE

“REVOLIUCIJA” GALVOSE

Pasakojama, kad nabašninkas Dr. A. J. Karalius 
Pittsburghe, SLA. seimo metu, kam tai pajuokavo, kad 
jisai turįs $14,000 Universal State banke ir kad, ban
kui užsidarius, tie jo pinigai žuvę ir jam nebelikę nie
ko daugiaus, kaip pasidaryti galą.

Apie žmogų, kuris savo gyvenime mėgdavo juokus 
krėsti, dar ilgą laiką bus pasakojama visokių anekdo
tų. Bet kai kam tas nabašninko juokas apsuko galvas 
(jeigu jos dar nebūvą pirmiaus apsisukusios). Apie 
Karaliaus “keturioliką tūkstančių dolerių” parašė vie
nas neturįs ką veikti žmogus “tautiškam” laikraščiui 
Clevelande. Iš jo tą pasakojimą, pasigavo Chicagos bol
ševikų tradaika. Iš šios jį persispausdino kita bolševi
kų taradaika Brooklyne, ir ve kokią ji jau padarė “iŠ- 
vadą”:

“Dr. Karalių faktinai nužudė lietuviška Chica^1 
gos buržuazija.”
Jeigu Karalius galėtų girdėti, ką apie jį dabar tie 

“tautiški” ir komunistiški vyrai tauškia, tai jisai šau
niai nusikvatotų, kad jo “džiokas” taip lengvai juos 
“sufulino”. Nes jokių tūkstančių nabašninkas, žinoma, 
neturėjo ne tik užsidariusiame Universal State banke, 
bet ir jokiame kitame banke. Jeigu jisai butų buvęs 
toks turtingas, tai jam juk nebūtų reikėję per pasku
tinius keletą savo gyvenimo metų turėti tuos nemalo
numus, kurie, galų gale, ir jo įhirtį pagreitino.

Tačiaus kas duodasi taip lengvai “sufulinti”, kaip 
Andriuliai ir Bimbos, tų smegeninėms, matyt, trūksta 
kokio nors šulo.

■. “L. žiniose” Juozas Gabrys- 
ParŠaitis rašo, kad jisai pa
kreipęs 7 svyravusių Pasaulio 
Teismo teisėjų nuomonę Lietu
vos pusėn. Pradžioje buvę tik 
3 teisėjai palankus Lietuvai, o 
5 buvę priešingi 
džiant bylą —
direktorijos pirmininko atsta
tymo 
vo 10 teisėjų.

O kas patikrins jo pasigyri
mo

Bet spren
dė! Klaipėdos

jau už Lietuvą balsa-

teisingumą ?

PRAMONĖS KRIZIAI 
AMERIKOJE

Socialistų partijos leidžiamas 
Savaitraštis “America for Ali” 
rašo, kad per paskutinį 100 
metų Jungtinės Valstijos per
gyveno 14 biznio depresijų ir 
dabartine depresija 
penkiolikta.

Pramonės 
presijos 
1837 —
— 1860 
1884 —
— 1909

IPaskiausioji iV 
šioji depresija 
m.

Reiškia, depresijos Ameri
koje jvyksta vidutiniškai kas 
6—7 metai. Taigi jos yra chro
niška ekonominės sistemos li
ga.

yra jau

arba dė
mėtais 

1842 — 1847 --- 1857 
—. 1869 

1894 — 
— 1914

krizini 
buvo šiais

— 1875 — 
1896 — 1903 
— 1921.
bene aršiau-

prasidėjo 1929

ŠIŲ DIENŲ KEISTENYBES i.

Pasitaikius taip, kad seniausias iš visų išrinktų į 
naująjį Vokietijos reichstagą atstovų yra komunistė 
Klara Zetkin, jai teko pirmininkauti, atidarant reichs
tago sesiją. Užėmus pirmininko vietą ir norėdama pa
rodyti savo partijos “kovingumą”, senelė Zetkina išrė
žė smarkią kalbą ir pareikalavo nubausti prezidentą 
Hindenburgą ir jo ministerius už respublikos konsti
tucijos laužymą.

Tuo gi jtarpu Vokietijos komunistai respubliką 
smerkia ir jos, Weimare priimtą, konstituciją laiko 
“buržuaziniu darbininkų mulkinimo dokumentu”.

Po Zetkinos pirmininko vietą užėmė fašistas Goe- 
ring, kaipo naujas reichstago pirmininkas, išrinktas 
hitlerininkų, nacionalistų ir katalikų Centro balsais. 
Vokietijos fašistai parlamentinės tvarkos nepripažįsta; 
jie nori “tautos vado” (Hitlerio) diktatūros.

Tačiaus, kai reichstago prezidiumas su Goeringu 
priešakyje išgirdo, kad prezidentas Hindenburgas pa
sirašė dekretą paleisti reichstagą, jeigu jo dauguma 
pasipriešins Von Papenui, tai jisai (prezidiumas) mu
šė telegramą Hindenburgui, reikalaudamas, kad prezi
dentas pagerbtų rinkimais pareikštą Vokietijos piliečių 
valią ir neneigtų reichstago teisės kontroliuoti valdžią.

Taigi komunistė Zetkina staiga pavirto rėmėja 
“buržuazinės respublikos konstitucijos”, kurios jos par
tija neapkenčia, o fašistas Goeringas stojo ginti par
lamentinę tvarką, kurią jo partija yra pasiryžusi su
griauti.

Iš to matome, kiek nenusakumo yra tų kraštutinių 
“radikališkų” partijų nusistatyme. Jos, vadovaujasi ne 
protu, bet jausmais. ........
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' KAS YRA “SALIUNAS”? į
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Demokratai ir republikonai savo rinkimų platfor
mose pasisakė už tai, kad, atšaukus arba pakeitus p!ro- 
hibicijos įstatymą, valdžia turės rūpintis, idant negrįž
tų “galiūnai” kartu visais Jų blogumais. Demokra
tai pasitiki, kad nuo “galiūnų,” grįžimo žmones apsau
gos valstijų (šteitų) valdžios, ė republikonai žada į 
pačią konstituciją įrašyti, kad tuo rūpintis turėsianti 
federalinė valdžia.

Bet kas yra “saBunas”? “Saliunu” vadinama tokia 
vieta, kur pardavinėjama ir ten pat geriama . ahfs ir 
degtinė. Jeigu svaiginamieji gėrimai pardavinėjama, 
kartu su valgymais, tai jau bus ne “galiūnas” bet res
toranas.

TAMSUOLIŲ PASAKA

Kauno oficiozas- “L. Aidas” 
džiaugiasi, kaip geležėlę radęs, 
kad Clevelando “Dirva” apkal
tino “sufanatikėj usius politikie
rius” dėl lietuvių jaunimo Ame
rikoje ištautėjimo. Girdi:

“Laikraštis (“Dirva”) kal
tina sufanątikėjusius politi
kierius, kurie, atsidanginę 
Amerikon, nesiėmė pabėgu
sius iš po carizmo lietuvius 
mokinti, bet savo politinė
mis sąšlavomis užteršė Visą 
Amerikos lietuvių gyvenimą, 
čia visu įnirtimu dirbo ‘Vie
ni už bažnyčias, kiti už so
cializmą’. Kaimo vaikinai ir 
merginos, atvykę iš Lietu
vos, čia buvo pjudomi poli
tiškai, o ne mokomi i auk
lėjami tautiškoj dvasioj. Jų 
vaikai augo, o ateivių vadai 
tik riejosi, skaldėsi į dar 
daugiau grupių.

“Dėl to jaunimas išaugo 
lietuviams svetimas...” 
Tik tamsuotai

niekus pasakoti.
Kaimo vaikinai 

kurie atvyko iš
Ameriką, daugumoje nebuvo 
lankę mokyklų, nebuvo skaitę 
laikraščių ir retas kuris jų bu
vo matęs gerą knygą. 0 šian
die Amerikos lietuviai turi 
tūkstančius draugijų, palaiko 
ne mažesnę, kaip Lietuvos, 
spaudą; turi daugybę < chorų, 
orkestrų, teatro ratelių. Jie 
gyvena,. vidutiniškai imant, Ucr 
mažiaus kultūringai, kaip kitų 
tautų žmones; leidžia savo 
vaikus ji mokyklas, lavina me
no srityje; 'ne vienas ameri- 
kiętiš, *Li‘etuyčn nuvokęs, ga
lėjo Užimti aukštas vietas net 
tarpe pirofesio»aių ąrtUpų 

f O itto tarpu “Dirvė” tauzi
ja ir “L. Aidas” jos plepalus 
kartoją, kad senoji karia čia 
nieko gėro neatlikus, tik “už- 

> tiršto pritiltomis sąčiąvoiųU” 
lietuvių gyvenimą.

