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Illinois Angliakasiai Naują Uniją
Gillespie konvencija 
vienu balsu nutarė 
atsimest nuo UMWA

B >v" t

I*rie naujės unijos prisidėjo ir 
dalis angliakasių iš Indiana 
valstijos Fryeburg, Me. — Saulės užtemimo paveikslų serija, kuri fa iš lėktuvo rugpjūčio 31 dieną.

. f

Lietuvos Naujienos
Bolševikai dar nori 

pirkti kiaulių iš 
Lietuvos

Veikalas apie Klai 
pėdos bylą

SSSR produktų

Gūllespie, Ilk, rūgs. 2. —200 
Illinois angliakasių unijų loka
lų atstovai šiandien vienbal
siai nutarė atsimesti nuo Illi
nois angliakasių unijos viršinin
kų ir United Mine Workers of 
America ir steigti naują, uniją 
su laikinais viršininkais.

“Policy komiteto” rekomen- 
’dacija, kurią angliakasiai pri
ėmė, skamba sekančiai: “Mes 
rekomenduojame, kad santykiai 
su United Mine Workers oi 
America butų tuojau ir galuti
nai nutraukti ir, kad tuojau 
butų suorganizuotas aparatas 
naujos unijos steigimui.”

Prie šio nutarimo prisidėjo 
ir Indianos valstijos angliaka
siai, kurie į konvenciją prisiun
tė 20 delegatų.

“i-o’icy komitetas", kuris at
stovauja daugiau negu pusę 45,- 
060 Illinois angilaV’sių, yra pa 
siryžęs kovoti prieš $5 algą ir 
ankščiau konferencijoje paskel
bė planą, kuriui tikisi^ atnau
jinti derybas aų_ operatoriais 
dėl naujos algų sutarties ir pa
sipriešinimų prieš $5 algą iš
plėsti i Indianą ir kitas valsti
jas.

Konferencijos pirmininkas 
Čiaudo Pearcy, iš Gillespie, su
sirinkimo pradžioj pareiškė, 
kad jo lankose yra 10,000 pa
rašų angliakasių, kurie reika
lauja unijos viršininkų prašilli- 
nimo. Jis pareiškė, jog tos pe
ticijos bus atiduotos i valstijos 
unijos centrą, ir, jeigu nebus 
paskelbtas referendumas, kad 
unijos nariai galėtų balsuoti 
unijos viršininkų išmetimo 
klausimu, sekantis streikuojan
čių angliakasių žinksnis bus 
atsimetimas nuo U. M. W. of 
A. ir naujos unijos steigimas. 
Pagal valstijos unijos įstaty
mus, referendumo paskelbimui 
užtenka 5% angliakasių para
šų, o viršininkų prašalinimui 
reikalinga 51% visų balsų.

Von Papen dovanojo 
mirties bausmę 5-ms 
Hitlerio mušeikoms

New Yorko majoras 
Walker pasitraukė; 
žada vėl kandiduot

Kaunas.
sindikatas Lietuvoje dar nori 
pirkti kiaulių. Netrukus atvy
ksianti komisija iš SSSR de
rėtis su “Maistu”. Jei suside
rėsią, tai bolševikai Lietuvoj 
pirksią gana didelį kiekį Riau
bų.

Anglijos banko pirmi
ninkas tebevažinėja

Bar Harbor, Me, rūgs. 2. —• 
Anglijos banko gubernatorius 
Montagu Norman, kuris atvy
ko j J. V. incognito ir paslap
tingais sumetimais, tebekonfe- 
ruoja su J. V. bankieriais ir 
valdžios atstovais. Europa ir J. 
V. labai suinteresuotos jo ke- 
lionų tikslu. Paskutinėmis ži- 
niomis išvyko atgal į Angliją.

ORHS,
Chicagai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: (

Nepastovu, j pavakarį gali-
> mas Metus; vidutinis šiaurva

karių vėjas.
Vakar temperatūra buvo 68- 

76 laip,
Saulė teka 6:15; leidžiasi 7:-
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Bausme pakeitė amžinu kalėji
mu su teise ieškoti naujo 
bylcs persvarstymo

Berlynas, Vokietija, rūgs. 2. 
— Mirties . bausmė, paskirta 
penkiems fašistams, kurie Po- 
tempa kaime, Aukštojoj Silezi
joje, nužudė bejėgį komunis
tą, buvo pakeista amžinu kalė
jimu su teise kreiptis į regulia- 
rį teismą ir ieškoti naujo by
los sprendimo.

Pereitą savaitę juos nuteisė 
Beutheno “greitasis teismas”, 
kurį isteigė Ilindenburgo dek
retas. skiriąs mirties bausmę 
politinių riaušių dalyviais.

Bausmę pakeitė Prūsijos fe- 
derąliai komisijonieriai, ku
riems pirmininkavo kancleris 
Von Papenas, kaipo Prūsijos 
ministerių pirmininkas.

Komisijonieriai aiš 
nuteistieji 

eužudė tik 
valandos po

far, kad 
komunis- 

pusant- 
mirties 

todėl jie

ta 
ros 
dekreto paskelbimo, 
apie jį “nežinoję”. Tais sume
timais jie ir nutarę bausmę do
vanoti. Bet tikroji dovanoji
mo priežastis gludi faktč, kad 
Von Papenas norėjo nuraminti 
Hitlerį ir “išimti vėją iš jo 
burių”. Po Bemtheno bylos, 
Hitleris pradėjo prieš V cm Pa- 
peną grąsinimų ir plūdimų 
audrą ir pareiškė kovosiąs iki 
galo “prieš gilotinos^valdžią”.

Ragina “spulkas” 
atidėti namų parda
vimus už morgičius

Frerch Liek, Ind., rūgs. 2. 
—Namų paskolų bankų atsto
vas Franklin W. Fort, kalbė
damas į spulkų (budding and 
loan asociacijų) konvenciją, ra
gino delegatus laikinai atidėti 
namų pardavimus už morgi- 
čius (foreclosures), iki namų 
paskolų bankas galės susitvar
kyti ir pradėti veikti.

17-ką žuvo Rumunijos 
amunicijos sandėlio 

sprogime
Bukareštas, Rumunija, rūgs. 

2.—Nakties laiku, Chitila mies
to amunicijos sandelyje jvyko

sužeidė daug miesto ir apylin
kės kaimų gyventojų. Ratas 
trofoje žuvo 17 kareivių, kurie 
arsenalą saugojo.

Paima, Malorka, Ispanija, 
rūgs. 2. —šios Ispanijos salos 
gubernatorius išleido įstatymą, 
kuris draus moteriškėms mau
dytis dabartiniuose trumpuose 
kostiumuose. 
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Smerkia gub. Rooseveltą už jo 
teisimą; “atsiduosiąs aukš
čiausiam teismui—balsuoto
jams’"

Uždraudė J. V. valdi
ninkams kalbėti apie 

veteranų bonuš

[Acme-P. B A. Photo]

Fryeburg, M e. — Pilno saulės užtemimo paveikslas, 
rugp. 31 d. buvo nuimtas iš lėktuvo. Baltas žiedas yra saulės 

vainikas arba korona.

Ecuadoro sukilėliai 
pasidavė valdžios 

kariuomenei
Quito, Ecuadoras, rūgs. 2.— 

Šiandie sukilėlių kariuomenes 
likučiai pasidavė valdžios ar
mijai ir Quito perėjo iš suki
lėlių i valdžios rankas. Laiki
nu šalies prezidentu bus sena
to pirmininkas Alberto G. Mar
ti nez. Sukilėliai rėmė konser- 
vatyvą Neptali Bonifaz ir mė
gino įkelti jį j prezidento vietą. 
Mūšiai tarp abiejų pusių buvo 
gana smarkus.

Himalajų kalnų ekspe
dicijai nepasisekė

Trostberg, Vokietija,, rūgs. 2. 
—Iš Vokietijos—J. V. 
jų kalnų ekspedicijos 
Fritz Bechtold, gauta 
mas, kad ekspedicijos
tai negalėjo užkopti Himalajų 
kalnų, Azijoje, dėl kelių narių 
susirgimo.

Himala- 
vedėjo, 

praneši- 
alpinis-

Rusijoje^ maisto kai 
nos vėl pakeltos

Maskva, Rusija, rūgs. 2.— 
Antru kartu šiais metais val
džia išleido dekretą, kuriuo pa
kelia maisto produktų kainas. 
Kiaušinių kainos pakeltos iki 3 
rublių už 10-tj, ($1.50), mėsos 
kainos iki 2 rublių 12 kapeikų 
ir 1.1. Naujos kainos ypatingai 
palies svetimtaučius.

Buvęs Ispanijos kara 
liūs puolė mušti fo

tografą
, c - v"' '•

Budapeštas, Vengrija, rūgs. 
2.-7-Ispanijos eks-karalįus Al
fonsas,’ dabar viešis Vengrijos 
sostinėje, Budapešte, 
mušti laikraščio fotografą, kuo
met tas mėgino nutraukti pa
veikslą “karališkai didenybei” 
bevalgant.

puolė

kuris

---------------------------r

Gubernatoriai eis 
ūkininkams i 

pagalbą
Dės Moines, Iowa', rūgs. 2. 

—Iowa. Minnesota, North Da- 
kota ir Ohio gubernatoriai pri
ėmė streikuojančių ūkininkų or
ganizacijos pasiūlymą dalyvau
ti konferencijoje, kurios tiks
las bus mėginti išrišti ginčą 
tarp ūkininkų ir pirkėjų dėl 
žemų ūkio produktų kainų. 
Konferencija' įvyks rūgs. 9 d.

Paraguajus atsisako 
sudaryti paliaubas 

su Bolivija
Washington, D. C. rūgs. 2.— 

Vakar Para'guajaus vyriausybė 
atsisakė priimti paliaubų pa
siūlymą ginče su Bolivija. Abe
jos šalys riejasi del-Gran Chaco 
teritorijos, dinčas jau nusi
tęsė apie 50 metų, bet šalys ne
pajėgia jo likviduoti.

New York, rug-i. 2. —Vakai 
“Naujienose” buvo pranešta, 
kad New Yorke kalbama, jog 
miesto majoras James Walker 
planuojąs rezignuoti iš vietos 
ir sekančiuose rihkjmudse vėl 
kandidatuoti. I

Pranešimai išsipildė, nes tą 
patį vakarą Walkeris pasitrau
kė, parašydamas gubernatoriui 
F. D. RooseveltUi aštrų laišką, 
kuriame nurodė, kad prieš jį 
vedama gubernatoriaus byla' už 
kyšių ėmimą ir nusikaltimus— 
“nesutinka' su Amerikos d va

• * rM' n... < ♦ • .

šia, buvo pasityčiojimas iŠ teis
mo autoriteto, pamėgdžojimąs 
ir gubernatoriaus autoriteto 
peržengimas”. Toliau kalba, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
atsiduosiąs “aukščiausiams teis, 
mui”—balsuotojams, kurie vėl 
jam suteiks majoro vietą, jį iš
teisins ir panaikins visus “pra
manytus kaltinimus”.

Dabar vakanciją laikinai už
pildo New Yorko aldermanų ta 
rybos pirmininkas JosepH 

McKee. Ginčas tarp politikie
rių eina apie rinkimus. Kai ku
rie reikalauja, kad naujas ma
joras butų renkamas šiais me
tais, lapkričio mėnesį ,laike vi
suotinų balsavimų; kiti vėl 
tvirtina, kad reikia prisilaikyti 
nustatytos tvarkos miesto sta
tutuose ir paskelbti rinkimus 
tik 1933 metais. Be to, abejo
jama' ar Walkeris ištikrųjų kan 
didatuos, nes demokratų parti
jos bosai New Yorke skelbia jo 
kandidatūros nerenisią.

Washington, D. C., rūgs. 2 
—J. V. Civil Service Commis- 
sion išleido įstatymą, kuris 
draudžia J. V. valdininkams i) 
jų šeimynoms išreikšti- 
nuomones vetera n bomf 

išimu.

Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterija šiomis dienomis iš
leido svarbų leidinį apie Klai
pėdos bylą. Leidinys pavadin 
tas “Kaipėdos krašto statuto 
aiškinimo byla Hagos tribuno
le”. Mat, sąryšy su dabar 
svarstyta Hagoje Klaipėdos by
la, norima supažindinti lietuvių 
visuomenę su visa bylos eigj 
nuo jos pradžios iki paskutinių 
dienų.

Leidinio pirmoje dalyje kal
bama apie bylos kilimą. Joje 
sudėtos" visos notos, kuriomis 
keitėsi Lietuvos ir Vokietijos 
vyriausybės. Be to, oficialiais 
dokumentais atvaizduoti įvykiai 
Klaipėdos krašte
Betcherio kelione i Vokietiją— 
iki jo atšaukimo iš direktorijos 
pirmininko pareigų. Antroj da 
ly informuojama apie bylą Tau
tų Sąjungos taryboj ir apie jos 
tolesnę eigą iki Hagos tribūno 
lo ir galop trečioj daly kalba
ma apie bylą Hagos tribunole.

sąryšy su .
savo

klau

Olandijoje sustreika 
vo jurininkai

Grąžina į darbą už ve 
teranų bonus praša

lintą paštininką
New York, rūgs. 2. —Sulau

kusi 91. metų amžiaus, mirė Ma
tilda' Ziegler, kuri įsteigė ir sa
vo lėšomis leido mėnesinį laik
raštį akliems.

Tokio, Japonija, rūgs. 2. — 
Japonijos telegramų agentūra 
praneša, kad netoliese Harbi- 
110, japonų kariuomenė nužudo 
300 kiniečių sukilėlių, kuomet 
šie , užpuolėAuta geležinkelio 
stotį.
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DEL DARBO DIENOS 
.ŠVENTĖS PIRMADIENY, 

RUGSĖJO 5 DIENĄ'

Naujienos neišeis ir Nau- 
jienų ofisas bus uždary
tas visą dieną. 1 \ ’

/ ?

N. Administrącija.

- L1 . , '■

' IB.sga, Olandija, rūgs. 2. —- 
Nuo ekonominio krizio kenčiąs 
Olhrtdijos prekybinis laivynas 
gavo dar vieną’ smūgį, kuomet 
Į streiką išėjo jurininkai. Visa 
komunikacija su Amerika, Af
rika ir Azija nutraukta. Dėl 
streiko į New Yorką neišvyko 
Holland-American line laivas 
“Rotterdam”. Paskutiniu 
k u dėl depresijos apie 60% 
vų stovėjo uostuose tušti.

lai
bi’-

Vokiečią lakūnas Gro
nau pasiekė Japoniją
Hokkaido, Japonija, rūgs. 2. 

—Vokiečių lakūnas kap. Von 
Gronau ir trys bendrakeleiviai 
skrundą apie pasaulį, pasiekė 
Japoniją. Iš J. V. jie skrido 
į Alaską, per Aleutų salas į 
Paramushiru, Japoniją.

Los Angeles, Cal., rūgs. 2.— 
Garsus filmų artistas Charlie 
Chaplin laimėjo bylą prieš di- 
vorsuotą žmoną, Litą Grey 
Chaplin, kuri buvo pasiryžusi 
paversti jo du sūnūs “ekrano 
žvaigždėmis. Chaplinas buvo 
tam priešingas.

SSSR, prakybos atsto
teigs ir Klai- , 
pėdoje

Kaunas.—Teko sužinoti, kad 
SSSR yra nusistatę artimiausiu 
laiku Klaipėdoje įsteigti savo 
prekybos atstovybę. Klaipėdon 
busiąs atsiųstas ir torgpredas.

Mirė seniausias knyg- 
nešys

Tėti) vinų vienk., Pasvilio 
vals., iškilmingai palaidotas lic 
pos pabaigoj miręs seniausias 
Lietuvoje knygnešys, senelis 
Simanas Gumbelevičius. Už sa
vo pasidarbavimą buvo apdovA 
notas dviem medaliais: nepri
klausomybės ir Vytauto Di

džiojo. Pernai vasarą iškilmin
gai šventė savo aukso vestuvių 
jubiliejų ir gavo daug sveikini 
mų raštu ir telegramomis: Resp. 
Prezidento, p. ministerio pirmi
ninko. švietimo ir žemės ūkio 
ministerių ir kt. Per laidotuves 
velioniui paminėti buvo pasa
kyta eilė kalbų* kuriose iškelti 
jo nuopelnai.