Ir jėiįu jau- buvo netikę , tie, 
kurie kovojo “už bažnyčias ir

gali tokius

ir merginos, 
Lietuvos j

• t. . ' ' "■ - -

Tub budu siūlymas uždrausti, “saliunus” reiškia, 
kad norima leisti pardavinėt gėrimus > tiktai restora
nuose arba panašiose krautuvėse, kaip kad kitąsyk bu
vo “monopoliai”; Rusijoje, kur žmogus galėdavo nusi
pirkti degtinės, bet turėdavo neštis ją gerti kiton vie
ton (daugelis ją gerdavo tiesiog gatvėje). Bet ar būs 
geriaUs, Jeigu žmonės gers namuose, tam tyčia pasi
samdytuose hotelių kambariuose arba lauke?

socializmus”, tąi ką veikė Ųę, 
kurie juos šiandie niekina? Tie 
niekintojai nėra nieko’nuveikę, 
jie tik nori pasinaudoti vai
siais to kultūrinio darbo, ku
ris yra kitų atliktas. Patį 
“Dirvos” redaktorių mokino 
lietuvių kalbos ir gramatikos 
ne kas kitas, kaip socialistas 
(nabašninkas Karalius).

Amerikos lietuvių jaunimas 
yra nutolęš nuo lietuvių gyve
nimo daugiausia dėl šių prie
žasčių: dėl to, kad jisai yra 
daug labiau* suamerikonėjęs, 
negu senoji karta; dėl* to, kad 
tėvai, nelankę mokyklų, negali 
padaryti Įtakos j vaikus, kurie, 
mokyklas lanko. Pagalinus, tiek 
senus, tiek jaunus amerikiečius 
labai atšaldė nuo Lietuvos tos 
fašizmo “sąšlavos”, kuriomis 
pei’ pastaruosius šešis metus 
yra teršiama nepriklausomoji 
Lietuva.

Amerikęje augęs jaunimas 
yra papratęs gerbti laisvę ir 
demokratiją. O Lietuvoje šian
die viešpatauja ginkluotos jė
gos diktatūra, ir tie, kurie ją 
garbina, skelbia, kad lietuvių 
tauta dar nesanti “pribrendu
si” laisvai, kaip Amerikoje, 
valdytis. Kokia nuomonė tad 
yra skiepijama lietuvių jaunL 
mui apie Lietuvą ? O gi ta, kad 
Lietuvos žmones dar yra tam
sesni ir nekuitiiringeisni, negu 
kad Ąmerikos žmonės buvo 
prieš 150 metų!

Ir to akivaizdoje “Dirva” su* 
“Liet. Aidu” plepa apie auk
lėjimą tautiškoji 'dvasioje! Jei
gu jų pažvalgortiis Amerikos 
lietuvių jaunimas persiimtų, 
tai jisai imtų žiūrėti i savo 
tėvų gimtąjį kraštą str pasi
gailėjimu ir gal net su panie
ka. Tikrumoje tą panieką tau
tininkai ir skleidžia, kada jie 
purvais drapsto tuos musų vir 
suomenės darbuotojus, * kurie, 
gyvendami Lietuvoje, kovojo 
už jos laisvę, o\-atvykę Ame
rikon,* nesiliovė ir čia darbuo
tis tam pačiam reikalui.

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ REIKALAVIMAI

bųvo, bet drg. Zaleckui bėgant 
link administracijos linijos. 

, Drg. Zaleckas turėjo su sa
vimi savo nuosavą revolverį, 
bombų gi ir kapselių nei jis,

Še. Kaipo musų organizacijos* 
narys drg. A. Zaleckas netu
rėjo nieko bendra su Jeroni
mu Plečkaičiu.

• ■ L.-,. . ■

“Kovos” mėtymą per admi
nistracijos liniją ir tai “mu
sų sargybiniui matant”, o len
kų kareiviams neva gelbstint, 
jei toks mėtymas iš viso buvo, 
buvo provokatorių darbu.

Sustabdyti “Pirmyn” Jr mu
sų organizacijos centrą per
kelti į Berlyną buvo nutarta 
musų organizacijos konferen
cijos. Kaip į tą perkėlimą žiu- 
irėjo Lenkų valdžia, mes ne- 
sijdomavOnie ir nežinome, ly
giai kaip nežinome, ar ir ko
kius pasitarimus turėjo p. M. 
Yčas ar kas kitas su Lenkų 

, užs. r-ų m-jos rytų de-pto 
valdininkais dėl

lyginti sulig tų nuosavybių [nei jo bendrakeleivis nesine- 
verte 1932 m, liepos mėn. 1 d.
arba sulig tuo, kiek pajamų jos
nešdavo vidutiniškai 1929, 
—80 ir —3t-ais męiais.

Sveikatos Dalykai
. r

Gerklinių tonsilų ąr- 
i ha adenoidų padi

dėjimas

Prieš susirenkant Vokietijos 
reichstagui socialdemokratų 
frakcija išdirbo programą, ku
riame, svarbiausią vietą užima 
sumanymai ūkio planingumui. 
Tuose sumanymuose reikalau
jama:

1) suvienodinti viešąjį ūkį;
2) įsteigti planavimo centrą;
3) suvalstybinti pagrindihes 

pramones ir visas įmones, ku-, 
rias valdžia šelpia;

4) suvalstybinti stambiuo
sius bankus ir įvesti valstybės 
priežiūrą risam bankiniam biz
niui; , ■

5) nusavinti didžiuosius dva
rus, • .

Siivalstybinimo reikal'aUjairia 
ypatingai šioms pramones ša
koms: kasykloms, geležies pra
monei, kitoms metalo pranjo- 

t nėms, didžiomsioms chemijos 
įmonėms ir cemento pramonei.

Iš Vokietijos bankų reikalau- 
; jama suvalstybinti šiuos: Dfes- 
den^r (kurį valdžia jau kon
troliuoja)', Dėutschę Bapk und 
Di’sčontą-Gėsėllšchąft,, Commerž 
uriį priVatbank,' Berliper Han- 
delsgėsellschfįft, į Allgemeine 

’ Deutsche Creditanstalt. šie vi
si bankai, siūlomai sujungti į 
vieną Valstybės Bąnką.

; Kai dėl dvarų, tai rejkalau- 
jarna nusavinti vijsua dvarus, 
kurie turi daugiaus, kaip 200 
hektarų, suteikidntt atskiroms 
vąMijbirią gali^ ' nusavinti ,'ft 
niąžfeririB dvarui? ^ris(ivifiitų4 
dvarais ažrba vesįi, iiipb staw 
'bių&Į' Valstybinius< ..uįi^s», arba 
atiduoti žemės ūkio kooperaci
joms valdyti.

Rašo Dr. A. Monlindas
Kuomet! kalbama apie ton- 

silus, visuomet onienyj turima 
gomuriniai tonsilai, kurie 
randasi burnos šonuose visai 
arti gerkles. Gerkliniai tonsi
lai randasi viršutinėj gerklės 

■ dalyje, augŠčiau liežuvėlio, to
dėl jų nėra galima matyti l>e 
tinkamo veidrodėlio arba žiū
rono. Pirštu juos galima ap
čiuopti. Jų padidėjimas dau
giau ar mažiau; uždaro oro 
eigą iš nosies į gerklę, todėl 
ligonis laiko burną atdarą ir 
per ją kvėpuoja, kas džiovina 
gerklę ir priruošia ją įdegi
mui. Dienos laiku, jei gerkli
niai tonsilai arba adenoidai 
nėra žymiai padidėję, kvėpuo
jama per nosį, bet nakties 
laike burna netoli visada at
dara. Taip pat bėgant, tro
pais lipant ar ką sunkiai dir
bant, kada oro reikia dau
giau, be burnos atidarymo 
neapsieinama. Knarkimas 

‘miegant ir blaškimasi yra pa
prasti dalykai.

Kadangi pasidėjusiais ade
noidinis užkimšta nosis neturi 

; progos tinkamai iŠsisausinti, 
jos apatine dalis ima šusti. Į 
ją einanti ^plyšiai tampa įde
gti ir ima varvėti arba pū
liuoti. Balsas pakitėja ir kal
ba susidarko. Dažnai ausy j 
arba abiejose pasireiškia ka
taras arba puliavimas. Nosyj 
įdegtos plėvės varva ir pasto
ve ja, kas da labiau trukdo oro 
eigą pčr ją. Prasideda pakar
totini slogomis apsirgimai. 
Kraujo bėgimas“ iš nosies nė
ra retenybė, Kadangi padidė
jusius adenoidus turi papras
tai auganti vaikai, tai ir veido 
formoj atspindi liga. Pas dau
gelį viršutinė lupa užauga sto
resnė, negu turėtų būti. No
sies galas pariesta* į viršų; 
akys pavargusios^ neturi gy
vumo. Viršutinės žiaunos ma
žesnės, negri turėtų būti ir go
murys siauras ir augštas. Pri
dėjus da, kad padidėjusiais 
adenoidais vaikai nesivysto 
tinkamai protiškai ir fiziškai, 
jie 4šrodo liurbiai arba idio
tai. Geriau pasakius jie išro
do nuskriausti ir bevilčiai. 
Tūli jų gauna nuomarui pa
našius antpuolius, kiti pašo
ka iš miego ir lyg ko išsigan
dę klykia; treti gaufta dusulį 
arba naktinius Kosėjimus, 

i Daugelis šlapinasi lovoj.
* Padidėjusius adenoidus bu* 
tinai reikia prašalinti. Pir
miau negu jie spės sudarkyti 
veidą ir padaryti aust^ no
sies ir gerklės komplikacijas. 
Prašalinti galima tik išėmimu. 

1 Operacija labai menka.

Laiškas Redakcijai

Tenai, kur stam

Lietuyos politiniams emi
grantams Lenkijoje prieglau
dos teisės. 

e 4

Tiek Lenkijoje, tiek ir kito
se kaimyninėse valstybėse 
mes, politiniai bėgliai iš Lie
tuvos, • gyvename 
mies politinių 
glaudes (azylio) teise, tos tei
sės ribose galimas tėra ir 
musų bet koks politinis veiki
mas.

Skaitome visai neleistina 
musų siekimuose ir veikiine 
vadovautis ar priklausyti sve
timų bet kurios kaimyninės 
valstybės sumetimų ar inte
resų. Mums musų veikimą 
diktuoja tiktai musų pažiūra 
j Lietuvos, ypač josios darbo 
sluoksnių reikalus. Tikhii tas.

Priimkite, Draugas Redak
toriau, mano pagarbos pareiš
kimą

naudoda-
bėglių prie-

J. dantiški#.
L-i>os S-d. Užsieny (f-jos 

pirmininką# ir
“Kovos” redaktorių#.

at ėmimo Berlyne, 1932 m. liepos 16 d

BRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
Verti A. Vaivada

PtnaiMtao Doubtei

(Tąsa)
<• •

Jie nusidraskė, nemėgino nu
traukti saitus ir iš baimės iš 
proto išėję, mėtytis į visas pu
ses. Kuomet tie baisus pavi
dalai prisiartini ir ėmė spies
tis aplink ratą, labiausiai su
sirūpinau ponia Mina. Pa
žiurėjau į ją, bet ji sėdėjo vi
sai ramiai ir nusišypsojo; 
kuomet norėjau prieiti prie 
degančio laužo ir uždėti ant 
jo medgalių, ji pagriebė man 
už rankovės ir pradėjo traukti 
atgal. Balsu, kurį tegirdinic 
sapnuose, nepaprastai tyliu 
balsu, sušnabždėjo:

“Ne! Ne! neik iš rato. Čia 
jums' negresia pavojus! “Atsi
gręžiau į ją ir pažiūrėjęs į jos 

‘akis/ atsakiau:
“Bet Jus? Aš labiausiai bi

jau to, kas jum4 gali atsitik
ti!” Išgirdau tuos žodžius, jį 
nusijuokė, žemu, ne savo bal
su ir tarė:

“Bijai kas gali man atsitik
ti! Kode! bijoti? Man grę- 
sią mažesnis pavojus, negu 

i”, ir man 
abejo j ant ką jos žodžiai ga
lėjo reikšti, vėjui pūstelėjus 
kiek smarkiai, liepsnos pašo
ko aukštyn ir prie jų Šviesos 
pamačiau raudoną žymę Mi
nos katkoje. Tuomet supra
tau. Jeigu ir nebūčiau tuo 
laiku supratęs, greitai bučiau 
sužinojęs ką ji nėrljo pasa
kyti, nes sniego ir ruko pavi
dalai artinosi v& labiau, bet 
nedrįso pereiti per užbrėžtą 
ratą.

Tuomet jie pradėjo mate- 
- jeigu Dievas

;kuriam kitam žmogui

rializuotis iki 
staiga neatėmė man protą, 
nes viską pamačiau savo aki
mis 
ruošė tikri kūnai — 
čios trys moteriškės.

*

tik viltį. Aciu
dar nėra vienu
pluoštą šakų,

rie musų, rate.

atgal, 
klegėda- 
ant lau- 
žinojau,

"tinkamai

pat py
pusi ro- 
nudaže 
plotus.

pratiks Reduktoriau!
■Prašau į<ėti JaiiJĮStOS' reda- 

guojamanie laikraštyje , š|as 
niiano pastabas dėl taktiškoje 
spaudoje pakirottiiusių infor- 
mjaeijiįjį iš suintėrėaūotos pri
sės apie Lietuvės pplijihiua 
emigraritusJ '

ši. m liejos 6 d. tie^ Onuš- 
kiais prie ; administracijos; Ji- 
nijos tapo nužudytas musų

kitu draugu ~ nieęęmr nely
dimi ir nėMaugomi — vyltė. 
;p^ adii)iribtrtt<08 Mją į 
U<gtuvU šit tikslu nugabėriti 

į paskirtą»>lai r . .
Vietą. Nužudymas t . įvyko ne 
laike susišaudymo, kurio ne-

prieš iriane stovėjo tik
tos, pa- 

kurias 
Jonatahas fnatČ savo kamba
ryje ir kurios norėjo pridėti 
savo lupas prie jo gerklės ir 
siurbti jo kraują. Pažinau jų 
linguojančius pavidalus, švie
sius, žiaurias akis, baltus 
dantis, jų skaisčiai raudonus 
Skruostas, aistringas, gašlin
gai hipas. Joiį saldžiai šypso- 

j jtosi j ponią Miną; jų skurd
žiam klegesiui nusidėjus per 
nakties* tylą, lįioteriškės iškėlė 
rankas Ir rodydamos viena ki
tai į Miną tąrė tais uistrin- 
gaiš, saldžiai# balsais, kurie, 

į anot Jopatatio, skambėjo lyg 
stiklinių žvangėjimas: — 

j “Ateik, sesutė. Ateik pas 
:mris. Ateik! Ateik!” Nusigan- 
(lęs atsigręžiai į ponią Miną, 
bet mano širdis šokte pašoko 
4dž4 ugsjmo, ■ kuomet pama- 

išgąstis jos 
pasibiaurėji-

ay. Doras B Co.

galėjo šukei t i 
Dievui, kad ji 
jų! Pagriebęs 
kurios buvo į
ir kitoje rankoje laikydamas 
ostiją, pradėjau artintis pri^ 
degančio laužo. Man žengiant 
priekin, jos traukėsi 
biaurrai, skambiai 
mos.. Uždėjau šakas 
žo ir jų nebijojau 
kad mes buvome
apsaugoti. Aš buvau apgink
luotas ostija ir jos negalėjo 
prie manęs prisiartinti; nega
lėjo prisiartinti ir prie Minos, 
rato viduryje, kurio nei ji ne
galėjo apleisti, nei jos negalė
jo peržengti. Arkliai nustojo 
dejavę ir ramiai gulėjo išsi
tiesę ant žemės. Tyliai ant jų 
krito sniegas, pamažu uždeng
damas jų masyvius pavidalus 
baltu uždangalu. Supratau, 
kad nelaimingi gyvuliai dau
giau nebejautė baimės.

Taip pasilikome iki 
to, kuomet rytuose 
džiusi raudona aušra 
krauju baltus sniego
Aš jaučiausi pasimetęs, aplei
stas ir dar baimės tebekanki- 
namas; nusiminęs ir nustojęs 
vilties; bet vos skaisčioji, gra
ži saulė užkopė horizontą* gy
vybė vėl grįžo į mano, sąna
rius; vos aušra pasirodė ry
tuose, pasibaisėtinos moteriš
kės ištirpo į sniego ir ruko 
sukutį; tamsus, bet permato
mi jų šešėliai, ruko vainikai, 
nuslinko į pilį ir tęn pražuvo.

Instinktyviškai, su aušra, 
atsigręžiau j ponią Miną pa
siryžęs ją užhipnotizuoti; bet 
jii buvo paskendusi taip gi
liam Jr staigiame miege, kad 
nepajėgiau jos pažadinti. Mė
ginau užhipnotizuoti ją mie
gančią, bet negalėjau padary
ti jokios įtakos* nedavė jo
kio atsakymo; pagaliau ir iš- 

Nedrįsau pasijudinti.
Uždėjau .daugiau šakų ant 
laužo ir nėjau pažiūrėti ar
klių. Visi, negyvi. šandien 
aš turėsiu labai daug darbo, 
todėl laukiu iki saule pakils 
aukštokai* į padanges; eisiu į 
vietas, kur tie saulės spindu
liai,‘nors sniego ir ruko tem
domi, bus mano šydas nuo 
pavojaus.

Pasistiprinsiu,-suvalgęs pus
ryčius* ir riioinel eisiu pradč- 

Ponia 
ir, Ui 

kaip ra-

aušo.

w€<! IrUflTO SrTtll
< džtyugsjnio,:
čiau įės Veidą;
meiliose j^yį, _ ______ _

ir LaunČ išreiškė visus
jos juumuus. kinio manyje te*

ti savo baisų darbą 
Mina 'dar tebemiega; 
Dievui ja globoja! 
mrai ji miega...

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No, 6 
Ir t atėjo. Galima gauti. 
Naujienose. Kaina 45c.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Išteisino Pollakienę
Tūlas laikas atgal hiikraš- 

čiai ytin. daug rašė apie nu
šovimų Town of Lake real 
estatininko h*, kap vėliau f>ra- 
nėšė, butlegerio Pollako. Jie 
rašė, kad nušovusi Pollakų jo 
paties žmona, Pallakienė.

Šiomis dienomis buvo jos 
teismas. Moteris atsisakė 
nuo džiurės. Jos bylų perkra
tinėjo vyriausias kriminalio 
teismo

P-nia 
sinta. 
pren<iy
mOj byloj pasilieka rimtų abe
jonių ir kad dėl tos priežas
ties ji turi teisę littbsybes.

Pollakienė teisinosi tuo, kad 
papildžiusi galvažudystę sa
vęs apgynimui. Deliai to, 
teismas pareiškė, kad apsigy
nimo įstatymas yra įstatymas 
gamtos ir teise kiekvieno 
žmogaus.