Washington, D. G., rūgs. 2. 
—Pašto departamento viršinin
kas gen. Brown pranešė Hoo- 
veriui, kad Gary, Ind., pašti
ninkas, kuris buvo prašalintas 
už agitavimą už bonų išmokėji
mą, yra grąžintas į darbą. Vir
šininkas Brovvn pareiškė, kad 
“J. V. laisva šalis ir kiekvie- i
nas turi teisę išreikšti savo 
nuomonę.”
.V -. VA - ■ ..... .........................

Turkija, prisidėjusi prie 
T. S., nenutraukė su

tarčių su sovietais
Istaubul, Turkija, rūgs. 2.— 

Turkija, kuri nesenai įstojo į 
Tautų Sąjungą, padarė tai su 
sąlyga, kad Turkija neprisidės 
prię bendros Gėnevos akcijos 
prieš Rusiją ir kad draugišku
mo ir sąjungos sutartys su Ru
sija nėbus nutrauktos.nutrauktos.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEI APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GRlEITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —
A , . t "f: ’ ‘

Pinigų Siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATPARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 val.
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[korespondencijos
Springf ield, III.

Iš angliakasių kovos lauko

Unijos viršininkai vėl triukš
mingai paskelbė, jog visi tie 
angliakasiai, kurie negrįš dirb- 

’’ ti, bus iŠ unijos pašalinti. Kaip 
žinia,, tai jau nebe pirmas gru- 
mojimas. Tačiau daugelis ang- 

’ liakasių jokio dėmesio į tai ne
kreipia. Streikininkai ne tik 
yni pasiryžę kovą vesti toliau, 
bet tuo pačiu laiku imti už 
kalnieriaus Lcwisą. Dalykas 
toks, kad vasario 13 d. 1931 
m. prieš John L. Lewisą buvo 
išimta drausmė (injnncticn), 
kad jis nesimaišytų į 12-to 
distrikto reikalus. Tą drausmę 
jis dabar sulaužė, tad streiki
ninkų vadai planuoja jį pa
traukti atsakomybėn už teis
mo paniekinimą.

; Daugiau to, planuojama už
vesti bylą prieš Franklin kaun- 
tės viršininkus, kurie sušaudė 
ir sugadino angliakasių auto
mobilius. Bylos vęidimui nori
ma gauti pagarsėjęs Chicagos 
advokatas Clarence Darrovv. 
Tik nėra dar žinoma, ar Dar
rovv apsiimu, kadangi pasta
ruoju laiku jo sveikata yra pu
sėtinai susilpnėjusi.

Prie progos neriu keletą žo
džiu tarti Wcst Frankforto fie- 
tuviams angliakasiams. Tos 
apylinkė* angliakasiai, o kartu 
ir lietuviai, buvo patys pirmie
ji, kurie pasipriešino smurtu 
užmestos sutarties priėmimui. 
Po to griežtai pasipriešino ir 
Springfieldo angliakasiai. O 
žiūrėkite, kas dabar pasidarė? 
West Frankforto angliakasiai 
jau eina dirbti ir paniekino 
duotą pasižadėjimą laikytis 
vienybes. Kur darbininkiškas 
solidarumas ?

šiomis dienomis įvyko mai- 
nierių mitingas. Komunistai at
sinešė keletą tūkstančių lape
lių ir padalino juos susirinku
siems. Tačiau mainieriai į tuos 
lopelius jokio dėmesio neat
kreipę, — jie juos numetė 
ant žemės ir sumindžiojo. La
pelių turinys buvo maždaug 
toks: mainieriai privalo tuoj 

- prisidėti prie komunistų parti
jos, ir tada viskas bus gerai. 
Bet tie “gelbėtojai” nėra pa
geidaujami, nes mainieriai ge
rai žino, jog komunistams ru
pi tik drumsti ramybę ir ar
dyti vienybę.

% Keikia pasakyti, kad Spring- 
ficlde tarp angliakasių yra di
džiausia vienybė, — nei vie
nas jų neina dirbti. Pas visus 
yla didžiausias pasiryžimas ko
vą tęsti ligi galutinos pergales. 
Fcabody kompanijos boseliai 
giriasi, kad jų kasyklose dar
bai jau prasidėjo. Bet tai tik 
blefas. Tose kasyklose dirba 
koks desėtkas boselių, tai ir 
viskas. I tą faktą aš ypač no
riu atkreipti lietuvių dėmesį, 
kad jie neklausytų boselių, ku
riems lupi darbininkų vienybę 
suardyti.

Angliakasiai dabar turi ne
mažai juoko iš Lewiso pareiš
kimo. Tas ponas vietos laikraš
čiuose paskelbė, kad jis anglia
kasiams visus nusidėjimus do
vanosiąs ir užmirsiąs viską, 
kas per paskutinius dešimtį 
metų įvyko, jeigu tik jie grįš 
į darbą!

Tai yra . tik pasityčiojimas 
iš angliakasių, ir daugiau nie
ko. Atskaitos rodo, jog per 
metus laiko buvo išmokėta jam 
algos $12,000. Kelionės išlaidų 
jis .pridarė $43,000. Organiza
vimui angliakasių išleista. $44,- 
00Q. O tuo tarpu niekas neži
no, kad kur nors butų anglia
kasiai suorganizuoti. Kaip tik 
priešingai, — ir organizuoti 
angliakasiai jau baigia krikti. 
Tai vis Lewiso nuopelnai.

Kiek jis angliakasių yra mė
giamas, tatai parodo 'tas fak
tas, jog be sargybos būrio jis 
bijo ir nosį iškišti. Prieš jį bu

vusiems viršininkams to nerei
kėjo daryti, kadangi jiems rū
pėjo angliakasių reikalai. Jie 
dirbo unijos naudai, ir todėl 
angliakasiai juos gerbė.

Agliakasiams dabar nieko 
kito nebeliko daryti, kaip tik, 
kaip galima greičiau, atsikra
tyti nuo tų lupikų. Dabai- yra 
šaukiamas 12-to distrikto de
legatų susirinkimas, kuris tu
rės nutarti, kokiomis išlygo
mis mainieriai galės grįžti į 
darbą. Bus taip pat dedama 
pastangų, kad pašalinti senąją 
unijos valdybą.

“Naujienų” Skaitytojas.

Benld, III.
Is angliakasių kovos lauko

Referendumas turėjo pa
tvirtinti padarytą sutartį su 
anglių kasyklomis. Pirmi bal
savimai parodė, kad didelė 
dauguma angliakasių yra 
priešinga tai sutarčiai. Tąsyk 
sumanyta padaryti antrą refe
rendumą. Unijos viršininkai 
pradėjo varyti smarkiausią 
agitaciją ir net grūmoti tiems 
angliakasiams, kurie stojo už 
sutarties atmetimą.

Įvyko ir antras referendu
mas. Bešališki tėmytdjai tvir
tina, jog didelė dauguma an
gliakasių padavė savo balsus 
už sutarties atmetimą. Nežiū
rint į tai, distrikto viršininkai 
pareiškė, jog sutartis ratifi
kuota ir tuoj oficialiai jiasira- 
šė ją.

Kilo didžiausias triukšmas, 
kada balsų skaitytojas prane
šė, jog dalis blankų su balsa
vimo rezultatais tapo pavogta. 
Tačiau angliakasių atstovai, 
kurie dabojo balsų skaitymą, 
visai ką kitą sako: jie Tvirti
na, jog niekas tų blankų ne
vogė. Dalykas buvęs tokis: 
blankus buvusios išneštos iš 
banko trobesio ir įmestos J 
automobilį, kuris priklauso 
Fox Hugl es, Illinois anglia
kasių vicc-prezidentui.

Kai tas suskymuotas balsų 
išvogimas įvyko, lai tuoj John 
L. Lcvvis ir Walker paskelbė 
“nepaprastą padėtį” ir su an
glių kasyklomis pasirašė su
tartį. Angliakasiai, žinoma, 
negalėjo tylėti. Jie pamatė, 
kad viršininkai tiesiog nori 
juos parduoti. Todėl jie nuta
rė ramiu budu kovoti prieš 
tos sutarties priėmimą, — ne
grįžti į darbą.

Rugpiučio 14 d. šiame mies
te susirinko daugumos lokalų 
atstovai ir atlaikė konferenci
ją, kur buvo nutarta pikie- 
tuoti kasyklas. Angliakasiai 
yra priešingi prievartai. Todėl 
ir pikietininkams yra griežtai 
draudžiama turėti bent ko
kius gnklus. Svarbiausias pi- 
kietininkų ginklas4 yra faktai 
ir argumentai. Jais jie ir nau
dojasi. Jie stengiasi argumen
tais įtikinti einančius į darbą 
mainierius, kad jie prisidėtų 
prie bendros kovos ir neardy
tų vienybės. Tiesa, įvyko keli 
krutini susirėmimai. Bet tai 
ne dėl angliakasių kaltės. 
Kiekviename atsitikime šerifų 
ir anglių kompanijų mušeikos 
užpuolČ rainius ir beginklius 
angliakasius ir neleido jiems 
naudotis konstitucinėmis tei
sėmis.

Angliakasiai tikisi laimėti 
kovą, ir jie tikisi tą kovą lai
mėti ramu budu, — pikieta- 
vimu ir šaukimu teisėtų mi- 
tirigų. Angliakasiai gerai su
pranta, kad -ta kova bus neį
manomai sunki, bej vienybėj 
galybė, — kovą bus vedaipa 
tol, kol laimėsime žmoniškes
nes gyvenimo sąlygas.

• —A. L4is.

GERR. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi, 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi ( 
N n u j i e n o s e.
...... .......... .......-.......... ............

H, Povilonis. • , • *

KODĖL IR KUR EI
TI AUKŠTĄJĮ 

MOKSLĄ
*

(Skiriu Litbuanian University 
Club kolegoms)

Musų dabartinė kultūra, 
plačiąja to žodžio prūsine, 
yra grynas nuopelnas mokslo 
ir meno. Tai yra įamžinimas 
tu kilniu proto darbų, kurie 
pažymi progreso impulsą. 
Kultūros pionieriais, žinomu, 
yra mokslininkai genijai.• Ne
paprasto gabumo dėkai ir ne
pailstančiu troškimu ieško 
mokslo tiesos, jie palieka am
žinus pėdsakus kultūros isto
rijoj. Panagrinėjus kai kurių 
genijų biografijas ir jų asme
nini charakterį, kaip, pavyzd
žiui, Ncwton’o, Shakespeare’o,1 
Marx’o, Pasteur’o, Marconi, 
Einstein’o ir kitų, tenka kon
statuoti, kad juose visuomet 
pasireiškė originalumas įgyti 
tvirtą mokslo pamatą. Tam 
pasiekti jie plačiu mastu tyri
nėjo įvairiausias mokslo siste
mas, važinėjo po įvairius 
kraštus, palaikė tamprius ry
šius su daugeliu mokslo įstai
gų, ir tokiu budu išvystė sa
vyje nepaprastai plačią pa
saulėžiūrą.

Kas kita yra su tais intelek
tualais, kurie panašaus ori
ginalumo tyrinėti arba pasi
švęsti grynam mokslui neturi, 
jie—lieka lyg išsijotais pelais, 
nieko gero žmonijos gerovei 
nesuteikiančiais. Tokių yra 
milijonai, ypač dabartinės 
moksleivijos tarpe. Priežastis 
visam tam yra per daug su- 
materialėjęs mokslo suprati
mas. I mokslą dabar daugelio 
žiūrima kaipo į amatą, kaipo 
į melžiamą karvutę, o dar kai 
kuriais atvejais, kaip į gar
bės arba karjeros susikūrimą. 
Mažai yra kreipiama domės į 
prigimtą palinkimą talentą. 
Daugiausia pasirenkama stu
dijuoti ta mokslo sritis, kuri 
butų pelningesnė, ^įtrbą kuri 
suteiktų daugiau popūliariš- 
kumo.

Statistiškai (panagrinėjus, 
pastebėsime, kad daugiausia 
yra studijuojama medicinos 
ir teisių mokslas, nes papras
tai yra manoma, kad tos rų- 
šies profesijos yra pelninges
nes. Taigi ir nenuostabu, kad 
taip daug šios profesijos in
teligentų ir pseudo-inteligen- 
tų turime.\

Materialis mokslo reikšmės 
įvertinimas tai]) pat propor
cingai santykiuoja su kiekvie
nu rasės, valstybės ir net ats
kiro asmens charakteriu. Pa
vyzdžiui, žydų tarpe rasime 
daugiau ekonomistų, daktarų 
ir advokatų, negu kitokių pro
fesionalų. Italai ir rusai dau
giausia fantastikai idealistai, 
todėl ir jų tarpe daugiau me
nininkų ir politikos veikėjų.

Europiečiai abelnai daugiau 
teoretikai, svajotojai ir meno 
mėgėjai, negu amerikiečiai, 
per . tatai ir mokslo sistema 
pas juos daugiausia pagrįsta 
teorijomis ir menu, tuo tarpu 
Amerikoj praktika ir bizniu. 
Kuri iš tų sistemų butų tobu
lesne, -r- palieku spręsti kiek
vienam, asmeniškai išbandžiu
siam, tai yra apsilankius ir 
pastudijavus po įvairius kraš
tus. Nes lik tyrinėjant, tik 
analizuojant galima pažinti 
tiesą. Taigi labai ir labai svam
bu yra pažinti įvairių mokslo 
įstaigų nietodus, o dar svar-i 
biau — susirasti sau tinkamų 
“alma matei’”, kurios įtakoje

/" ■ ...... ......... ...... '<■"*»%
DR. B. STEVENS

MARSHALL FIELD ANNĘX
■ 24 North Wuba$h Avė., 

Suite 1 134-1 136 Tel. Central 3588
Ai specializuojups sekamose ligose

. &e ’Opefacijos 
Hernia (Ruptura) ,Goiteris,
V arkose Veįns Hemorpidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)’ >

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui gaįvos odos ir augini-, 
ttiui plaukų. , -

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

Nedėjiomis pagal sutarimą. (
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NAUJIENOS, Chlcago, BĮ. 
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kultūrą ir istoriją, pagyventi 
sveiku oru, na, ir pagaliau 
pamėgti musų krašto gyveni
mą.

Pažinti plačiau mokslą ir 
pasaulėžiūra, palyginti įvai
rias sistemas,—rtai yra login- 
ga išvada.

Tie, kurie siekia gryno mo
kslo, neturėtų jo materiališkai 
įvertinti. Neturėtų pasitenkin
ti vienos tik mokyklos auklė
jimu. Neturėtų taip pat sku
bėti, kad tik išsėdėjus grei
čiau mokyklos suole keturis 
ar daugiau metų ir įsigijus 
gražiai remuotą diplomą su 
įvairiais B. S., M. S., D. S., 
Ph. D. ir tt. titulais.

Mokslas neinatuojamas ma
terialiu mastu. Tie, kurie sie
kia jo, pirmoj eilėj turėtų ie
škoti uni^ersalės liesos pažini
mą, o ne vien tik dėl karjeros

butų tinkamai išvystytas inte
lektualia subreųdiiųas. Kiek
vienas aąlnonįngas mokslei- 
vis-ve turčtų gerai ąųsipąžįnti 
ne lijk su savo apylinkės arba 
šalies mokslo įstaigomis, bet 
taip pat 4r sų kįĮo kdnUpen-; 
to, ypatingai Ęųjropįųs, O tas 
atsiekti gulima .tik pastudija
vus ir aplankius žymesnius 
mokslo centrus. ’

Europos studeiltija taip ir 
daro, studijuoja visur. Važiuo
ja net į Suvienytus Valstijas 
arba kitur. Kūd tai tiesa, rodo 
nemažas jų skaičius studijuo
jančių čia Chioagoj ir apylin
kėje (priskaitonia virš 500 
europiečių studentų, iš kurių 
6 lietuviai). 'Amerikiečiai šiuo 
atvėju žymiai skiriasi. Nežiū
rint to, kad Europoj jnokslo 
štandardas žymiai aukštesnis, 
nežiūrint to, kad mokslas eiti 
teii penkis sykius mažiau kai
nuoja, visgi amerikiečių stu
dentų palyginamai mažas skai 
Čius Europoj studijuoja. 