Kas laimėjo kovą Vaikais nušovė tetą

teisėjas Fiseher.
Pollakienė tapo ištei-
Teisėjas savo
pareiškė, kad

nuos- 
kalba-

Nuošovė vyrą, užpuolė
> moterį

Negras piktadaris nušovė 
James Eganų, 28 metų. 4149 
So. Wells st. Tas pats piktaf- 
daris po to užpuolė moterį, su 
kuinų Egan važiavo trokeliu.

f?ykis pasitaikė tokiose apy- 
stovosc: Egan trokeliu vežė 
p. Verų Corbet Davis pas jos 
seserį, Mrs. Shor, kuri gyve
na adresu M37* Parnell avė.

Prie 39 gatvės ir \Vent- 
worth avė. ant trokelio spar
no. užšoko piktadaris. Grū
modamas revolveriu jis palie
pė Eganui važiuoti prie Ame
rican Giants besbolo parko, 
ties 38 gatve ir Shields aye. 
Kai pasiekta ta vieta, pikta
daris liepė Eganui rr mote
riškei išlipti iš troko. Netar
damas nė žodžio jis mirtinai 
pašovė Eganų, o po to užpuo-

Slapta tyrinėta valsty 
bes gynėjo ofiso 

darbuotę
Alexaiider Jamie, vadinamo 

slaptojo šeškomo vyriausias 
operuotojas, pareiškė, kad jau 
18 mėnesių daroma slaptas 
tyrinėjimas valstybės gynėjo 
ofiso darbuotės. Tas tyrinėji
mas busią daroma ir toliau 
— iki pabaigos.

Apie šį tyrinėjimų patirta, 
kai Swansono (valstybės gy
nėjo) invesfiguofojai pagavo 
informacijas siunčiamas į 
vienų Jamie slaptų ofisų.

Jamie tarnauja biznierių 
komitetui, susidedančiam , iš 
šešių asmenų, kurio tikslas 
yra k o vali su kriminaliais nu
sikalt imnis ChieagOj.

Teisėjas JbTm F. Haas atsi
lanko į teismą subandažuota 
ranka. 4is paaiškino, kad 
penketą metų atgal jisai kir
tęs į pasmakrę kitam Vyrui 
ir manęs, jogei laimėjus k6-

Norėdamas parodyti savo 
tėvui kokį šafutuvą n’ušipirku, 
Charles Pomszak, 14 metų, 
9847 Colfax avenuė, išbėgo iš 
ątubos laukan pasitikti tėvų. 
Šautuvas netyčia išsišovė ir 
Mirtinai Šužcfde tėvų.

DR-TĖS SALpŽlAŪSIOS ŠIRDIES 
V. JĖZAUS valdyba 1932 m.: pirm. 
Thomas Janulis, 3430 Mdrgan 
St.:, vice-pirm. Frank Baceyičįa,
59^9 S. Peoria' St.: nuit. ralt. Frank 
Balinis;. 2603 ,W. 69 St.: fin. rašt. 
Jonas Adomaitis, 843 W. 33 PI. j 
kasierius Jdria's Byanskas, 934 W. 67 
St.; kasos glpb. Juozapas Adomaitis 
ir Juozapas Šalčius; maršalka Jurgis 
Janušaūskis; teisėjas Juozapas* Urba'; 
teisėjo raštininkas Kaz. Dertiereckis; 
knygius Juozapas Bubnis.

Bet ranka vis skaudėje. 
Taigi nuėjęs pas daktarui ir šis 
pamatęs, jogei rankos kaulas 
buvo perskeltas ir nickuoMėt 
nesugijo. Ir dabar jis, teisė
jas, abejoja, kas iš tikrųjų irnų 
kova laimėjęs.

Buvęs Capones bendras 
nušauta

Del arkliukų žudosi
Nusižudęs Hoyt P. Sniifli 

paliko raštelį. Iš jo matyti, 
kad jis nusižudė (odei, jogėi 
arklys, ant kurio' befino, neat
bėgo, kaip sakoma, su pini
gais. Fasak raštelio, jei joji
kas nebūtų patraukęs apynas
rio ir nesulaikęs arklio, tai 
Smithui nebūtų reikėję žudy-

Piccadilly viešbuty tapo nu
šautas Chrtėles Argėntd, buv’ęs 
seniau Capones bendras. Nors 
tuo* laiku, kai Argeh’to tapo 
našautas, tame pačiame kam
bary biu>ę du jo draugai, jie 
tačiau pareiškė, kad į pikta
darį nespėję įsižiūrėti ir ne
pažinę jo.

Šaukia spečialę legisla
turos sesiją

Automobilio pokštelėji
mas išgąsdino vagilį
Charles Yotmg, 360 North 

Harding avė., įsibriovę į sal
dainių krautuvę adresu 4003 
Wcst Lake st. Kai jis darba
vosi krautuvėj, pravažiuojan
tis^ automobilis padarė ėks- 
pliozijų (back, fire). Young 
pamanė, kad kas nors šovė, 
taigi nėrė per langų su visu 
stiklu ir susikruvino. Dėka 
to, įjis neužilgo tapo pagautas 
ir i prisipažino, kad mėginęs 
aptuštin ti k rautu vę. ^ ^

Laukta, kad kaiį> Vakaf gu
bernatorius Emmef’sbn išleis 
pakvietimų ttlinOis? iėgislaturoš 
nariams susirinkti speciaiei se
sijai. Vienas svarbiųjų klausi
mų, kuriuos legislaturos na
riams teks išrišti, bus: iš kur 
gauti reikiamų bedarbiams 
Šelpti pinigų? Nužiūrima, kad 
legislaturos nariai bus pašauk
ti sesijai ateinantį antradieWj.

Chieagos Draugijų, 
Klitibij Valdybas 

1932 Metams

Apiplėštas pasidarė

Willam E. Darres, «35 metų, 
1062 Bryn Mawr avė., suban- 
krotavo. Pirm keturių metų 
piktadariai apiplėšė jo krau
tuvę ir atėmė iš jo graznų 
vertės *$100,000. Jis nebepa
jėgė po to verstis bizny tokiu 
maštabu, kokiu ųorėjo. Tre
čiadienio vakarų jis nusižudė 
Midland kliube išgerdamas 
nuodu.

Pašalpos ieškančių skai
čius didėja

kaun- 
bruro 

kad

Jose p h L. Mosš, Cook 
tčs visuomenės gerovės 
direktorius, praneša, 
skaičius ieškančiųjų pašalpos 
Chicagoj rugpiučio mėnesį žy
miai padidėjęs ir dar viš ai
dėjęs. Buvo nužiūrėta, kad 
rugpiučio mėnesį paš/ilpoš 
reikėsią išduoti suma $2,500,- 
000. Tuo tarpu reikalavimų 
pašalpos kalbamų mėnesį gau
ta $350,000 daugiau, nėr nu
žiūrėta. '

JONAS DAUKŠAS
Pers&kyrė su Šiuo pasauli d 

rugpiučio 31 dieną, 2:00 va
landą po pietų .1932 iK., sulai
kęs pusės amžiaus, gimęs Len-t 
geniškes kaime, Kaltinėnų para
pijos. Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 27 metui.
Paliko dideliame nuliūdime mo

terį Stanislavą po tėvais Vafnaui- 
kaitę. 2 dukteris. Sofiją Brazins- 
kienę ir Stellą, 3 sūnūs. Antaną, 
Dominiką ir Joną, brolį Stanislovą 
ir brolienę Rozaliją, k 4 pusseseres. 
Oną Zihenę. Johaną Remeikienę. 
Marijoną*"^ Sveikauskienę ir Uršu
lę Bladikiertę. 2 pusbrolius Juo
zapą ir Pertą Daukšus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi* Ra* 
džiaus koplyčioj. 3 238 South 
Halsted sf.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 3 dieną. 8:30 vai. ryte iŠ 
koplyčioj į Sht. Jurgio par. b.iž- 
nyrčiąf, kurioje atsibus gedulingos 
aaatfąldni už vėJionio sielą, o iš' 
įte tos totydUtis į Šv. Kazimiero

V ibi’ d. a. Jon6 Daukšo gimi-
' draugai ir pažystami esat 

nupŠiraŽiai Kviečiami dalyvauti 
BiMteižid ir drėkti jam pas-

futy firitMė.
DUhtMysi Sanai, 

tMenl PussesetM, 
> lt GhhlMs,

Laidotuvėse ^tortottja grabo- 
a <_ • < «■ e • i a n o

nimą. Nu!
Moterie,
PuiZoli

STANISLOVAS VAIČKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 dieną. 7:30 valandą ry
ti' 1932 m., sulaukęs 38 metų 
imŽiaus, gimęs Telšių apskr., 

Uokes parapijoj, Mediškfų kai
me.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Patiko dideliame nubudime mo

tei1; Veroniką po tėvais, Spring- 
jukaitę. dukterį Stanislavą 6 Alė
tų. uošvienę Barborą Springju- 
kienę. brolienę Liudviką Vaičkie
nę, sesers dukterį Julijoną Mar- 
kovienę, pusbrolį ir pusseserę 
Vaičkus ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Marijoną, brolį Juęgį, 
4 seseris Heleną, Julijoną, Mari
joną ir Zofiją.

Kūpąs pašarvotas randasi 4624 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
Žugsėjo 5 dieną. 8:00 vai. ryte 
i nąmų į Šv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. fta- 
zimiėfd kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaičkaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti laiddtuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Duktė, Uošvienė, 
Bfolienė, Seserį Duktė, 
PiiibOitU, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

LIETUVJV PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pif- 
rpininkas K. Laucius, 3317 South 
Aubutn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Unibn Avė., nut,’ rašt. 
A. Zalagėnas, 7132 S. Racine Avė., 
turto raŠt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parndl Avė., kontrolės rašt. B. Žoli
nas, 2931 S. Emctald Avė., iždininkas 
J. Žymanči.us. 702 W. 31 st St., iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Thrdop St. ir E. Bliumas, 3233 
Ltme St., ligonių globėjas A. Simeo
nas, 3127 S. Lowe Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 ih.: J, Byans
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuette 
Rd.» S, Cnapas, vice-pirmininkas, 
938 Wcst 33rd St.; S. Nariai, 
sekretorius, 2859 W. 38th PI.; J. 
Yushkęvičius, iždininkai, 3647 Ar- 
c^ėė Avė.; F. Kasparas, finansų raŠ- 
dAinkai, 3534 So. Lowe Avė.; Z. 
Grigonis, kontrolės rašt., 4427 So. 
Francišco A‘vė.; J. Vitas, kasos glo
bėjas, 923 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avę.; M. Liubinas, J. Raceviče, F. 
Žukauskai—knygų revizoriai; J. Sku
tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S, Chapas Dr-jų 
Stisiv. AtstoVai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne* 

dėldienį kiekvieną Atėnes; Chieagos lai
vių Auditorijoj, 12 vai. diėną.

Lietūvial Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Utarn inkais, Ketvergail ir Subatoms 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Ao.

Pbone Hemlock 7828 
Pantdiliais, Seredomis it pėtnjdfo b 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

A. MONTUD, M. D.
West Town State Bant Bldg. 

2400 W. Maditdn St.
Vai.; 1 ik: 3 po pietų, 6 iki 8 vak,

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597,

Daktaras V. A. Šimkus 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo Į ilti 4 it nuo 7 iki 9 y. 

Nediliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South HMeted Street 

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 Pi., Jonafr Mikėnas, pirm.-pagcl- 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Ave„ Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avė., Adomas 
Herman, iždininkas, *5243 Belnidnt 
Avė., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, 'M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Plače.

Vodevilius - krutottii 
paveikslai ir gražuo 
lių paroda Garrick 

. . teatre

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

Ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniai* nuo 10 iki 12, 

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

LIĘT. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAŠ. ir 
PAS. KLIUBO vaidyba: pirm. Anta- 
inas Vatekis, 3341, Evergrccn Avė., 
vice-pirm. Sc. Jokubauskas, 1058 N. 
Spautding Avė., užrašų rast. Mike 
Chepiii, 3327 LeMoyne Sc., fin. rašt, 
P. Labanauskas, 2118 Evcrgrecn Avė., 
pag.M. Budrevičius, 1555 N. Hoyne 
Avci, kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damen Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Union Avė., kasierius J. 
Raila, 4839 Winneriiac Avė. 
Susirinkimai yra laikdmi kas mėnesį 

pirmą ketvėrgą. • * > .

Naujos kombinacijos su naujomis 
idėjomis, gražus ir iškilmingas vodevi
lius, garsaus Broadway Produkcijos ku
riame dalyvaus apie pusę šimto ypatų 
ir didelis gražuolių Choras pirmą syk 
pasirodys Garrick Teatre ant Randolph 
arti Dearborn gatvės, šeštadieny, Rugsė
jo 3 d. Perstatymas bus, labai įvairus 
ir užganėdins kiėkviėną. Perstatymas be 
pertraukos tęsis visą dieną nuo 11 v. 
ryto iki 1 1 vai. vakare. Įžanga nuo 
40c iki 50c. Atsilankykite, tai bus 
geriausias pėrtsatymas Chicagoje.

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

Tel Kenvrood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valanda! ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart levntadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6121

Graboriai

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimd Skyrius at
daras kasdie nuo 8 'V* ryto 
iki 8 vai. vak, Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Setedomis it nedaliomis pagal sutartį 
Ritidtncijt 6628 So. Rithmond Stntt 

Telefonai RėpubHc 7868

DR.HERZMAN
Iš RUSUOS R : Į 

Gerai lietuviams žinomas per 25 •
tos kaipo patyręs gydytoji chirargM 
ir akobris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų. moterų ir vaikų pagal nanjazsivs 
metodus X-Ray ir kitokius slektroe 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija f
1025 W. 18th St., netoli Morgdn Slk 

Valandos: nno 10—12 pietų M 
ntao 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ane., 2 lahoę 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų . 
OFISO VALANDOS t 

Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jieaų. 

Phone Midvay 2880

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA; 
AMERIKOJ Nė. 1 valdyba 1932 
m., pirn¥. J6nas Motož, 2430 W. 
46 PL, pag. Kaz. Kačinskas, 7204 
S. Rockwell Sr., ntit. rašt. Jo'e Da- 
bulski, 1703’ S. Union Avė., iždo rtšt. 
A. Ambutas, 16000 S. ‘Lfticdln St.,' 
Harėey, III, kasierius A. čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų saigas P. Tilkevičia1.
Laiko' sAsirinKiniAs kas Atėnes; po 

pirmos kas antrą nedėldienf. r, vai. po 
pietų, Antano Cėsnos srSttincj, 4501. 
S. Paulina' St.‘

susiYiBšWab' 1 
SAVININKU. Al> 
valdyba 1*)32 m. 
3149 S..Halsted i 
tis, 3328, S. E 
rašt. S. RūnėviČ 
Avė.;: 6n. rast. , 
S. WaW & ; ) 
kus. 6606 S. K

LIETUVIS GftABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, u t«usu 
darbi: busite . užganėdinti., .

Tel. Roosevelt 251J arba 2516

2314 W. 23rd FL Chįcago
SKYRIUS:

1439 & €oyrt, CiceTo, III
feL Cicero 5927

ėnr. Š.: Mažeika, 
t. K. Š'ąbunai- 

A’Vė.,; nut.
(0 S. Union 

Čuib»W 3144 
ibti. <ąjt. V. Stan-

- ------------ ..JfinĮįl .St*: kasierius 
P. Balsis, $693' S. Ttnoop $t.; ko
respondentas P. Balutis, 33'27 S. 
Halsted St-: maršalka L. Liaudans- 
kas. 3130 S. HaMtįd ,S6 
Susirinkimus laika kas mėnesį pirmą 

trečiadienį, 7:30 vai. vakare., Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj.

draugystę UfiiuVofc bukTE- 
RŲ, Valdyba 193’2 thėaim'sį. Chkago, 
111.: _ pirm. Erti. 1030
Central ,2we.»'. Ėvanstcfa, I1L .pirm, 
pagefb. p. S, Union
Avė.; rftit. sekr. A. Dudoniėhi?; 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
VahfWWėW£ 5929 S. Thtoop St., 
koritt. On'a DaraSkiėnė, kasos globėja 
Marta Kižienę, iždininkė Pėt. Senu- 
licnė, maršalka Kaz, Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienė, O. Mažeikie
nė ir Ver. Bakutis.
Sdsirfnkiftai' yra laikomi, kiš trelią' 

snbątą, Aiėkviėno ndnėsio. Atark wh:te 
Parko knygyne.

FuneraI
Direktorius

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

W. 63 St.,
Rcpublic 3100 

CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS 
j V1 ' 

pigiausias lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

Ląidotavese patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau . prie gra

bų iŠdirbystės 
< OFISAS: /

668 W. 18th Street 
Tėti Canal 6174K

SKYRIUS:
JF 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

" " II j iuiL. '1'!,Ji • .NŪ... I... Į-    | » ■ '     r , — U  

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

BUDĖIKlŠ ir vėl nustebino publiką su savo nupiginta 
mis iairiųnUs už aukštos rųšies palaidojimu Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | mluų . 
(staigą iš bite kokios miesto dalies. v

Btikalttt esant, miteų automobilius tftiittiuM | Jūsų 
nunus ir atv«* j musų įstaigą, kur galMt. pamatyti «* 
diiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- , 
tarnavimą jums višai nieko nereikSa milžti, nežiūrint

■f W pirksit^ ar .ne... >’
' ĖUUElKlS, yra. vienaUniž ' Jietuvių į gmborius,. kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-

į Šermenų, pašaukite EUDKIKJ pim negu kreipsite

į?!
ILJI |Eį § 1 ilSB

jūsų gr4wrws ’ /•!

4605-07 South Hermitage Avenue 
174tir IMS

..*.^1, .... .

S. M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

. 718 W. 18 St. ,
T«I. R..o..v.lt 7533

~ IGN. 1 ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb SlMMMUUUMS 

T elef onai B

BooleVafd 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai s

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DRr BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nėdėldieniab pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland A venai 

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

7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistu odot ligų ir vemciiką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

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

Advokatai..