, f

Net ir čia, Amerikoj, jie ne
mėgsta kilnotis iŠ vieno uni
versiteto į kitą ir štai dėl to 
čia pasireiškia siaura jų pa
saulėžiūra — siaurose profesi
jos ribųse. . M i

Abelnai eųrapitetis studen
tas žymiai skiriasi nuo ame
rikiečio. savo charakteriu, nes 
jis yra auklėjamas kitokioj
mokslo atmosferoj. Objekty
viai žiūrint* pas vienus ir ki
tus žinoma daug teigiamų ir 
neigiamų charakterio pusių. 
Europiečiai, pavy«džiui, serga 
politine — amerikiečiai spor
to epidemija.

Europietis studentas pasižy
mi daugiau rimtumu ir išdi
dumu — amerikietis gi naivu
mu ir humoristiškumu. Atro
do, butų geriau* kad ameri
kietis studentųs-te turėtų dau
giau europietiškumo, o euro
pietis amerikoniškuiųo- Pa
pildymui reikėtų Idbiau susi
artinti su vieni antrais. Ypa
tingai Amerikos lietuvių stu
dentija turėtų labiau susigi
miniuoti su musų'užjūrio ko-

z - . ■ » *
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arba dėl amato mokintis.
Mokslas, lyg sveikata, pada

ro žmogų laimingu, nežiūrint 
kur jį likimas nubloškia.

JUOKAI

Šeštadienis,* rūgs? ’Š, 1932

Numato kame dalykas.
Rezorto savininke: — Ar 

poniutė dabar, tik po savaitės, 
rengiatės važiuoti? Juk keti
note pasilikti čia keturias sa
vaites!

Viešnia: — Taip, ketinau 
pasilikti, bet kada parašiau 
apie tai savo vyrui ir papra
šiau prisiųsti pinigų ketu
rioms savaitėms, tai jis pri
siuntė man pinigų, kad pasi
likčiau aštuonias savaites. 
Taigi matai, ponia, kad turiu 
tuoj aus gryšti namo.

. .. r,‘ ' " *

Teisėjas: — Slfundeja sako, 
kad tu bandei ją , užkabinti 
gatvėje.

Kaltinamasis: — Mat aš ieš
kojau savo pusseserės, kurios 
niekad nehuvah matęs. O man 
buvo atpasakota, kad ji yra 
labai ' graži brunetė, labui 
gražios figūros, puikių mų- 

pasirčdžiusi
gražios figūros, 
nierų, gražiai 
ir

Skundėja: — 
jau, aš atsiimu 
prieš šį poną. Kiekvienas gali 
padaryti tokių klaidų.

Ponas teisė
davo skundą

■II — — .,1 ■■■ ■■■ I

DIDŽIAUSIS

THE BORDEN COMPANY, Dept. FL-4 
350 Madiedn Avė., New York, N. y.

Meldžiu prisiųsti man dykai kopijų nau
jos “Baby'a AVolfare.”

Vardas..............................  j.....'.___________ _čia butų gražus- pavyzdys, 
jeigu nesenai įsikūręs Lietu
vių Universiteto Studentų klu
bas ir abelnai sąmoningi tė
vai paskatintų musų jaunuo- 
lius-les aplankyti ir pastudi
juoti musų garbingoje mokslo 
įstaigoje, tai yra Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune.

Kas paprastai . mano, kad 
musų šalis nieko gero neturi, 
tas apsiriktų neigiamai ma
nydamas apie musų universi
tetą. Profesūros personalu, 
biblioteka, laboratorijomis ir 
abelnai mokslo stąndardu V. 
D. Universitetas stovi gana 
aukštai. Tik, žinoma, erdvės 
atžvilgiu, rūmų puikuųni ir 
studentų skaičiumi žymiai 
skiriasi.

Pastudijavę bent porą metų 
Kaune, musų jauniiolis-lė par
sivežtų gana didelį žinių ba- 
gažą-

Turėtų progos išmokti ge
rai savo kalbą ir kitas kalbas, 
ištobulinti meninius palinki
mus, pažinti savo šalies bočių

LIETUVIAI RAOIO DAKTARAI
Paturiu, kfj J,,su

1— PERŽTUHEK Ur Alsų Ratilo yra gerai 
sukonoktuotas l elektros autlota.

2— PERŽIŪRĖK ar visos tūbos dėka.
3— PERŽIŪRĖK antena—Plaukinius Ra
dio (IratUs—ar n5ra atsilitlosavę. Jeigu 
negalite surasti priežasties, tai pašaukite 
mus. Už Vieni} Doleri tuos sutaisysime jti- 
sų Radio.—Mes taipgi parduodam Radlos 
visų išdirbysčių už žemiausias 
Chlėagoje.
General Radio Store

ElectrodeelMrtkaa-rrRadlp * Inžinierius 
3856 Ąrclter Avę., Chięago 

Del.'-iXĖA¥i-ME''ėi.o&

kainas

M O T E R Y S le^ava. i' a? i Kn

Pasidaryti Hųtem
Ateikite Ir lebldte .U
mums išaiškėti 
Heinf Sistemą Gro* 
zes KulruMS, kuri J 

tokia M k-, • 
minga per daugel] j 
metų. Dieninės . ir 
vakarinės Mėses. . 
“Išmokite HEJM 
BTOĄ ir5užsWb-' 
kitę daiig pirtigtp" ,

HEIM SCtjOOL
. QF BfeAUf Y CVLTURĘ 
1019 W. 63d St. Ėnglėwood 4634 
m »■!!■■*  .........  nmminii i.iiiu.i.iniiini<■  

Adresas 
Miestas. Vol8t;

Moderniška Dentiste 
rijos {staiga

Men nupirkome
Jeigu GERAS . __ T__, ____ ______ ,

MEDŽIAGOS, ŽEMOS KAINOS ir KRE
DITAS ki> noro Jum** reiškia, me» bUHime 
dėkingi, Jei duokite intimg progoH įtikin
ti Jus, kad nn*H galime patenkinti KIEK
VIENA RElkALĄ dcnthteriJoK orlty.

PASTEBĖKITE ŠIAS KAINAS: 
TAtrankinutH be skausmo f

trio specialistas ]>er virš. 20 metų. 
1“' ’ ‘ • ____ .....

22 k. Arikso Crpjvns ..........

Lieto Ąnkso Inlays ......... .
Garantuota pritaikyta’ I’late ____ _____
Mos duodamė kreditų. Darbas užbaigtu
mas ant karto. įnikite ftefiis mčiroslus iš- 
šlmok^jiniui.
Visas darbas su raštiška DEŠIMTIES 

M ET V garantija!
THE LOGAN DENTISTS

1401 $o. Halsted St.
S. Ė. Coi> 14 aųd Ilųlšted Sts.

Tch’phone C ANA t, 0222

oflsus Dr. Zipperinaii 
DARBAS, G Kili AI'SIDS

IfitraiikimtiH be NkaiiHino ................ $1.00 
Trankia Dr. T. 11. Logan, dantų trauki

nio HpeciallHtaH per vlrft, 20 metų.
FilIlngH tiktai nuo .................  $4.00
22 k. AukHo Cro)viiH .........   $5,00
Brklge work ............ '■................... $5.00

«$6.00 
,$8.00

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelionė

t^ptauKimoj is Ncyj Yorkbi

M.L.“GRJPSHOI.M.” Rugsėjo l 
M.L.“KUNGSHOLM?’ Rugsėjo 15 
s.s*4P1<g>ttningholM” ” 22

Spalių <4, 
Spalių 13 

$.S.‘WOTTNINGHG€M.” 25 
l^fortnącijps ir iliustruotu cirku- 
liĮPtis, su žemįftpių lietusių kalboj

• įfaurianias pas» rhusų agentus atba 
raštirfėja: "• ‘ • i

Swedisli American Line 
181 'N. Michigan Avė. Chicągo,Ill.

ŲjlMERIKOS
U

Dideliais Naujais ir 
Moderniškais Musų 

Motorlaiviais

BARGENM
ANT

5 IR 

RAKANDŲ 
. SIŪLOMA

PEOPLES 
FURNiTURE CO. 

KRAUTUVĖSE
metus, kad 
sveikus vy-

ir rekomen-

MOTINOS!
EAGLE HHAND 

Subudavojit Tvirtus Kaulus 
Ir Sveikus Kanus

Yra labai svarbu pasirinkti tokį kū
dikio maistą, kuris yra lengvas su
virškinti ir kuris taipgi suteikia jūsų 
kūdikiui reikalingus elementus, kad 
išvystyti natūrali augimą. Eaglc 
Brand buvo motinų vartojamas per 
septynios dešimt penkis 
išauginti? jų kūdikius į 
rus ir moteris.

Jis yra indorsuojamas
duojamas gydytojų deki jo augštos 
kokybės ir vienodumo. Yra saugu sa
kyti, kad daugiau kūdikių buvo sėk
mingai išauginta su Eagle Brand ne
gu su kitais kūdikių maistais bend
rai imant.
DYKAI- Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis neina svarumam 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eaglc Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Wclfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

¥>rand
C3XNDENSE0

Mf/fc
GARSUS ŽOLIŲ DAKTARAS- 
SPECIALISTAS IšT O B U L I N O 

NAUJĄ SĖKMINGĄ ŽOLIŲ 
NAMINI TREATMENTA

DYKAI penkių dienų bandymas pasiūlo
mas visiems “Nanllcnn” skaitytojams.

Dr. P. B. Šimanskis. 1860 N. Damcn 
Avė.. O'iic.uro. III., per dauircll melų 
Medikais Direktorius 8. M. S. Health 
Institute, paskelbia, kad jis surado pa- 
stebStina naujų kombinacijų gyvybę -pa
laikančių žolių. Šaknų, žievių, uogų ir 
U.. kuri parodč sensacingu pasisekimu 
gydyme šimtų pacientų. Tai yra valiau
si s ir didžiausia mokslinis išradimas. Em8 
daug metų gilaus studijavimo, kad ii i*- 

• tobulinti, bot dabar jis yra didžiausias 
pasauly žolių preparatas, kokis kada 
buvo pagamintas. Jeigu jus sergate hito 
kokios nors ligos ir norite greitų pasek
mių, jus galite atsinešti šį apgarsinimų 
ir gauti Speciali dolerio vertes žolių 
Troatmentų dčl . kraujo visiškai dykai, 
kad parodyti jo nepaprastą gydomąją 
pajčgą. Jeigu jus norite prisiųsti paštu, 
pridekite 25e persiuntimui. Ateikite šian
die arba rašykite Dr. P. B, Šimanskis. 
Garsus Žolių Specialistas. 1869 North 
Dainen Avė., Chlcago, III.

(.ISTERINE
re/ieves

SORETHROAT
Listerine hcveiK < mome taliai 
užmuša turingas bendrumo 
su , paprastais šakiais bakteri
jas! • Tas palebgvina jūsų 
.gerklę, kada bakterijps jp Stt- 
skaildina. Ir L isterine yra'skaddiną. 1 Ir Listėrine yra 
tatjpjAV labai' veiksminga ne* 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke m Žlembs mėnesių pa- 
tpdč, kad tie, kurie piaujia 
gerklę 'su Listcrine tiktai % 
teafrgo šakiais, turtjo fe 
trumpesnius jr % lępgvęsnras 
už tuos, kurie nesiliovė. 
Lambėrt Pharmacal Co„ St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS
* ' ' , . h -f

66%

Visokių Standard 
Išdirbyseių

RADIO S
Tik už vieną dešimtą dalį
. tikros vertės

Pasirinkimas po

’8.00, 12.50
17.50 25

šmotų nauji tvirti ir 
gražus Mohair Parlor Setai 
verti $100.00 ^0
Gražaus Jacąuard arba Ta- 
pestry Parlor Setai

29.50

7-nių šmotų valgomo kam
bario setai, verti iki $65.00,

miegamo kam- 
verti $70.00 da-

28.00
3-jų šmotų 
bario setai, 
bar tik

Ir tuksiančiai dauginus 
r panagių bargenų 
laukia Jumis dabar

PfOPlES 
fURNITBRE CD. 
4177-83 Archer Avė.

T et. ‘ Lafayette • 3171 ’

2536-40 W. 63rd St
T<L.Chicago, III,
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Cice

Kas vertesnis

mus galite pirkti ant

laimiu

Viel

Cicero

eiles metai

Cicero

ėmėsi krautuvės ruo

užsibaigs 
r ilginus

I LATE ^ECAUSE 
KN MOM SENT 
TO SEE IF IT .

\NAS PQP /

patarnavimas yra pa- 
patyrimu ir konservą-

balsavimo, 
Justinas 

Olszewskis

dėl jam 
pirminin-

THAT G6TTA 
DG ^ITH

Laivakortes pas 
visų laivų.

siems 
šelpti 
rus

THE* E VMAZ2. A MAN 
upbmour 

uouse FEfc 5TEAUIM' 
AN’ BFAIIN’ OP 
THfcFE POUCEMEN/

nariai 
judge-

Universal State Ban
ko Depozitorių Ko
miteto Susirinkimas

REPORTERIO

SKILTIS

Cbicagon 
nevidonai 
apvogė jo 

radio ir 
gi au- 
— va-

Cicero policijos • kapitonas

smagiausių 
sugrįžti Ci- 

apsigy- 
Mykolas 
itsakantį

Sutikau tarp 
ną. Jjs dabar 
Skolina pinigus

Akių Egzaminacija 
DYKAI

automobilis ar 
kad 
na-

OO
GONA GET IT 
'HHEN THE "bOSS
SEF*>

Kas vertesnis 
namas? Galima atsakyti, 
priklauso nuo to, koks yra 
mas ir koks automobilis.

Mykolas čia 
visų megia- 
o gyvenimui

Roselando Bedarbių Naudai

PIKNIKAS

nepasisuksi, visur tru- 
Ir gal laukiniai Austrą 

yventojai gali džiaugtis

Į Europą pinigus galite siųsti per musų 
Užsienių Skyrių PAŠTU, TELEGRA
MŲ arba RADIOGRAMŲ greitai ir pi-

Hals- 
korporacija

nominuo-
Justinas Mac- 

realestatininkas iš 
Saidės; A. Olszewskis 
; auditorius Varkala, 

bučerninkas iš

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Rytoj ir vėl bus šau
nus Lietuvių Radio 

Programas

rugsėjo 1 d., 
antras iš ęilės šio 
susirinkimas, kurį 
komiteto išrinkta

kad žmonės i 
venti namuose

Rusiška ir Turkiška. Pirtis
DOUGLAS BATHS _«■ ■ in 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD^B 
arti St. Louiu Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanoa, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Musų bankinis 
remtas 64 metų 
tyviu bankininkavimu

“O jei nebepriimsi korčiukių, 
tai kostumeriai vėl kalbėsis, 
kad su pavargusiais nenori skai
tytis... Sakau, bėda!”

Lietuvis pakrapštė dar kartą 
galvą 
šos.

Kur 
beliai. 
lijos 
jogei jie nėra civilizuoti ir ne
gyvena pramoningoj, vadinamoj 
“kultūringoj” šių dienų šaly.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Užsienių ;;
Bankinis

Kiekvienas radio klausyto
jas rytoj ir vėl turės progos 
išgirsti šaunų lietuvių progra
mą iš stoties WCFL, 970 kilo- 
cycles, nuo 1 iki 2 vai. po pie-

WT BEINGS X0U 
D0WN T’ąiOfcK., 
THlS TIME

A’ LAV

Sakau: “O kaip kitos krau
tuvės susitvarko ?” .

“Kitcs krautuvės”, aiškina 
lietuvis, “kaip grindinės, laiko 
prie tų labdarybės komitetų sa
vo žmones; jie žino, ką tie ko
mitetai veikia, kaip ten tvar 
kos. Tokioms krautuvėms leng
viau ir pačioms susitvarkyti.

“Be to, ir su kreditu. Kurios 
krautuvės arčiau stovi prie ko
mitetų, jos arčiau stovi ir prie 
atlyginimo. Nes pats atlygini
mas kai kada pasidaro abejo
tinas, ir dar pavasarį atrodė, 
kad jau komitetai nebepajėgs su 
krautuvninkais atsiteisti.

atsilankė ir pir 
St. Strazdas. Atsi

Washington Heights 
107-ta ir May Gatvės 

Nedėlioj, Rugsėjo-September 4 d., 1932 
Dykai nuvešimc ir parvcšime. Pradžia 11 vai. ryto. 
^aštrinkite prie Strumilo Salės, 107-to ir Indiana Ane.

Piknikas užsibaigs vakare su šokiais Strumilo (Bal- 
cbuno) Salėje. Jeigu bus lietinga diena, šoksime visą 
dieną toj pačioj salėj.

Kiekvienas Bedarbis (Vyras) Gaus 10 
Tikietų DYKAI Gėrimams ir Valgiui 

Pasiimk tikietų iškąlno iš p. Stanley SUDENTO, 
11517 Prairie Avė. ir nuo p. At- BALGHUNO, 158 East 
107th Street.
Šis Piknikas rengiamas ROSELAND BEVERAGE CO., 

Stanley SUDENT ir KITŲ BI2NIEDIŲ.

Praeitą savaitę lietus su
trukdė besbolo lošimą. Lošė
jai turėjo progos pasilsėti, 
rengtis prie ateities. Jeigu šį 
sekmadienį nebus lietaus, tai 
lošis įvyks, kaip ir paprastai, 
3 valandą po piet. Musų rožie- 
čiai yra prisirengę, nežiūrėda
mi kokie priešininkai butų. 
Jei lietaus nebus, tai lošis 
eis. Ir lošiai eis kol visai at
šals.

Pirmadienį, kaip šventę, lo
šimui geriausia proga. Tą 
dieną musų kliubiečiai susi
kibs su savo kaimynais Hawt- 
horne Four Boosters. Matysi
me, kurie jų išeis pergalėto
jais. Abeji turi gerų pajėgų. 
Skirtumas toks tik, kad vienoj 
pusėj lietuviai, o antroj — 
svetimtaučiai.

Bet kažin kaip lietuviai lo
šėjai jausis be savo menedže- 
riaus, nes S. Stankus šoferiau- 
ja p. Lukštienei ir išvažiavo 
Springfieldan dienai-kitai..

“Bėda”, sako. Pasirodo šta 
kas:

>iną per- 
š praeito 

Protokolas buvo 
mažais pataisy-

UžsuKau į gero lietuvio bu 
černę prie Edbrooke avenue 
Žmogus kasosi galvą it maty
ti sunkią biznio problemą riša

Klausiu, kas yra.

C i c e r o Springf i e Ida n 
vestuves.

Tuo laiku 
m minkąs 
prašęs susirinkusių 
lavimą, kuris įvyl 
svarbių priežasčių, 
kas išdavė raportą iš ekžeku- 
tvvio komiteto darbuotės. Iš 
raporto paaiškėjo, kad komi
tetas. dirbo pagąl geriausią 
savo išgalę. Turėjo keletą sa
vo susirinkimų, pasamdė ad
vokatą Waitchefc už legalį pa
tarėją, pagamino peticiją su 
parašais (kurią įteikė dabarti
niam banko resyveriui) reika
laujančią, kad resyveris komi
tetui suteiktų smulkias ban
ko atskaitas su vardais depo
zitorių ir skolininkų. Nors 
iš karto resyveris buvo suti
kęs tai padaryti, bet ant ryto
jaus atsisakė. Tada prisėjo 
kreipti^ į teismą, kad privers
ti resyvecį tokią atskaitą iš
duoti, ir tikimasi; kad teismo 
sprendimas bus gal už poros 
dienų. Taipgi valdyba su ad
vokatu yra pagaminusi petici
ją, kuri reikalauja pašalinti 
dabąrtinį resyverį, o jo vieton 
pastatyti tokį, kuris kpope- 
ruos* mirdepoziforip komitetu. 
Bet pirm, negu tokios petici
jos bus atspausdintos, reika
linga paminėti asmuo, kupį 
depozitorių komitetas > numa
to rekomenduoti vietoj praša
linto resyverio. Tad svarbiau
sia šio susirinkimo užduotis 
ir bus nužiūrėti tinkamą re
syverį, nes veikiantysis komi
tetas, kuris susideda iš 11 as
menų, nesijautė kompeten- 
tiškas aprinkti resyverį be vi
so komjteto pritarimo.

Bet štai šiomis dienomis re
porterių i teko būti Boselande, 
matytis su vienu-kitu piliečiu 
Nusiskundžia žmonės, dejuoja. 
Girdi, reikia atnaujinti morgi- 
čius ant namo—negali. Nori
pardu' ti morgičių ar boną — 
neima ne už pusę kainos, o kar
tais ir žiūrėti nežiūri. Sakytum, 

nebemano gy

li. Wenzlow naujutėliu auto 
mobiliu išvdžiavo 
savo reikalais. O tie 
chicagicčiai ėmė ir 
automoblį: išsiėmė 
kitokias smulkmenas, 
tomobilį paliko pašaly 
dinasi, savininkas atsiimk. Tai 
matote, kaip puikiai trytina 
chicagiečiai savo kaimynus.

[Acme-P. 0 A. Photo]

Prof. Auguste ŲPiccord (viduryj) su savo padėjėjais stovi prie 
metalinės gondolos, pritaisytos prie baliono, su kuriuo jis iš

kilo 10 mylių suviršum į orą

SLA. 129 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą 14 rugpjū
čio G. M. Cbęrhausko sve., 
1900 So. Union avė. Apsvars
čius ligonių ir kuopos reika
lus, prieita prie kuopos be- 
darbių. Nutarta: kurie kuo
pos nariai yra bedarbiai, o 
neturi iš ko užsimokėti savo 
mėnesinius mokesčius, bet no
ri Susivienijime pasilaikyti 
geram stovyje, tai tie 
turi priduoti kuopai 
ment notą su dviejų prape.rte- 
rių parašais. Tuomet iš SLA. 
Centro bus prašoma paskola.

Sutvarkymui viršminėto 
reikalo tapo išrinkta komisi
ja iš trijų narių. Komisijon į- 
ėjo šie nariai: G. M. Chernau- 
skas, Pr. M. Valaitis ir V. F. 
Andrulis. Taigi norintieji gau
ti paskolą lai kreipiasi prie 
viršminėtos komisijos: G. M. 
Chernauskas, 1900 So. Union 
avė., Chicago, III.

—Kuopos Reporteris.

Į resyverio vietą 
ta 4 asmenys 
kevičius 
West 
(tėvas) 
ir Vaidot 
Bridgeporto

Po apkalbėjimo paaiškėjo, 
kad Varkala yra bankos šėri- 
ninkas, tad liko išbrauktas iš 
kandidatų listo. Likę 3 kandi
datai, po slapto 
gavo balsų tiek 
Maekevičia 22; A 
41 ir Waidotas 1.

Ketvirtadienį 
atsibuvb 
komiteto 
sušaukė 
vaidvba. *

Pasivėlavus prihuti pirmi
ninkui St, Strazdui, susirinki
mą atidarė vice-pirm minkąs 
Jonas Kūjis. Paaiškinęs šio su
sirinkimo tikslą, jis pakvietė 
sekretorių M. Stulj 
skaityti • protokolą i 
susirinkimo 
priimtas su 
mais.

kuriems labiau suvargu 
piliečiams bedarbiams 

fondas išduota tam tik- 
liudymus (korteles) 

tais Ii adymais piliečiai gi 
ti iš krautuvių reikmenų 
reikmenės, sulig kortelėmis, tu 
ri būti duodamos tam tikra 
tvarka, išpildant visus nurody
mus, surašant visas smulkme
nas. Jei padarys klaida, krau 
tuvininkas gali pasilikti visai 
be atlyginimo už išduotą tavo- 
rą. Na, ir turi krautuvninkai, 
jų tarpe ir musų lietuvis, pu
sėtinai keblumo.

IM

WISSIG,
~ Specialistai ii 

Rusijos

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, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keder Avė._______ Tel. Crawford 5573

kitų ir p. Iva- 
paskolų bizny, 
ant automobi

lių. Sakau jam; s‘Ant namų 
negalima gauti paskolos, o jus 
skolinate ant automobilių” 
Ivan sutiko, kad taip ir yra.

Well, atrodo, kad automobi
lis pasidaręs svarbesne gyveni
mui rcikmene ir turinčia pa
stovesnės vertės, nei namas. 
Keistus laikus prigyvenome.

Ir čia bėdos

Jei manote, kad jūsų akims ir 
nieko riestokuoja, vienok bu- 
kitę atsargoje, atsilankykite į 
musų ėfisą, mes išegzaminuo- 
sime jūsų akis DYKAI. Jums 
visai nieko nekainuos dasižinoti apie savo akis ir ne
reikės daugiau rūpintis, kad ir apie mažiausį akių ne- 
dateklių.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St., Tel. Yards 1829
Kampas Halsted Street Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

šiame lietuvių programe 
dalyvauja pp. Čepaitis, GrL 
caitės, Sauris, p-nia Vaitkus, 
Budrikas ir kiti muzikantai 
Pranešimus darys Budrikas 
Patariame visiems, kas tik tu
ri radio savo namuose,, pasi
klausyti šio gražaus progra- 
m o.

Jau ketvirti 
kaip Budriko korporacija lei
džia lietuvių muziką ir dai
nas oro bangomis. Kiekvienas 
pripažins, kad tam reikia iš
leisti daug pinigų. Jus, pasi
klausę šių programų, turėtu
mėt paremti Budriko korpo
racijos biznį (3417 So 
ted St.), nes 
nesigaili lėšų jūsų palinksiu 
n imu i. —J. F. B.

Vietos gyventojas, p. Myko
las Rakauskas, sumanė per
mainyti savo stoną. Tame 
nieko nepaprasto — tik svei
kas gamtos reiškinys.

Bet štai kas nepaprasto ir 
retas nuotikis: 
gyvena ir dirba, 
mas fine vyras 
draugę pasirenka net iš už ke 
lėto šimtų mylių.

žinoma, meilė yra ypatin

JŽM PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok * Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
J^WPASIŠOK Gerymus

VIŠTIENA, STEKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN -
Tel. Haymarket 9859 1516-18 W. GRAND AVĖ.

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

THE ST0CK YARDS NATIONAL BANK 
AND

THE STOCK YARDS TRUST &SAVINGS BANK

Nutarta šaukti visų depozi
torių susirinkimą Lietuvių 
Auditorijoj taip greitai, kaip 
blankos su peticija prašalini- 
mui dabartinio resyverio bus 
atspausdintos, o padengimui 
lėšų už svetainę imti po 10c į- 
žangos.

Dar veikiantysis komitetas 
pranešė, kad registravimui 
stotys jaif yra aprinktos viso
se kolonijose, ir kaip tik blan
kos bus gatavos, tuoj prasidės 
depozitorių registracija. Įsta
tymai reikalauja dviejų treč-> 
dalių depozitorių parašų ir 
kad jie atstovautų du trečda
lius depozitų, idant butų gali
ma prašalinti valstijos audi
toriaus skirtą resyverį. Tad 
labai svarbu, kad depozitoriai 
tėmytų pranešimus, kur stotys 
randasi, ir kad tuojau regis- 
truotųsi.

Rypkeviėia.

■NAUJiKNUS, umeago, m.
, , „ ,  ............................................ .................................................... |......  —• ■ ' ■ 51 r

gas jausmas. Bet aš šaka 
gei ir vietos mergaičii, 
juo. puikiausių.

P-nas Rakauskas čia, 
roj, turi daug draugų, (ai į jo 
vestuves išvažiuoja apie de
šimtį automobilių šiandie, šeš
tadienį. Spring'fieldiečiši susi
lauks gražių svečių.

šliubą jaunieji ims Sekma
dienį 10 valandą ryto šv. Vin
cento bažnyčioje. O vestuvių 
iškilmes bus adresu 1505 Pcn- 
nsylvania avenue, pas jauno
sios tėvus, pp. Darančius.

Kaip matote, vestuves pra
sidės šeštadienį 
pirmadienį, o gal 
nusitęs.

Veliju visiems 
laikų ir laimingai 
ceron. Jaunoji pora 
vens Cicero j e, nes p. 
Rakauskas turi čia i 
užsiėmimą.

Veliju jaunai porai 
go sugyvenimo. ~~I).

1HII1 m - ..........

4150 South Halsted Street
■■■■■"■■.............  -■■■ !■■■■—i—i.—................................ ....... ............ .■■■■■■— i .......... ■y——iii

Bankinės valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Subatomis ” nuo 9 ryto iki 2 po pietų

. ir nuo 6 iki 8 vakaro

c,. "
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ANGLIAKASIŲ UNIJA SUSKILG

tai jisai,

uždarytos

nufiLožofAVo

TEISINGAS IR IŠMINTINGAS PASIELGIMAS

prie bure

ino

laisvė. Pana

žmonija šian

va

rado NETEKUS ŽYMAUS

NUSIGANDO SAVO DRĄSOS “NAtTjO.

ir gaudbm

kalnų, tarp 
pilies. Da- 
pasinaudo- 

Godalhiinas

buvo 
negu

Vrim-
Bet ir

ffiis
Hėtu-

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiai 
Pinigus reikia i 

Orderiu kartu su

iau 
e nie- 

hia-

Metams 
Pusei metu 
Trims mėh< 
Dviem mėn 
Vienam mfi

Lietuvon i

Tribūna”,(No. 4)

!i of Chicago 
cago

Arkliai 
kelionei 
mę. 
:miftį 
kidno, kur, kas, ir kuomet, 
kokiu budri toji mirtis ateis

Dr. Vau 

Lapkričio

i cariz- 
sprando

mes jau se- 
pasiviję Grafo 

dabar Mina 
Neturiu

daugelis 
vai

PROPAGANDA ir TIKROVĖ

keletu vardų dar 
kaip tai: 

ir Plę-

pranfešama 
dlig “Ame- 

, per tris pirmu- 
menesio savaites 

. Ir pasko- 
visiškai ne

bendradarbiavo lid- 
mirda- 

dojfešljcA 
Kijygaįj

nuotykis, 
būtume 
; ir, be fci 

laisva

Jonatano skaudus

Pasklydus!
Karalidš mirė 
minės 
vius
judino draugus, o dar 
sujudino lįjbratuį

jis buvo lyg 
5 sieros dūmais ir 
i lajko pradėdavau 
akyse . pasidarydavo

nuo
jau beveik
ir netrukus pradėsi- 

Važiuojame j kieno nors 
Vienas tHevas težino

vykų idėjos draugai ir šiaip' 
pritariantys socialdemokrati- 
niui judėjimui žmonės iš visi; 
Lietuvos apylinkių šermenisna, 
atiduot pagarbą žuvusiam ko
votojui. Aš irgi neatsilikdamas 
nuo kitų draugų nuvykau Bal- 
trušių kaiman pris Ąleksaičio* 
sūnų (vardo/nepamenu), o iš 
čion vakaro sulaukus ir kitiems •j j k į j > * ■ ,' < ’ *
sumigus arklius pasibalnoję iš- 
jojova abu. BuktiŠkių linkui.

Nuvykus vieton, radome jau 
galybės žiridnių bėi draugų iš 
įvdiriį apylinkių susirinkusių

kybos butai Amerikoje, 
Valdžia butų buvusi apšaukta

ir Hooverio rinkimų kampanijos fon

mokėjau. Bet iš vi- 
darbų buvo megia- 

— literatūros gabe,-

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Ndujiefihš>. Kaina 45c.

’ormuoti.
nežiūrint Į tai, kokis

mane tarp savo ragų.
kartu

< Naujienos eina kasdien, iiskiriąnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 & Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

dekretu .
katnš, nusikalusiems žmonių žudymu; PApehd val
džia sakėsi esantį paširyžu$ jėga sustabdyti Žiaurias 
kovas ir kraujo liejimą tarpe įkaitusių politinių frak
cijų yokiftij(5je. .

Bet jisaLnedrjs^ savo pasiryžimą vykinti iki galo,

žinia, kad Dr 
ujudiiib gi 

sujudino vietos lietu 
sujtidino tolimesnius, su

žinodamas, kad, jeigu rudmarškiniai piktadariai bus 
hugaldtihti, tai išnyks pdškdtiriž viltis gauti paramą 
hitlerininkų.