Telefonai Yards 1138

Stahley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu' automobilius visokiems tėika- 

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CrilCAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- 
dčtuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus tU- 
del, kad neturime iš
laidų užlaikymui sty

riu.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuves Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THĖRAPY 

« MIDVIPB

6109 South 
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252

......; v Akiij. Gydytojai. a
Duokite fxyo akis išegzaminuoti

M A R- BLUMENTHAL
CPTOMĖTRIŠt

Yht 2ė pl
W 4649 S. Ashland Abė,

j Tel. Boulevatd 6487

Tel. Yards 182

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

'■ Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

v kampas Halsted St.
Valandos aud 10-^-4, nuo & iki 8 

Nedriiomii nuo 10 iki 11

Dr. Suzana A. Sląkisl K. G ŪGIS
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą

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

ninkais ir ketvėrgais. Seredorpią ir 
nedaliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tėl. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Arcbet Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virgin U. 0036

Rea. 6600 South Artesian Aoentu 
Phone Prospect 6659

< Ofiso. TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

-.. . .. .t......................         .....

DR.M.T. STRIKOUS
GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 

O 9 I S A S *

4645 S. Ashland Avė.,
Otiao vąbmdęą nuo, » iki 4 Ir nuo 6 US 

8 val« vak. Nedaliomis pagal sutarti
Ofiso Tel.; Boulevard 7820

, Namų Tel.: Prospect 1930

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

Lafayąttc 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai ėakaro

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

DR. A; L. YUSKA
2.22 IV. Rt.

kampas 67th ir Artesian Ava.
Telefonas Grovebill 1595

Valandos ado 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
k 7-9 pp pietų, scredėmi po pietą ii 

nedalioms pagal susitarimų

M A* J. GUSSfcN
J , ^LIETUVIS: DANTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomii pagal intartL 
4847 14fft Street, 

u r CICERO, ILL, .
Cicero 1260

r/t. I .r •! it 1 .i,.1..
■ wsBwsi<iiieewweww n > » ...............s....................s. .v,-;

. Hėrtlock 8151

DR. V. S. NARES
/. . ’ / .(Naryauckas) ... .''

^alan&ft į Anttadįrid h 
Kectirtadienj Va&tris pagal teritarMi

. « » . - * T “ ‘

Phtot Bouhvud 7042

Dentistas
o. Ashland Avė.
arti 47th Street

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St.,.Roon 1113 
Telefonai Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel.' Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 
_ vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj* nuo' 9 iki 12 fytt

John Kuchinskas
Lietuvis .Advokatas 
2221 West 22nd Street 

. Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 rjfė iki 8 valaro. 
' Serėdoj it Pėtnyčiėj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas ,

Muito Ofiu, 77 W. Wuhinįton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

j Valandos: 9 ryto iki 4 po piettę

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9. vąL 
4145 Arther Ane. TeL Lafayette 73'57,

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
105 W. Adant St., Room 1642 

Telepbone Randolph 6737 
Vakarais 2151' IV. 22nd St. nuo 6-9 

Telepbone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryta TeL Rcpublic >600

JOSEl’H J. GRISU 
lletarla Advokatą, 

4631 So. Ashland Ai*. 
T e L Boulevard 2800 

Rm. 6515 So. RocktfeU St. .
, Tel. Republic 9725

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

$2 B. 107th Št.------pt»e1 Michigaa Ava.
Tel. Pnllman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverto vik. 
Tek Lafayettt 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS t 

10 Al. CLARK ST. Room 120$ 
1 TeL Central 6166 

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

Arba! 1800 W. 47th St. Laf. B490 
i * Pagal sutarimų

William C. Mitehell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Streei 
Telepbone Hemlock I >23
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Radios

Roseland

ban-

Lietuvių Baletas

mokinių nuo 5

CLASSIFIED ADS

*

iuiK

-. ■*. s. ■

ga
na-

p;a- 
tem
per

PAUL SMITH « CO.
4425 S. Fairfield avė.

Tel. Lafayette 0455

, .■■S.*"'- 
1

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

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

50c I SAVAITĘ. Midgets $8.50. 
hbuji 1932 Philco. taipgi Auto Radi© 
už pusę kainos. 2332 Madison St.

NORIU 
ukį-farmą, 
roj vietoj, 
sklypu žemės netoli Chicagos, arba ne
toli nuo kito miesto ar miestelio. Pra
šom atsiliepti tik per gromatą į Nau- 

Adretaokite: Lithuanian Daily 
, 1739 S. Halsted st., 

susinešiu su jumis ypa-

PIRKTI už cash nedidelę 
arba ir didesnį, jeigu ge- 
arba pirksiu namuką su

T_ Chain” organi-
Ir pasirodė, jog kainos bu-

‘ ‘ žemesnės.
ifsid*rė jog gyvenamoj
MlDWEST STORES”

PARSIDUODA 
gražioj vietoj. 
Charles. UL apielinkėj. 
pagal šių laikų ir daug pigesni negu 
farma ištiktųjų yra verta 
i 
priežastis senatvė, 
ku tiktai (ne ypatiškai) 
visas žinias. RaŠikite 
Office. Box 1475, 1739 
Chicago, III.

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 
pirnios klesos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus —• 

Į Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wa$btenaw

■ —, ■ ■ ———    ■m . .i—— .........     i. .i

TURI BŪTI TUOJAUS PARDUOTA 
Turtinga rezidencija; vartota 60 die

nų; seklyčios setas, kainavo $350, pa- 
aukoju $35; miegamojo kamb. setas 
$50; puošnus valgomojo kam. setas 
$50; importuoti oriental, maži oriental 
$14; Wilton kaurai, baby grand 
nas, poilsio kėdė $14; radio $30; 
pos, pusryčių setas; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Washington. 
Austin 3838

ATYDA. Už morgičių bus par
duotas 2 po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildytas, elektriką, ledaune, 
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.

SLA. 238 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 2^ d. K. Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockvvell 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 rašt. G. Povilaitis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, rugsėjo 2 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Chicaįos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. Rašt. S. Kunevičia.

Lietuvių Vakarinės, Žvaigždės PaŠelpi- 
nio Kliubo susirinkimas įvyksta 2 die
ną rugsėjo,.... 8 vai, vak., G. Cber- 
nausko svetainėj, 1900 S. Union avė. 
Visi nariai ir nauji aplinkatnai malo
nėkite dalyvauti

Prot. rašt. J. Gelgaudas.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas. lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penk
tadieny, rugsėjo 2. 1932, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted st., 
7:30 vai, vakare. Visi kliubiečiai bū
tinai atsiliankykitę, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 4 dieną Šių metų 12 vai. die
nos. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., Chicago, III. Visi 
nariai būtinai privalote dalyvauti, nes 
yra svarbus susirinkimas. Taipgi pa
sirūpinkite apie savo mokesčius draugi
jai, kad neliktumete suspenduoti.

! Valdyba.

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. 'Savininkas su daug metų į>a 
tyrimo šiame biznyje, užganėdins vi 
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

graži farma labai 
gera žeme ere., St.

Kaina yra 
_ i 

Gal sutik
sim ką ir į mainą priimti. Pardavimo 

Atsišaukite laiš- 
ir aplaikysite 
“Naujienos” 

S. Halsted st..

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI pigiai nauji 4 kam
barių stubos rakandai, 3čias augštas, už
pakaly. A. Barkaus, 3253 S. Halsted 
Street.

jienas. AdreSuokitt 
News, Box 147^, 1 
Chicago. Ir as susi 
tiškai.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Šalčiai kratlDČje ar rerklfije rali 
pasidaryti rlmtjjs. Paleng-vinklt 
juos i S minutes su "Musterole”.

“counter-irritant” I Uždedamas 
karta į valandą, Jis turi sutelkti 
pagelbą. Milionu vartojamas per 
20 metų.' Rekomenduojamas dak
taru ir Slaugiu

Jaunutei pakelei išėjimui 
suknelė. Gražiai išrodys iš geltono at
laso arba kokios kitos vienos spalvos 
materijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12 
ir 14 metų a^ižįaųš panelėm.

Norint gauti vieną ar daugiau

dą, pavardę ir adręąa, KI< 
vyzdžio kaina 15 centu, ( 
siųsti pinigus arba; phjto 
kartu su užsakymu, pili 
adresuoti^

Farittig t'or Sale
Ūkiai Pardavimui

EXtfcA BARGENAL. FARMOS

Turime mažų ir didelių farmų India
na, Michigan ir Wisc. valstijose. Par
siduoda labai prieinama kaina, už cash 
arba mainymui ant properčių.

Norėdami pirkti farmą ar mainyti 
namą ant farmos pamatykite mus pir
ma,

Radios
MES DEZAININAME. SUBUDA 

VOJAME, PERBUDAVOJAME Ir pa 
taisome visų išdirbysčių radios. Egza 
minuoti, registruoti technikai. Bite 
laikų* Bile kuf. Elektros reikmenys 
ir patarnavimas./

CAPITDL RĄDIO LABORATORY 
1737 >W. 47th Street t------ ......

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALAUJU pfrmtą morgičių 
$8000 ant mūrinio namo, Namas ver
tės $35,000. 2559 W. 47th st.

Business Service
Bisgnją patj>^ąyimąg,_ 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na 

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

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

Furnished Rooms
RENDON didelis šviesus kambarys 

vienam ar dviem vaikinam $12 į mė
nesį. Prie mažos šeimynos. Bungalovr. 
6740 Maplewood Avė. Hemlock 5685.

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

T . ,-----y—-------

REPORTERIO

SKILTIS
Viešnios iš Balti 

morės
Praėjusią savaitę Chicagon 

buvo atvykusios iš Baftimorės 
p-lės Elena ir Ona Vasiliauskai
tės, jų motina, p-lė FerafiČiu- 
tė ir dar viena jų jauna drau
gė.