Nėra reikalo gailėtis, kad nebuvo įvykintos pen
kios mirties bausmės; bet pravarai pastebėti, kad pb 
plieflihė junkerių valdžios kepurė slepiasi pblitiškės 
sūktuinšts if blofas.

ėram S'fOKŽk

GRAFAS

tfo’J būdamas, pradėjau verkti 
ii* aiškintų kad aš jokio revol- 

ir apie jokius 
—_— —__v _i. Ant

šauksmo ir laimūs iš kur

krutinę atrėmęs reikalavo ati- 
duoti revolverį ir prisipažint, 
kad esu socialistas. Kiti gi gir
ti švaistosi, stumdosi po kam
barį ir JČi bėšištumdydami 
benk kiek kardu užgaus, tai 
ii* pb mririęs... Mirties akivaiz-

mušų jaiiš- 
k,urie pradėjo persni'rir- 

, _4_. _ J pasakyti,
(š labai nuslėgti. 

tolHė girdime vilko kaukimį; 
šhležhs if Šaliia jdob varo rilio 
kalnų, todėl mums gręsia pa

jų iš višif pusių, 
priruošti

nois
Indianos. Jų kova bus, žinoma, be galo sunki 
unijos turtą
nieji viršininkai. Senoji unija gaus ir darbus, 
na ranka už rankos su kasyklų kompanijomis

Tačiau ne visuomet skilimai darbininkų jėgas' su 
silpnina. Pas rubsiuvius, kai dauguma atskilo nuo Uni 
ted Garment Workers of America, tai įsikūrė Amai 
gamated Clothing Workers unija, kuri yra daug ge 
resnė ir stipresnė už senąją.

Angliakasių unijos narių konvencija Čillėšpiė; III., 
kaip vienu balsu nutarė atsimesti nuo United Mine 
Workefs of America ir įsteigti nriuj^ Uniją,

Tai yra pasėka to konflikto, kuris kilo Illinois ang- 
1 i ak ašių eilėse, 12 distrikto prezidentui Walkeriui ir 
tarptautiniam

įvrilriU aįjylink
i£ beliųdritičių netekusio bran
gaus draugo. PasimaČius, pasi
kalbėjus su draugais ir velio
niui paskutinį sudiev prisakius, 
grjžofhė atgal.

V 4 ■’«■*» -j ■ 1 ■* ' Jį ' , ' : ‘ '
Pagrįžus į Alekšaičio narųus 

ir vos tik sumigus, užpuolė ka
zokai ir, įsiveržę namuosna, 
grobė kas j iems patiko ir ne
va kratų darė.

Pamatę mane kertėj gulintį, 
tuoj prišokę prie manęs kardą

tarptautiniam prėzicfėfltiii Lelvišui pasirašius naują 
algų sutartį šu kasyklų kompanijomis. Tą sutartį mai- 
nieriai buvo atmetę dauguma balsų, . bet unijos virši
ninkai paskelbė, kad balsavimo lakštai esą “pavogti”.

Vadinasi, tvirčiausiai suorganizuotame angliakasių 
distrikte unija suskilo. Aišku, kad kompanijos norėjo 
šitą skilimą išprovokuoti. Atrodo, kad jo norėjo ir se
nieji unijos viršininkai, kuriems, viena, rupi nusikra
tyti kairiojo elemento unijoje, antra, rupi pašalinti iš 
darbo dalį angliakasių, idant daugiaus darbo liktų ki
tiems, kurie yra ištikimi viršininkams.

Jeigu Walkeris ir Lewisas nebūtų noteję suskal
dyti uniją, tai jie nebūtų ant žut-but ėję prieš aiškiai 
pasireiškusį daugumos angliakasių nusistatymą dis
trikte.

Kaip naujai unijai klosis, ’ parodys ateitis. Be 1111- 
mainierių, prie jos jau prisidėjo ir dalis kasėjų iš

Visą 
pasiims se

nes ji ei

tas baisus siaubu- 
“rija” talentingus 
laikraštis riepašako, 

“hiudbnti”. Ma- 
l’orias, tai baisus. 

“VichybŪ” 
maži vai- 

liėt vai- 
bdiibb (lėitb, kad jie 
aš yra tas daiktas, 

juos didesni žmonės

(Tįsa)' : A
> • r / . t • į • • ' •

Jonatano narkerio užrašai
Lapkričio 4 d. vakare. - 

Nuotykis 
šriautjuli 
didėlė ^nelaimė iį kliūtis: 
gu ne 
nai 
valtį 
butų visai 
Užtektinai drąsos riį)ifc ją pa
galvoti, atsiinihddnias, kad ji 
yra kur ndrs tarp 
uolų, netoli baisios 
rau šias pastabas 
dairias proga, ries 
dar nepabaigę ruoštis. Ęsa-
iiiė girai apšigltikiavę, Čigo-
riaiA tdreš šerg^ti šavO kailį, 
Si niegirtš prišl|)riešihti.

J getai butų, jęigit čia tii- 
rdttiriiė it dt. ŠeVardų įr KviH- 
įą. Bet neUiriiiiė nukibti vil
ties! .lėigu nelėks į ddu|friti 
rašytų tai sudiev visiems! su
diev Mina! Lai Dievas tave 
globoja ir saugoja.

ifr; Sėvdrd8 dieriyfl&s
> .. a »<u' *«*■ -*■ v
Lapkričio 5_d. 

dar tik ąųštąnt,

palikau ją apsaugbtą nuo 
rate

gręše vilkai ! Nušpren- 
itad čia manb darbas 
o viltais ttirimė laiki- 

atsidubli Die- 
Kaip tin nebūtų,

šiandien, 
pamatėme 

grupę čigonų, kųrię lėkte lėkė 
nuo upes su brička. Apsupę 
Vežimą, fy^ bičfį; skiečius, sku- 
bejo kaip piktos dvasios apsės
ti. Sniegas JbhŽvii rieda ant 
žemės, o orė jriti^lUįrias kaž- 
Kolis iJbis&t’ Iii 
iiiiil Gdl tifi yta.
m ai p L y ~ —

kirii keikti, bėt' tdriu 
kad jSučiKiįįi

miręs yra. Šioje, apylinkėj už
silaikydamas dirbau po ją, ką 
galėjau i 
sų mano 
niiąusias 
nirpąs ir jbs platinįmas;

Plačiau darbą išplėtus ir vis 
daugiątis žmonių į jį įtraukus, 
prasidėjo • veikimas musų apy
linkėj višu smatkumu. jr su 
gei-omi^ pasekriiėmiš. Būdavo 
prieš kokitiŠ hdrš atlaidus dr 
šiaip kokį nors didesnį į Ęil- 
viškidš žmonių iižpludimą, rib- 
likdąvo nei viėdas glitbshis apy- 
lirikbj nepasipubšęš friddbna at 
geltona prokldmribija-ripsišauki- 
mu.

jiems šnipų ritiitbd^ttis žmones 
terioti ir gaudytį; musų veiki
mas pakriko it apsilps^Js Vi- 

kaudžiausias bUVo^mVmiš 
įs, tai nušoviriidš GHšRa- 
o Valsčiaus, Buktlškių

Postmdster General Brown pranešė prezidentui 
Hooveriui, kad pašto tarnautojas Gary, Ind., kuris bu
vo atstatytas iš darbo už pritarimą karo veteranų bb- 
nusų išmokėjimui, busiąs sugrąžintas savo vieton. Anot 
Brown, “čia yra laisva šalis, ir žmogus turi, teisę iš
reikšti savo nuomonę”.

Šį vyriausiojo pašto viršininko žygį galima tik pa
sveikinti. Jisai yra teisingas it išmintingas. Užtarda
mas valdžios tarnautojo teisę reikšti savo nuomonę, 
Hooverio kabineto narys nors dalinai atgaivins visuo
menėje pasitikėjimą teisėtumu ir laisvės principais, 
kuriems per pastaruosius keletą metų Amerikoje buvo 
suduota tiek daug žiaurių smūgių.

Reikia tačiau pastebėti, kad piliečio teises dabar
tinė valdžia gina tiktai tokiame atsitikime, kur į>rieš 
ją nestovi stiprus kapitalo interesai. Atstatytą pdšto 
klerką sugrąžinant atgal, padaroma nemalonumas tik 
artimiausiam jo vįršinihkui, kuris jį išmetė. Bet tegu 
butų Hooverio adrninistracija pabandžiusi apginti tas 
tyrinėjimo komisijas, kurios keliavo j Kentucky valsti
ją pamatyti mainierių padėtį ir kurias, šerifas išvijo 
jėga. Arba tegu ji butų pareikalavusi, kad nebūtų truk
doma teisė pikietuoti Illinois valstijos angliakasiams. 
Tuomet prieš Hooverį ir jo padėjėjus butų pakėlusios 
triukšmą ne tik suinteresuotosios kasyklų kompanijos, 
bet ir visi prekybos butai Amerikoje, visa stambioji 
spauda. Valdžia butų buvusi apšaukta “raudona” ir 
“bolševikiška 
dan butų paliovę plaukti doleriai.

Todėl šituose atsitikimuose administracija 
busiant protingiaus užsimerkti ir patylėtu.

Bet klerko “džabas” tapo išgelbėtas, ir laisvos ša 
lies geras vardas apgintas.

»jb, 
flai iižniiršti 
vo. valiai 
man beliko tik mirtis ir ana 
mė pasriulyj
Šų iikiiną hdlikad ii* Jai. Jeigu 
tas paširinkirnas likimo butų 
lietas tik mane Vieną, jis bu
tų buvęs palydinamai lengvas. 
Vilkei nifšruoše žūti - 
daug geresnis likirnas 
Grafo Drakulps paruoštas ka
pas! Niišpreridžiau eiti toliau 
šii savo darbii.

žiribjau, kad turiu surasti 
mažiausiai t'ris grabus, kurie 
bttvb “apgyventi”.

(BUs daugiau)

Griežta j f virta, karinga, drąsi, geležinė ir 1.1. Von 
Papend valdžia pabūgo “nacių” protestų ir pakeitė p&n- 
kiėihš Hitlerid galvažudžiams mirties baUšihę kalėjifc

^tadariai Bųvp p<šrhWktf sMg1 
kuriūo riūstattfftid rtiirtiės bausmė HdliSihiii-

bh PApeiid v&l-

“Keleivis” nurodo, kad ka- 
pitalistiški didlapiai nuolatos 
triubija, jogei depresija jau 
■praėjusi ir prasidedą gerovės 
laikai. • Bet žiniose apie pramo
nės veikimą tie patys laikraš
čiai paduoda faktus; kurie liu
dija, kad ta propaganda visai 
prasilenkia su tiesa, štai ko
kių žinių randame finansų ir 
biznio laikraščių skyriuose ir 
kituose jų puslapiuose:

“Youngstowno plieno fab
rikai pereitą, savaitę dirbo 
tik 10 procentų to, ką jie 
gali dirbti eidami pilną lai
ką. O savaitė prieš tai jie 
dirbo dar 12 procentų. Au
tomobilių fabrikai užsidaro. 
Darbo Federacijos lyderiai 
pranašauja, kad apie Kalė
das bus jau 12,000,000 be
darbių. Tai ve kaip išrodo 
padėtis tikrumoje”, sako 
“Keleivis”.

_i. Prisi mi- 
užražų aprašymus, pa
šaras ti seną kolyČią, 

ten turėjau atlikti savo

it serihūgius iŠ miėgd (f)riė su- 
Sipfritirrib) įJŪžallindrit; įja^ihy- 
ife ift) Vislis Ll&ų^ps kaiiipds 
if kartu musii’ ifįHfektj caro 
kazoWi griiidyti ciŽilikij-btin- 
tauščikų, kriip'., mus tada 

bernai Vadmtfavo. iBdsi-

.fttti eita 
laiko, kai kilo Rusijoj 
tu Liėllivoj revoliucija 
dešimts septyni Inetai 
jau pusėtinai šėpas laikas, j Bet 
tas vaizdas, kurį j teko pergy
venti, dar ir šiandien akyse 
stovi, tarytum jis butų įvykęs 
tik vakar.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija tuo laikd, palygint šu 
šiandien, bdvo da visai jaunu
tė, susidedanti nors ir iš ga
bių žmbriių, bet vistiek politiš
ku žvilgšnid jie nebuvo' išsila
vinę. Todėl veikimas riebuYb 
vienodas gal Uaf Jr tddel, kad 
dėl didelio cato žahdarų per
sekiojimų nebuvo galima tin
kamai jaunus Socialdemokratų 
Partijos naritfš i ...... ’

■ ] i " '1 ' 
veikimas buvo, visgi kiekvieno 
daugiau susipratusio lietuvio 
krūtinėj dęge troškimas kaip 
galint greičiau numesti 
mo jungą nuo savo
Kadangi Lietuvos jauniinui, o 
ypatingai darbininkijai; nebuvo 
kitos tokios organizacijos, ku
ri taip griežtai kovotų prieš 
caro valdžią, kaip Sbcialdemo- 

. kratų ^Partija, todėl jaunimas 
būriais spietėsi j ją ir vieno
kiu ar kitokiu budri kovojo 
prieš carizrrfą. Ir fnan tuo lai- 
kU: būnant dd visai jadriam 
teko darbuotis L; S. D. parti
joj ripie Pilviškius.

Gyvendama^ Pilviškių apy
linkėje, prisidėjau 
lio L. S. D. tos apylinkes vei 
kėjų, kurių 
ir, dabar atsimenu 
(^ruziuskiiSj 4 Kiicerįyti

į ė jis savb pdškdftfnirilriė laiš 

iiliric tui-ėjo lįiWiš riabaš 
niriką arčldii pdiįrili;
su juo draugauti, ‘ 
kribniel neųžiriifšt $ oHg 
fili jiibkų ir jų rib karią

-- - - įiiii žilame 
įinšriĮityje, kur iribš visi vUnaš 
pi) kito nueisime. Kanii. su 
juo juokiaitieš, d dribai’, nėtekę

turtingą literatiirą palikė riė 
kam kitam, bet aukščiausiai 
lietuvių medicinos iifštituči- 
jai, Vytauto Didžiojo Ūni- 
vėrsitetui Kaune.”
Vaigi — “ar prigimtis, ai* 

patriotizmas” ?
O kadrf tas visubmėneš ddr- 

buotojas sviete biednus žmo
nes; kada jisai ragino juos ko
voti Už geresnį būvį ir Švie
sesnę ateitį; kada jisai geidč, 
kad sekmingesniam atsigyni
mui nub išnaudojimo visų fan
tų beturčiai eitų išvien; kada 
jisai skelbė, kad tarpe tautų 
pasaulyje turi viešpatauti ne 
karas, bet taika, 
mat, ėjo prieš savo prigimtį ir 
nebuvo patriotas!

šitaip galvoja (jeigu tai ga
lima vadinti galvojimu) vyru
kai iš “Vien.” pastogės. Ir jie 
“mokina” tokius pat proto kū
dikius: Saugokitės baubo, nes 
jisai jus praris...

Be to, Ve kas 
apie bankų StoVj: 
sican Bankef 
tihės liepos 
užšidrifū 49 bankai 
lų bankuose dabar 
galima gauti.

Apie geroves “grįžimą^ bub- 
nijri spauda daugiausia tuo 
tikslu, kad žmones imtų “ge
riat! jaiistis” ir, prisiartinus 
lapkričio rinkimams, vėl bal
suotų už Hooverį.

caro kareivių auto- 
tai jau atrodo pusėti- 

Ve koki “caro ka- 
pasakojimą paduoda tas 

jolševokiškų eudą garsintojas: 
“žinai gi, carų laikais, tai 

mužikui, prasčiokui netekda
vo tokių gerybių. IPonai, ku
nigaikščiai, generolai, viso
kie didžiūnai turėdavo tenai 
viešbučius, gerdavo tų šalti
nių vandeni ir . maudydavosi 
jame, gydydavęs, ir sako iš- 
sigydydavo įšiseričjusias li
gas, kuriu riet vaistai nt'ga- 
ledavo įveikti. Vienas apicie,- 
rius ilgus fiietūs sirgo ko
kiais prancais ar kokiom ten 
k varabom. Visur gydės, va
žinėjo — nepasįgydė. O at
važiavo ant Kapkazo, prie tų 
šaltinių... maudės, gere tą 
vandenį, tai už kelių mėne
sių kad pasitaisė, tai nepa
žintum jo, kaip pirma buvo! 
Tai generolas jam ir sako: 
‘Ot tai molodiec! Dabar t U 
toks sveikas, gražus: aš sa
vo dukteriai leisčiau už ta- 
vęs tekėti’. ”
Vadinasi, ir sifilį (“prancus”) 

gydo tas vandenėlis, ii' jau
nystę grąžina, ir gražumą, su
teikia. O ypač, tur būt, l<ai 
“įjradčąiš” sergąs ligonis tarii 
stebuklingam skyštiifib į^šliriaii- 
do ii* paėlibi j b gišige^iri;

Dabar gi tu<^ 
do Stalinas. Keista betgi; kad 
Leninui gyvam esant apie juos 
nebuvo girdėti, iiik ir “Iljič” 
butų galėjęs nuo visokių “kvg- 
rabų” išsigydyti ir pasijaunin- 
ti tuose šaltiniuose, ažuot mi
ręs be laiko.

dinę, išsinešdino 
išsigabendami sv 
draugą Alėksaitj 
užtiko iš kailio padirbtą barz- 
dą-kaukę, tai tas jiems buvo 
įtarimų ir jam, pąbagui, gali
ma sakyti, tik už tą kaukę ir 
teko kalėjime pabūti ir kazokų 
nagaikų paragauti.

; Tai tiėk šiuo kartu iš mano 
tų laikų pergyventų atsimini- 
iifį ir prityrimų. Galima butų 
jų ir daigiau aprašyti, bet 
apie kitus toks kitą kartą su 
“liauji .
dalinti

šrik^s j gavo namus ir Jo nB-
1“ tvaktį.tap“ «rišk^11-

1. zemskių šu buriu ka- 
žpultari iK nužudytas.
liduš gandui dpiie Žjį$i- 

pareiš-lrią drdugo 5dlti‘ušdičib mirtį

verto §etunu 
socialistus nieko nežinau 
mano i 
J; f « , 1. "!*'■ !f|l į Į... j .

tai atsirado kambaryj vienas 
blaivesnis ir, gal būt, bent kiek 
padoresnis kazokas. Pamatęs 
t6kj savo sėbro elgesį, prišo
ko prie jo ir sugriebęs jį už 
rririkOs atitraukė nuo irianęs ir 
aČiu tairi aš išlikau gyvas, šiaip 
kad ne jis, tai tikrai bučiau 
tą fiaktj akis užmerkęs ir ta- 
pįs Caro budelių auka, kaip 
kad draugas Baltrušiatis ir 

kitų, troškusių Lietu- 
gerovčs ir laisvės. iPo to 

kazokai pasidaužę 'ir nemažai 
kitus namo gyventojus prigąz- 

savo keliais, 
savim mano 
Mat, pas jį

STEBUKLINGAS VAN 
DeNėLIS

smu, 
bud: 
kaimo djrįugo įaltrųšąjčio.

Dlridgaš BriitrUšaitįs _ bųVą 
tos ąpylįhkės .svarbiausias if 
žymidusia§ v$Was, tai užtai 
i| bJiVo sfropįSi ^eik iš pirmų 

nud paslfodymo kažpkų, 
sekamas

Brooklyno “Vienybė” surado, 
kad Dr. A. J. Karalių, “kaip 
daugelį ir kitų gabių ir taleji- 
tingų musų tautiečių^., prarijo 
raudonasis internacionalas.”

Ka& yra 
nas, kuris 
tautiečius, 
tik vadina 
tyt; jeigu ra

Tokiu toriu, kaip 
apie internacionalą, 
kai kalba apie baubą 
kai bijosi I 
nežino, 
kuriuo 
įgazdino

InternačiOnalaš reiškia tarp
tautinis. Yra interndeiorialė
prekyba, inteniaciorialis susi
siekimas, internacionalės sutar
tys ir t. t. Kada žmogus 
kad tai reiškia prekybą i 
sisiekimą tatįie tautų, sutdrtiš 
tarpe tautų ir t. t., tai jam vi
sai nesidaro baisu. Priešingai, 
jisai supranta, kad be tiį tarp
tautinių dalyk 
die visai negalėtų gyvuoti, ii 
todėl laiko juos ne tik nelbai 
siais, bet ir naudingais.

Iki šitokio išmanymo ‘ 
nybės” popieros darkytojai 
nepriaugo. Todėl jie ne 
save, bet ir kitus gązdina.

Tiems “beibiško” proto vy
rams yra nesuprantama, ko
dėl Dr. Karalius, kurį “prarijo 
raudonasis internacionalas”, yra 
daugiaus pasidarbavęs lietuvių 
liaudies ripšvietai; riegii. šimtki 
tų neva patriotų, kurie kpie 
“tautą” nuolatos deklamuoja; 
kodėl jisai laikė paskaitas, rri- 
še knygas lietuvių kalba; ne
pailsdamas^ L _ ’ / ’ '
■tuvių laiktaščiams ir. 
Inas, paliko savo ] 
įrankius ir medicinos 
Lietuvės universitetui. Jie

Dr. J. J. Kaškiaučius rekla
muoja .“Laisvėje” tokius ste
buklingus, iš bolševikijos atga
bentus, vandenis, kurie žmogų 
ne tik išgydą, bet ir sugrąži
ną jam jo jaunystę. Na, žino
ma, jeigu kas iŠ bolševikijos, 
tai turi būt labai “pamačlyva”. 
Bet kad tvirtų stalinei! orga
ne bizniškai reklamai vartoja
ma net ir 
ritėtas 
nai keista 
reivio

‘ > lybrrituŠ, iięfc pfef dieniu 
plunksnos gabumą galima vi- šnipų 
Sįiorijen^ išriidkįfth išj lidKiiftl Vėlion 
ir jąJjrąyitUdyti. Įsukes

Notą Pri Karalius jąti iriį
ręš, $bt jo darbai tebeįyY^dd. dzld ^al 
Apie jį dabar galima rašyti, zok

~ tlfet tai jam Ąęrivrit-| F 
nepaisau,” —

Verti A. Vaitoja

DRAKULA

Helsihgo pastabos 
į. ’r ' / .

? 5 d.t po pietų: —
AČiu Dievui, kad aš dar neiš
ėjau iš |>rdto. Ačiū Dievui už 
jo parodytą gailestingumą, 
borą turėjome pergyventi bai
giąs kančias iki Jį supratome. 
BrilikęŠ miegančią šven
tame rate pradėjau žinksniuo- 
tį j pilį, Kalvio kūjis, kurį nuT 
šįęirkali Verfesti mieste ir pa- 
siėmiau $ų ^Ivim, pasirodė Ta- 
bal dės nors durys
if vartai Šuvo atidaryti, nu-
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Apžval

plėšiau jaš nuo sukavielų, kad 
jos. kokiu nors budu neužsida
rytų ar nebūtų 
įėjęs į vidų negalėčiau išsigau 
ti ladkrin 
patyrimai šioje pilyje pasirodė 
man labai naudingi 
rięs jo 1 
Jūgiau 
nes 
darlią. Oras buvo labai tvan 
kuš ii- dusinąs 
įkif-šiSifrikęs 
įniks nuo 
Svaigti, 
tririisu. Arba mario ausyse kas 
tai ližė, liržgČ, arba girdėjau 
iš tolb ateiriaritj Vilkų kauki- 
mį. lr„ tuomet, atsiminęs apie 
niafio brangią pėlainiingą Mi- 
rią, šupfafau, kokiame baisia
me padėjime ir pavojuje ji ir 
riš buvrifnč. Diiferiima biivo pa- 
glėbliši

Neišdrįšati ją paimti
su savim į šią baisią vietą, bet

į>ifb šventąjame 
ten jai

mėn Knis
mėrieim
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NAUJIENOS, C tftšeštadienis, tugs! 3, 1932 Si

Pasikorė

“Pamiršo

Graboriai

įdomus koncertas

iš musų, ku-

J. J. BAGDONAS

Advokatai

Lietuves Akušerės

a.gana

t

52

4645

Giminės.

grabo-

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Phone 
Hemlock 9252

X f * * (

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 Sou1

/r- ■’

etima

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o u.usų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

AA.SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbora 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WATTCHES
ADVOKATAS

E, 107th St. —- prie Michigan Are. 
Tel. Pollman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge vak. 
u Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį 
■.■■■■i i... i.... i . ..................   ■■——■oi

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeikt
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

a. Onos Gaižauskienės 
draugai ir pažystami 

nuoširdžiai kviečiami daly- 
ir suteikti jai 

atshvei-

iktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lo mvo ofise patinuilas, lisiputuriis 

blauzdų gyslas.
andos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼« 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street.
• Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

pusbrolį ir pusseserę 
ir gimines, o Lietuvoj 
Marijoną, brolį Jurgį, 
Heleną, Julijoną, Mari-

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTC 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. RooMT.lt Ų33

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kas Naujo Dailės 
institute

Ketvirta metine foto-meno 
paroda.

Vasarus laiku kiekvienais 
metais dailės institute būna 
fotografijų paroda, kuri vadi
nasi “International photogra- 
phic salon”.

Šį kartą, palikdamas kitus 
vasarinės parodos objektus 
šaly, trumpai paminėsiu tik-

progresas toje srityje yra pa
darytas. Ne tik paroda šį kar
tą yra įvairesnė subjektų turi-

tografiliio meno pamėgimas, 
atidus technikos studijavimas 
ir fotografuojamo daikto pa
rinkimas. Pati fotografijos te
chnika, kv. tonai, plastika, 
ekspresija ir linijų bei reflek- 
cijų sutvarkymas, pilnai su
tinka su autoriaus pažinimu 
fotografinio meno.

Suprantama, 
mas yra 
niškas ir 
vadinasi, 
mas”, tai
sus mes galime matyti ir mo
derniniame kad ir foto-inene. 
Menas, mat, vystosi iš gyveni
mo ir kuriasi iš asmens psi
chologinės kultūros. Vadinasi, 
mes patys save 
ne; matome tą, 
pratimu, buvo 
kurta geriausio,

Fotografine technika šian
die yra gan aukštai pastatyta. 
Bet vien mašina čia ne viską

musų gyveni- 
nioderniškai-niecha- 

<1 a linai ask e t išk as„ 
“mašininis gyveni- 
tuos visus reflck-

matome nie
kas, niiisų su- 
padarytą, su- 
tobuliausio.

jiino, prieiponių reikia turėti, 
kad ne mechanišku procesu 
ją valdyti. Dabar jau papras
tu dalyku liko nufotografuoti 
atmosferinius tonus
t i permatomus šešėlius;
sa, pav., naktis irgi gan 
nufotografuojama. Kai

pą d a ry- 
' t a m- 
gerai 
kurie 

į vai
tui u- 
. pa-

rias f rikei jas, 
rizmo, pointel 
mėgdžiojimus. Jie bando ide
alizuoti daiktus be ‘formos” 
arba grynai mechaniškų švie
sų bei spindulių sūkurius. Bet 
visa tai

Visgi 
įdomus 
vienam.

yra tik studijos, 
foto-menas vra 
ir patraukiantis

Sunkus laikai užgavo 
automobilistus

Miesto kolektorius savo 
porte tarp kitko nurodo, 
daugiau, kaip 8,<KM) Chicagos 
automobilistų per pirmuosius 
šių metų aštuoniu :. mėnesius tu 
rėjo parduoti mašinas dėl de
presijos Tie astuoni tūkstan
čiai atsitikimų rodo tik tai, 
kiek nervesta ant kitų vardų 
mašinų.

ra- 
kad

Paskendo laivelis Jack- 
son Parko prieplaukoj

Jackson parko prieplaukoj ki 
lo eksj liozija 61 pūdų ilgio lai
ve Stow,a’way. Laivelis pasken 
do. Kode! gazolino ekspliozija 
kilo, nežinia.

Gengsteris , rasta ne
gyvas

Rasta nušautas Walter Zwo- 
Jinski, sopthsidės gengsteris, 
kuris buvo pramintas kaip “Ter
pi b4c Pole”. Jisai užtikta au- 
temobily alėjoj prie namų 5358 

Aitesiah avė. .
' Į žj jvylcį policija žiuri kaip 
į atsinaujinimą kovos southsi- 
dės gangsterių tarpe už kont
rolę buttegerystės biznio. Taip 
informuoja “Chicago Evening

Kilborn miestelio džėloj pa 
sikorč Frank Tylius, buvęs se 
niau Kenoshoj saliuriininkas. Ji 
sai tapo suimtas ketvirtadienio 
vakarą ir kaltinamas ryšy su 
galvažudyste, kurioj žuvo Ro- 
bert A Wilson, Kenoshos real 
estatininkas. Wilsono kūnas 
rasta trečiadienį negilioj duo
bėj ant paties faunos arti Lo- 
di, Wis.

Wilson tapo nužudytas po 
to, kai piktadariai išreikalavo 
iš jo dvi notas, siekiančias su
mos $40,000, Vieną tų notų, 
Tylius mėginęs uži^korduoti.

Kiti trys asmens suimti dėl 
šios galvažudystės yra: William 
Covelli, Frank Constantine ii 
Frank Infusino. Sacramento, 
Gal., policija sulaikiusi ketvir
tą vyrą, kurį įtaręs Tylius, šio 
pavardė esanti Victor Dominic 
ir jis paeinąs iš Ratine, Wis.

Tylius—^pavardė atrodo lietu
viška.

penktas iš eiles jo beno kon
certas. Koncertas bus duotas 
vakare tarp 7 ir 9 valandos. 
Vieta— Gra’nt Parke. Kadangi 
už klausimąsi šių koncertų mo
kėti neerikia, tai daug publikos 
suvažiuoja ir susirenka prie 
kalbamos vietos ir tikrai malo
niai praleidžia laiką. Patartina 
ir lietuviams tai padaryti atei
nantį sekmadienį.

Išleido pašaukimą legi- 
slaturai susirinkti

Gubernatorius Emmersor. 
ketvirtadienio vakarą išleido 
oficiali pašaukimą Illinois legis- 
laturos nariams susirinkti spe 
cialei sesijai ateinantį trečia
dienį, rugsėjo 6 d. Svarbiausia 
šios sesijos užduotis busianti 
suras4 i pagelbos bedarbiams. 
Be to, prieš ją stovėsią keletas 
kitų svarbių klausimų, kurio 
liečia finansinius Įvairių valsti
jos miestų ir kalinčių keblu
mus—ypač gi Cook kauntės.

rimų. Kiti juos vadina' grū
mojimu.

kaštuosiąs $800,000 mažiau, ne
gu pernai, dėka apkapojimo iš« 
laidų.

Vėl ima už pakarpos au
tomobilistus

Policija vėl varo vajų, kad 
priversti automobilistus prisi
laikyti trafiko reguliacijų. Pir
mą. vajaus dieną, būtent ket
virtadienį, policininkai įteikė 
2,042 automobilistų pakvietimą 
pasiaiškinti teismui dėl nusi 
žengimų trafiko patvarky
mams.

CavaPo Simfoninio Beno pir
mieji keturi koncertai sutraukė 
150,000 klausytojų. Dabar, at
einanti sekmadienį, bus duotas

ONA GAIŽAUSKIENE 
po tėvais Rapolaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pėtnyčioj. rugsėjo 2 dieną. 1 1 :00. 
valandą ryte 1932 m., sulaukus 
57 metų amžiaus, gimus Taura
gės apskr.. Gaurės parap.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Oną. žentą Piliponą 
Paukštą ir gimines, o Lietuvoj 2 
sūnūs joną ir Antaną. 2 marčias, 
2 antikus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4454 
So. Mozart St.

Laidotuvės jvyk« utarninke 
rugsėjo 6 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi 
giminės, 
esat 
vauti laidotuvėse 
paskutinį patarnavimą ir 
kinimą.