Viešnios pasisvečiavo pas sa 
vo gimines, draugus ir pažįsta
mus apie savaitę laiko. Pasisa
kė, kad Chicaga joms labai 
patikusi, tik esą čia viskas per
daug skubiai daroma, kad net 
ir automobiliu važiuojant nega
lima pasivyti chieagiečių.

Apie Chicagos parkus, mu- 
zejus, planetariumą ir kitas į- 
staigas įgijo geriausios nuomo
nės. Sakė, kad norėtų, jogei ir 
senutė Baltimorė įsigytų tokias 
puikias kultūros įstaigas, ko
kias turi jaunoji Chicaga.

Viešnios taipgi aplankė kai 
kurias lietuvių įstaigas. Taio 
lietuviai biznieriai, kaip jų 
viešosios įstaigos padarė malo
naus įspūdžio į viešnias. Ja* 
labai nustebino iškilmingos Dr. 
Karaliaus laidotuvių ceremoni
jos ir tūkstantinės palydovų 
minios. Jos sakėsi, kad 
niekuomet nernač’tįsios, 
tiek lietuvių laidotuvėse 
vautų.

P-lė Ona Vasiliauskaitė

Bank, kad iš jo gauti reikalin
gų kieditų, idant galėtų duo
ti paskolų šeimynoms, kurios 
perka arba stato nnnuis.

Federal Loan Bank atidarys 
knygas pirkimui Šerų. Prie jo 
galės priklausyti visos spulkos 
—ne vien lietuvių, bet ir kita-

dar 
jogei 
daly-

yra 
ankštosios mokyklos mokytoja, 
todėl atlankė kai kurias Chica
gos aukštąsias mokyklas ir uni
versitetus. Nepraleido viešnios 
nepažiūrėjusios nė stok j ardų. 
Jas nustebino nepaprastai tvar
kingas darbas stokjarduose.

Paviešėjusios, viešnios susė
do į savo Buicką ir išvažiavo 
į seną tėvynę Baltimorę.

—Kazys.

bus atidaryta 
nedaliomis nuo

Jau buvo porą sykių minėta 
“Naujienose”, kad yra orga
nizuojamas lietuvių baletas 
(grupių šokiai).

Užvakar atsilankė į “Nau
jienas” to busimo Lietuvių 
Baleto mokytojas, Harold 
Chunick. Su juo pasikalbėjus, 
pasirodo, kad lietuvių jauni
mas gali labai lengvomis są
lygomis išmokti balete šokti.

Sąlygos yra tokios:
1— Turi būti mažiausiai 8 

mokiniai.
2— Amžius 

iki 26 metų.
3— Mokykla 

subatomis ir
2 iki 4 vai. po p.

4— Viso bus duotos 24 lek
cijos. Per tą laiką tas busi
mas Lietuvių Baletas turės iš
mokti 42 skirtingų šokių.

5— Užbaigę mokyklos kursą 
mokiniai gaus paliudijimą.

6— Mokestis už 24 lekcijas: 
nuo 5 iki 16 metų— ,$8.00, nuo 
17 metų ir senesni — $10.00.

7— Užbaigę baleto kursus, 
turės progos dalyvauti teat
ruose ir šiaip lietuvių paren
gimuose ir iš tų parengimų 
šokėjai uždirbs. Taigi laikui 
bėgant Lietuvių Baleto moki
niams mokslas tikrai apsimo
kės.

Si mokykla būtinai norima 
suorganizuoti iki rugsejo-Sep- 
tember 9, 1932. Iki atidarymo 
mokyklos bejiko mažai laiko. 
Taigi, norintys išmokti gru
pių šokius, malonėkite tuojau 
rašyti arba pašaukti telefonu, 
Roosevelt 8.500 ir klausti An
tano Žymonto.

Kaip matote, sąlygos labai 
geros. Tik reikia biskį pinigų 
ir noro pasimokinti gražiai 
šokti. —Antanas Žymantas.

GERB. Naujienų skaityto- 
jos it skaitytojai, prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
kfautuve8,knri(W skelbiasi 
iN k u j '

. .......

tas, kad 
kreditas 

Jie varg- 
Univcrsal

pasirodo, kad Iloiųe Loan 
Ęank atsidarys Kvanstohe, 
Illinois, arti Chicagos, su pen
kiolikos milionų dolerių kapi
talu. Toks kapitalas atidarys 
kreditą spulkoms ir pavie
niams asmenims, kurie galės 
gauti paskolą ilgam terminui. 
Tokio banko atidarymas pa- 
liuosuos pinigų apyvartą pas
koloms ir pagelbės žmonėms 
turėti geresnį užtikrinimą 
Chicagoj ir jos apielinkėj.

— Tomas P. Eivald.

ju nabašninko • artimiausiam 
draugui J. J. Čeponiui už rū
pestingai prirengtą laidotuvių 
programą ir abelnąi rūpinimąsi 
laidotuvėmis. Nors pabašnin 
kas ir prašė, kad g<SHų nebūtų, 
tačiaus jų buvo prisiųsta ne- 
mažąi. Tad visiems gėlių siun
tėjams esu labai dėkinga. Nuo
širdžiai dėkoju naujienįečiams 
ip visiems kitiems nabašninko 
draugams, kurie pildydami jo 
prašymą, gėlių nesiuntė ,betpa- 
,rėme mane finansiniai. Dėkin
ga esu visiems užuojautos laiš
kus be telegramas 'prisiuntu 
siems ii’ visai skaitlingai miniai, 
kuri dalyvavo laidotuvėse.

Dar kartą nupširdžiai dėkoju 
visiems kurio vienokiu ar ki
tokiu nudu paskutinį kartą pa
tarnavo mano mvlimam vyrui 
Dr. A. J. ’Karaliui.

—Bessie Karaliene.

žino- 
savo

Kaip mandrųs jie dabar!

“Vilnies” peckeliai rėkia vi? 
sa gerkle, kad “buržiijtį” laik
raščiai apgaudinėję žmones 
duodami vietos pranešimams, 
jogei Universal bankas gerai 
stovįs.

Iš to riksmo ir džiaugsmo, 
kokiu banko uždarymą pasiti
ko komunistai, žmogus galė- 
mei daryti išvadą, kad štai jų 
įžiurėjimas į dalykų padėtį iš
sipildė ir dar kartą pasirodė 
jip“mandrumas”.

Faktas betgi yra 
už “mandrumą” 
jiems neprikląuso. 
šai taipjau tikėjo
banko tvirtumu, kaip ir kiti. 
Nes ir daugelio komunistų pi
nigai tapo uždaryti bankui du
ris užrakinus. Net vieno pa
čių stambiųjų “Vilnies” ir lie
tuviškų stalinei) šulo — Vinco 
Rudaičio — ir to pinigai už
kliuvo banke, lygiai kaip ir 
jūsų reporterio.

Girtis neužtarnautu kreditu 
yra negražu, o ir neišmintin
ga, nes žmonės gali paklausti, 
kodėl gi “Vilnis” neįspėjo de- 
pozitorių, jei žinojo, kad 
kas užsidarys..

Kas pamišęs?
Vienam musų gerai 

mani veikėjui pakirtus
gyvenimą, korpnierio padėjė
jas išnešė tokį nuosprendį: 
jis papildė saužudystę laiki
nai pamišęs. Šis nuospren
dis patiko lietuviškiems‘ko
misarams ir jie dideliu pamė
gimu atžymėjo koronerio pa
dėjėjo mintį savo ježedniev- 
noj.

Reporteris betgi yra tikras, 
kad nusižudžiusio veikėjo pro
tas buvo kur kas sveikesnis, 
nei ježednievnos redaktorių, 
kurie jau nuo 1918 metų ne
teko lygsvaros. Iš tikrųjų, 
jcžednevnos darbuotojams se
niai turėjo būti paskirta vie-" 
ta . . . sakysiu, kokiame stok- 
jardų tvarte, ba Dunningo ar
ba 
jie

Pereitą pavasarį, baigiantis 
žiemos sezonui, St. Sudentas, 
Roseland Bevera'ge Co. vedėjas, 
buvo surengęs hard time dance, 
kur už žemos kainos įžangos 
itikietą duota valgyti ir gerti. 
Parengimas puikiai pavyko.

Dabar, baigiantis vasaros se
zonui, p. St. Sudentas rengia 
bedarbiams pikniką. Piknikas į- 
vyks ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 4 d., Washington Height 
miškely, prie 107 ir S. May sts.

“Lys ar snigs, ar saulė že
me ridinės— piknikas įvyks”, 
taip pasakė St. Sudentas, nes 
jisai yra nusamdęs Washington 
Heights miškelį ir Strumilo 
svetainę. Jo manymu, piknikas 
turi prasidėti miške, o baigtis 
Strumilo svetainėj.17 Antraip sa
kant—dieną miške, o vakare 
pikniką baigs Strumilo svetai
nėj. Jei lietus lys, tai pikni
kas bus laikomas svetainėj.

—U n tanias.

Lietuvių dainos ir 
muzika Oro bango-

< mis ' ''

Kankakee “akademijoms” 
yra perdaug triukšmingi.