Nubudę liekame.
Duktė, Žentas ir

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

STANISLOVAS VAIČKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 dieną. 7:30 valandą ry
te 1 9 32 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Luokės parapijoj. Mediškių kai
me.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime mo- 

tirį Veroniką po tėvais, Spring- 
jukaitę. dukterį Stanislavą 6 me-, 
tų, uošvienę Barborą Springju- 
kienę, brolienę Liudviką Vaičkie- 

• nę. sesers dukterį Julijoną Mar- 
kovienę. 
Vaičkus 
motinėlę 
4 seseris 
joną ir Zofiją.

Kūnas pašarvotas randasi 4624 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj. 
rugsėjo 5 dieną. 8:00 vai. ryte 
įš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaičkaus 
^giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 

fskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
liimų.
Nubudę liekame,

Moteris, Duktė, Uošvienė, 
Brolienė, Sesers Duktė, 
Puahoplis, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Holdaperis apiplėšė
Engei’’, 1816 Hancock

Oscara
Street.

Teismo beilifas kaltina 
mas kaip holdaperis

Edvvard Ryan, 28 metų, se
niau buvęs Chicągos municįpa- 
lib teismo beilifas, įtapo atga
bentas iš New Yorko j Chica- 
gą. čia yi’a kaltinamas, kad 
jisai bendravęs liuosomis va
landomis su holdaperiu gonge. 
Suimtų pora banditų išdavė jį.

Darbininkų vadas no
minuotas be opozicijos

R. G. Soderstorms, iš Strea- 
tor, UI., tapo nominuotas per
rinkimui į Illinois Darbo Fe
deracijos prezidentus be opozi
cijos. Victor Orlander. Fede
racijos sekretorius-iždininkas, 
taipjau pernominuotas naujam 
terminui be opozicijos.

Sumažino parko užlai
kymo kaštus

Priėmė nuodų, paskui 
pakeitė savo nuomonę 

apie žudymąsi
Mrs. Irma McDonald, 32 m., 

915 Michigan avenue, Isvanston, 
nuvežė savo tarnaitę j i elevato 
riąus stotį. Važiuodama atgal 
ji priėmė nuodų. Sugrįžusi bet-, 
gi namo moteriškė pakeitė savo 
nuomonę apie žudymąsi ir 
važiavo į ligoninę pagelbos 
wti. Bet daktarai sako, 
vargiai ji beišgys.

nu
i oš

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Atėmė iš jo, kai jis sėdėjo ant 
tabako troko, $327. Tai atsiti
ko rugpiučio 8 d.

Detektyvų biuro jis pažino, 
tūlą Orlando kaip plėšiką. Tai 
atsitik^ tuoj po plėšimo. Dabar 
teisme Eiiger pareiškė, jogei 
jis esąs tikras, *įad hol-' 
dapą padaręs ne Orlando.

Tyri nėjimas betgi rodo, kad 
Engeriui kas ten davęs pata
rimą “užmiršti” įvykį. Well, 
ne vien Enger, bej ir daug Chi
cagoj atsiras toki
rie paklausysime panašių pata

Lincoln parko tarybos prezi
dentas Warrcn Wright praneša, 
kad šiemet parko užlaikymas

STANISLOVAS DOVIDAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 3 
dieną rugsėjo mėn. 193 1. m., su
laukęs 61 metų amžiaus, gimęs 
Kauno apskr., Čekiškės mieste.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kazimierą, 2 sūnūs Vladis
lovą ir Boleslovą ir gimines, o 
Lietuvoj seserį ir gimines. ' .

Liūdnai atminčiai musų bran
giausio Stanislovo Dovidaičio 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčidj'e 5 
dieną rugsėjo men. 1932 m., 
7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas.

Mes Tave Musų brangusis vyre 
ir tėve niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes anksčiaus ar vėliaus pas Ta
ve ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nubudę lieka

Moteris, Sūnūs ir Giminės.

Funeral
Direktorius

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

2506 W. 63 St.,
Tel. Republic 3100 

CHICAGO. ILL.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

įpu busite užganėdinti. 
Off., Boulevard 9277 

4603 S. Marshfield Avė. 
6607 S. Mapletvood Avė

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU įstaiga

1646 W, 46th St. z?;
Telefonai *

Boulevard 5203

Boulevard 8413
i

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724 O

Pitone Boulevard 4: 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sųži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų .užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Akiu Gydytojai

# Phone Boulevard 7042

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaii, Ketvergaii ir Subatoma
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. . 

Phone Hemlock 7828
Pantdeliaii, Seredomii ir Pėtnyčh b ■■

1821 So. Halsted Street
G

: : : ■ Al
A. MONTVID, M. D.

Wesc Town State Bank Bldg.
2400 W. Madison St. .

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
i' w Td. Seeley 7330 -

Namų telefonai Brun»wick 0597

DR.MARGERIŠ .
Valandoi: nuo 10 ryto iki 2 po pietų * 

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

3421 So. Halsted St ;
Phone Boulevard 8483 . UICV.SO O ]

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: r

nuo’9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

‘ DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5914

DR. NAIKELIS
■ 756 W. 35th St
(Cor. of 35th B Halsted Sts) 

Į) Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 
Nedėldieniais pagal sutartį

•

Dr. Suzana AL Slakis
Specialistė Moterų ir Vaiką Ligų • 

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

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

= DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virgiui* 0036

Rez. 6600 Soath Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 l Ofiso Tel. Canal 0257

“ DR. P. Z. ZALATORIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

:dr.m.t.strikol‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso* Valandos nuo 9 iki 4 Ir nuo O Iki
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7820U Namų Tel.: Prospect 1930B t
. A. K. Rutkauskas, M. D.
ti 4442 South Westeto Avenue

’’ Tel. Lafayette 4146

» VALANDOS:
,a nuo 9 iki 11 valandai ryto
,e nuo 6 iki 9 valandai vakaro
>- __________________________ • .

» DR. A. L. YUSKA
!• 2422 W. Marųuette Rd.
P * kampas 67th ir Artesian Avė, 
. 4 Telefonas Grovehill 1595
J' Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
i- ir 7-9 po pietų, seredoms po pietą; ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

L 4847 Mest 14th Street,
CICERO, ILL. 

X-Ray....Phone Cicero 1260

•< Hemlock 8151

L DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Marguette Road

c Valandos f 9—12, 7——9, Antradicul ii 
L9 Ketvirtadienį vakarais pagal mkarimi*

Dr. Vincent C. Steele - 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

DR. HERZMAN
~ Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 m*** 
is kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas TT‘ 

ą, moterų ir vaikų pagal naujausias 
letodus X-Ray ir kitokius riektroe 
rietą iras.

Ofisas ir Laboratorijas
025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soath Ashland Avė., 2 laboj 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

no 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo, Neoėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną.

Pbone Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez.; Tel. Drexėl 9191 

Jei neatsiliepia žaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriskų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street 

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

K. G UGI S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
12? N. Dearoorn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nno 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ' * ♦ -
Lietuvis Advokatas 

i 2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. ( 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

JOHN B. BORDEN i
(John Bagdžiunas Borden). 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 6-9
Tekpbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 960#

DR. VAITUSH
UETUVIS AKIŲ SPE

Palengvins akių įtempimų, kuris.e 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigini 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktų, atšilai 
trumparegystę ir toliregystę. , Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, par 
dančią mažiausias klaidas. Speciali aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutar 
Akinių kainos per pusę pigiaus, ka 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ai 
tąisomos be akinių. Kainos p 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Pbone Boulevard 7589

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard ,2800 

R«. 6515 So. Rodtoril St. 
T<1. Republic 9723

Mm nieko
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto-
mis kainomis už aukštos
nerokuojame už atvežimą mirusio
jstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų
namus ir atveš j musų įstaigą, kur gal&lto pamatyti di* 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą pa
tarnavimą jums V ti nieko neieikis mokyti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gmlx)rius, kuris 
teikia apibulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa 
tarpąutojų. pykai Keturis Modemiškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite ĘUJJEIKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur.

LIDEIKIS
• Z • -•>' • • | ' * • *

a;

ffiSŲ graborius
pflen

4605-07 South Hermitage Avenue
VM Telefonais YARDS 1741 ir 17M

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTBA 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja riti 20 
4649 S. Ashland A

j Tel. Boulevard

V TeL Yardi 1829

DR. G. ŠERNER
LIETUVĄ AKIŲ SPECIALISTE

Patyrimai 
Komplikuotnoie 

Atsitikimuose

isai lt Akinių Diirbtuvi 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10-44, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo jo iki 1J

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10. N. CLARK ST. Room 120f 
Tel. Central €166

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

Arbal 1800 W. 47th St. Laf. 1490 
Pagal mtarimą____ _

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Stree? ’ 
Telepb©a< -Hemlock 1323 - 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėlip.nii pagal lutirtį

RooMT.lt


i Tarp Chicagos 
Lietuvių

šil
tai-

Ir nors jau dešimt 
kai netekome šerno, bet 
širdy jis prisimena kas

dar 10 metų, kai jis ap
muš. Bet gyvendamas 

62 metu anksti pradėjo

atkelia- 
taipjąu 

išeivijos 
lai k ras

šiemet, rugsėjo mėnesį, 
kanka, dešimt metų nuo to 
ko, kai mes, lietuviai, netekome 
brangaus musų rašytojo šerno.

Nors Šernas išsiskyrė iš mu
sų tarpo ant visados ,nukeliavo 
į aną nežinomą pasaulį, bet jo 
darbai, nuveikti musų- tautos 
labui, pasiliko su mumis ant 
visados 
metų, 
musų 
dieną.

Tik 
leido 
per 
rūpintis ir dirbti lietuvių ge
rovei ir dirbo jai iki galo.

Būdamas Lietuvoj dar jau
nas vyras, rusų carizmo žiau
riais taikais, šernas drauge su 
Dr. Basanavičiumi ir Dr. šliupu 
leido Tilžėje lietuviams laik
raštį “Aušrą”.

Apleidęs Lietuvą ir 
vys Į šią šalį, šernas 
stojo į sunkų musų 
darbą, redaguodamas 
čius »r rašydamas knygas, o 
gaudamas visai mažai atlygini
mo. Tiktai pasiaukojimas tau
tai privedė šerną prie ubagys
tės sulaukus senatvės. Musų 
Dėdė šernas užbaigė šio pasau
lio kelionę kaip tikras vargšas.

Gaila, kad ne visi mokėjome 
įvertinti jo darbą dar jam gy
vam būnant. Tad laikas buvo 
susiprasti ir pagerbti šerną, 
nors jam mirus.

Jau trys metai, kai stovi gra
žus didelis paminklas ant jo 
kapo. Buvo susirinkusios skait
lingos minios įteikti jam tą 
brangią atminties dovaną—pa
minklą. Tik gaila, kad. dar 
pats paminklas pasilieka ne vi
sai išmokėtas. Yrą skolos.

Dabar šerno Paminklo komi
tetas rengia 10 metų šerno 
mirties paminėjimą, kuris įvyks 
rugsėjo 11 d. šių metų 1 valan
dą popiet. Tad butų malonu, 
kad ir vėl skaitlinga minia su 
ąirinktų ir pagerbtų šerną. Ko
mitetas deda visas pastangas, 
kad tas paminėjimas butų kuo 
puikiausias. Bus geriausio pro- 
grame kalbėtojai—“Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis. “San
daros” redaktorius M. Vaidyta, 
SLA. iždininkas adv. K. Gu- 
gis, senas šerno draugas Dr. 
Graičunas ir kt.

Gros p. J. L. Grušo orkest
rą; dainuos p. Rimkus; daly
vaus Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn po vadovyste p. Char
les Steponavičiaus.
? šerno Paminklo Komitetas.

GERIAUSIA
VIETA PIRKTI

/radioIs, 
RAKANDUS, 

ELEKTĖIKINIUS 
ICE B0X 

ELEKTRIKINES
SKALBIMUI
MAŠINAS, 
DULKIŲ' 

VALYTOJUS

INC,

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705-8167 

Chicago, III.

Nepamirškite gražaus Lie
tuvių Programo nedeliomis 
nuo 1 iki'2 vai. pa pietų iš 
galingos \VCFL radio sto
jęs. 970 kilocycles. .

kviečia visus lietuvius rugsėjo 
11 dieną atsita’nkyti j Lietuvių 
Tautines Kapines ir pagerbti 
velionį, nes daugiau gal nebe
bus tokios progos, ši gali būti 
jau paskutinė. Pasirodykime, 
kad mes visi įvertiname šerno 
darbus.—Stasys K. Grišius.

Dėl neteisingų gand
Kadangi kai kurie laikraščiai 

atkartotinai skelbė, jogei na- 
bašninkas Dr. A. J. Karalius 
turėjęs pasidėjęs Univemil 
State Banke $14,000, tai “Nau
jienų” aitstovas atsilankė j pa
minėtą banką ir teiravosi apie 
šitų skleidžiamų gandų teisin
gumą. Banko receiverio padė
jėjas, Mr. C. O. Oakley, įtei
kė šitokį pareiškimą:

“According to the records of 
the Universal State Bank, Dr. 
Anthony J. Karalius had no 
account nor any moeny on de- 
posit in the bank when it was 
elosed on June 23rd, 1932, by 
the State Auditor Oscar Nel
son.

“C. D. Oakley, 
“Assistant to Mr. C. E. Herrod, 

“Receiver of the Universal
State Bank.”

Lietuvių kalbon išvertus, tas 
pareiškimas skamba:

. “Iš Universal State banko 
knygų pasirodo, kad Dr. Anta
nas J. Karalius neturėjo jokios 
sąskaitos nei pinigų banke, kuo. 
met valstijos 'auditorius, Oscar 
Nelson, jį uždarė, birželio 23- 
čią dieną, 1932 metais.

“C. D. Oakley, 
“Universal State Banko receive- 
rio,

“C. E. Herrod‘o, įasistentas.”
Iš to matome, kad gandai, 

skleidžiami apie tariamus Dr. 
Karaliaus “tūkstančius dole- 
rių”, uždarytus Universal State 
janke, ir daromos iš jų tam 
tikroje spaudos dalyje išvados 
neturi jokio pagrindo.

iš

Lietuvių dainos ir 
muzika per radio

J i'

• šiandie nuo 7 iki 8 vai.
stoties WGES., 1360 kilocycles, 
jus transliuojama ( oro bango
mis lietuvių radio programa.

Teko patirti, kad dainininke 
p-nia H. Bartush, A. čiapas, J. 
lomanas, “Peoples Radio due

tas ir trio” rengiasi seniai šį 
vakarą šauniai sudainuoti nau- 
,ų dainelių. Prie to, kalbės Dr. 
Lauraitis, dentistas, bus čalis 
Kepurė su savo pastabomis iš 
“gyvenimo”, ir dar bus graži 
muzika ir kiti įdomus dalyke 
Irai. Todėl nepamirškite užsista- 
tyti savo radios.

šie programai yra leidžiami 
pastangomis Peoples Furniture 
Kompanijos.—XXX

Marąuette Park
Politinio kliubo piknikas sekma

dienį neįvyks ♦

Ketvirtadienio “Naujienose” 
buvo pranešta, kad South West 
American Lithuanian Political 
Club piknikas yra rengiamas 
sekmadienį, rugsėjo 4 dieną., 

Dabar tenka pranešti, /kad 
piknikas šį sekmadienį neįvyks, 
nes negauta vietos tai dienai.

Piknikas įvyks sekmadienį po 
Darbo Dienos ,itigsėjo, llr.tą.

O šeštadinj, rugsėjo 10 d., 
South West American Lithua 
nian Political Club taikys svar 
bų susirinkimą Stanley studi
joj, 2656 West 69 st. Susirin 
kimo pradžia 8 vai. vakaro.

—Rep.

18 g-vės apielinkė
Apiplėšė lietuvio krautuvę

P-nas K. Andrėj unas laiko 
Gjents Furnishing krautuvę ad
resu J 735 So. Halsted strėet. 
Naktį iš ketvirtadienio į‘penk
tadienį, apie 2 valandą, p. And- 
rejunas, kuris turi 
krautuvės, išgirdo 
skambėjimų/

birtą UŽ 
lyg stiklų

.flVĄ . -i

Kada atsikėlė, tai pamatė, 
kad jo krautuvės Įaugąs išmuš 
tas ir iš tango paimta keturios 
poro čeverykų. Viena pora tiko 
abiem kojom. Kiti gi šeši čeve- 
rykai buvo vienai kojai. Taip 
kad krautuvei žalos pa’da’ryta, o 
piktadariai dagi pasinaudoti pa
vogtais čeverykais negalės.

Kadangi greitai pajusta pik 
ta'darių darbas, tai jie daugiau 
ką nespėjo išsinešti. Vienok 
stiklai suraižė ir daugiau če
verykų. Viso nuostolių krautiP 
vei padaryta virš $40 ant što
ko.—Rep.

Žada budavoti baž 
nyčią

Kunigas L. L. Brodavičius, iš 
West Pullmano, nupirko 44 ak
rų žemės prie Winchester Lake, 
miestuko Printing. Wis., ir ža
da buda'voti senų Rymo kata
likų bažnyčią ir seniems prie
glaudą.

PRANEŠIMAI
Marquette Park SLA. 260 kuopos 

n&nesinis susirinkimas įvys -4 dieną 
rugsėjo, 2 vai. po pietų, K. J. Ma
čiuko raštynėj, 6812 So. Western Avė. 
Visi nariai ir narės esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. taipgi užsimokėti užvilktus mo
kesčius. M- Pollack*

North Side. SLA. 226 kuopos su
sirinkimas įvyks antradieny, rugsėjo 6 
d., Assaciation House, 2150 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

M. Šileikis, sekretorius.

Simano Daukanto 
susirinkimą

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

Valdyba.

Puikus išvažiavimas su išlaimėjimais 
4-tą dieną Rugsėjo (September), ren
gia “Liet. Vakarinės Žvaigždės Pašelp. 
Kliubas, merginų sporto skyrius, bus 
puiki muzika ir visokių žaismių. Vie
ta labai pdiki, pavėsio pakankamai, prie 
95-tos ir Kean Avė. gatvių, ponios N. 
Mikšiunienės darže. Važiuoti galima 
pro Tautiškas Kapines ..į r pietus ir 95-ta 
ptve į vakarus. Kviečia visus atsilan
kyti ■ Rengėjos.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta“ mėnesinis susirinkimas įvyks 6 d. 
rugsėjo. 7:30 vai. vakare, Sandaros sve
tainėje, '3227 So. Halsted St. Visos 
narės atsilankykite, nes randasi daug 
'svarbių reikalų aptarti. Sekretorė.

Draugijos Su. Petronėlės susirinki
mas iš priežasties Amerikoniškos Šven
tės bus laikomas utarninke, rugsėjo 6 
d., 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio para, 
svet. Narės malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti savo duokles.

O. Kliučinskaitė, rast.

Keistu-
Keistu-

Brighton Park. Pranešimas 
čio Kliubo nariams. Lietuvių 
čio Pašėlpini<j Kliubo susirinkimas įvyks 
sekmadieny, fugsėjo 4 dieną, pradžia ly
giai 12 vai; per pietus, 4615 South 
Mozart St. f Nariai ir kurie norite pri
sirašyti prie kliubo prašomi atvykti lai- 

Raitininkas.ku.

Geriausia lietuvių mokykla visoj 
ra Amerikos Lietuvių Mo- 

1 naują , mokinimo

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius.
Chicagoj yra Amet 
kykla. Čia pagal 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos^ knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės,'Jąiškų 
rašymo, abelnos istorijos,ir kitų niok-' 
slo šakų. Mokyklos Vjtdėjas 'p.. J5 P.' 
Olekas, yra senas ir daug prityrus, kuris' 
gražiai ir visiems suprantamai] < dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną laibai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias .laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
Mokslo valandos: nūo 9 i iš 
ryto iki 3 po pietų , ir nuo 7 iki 9 
vai. vakaro. Į ’

Amerikos1. Lietuviu, 
M<WfclŪ ‘ii .

; 3106 So; Halsted St.

Nuo 9 ; Į iš

Peter Conrad
Fotografuoju Jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
Res. 7h W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

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 
horėsite pataisysime teisingai? gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

ftATIJlENOS,
...... . ...— ..

North Side
■ ■ .r 1 ? ‘ ' • x//'

Kadaise buvusi garsioji vie
ta ~r~ Jefferson miškai — šią 
Vasarą liko kaip ir visai už
miršta. Nes ten lietuviai be
veik išvažiavimų neberengia. 
Ant kalniuko, kur musų ta- 
vorščiai bolševikai prakeik
davo visą pasaulį, tiktai vie
nas medis jųjų keiksmų pabū
gta ir nudžiūvo.

Atminčiai “Morning Star 
Kliubas” — Rytines žvaigždes 
Kliubas —- rengia išvažiavi
mą nedeličj, rugsėjo (Sept.) 
4 d. Kliubas užprašo visus at
važiuoti į išvažiavimą, sma
giai laiką praleisti ir neuž
miršti musų buvusios kadaise 
garbingos vieteles Jeffei’sono 
miškų. — Busiu.

Zurich ežeras — privati 
savastis

Illinois valstijos vyriausio 
teismo pareiškimu Lake Zurich 
nėra naviguojamas vanduo ir 
publika neprivalo juo važinė
tis laiveliais ar maudytis jame.

.11^1111 n.»im|i fwn. ii

CiaSSIFIEŪ APS.
Automobiles

LINCOLN VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų, aš esu privers
tas paaukoti savo Lincoln De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal. Karas yra kuogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais, 
gfažus baigimas, Švarus išmušimas sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą. 1 Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
virš $3 700. Paaukausiu jį tiktai už 
$400. Atsišaukite nedėlioj. 949 N. 
Hoyne Avė., 3rd f|at.

MARMON SMALL 8 VĖLIAUSIO 
1931 MpDELIO SEDANAS

Karas yra absoliučiai kaip naujas 
mano išvažinėtas yi^ai mažai ir rūpes
tingai. Reikalas pinigų verčia mane 
paaukoti jį. Neturi net įbrėžimo ir yra 
tiek pat geras kaip dieną išėjęs iš dirb
tuvės. Paaukosiu jį už $275. s Atsi
šaukite nedėlioj bite laiku. 3149 Lyndale 
St.. 2nd flat, arti Kedzie Avė.

TlKfcA PROGA

ManO' kartotas mažiau kaip 
paaukoti. 

Tai yra puikiausias 
yra .tuk

Packard vėliausiu,, modelio De Luxe 
Sedanas.
atuonius mėnesius.» Turiu
kad sukelti pinigų.
k^rąs, j kokį? kjadai ėjų turėję^, yra Įt^k 
pąt peras k0‘P nįujas. I Turi'Išėjus An
tinius ‘ ratus’ it šešiŪs origihąlitis' taifus 
kaip naujus. Priimsiu $550. 2106
N. Humboldt Blvd., 2nd flatas.

PARDUODU automobilį Studebaker 
nebrangiai. Galite mane matyti nedė
lioj ir panedėly po . piet.

4011 So. Cįppbell Avė.

Financial
Finansar-Paskplos

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

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendaupinkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara ' nedėliota 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURĘAU of CHICAGO 

Incorpprated 
1642 West Division St.

Tel. Armitagc ,2951 ir 2952. 
..... ............. ................ ..................... -i .. ....... ■

AR JUSŲ. STŲŲAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų lynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai. f '

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So.r Halsted St. 

Tel Viitory 4905

NktfjAS RĖSTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, I biršęiai ! kiti į naminiai 
valgiai.' Savininkas su daug metų pa
tyrimo šiame biznyje, užganėdinš vi
sus atsilankiusiu*, . L , , ,

,1708 So. Halsted St., ? (J«į 
’’ CHICAGO,' ILL. ‘ J -

•LIETUVIŠKAS HOTELIS
Norintiems pigiai pragyventi arti vi 

durmiesčio; kambarys $2.00 j savaitę 
pusryčiai 5 centai, pietus 10 centų, < 
vakarienė 15 centų; Kambariai 
apšildomi, su visais1 parankumais. 
kitę ir persitikrinkite.

ANTANAS BOČKUS, 
Manadžeris

1019-21 W. Monroe St.; Chicago, III,

garu 
Atei-

PRANEŠIMAS, 
žolino stotis 7001 So 
piet rytų kampas 
Dargielas.

Atsidaro nauja ga- 
“ j. Western Avė. 
Savininkas Pranas 

Hemlock 1017.

~~W—Z
PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 

$18, Midgets $9.95. 2332 Madison
S t/ Atdara vakarais.

RADIO PATARNAVIMAS 
taisau visų išdirbysčių radibs. 
nausiu greitai ir gerai, f 
Gfovehill 2092*

mHil
J........

Furniture & Fixtures

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

—--O— •‘
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 pia
nas, poilsio kėdė $14; radio $30; lem
pos, pusryčių setas; apmokėsiu 
kraustymą.

5258 Washington, 
Austin 3838

- 0__n

per-

KARPETAS, importuotas .9x12, la
bai geram stovy, $35.00, taipgi 
“drėpsus”, pigiai. Ardmore 10544,

PARDAVIMUI 4 kambarių furnišei 
ir radio. 
visus.

Galima pirkti atskirai arba 
2 lubos frontas.
3116 So. Halsted St.

Personai

PAIEŠKAU savo moteries Darvidavi- 
čienės, po pirmu vyru vadinosi 
Kesput, o po tėvais Ona Padzota. 
niaus gyveno Chicagoje. o dabar 
nau kur išvažiavo. Malonėkite 
atsišaukti, arba kas apie ją žinote, 
neškite, busiu dėkingas.

KAROL DARVIDAVICH
R. 2, Brartch, Mich.

ena
Sc- 

neži- 
pati 
pra

Partners Wanted

PAIEŠKAU partnerio greitai prie ge
ro biznio su 100 dolerių ar mažiau. 
Del informacijų šaukit Prospect 4310.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGI kontraktoriai budavo- 
ti bažnyčią ir seneliams prieglaudos na
mą. Rev. L. L. Brodovicz, 12039 S. 
Laflin St, Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA patyrusi mergaitė pri
žiūrėti vaiką,J nesunkus namų darbas 
Geri namai.

1822 So. Millard Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Turi ant viejos miegoti. Harry 
A«^mtf*ite^T0O3 '-Douglas Blvzd?.Tel? 
Ročkwell 6795. "t*

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambariai su 

sleeping porčiais, garii šildomi. Pigiai, 
'jei pečių prižiūrės.
' 6134 So. Rockwell St.

ANT RENDOS 6 kambariai, šviesus, 
už $18.00, ant Imu lubų ir 2 kam
bariai dėl pavienių/ ar vedusios poroą, 
karštu vandeniu apšildomas.

4316 S. Fafcfield Avė.

Elektrikas ir mau-
4217 So. Campbell Avė. Tel.

RENDON 4 kambarių flatas, gera 
vieta, pigi renda. 
dynė. f 
Lafayette 7029.

RENDAI 2 kambariai dėl ofiso yra 
visi parankumai. Atsišaukite. Mr. 
Vaitkus, 3333 So. Halstcd 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, stiklįnitfi porčiai, si 
garadžium. Rendos $39.00 mėnesiui 

5931 So. Albany avė.

RENDON Storas, gera vieta, pigi 
renda. Tinka dėl beaufy parlerio, va
lymo ir dažymo įstaigos arba čeverykų 
taįsymo šapos ,2646 |W.< 63* St

Rendos Nupigintos Per
Nauji namai, puikus, flatai, garu ir 

pečiais šildom;. Dabar rendos per pu
sę nupigintos negu buvo Jdu metai at
gal. Atsišaukite p musu i ofisą;

Real Estate and Home Builder 
3335 S. Halstcd St. 

Tel. Yards 0894

RENDON Storas tinka dėl 
nes ir I 
daugelį metų. JRenda pigi.

Union Avė,

groser- 
bučernčs, gera vieta, išdirbta per

3603 SU

Furnished Rooms
RENDON 

vienam ar dviem vaikinam arba vedu- 
siems. Prie mažos šeimynos. Bungalow 
6740 Maplewood avė. Hemlock 5685

didelis šviesus kambarys

kambarys pigiai 
Galima kičinas var
sų maža šeimyna.

PASIRENDUOJA 
prie pavienio, 
toti arba mot .

, 36Ž3^ Emerald Avė

i. Patar- RENDON kambarys vienam 
šaukite Tel. dviem vaikinam, be valgio.

32.43 S. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 37 St.

PARSIDUODA arba išsirenduoja
Cleaning, Dyeing and Shoe Sbine
Parlor, uždėta per 8 metus, gera vieta 

3328 So. Halsted St.

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

1036 W. 69 st.

ge- 
pu- 
Ma-

PARDAVIMUI buČernė ir grosernė su 
mažu namu.

Lafayette 8780

PARDAVIMUI soft drink parloris 
arti dirbtuvių arba parduosiu vien . fix-< 
turės, pigiai.

3622 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 

venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmoka negu rendą. Partneriai nesu
tinka, turi parduoti arba priimsiu part
nerį su $4X)0. Geriausia proga kokia 
gali pasitaikyti. 212 E. 16th St.

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai, viskas gerame stovyje. Su 3
kambariais pagyvenimui. 4612 So. 
Wells St. Boulevard 5167.

PARDAVIMUI pigiai restaur‘antas 
arba priisiu pusininką. Biznis išdirb
tas per daug metų. Gera apielinkė, 
vienam per sunku apsidirbti.

3517 S. Halsted St. i

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

EXTRA BARGENAL FARMOS

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

Norėdami pirkti formą ar mainyti 
namą 
ma.

ant formos pamatykite mus

PAUL SMITH B CO. 
4425 S. Fairfield avė.

Tel. Lafayette 0455

pir-

PIRKTI už casb nedidelę 
jeigu ge- 

su

NORIU 
ukį-farmą, arba ir didesnį, 
roj vietoj, arba pirksiu namuką 
sklypu žemės netoli Chicagos, arba ne
toli nuo kito miesto ar miestelio. Pra
šom atsiliepti tik per gromatą į Nau
jienas. Adresuokite: Lithuanian Daily 
News, Box 1476. 1739 $. Halsted ‘st., 
Chicago. Ir aš susinešiu su jumis ypa- 
tiškai. i

EKSTRA! Farma ant pardavimo, 
175 akeriai, Illinois valstijoj. 60 my
lių nuo Chicagos. Su staku ir vi- 
trąife' <žemę^beveįk 
visa ariama. Anton Margis, 1303 
W. 69 St.

REIKALINGA gera forma su staku 
ir mašinoms nuo 80 akrų ar daugiau 
mainyti ant 2 flatų mūrinio naujo 
namo be skolos Farmeriai atsišaukit 
ir teisingai aprašykite formos gerumą. 
Smiltingų formų nereikia. 

J. VILIMAS 
6504 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
Jums Nereikia Atvažiuoti

JEIGU TURI—
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, Še
rus ar bonus, parduoti.

Jeigu turi kambarius ar 
garadžių išrenduoti. Jeigu 
ieškai giminių ar apsive- 
dimui draugės ar draugo

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nųpi-^ 
gintosl

Turite pamėginti, kad su- 
, žinojus kokius gerus re

zultatus duoda Naujienos*

ŠAUKITE

ROOSEVELT

8500
•»

Šeštadienis, nigs. 3, 1932

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA graži farma labai 
gražioj vietoj, gera žeme etc., St. 
Charles, III., apielinkėj. • Kaina yra 
pagal šių laikų ir daug pigesni negu 
forma ištikrujų yra verta. Gal sutik
sim ką ir į mainą priftnti. Pardavimo 
priežastis senatvė. Atsišaukite laiš
ku tiktai (ne ypatiškai) - ir aplankysite 
visas žinias. Rašikite ’< “Naujienos’* 
Office, Box 14 75, 1739 S. Halsted $1, 
Chicago, III.

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

6 kambarių bungalow ant Marųuette 
Road, netofi Western Avė. Mainys ant 
lotų arba žemės.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. 
■, Virginia 0757

Exchange—Mainai
• » ■ < • • •

MAINUI namai 2 po 5 .kambarius 
arba - 6 kambarių bungalow į bučernę 
ir grosernę. 6542 S. Washtenaw Avė.

' KAS KĄ TURIT MAINYTI 
165 akrų- farma, visi įtaisymai. 45 

mylios nuo Chicagos, kaina $6900.
2 flatų naujas mūrinis namas kai* 

na $6500.jj, •
Turim