Spulkų metinis 
seimas

p. Bodfish aiškins 
Home Loan Banko 
Carl H. Weber, vy- 

ekzaminuotojas, > duos 
“Dabartines 

technika”;
United States

I Praeito 
vėl buvo 
gražus ’Tadio programas iš sto
ties WGĖŠ, kurį davė Peoples 
Furniture Kompanijos krautu
vės.

šį kartą tarpe gerų daininin
kų pažymėtinai gražiai daina
vo p-nia E. Zabukienė, A. čia- 
pas ir naujas “Peoples Svečių” 
duetas. Iš tikrųjų malonu gir
dėti taip gražias ■ dainas, dai
nuojamas gerai išlavintų daini
ninkų.

Taipgi šiame programe buvo 
gražios muzikos ir naudingų 
kalbų. Dr. M. T. Strikolis kal
bėjo apie sveikatą, o programo 
vedėjas patiekė žinių ir nuro 
dymų apie lietuviškas įstaigas, 
kurios tarnauja musų visuome
nei aprūpindamas visokius gy
venimo reikalus. Tas viskas 
padaro šiuos programas Malo
niais ir naudingais kiekvienam 
pasilaikyti.—Styga.

antradienio vakarą ir 
malonu girdėti tikrai

Smagus patirimas
Aną dieną teko nugirsti labai įdomus 

pasikalbėjimas, kuriame aiškiai buvo 
pasakyta, jog musų ^šeimininkės mėgia 
pirkinėti savo produktus tik tose krau
tuvėse, kurios yra švirios, gerai veda
mos ir kur galinta nusipirkti viską kas 
reikalinga labair prieinamomis kainomis.

Viena šeimininkė sakėsi kitai, kad 
važinėjant po miestą ji tankiai ant 
krautuvių matydavo iškabą “MIDWEST 
STORES”. Tai padarę ant jos didelį 
įspūdį. Bet ji įsitėmijusi tai dar aiš
kiau, kaip pamačiusi tų krautuvių skel
bimus laikraščiuose. Būdami taupi, 
ji neėmė tuojaus ; viską už gryną tiesą, 
bet palygino skelbiamas laikraščiuose tų 
krautvių produktų kainas su kainomis, 
kurias skelbia didelės “Chain” organi
zacijas. —r Ir- pasirodė, jog kainos bu
vo tokios pat arpą dąr žemesnės.

Ir kaip tik atsiyrė jog gyvenamoj 
apielinkėj vieną “MlDtyĖST STORES” 
jį tuojaus į ją atsilankė. Tenai ji su
rado augštos rugies valgomus produktus, 
kuriuos ji tr pirmiaųs pirkdavo, bet 
kainos buvo labai žemos. Ji tuom 
taip susidomėjo, kadSji pradėjo kalbė
tus su žmogum, kuris stovėjo už 
kaunterio. Ir koks buvo jos nusiste
bėjimas, kuomet ji surado, kad tai 
buvo nepriklausonią krautuvė, kurios 
savininkų buvo asrtiuo, kuris stovėjo už 
kaunterio ir jai * patątnavo.

Ji nuolat daba r , lahko tą krautuvę, 
kurioj patarnavimas visuomet yra 
mandagus. kur valgomieji produktai 
yra geriausi ir kur kainos visados būna 
žemos.

Ne tik ji pati 'yra patenkinta, bet 
ji irgi patarė savo draugams ir pažįsta
miems lankyties > f , “MIDWEST 
STORES”. Tai. yra tik vienas pa
vyzdys. Tokių pavyzdžių turime 
daug, >ir tode| ne stebėtina, kad 
“MIDWEST STORES” taip sėkmin
gai gyvuoja ir taip greit plečiasi.

- ! L 1 w-------

r Don’t 
neglect 
Colds

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 37 St.

1 ..

PARSIDUODA arba išsirenduoja
Cleaning, '• Dyeing and Shoe Shine
Parlor, uždėta per 8 metus, gera vieta' 

3328 So. Halsted St.

PARDAVIMUI nesvaiginančių gė
rimų parloris, pigiai arba priimsiu pu
sininką. Aš einu į kitokį biznį. Ma
tyti galima nuo 3 vai. popiet.

1036 W. 69 st.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

.SALESMONAI pardavinėti FORD 
karus, trakus ir pataisoms dalykus, ap- 
saugotoj teritorijoj. * Turi būt vikrus. 
Evans, Schuster Co., 3704 S. Western 
avė.

REIKALINGI dreiveriai Marquette 
Wet Wash Laudry.

6553 So. Kedzie Avė

For Rent
ANT RENDOS 6 kambariai, šviesus? 

už $18.00, ant Imu lubų ir 2 kam
bariai dėl pavienių ar vedusios poros, 
karštu vandeniu apšildomas.

4316 S. Fairfield Avė.

RENDON 4 kambarių flatas.* gera 
vieta, pigi renda. Elektrikas ir mau
dynė. 4217 So. Campbell Avė. Tel. 
Lafayette 7029.

RENDAI 2 kambariai dėl ofiso yra 
visi parankumai. Atsišaukite. Mr. 
Vaitkus, 3333 So. Halsted st.

RENDON 6 kambarių flatas su ge- 
radžium, Rendos $20.00 mėnesiui. 3821 
So.-Lowe'Avė. ■ Tel. Columbus 9248.

* RENDON 5 šviesių kambarių fla
tas, garu šildomas, stikliniai porčiai, su 
garadžium. Rendos $39,00 mėnesiui.

5931 So. Albany avė. i

Furnished Rooms

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

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 bungalovv. Visi tie 
nartai parsiduoda per uždarytų bankų 
receiverius. Mes reprezentuojame 4 
resiverius. Jeigu 'tamsta turke k'teR
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.
809 W. 35th St.

Daugiau, kaip keturi šimtai 
chicagiečių išvažiavo j French 
Liek, Indiana, su Morton Bod- 
fish, Federal Home Loan 
Bank Board nariu priešaky, 
seimauti. Metinis Suvienytų 
Valstijų Statymo ir Budavoji- 
mo Bendrovių (spulkų) Ly
gos seimas prasidėjo rugsėjo 
1 dieną ir tęsis tris dienas. 
Chicagos delegatai susideda 
iš sekretorių ir direktorių, at
stovaujančių 441 spujkų ir 
127 milionus dolerių investuo
tų Cook kaunteje.

Seime 
Federal 
sistemą; 
riausias
aiškinimų tema 
spulkų priežiūros 
P. Whitlock, 
Building and Loan League of 
Illinois vice-prezidentas, pa
rodys rekordą, kurį spulkos 
padarė, būtent, kad Ameriko
je yra apie 12 milionų žmo
nių, kuriems per pirmą 1932 
metų pusmetį spulkos atmo
kėjo nuošimčių du šimtu ir 
tris dešimt du milionų dole
rių*

Spulkos padarė žymų sau
gumo rekordą per pereitus 
depresijos metus. Dvidešim
tam šimtmetyje jos aprūpino 
paskolomis virš 6,500,000 na
mų Suvienytose Valstijose. 
Šiame seime svarbiausias 
klausimas bus: Kaip galima 
duoti savininkams kredito ant 
ilgo laiko — mėnesiniais ap
mokėjimais morgičių?

Federalės teisės atidarė Re
zervų Sistemą, prie kurios 
gali visos spulkos-priklausyti .. 
ir būt j nariais 'Home Loan'laidotuvių. Daug kartų dSkp-’

ai 
va

PADĖKA
Negalėdama’ kiekvienam 

skirai skausmo ir liūdesio
landoj man padėjusiems padė
koti, šiuomi per nabašninko Dr. 
A. J. Karaliaus mylimiausį laik
raštį “Naujehas” reiškiu kuo- 
didžiaušią padėką : adv. F. Ba- 
gočiui už leidimą palaidoti ma 
no mylimą vyrą šalia nabašnin
ko Dr. Domininko Bagočiaus, 
P. Grigaičiui, Dr, A. Montvidiii, 
K. Jurgelioniu!, adv. W. G. Mit 
cheliui ir Dr. M. T. Strikoliui 
už pasakytas gražias kalbas prie 
velionies kArsito; S Rimkui, p 
lei V. Cook, p-lef Grušaitei ii 
Grušui už sudainuotas laidotu
vėms pritaikytas daineles ir mu
ziką. širdingai dėkoju grabne- 
šiąms: K. Adgustinavičiui, P. 
ŠtogiUi, Dr. Męntvidui, J. Meag- 
her’iui, Dr. Šimkui ir Derašiui.

Neapsakomai : esu dėkinga 
“Naujienoms” už suteikimą tiek 
daug vielos aprašymui velionies 

jldarbų, jo tragiškos mirties it

RENDON , didelis šviesus kambarys 
vienam ar dviem vaikinam arba vedu- 
siems. Prie mažos šeimynos. Bungalow. 
6740 Maplewood avė. Hemlock 5685.

PARDAVIMUI pigiai namas su 
bizniu, čeverykų taisymo šapa arba at
skirai. Nemokantį išmokysiu. Biznis 
išdirbtas per 18' metų. Priežastis par
davimo. išvažiuoju Lietuvon.

J. ŽVIRBLIS 
941 W. 33 PI

MADOS MADOS

2977

s

pažymėti 
i savo var- 
ekviėno pa- 

lima pri- 
takleliais 
ig reikia

1789 So.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE




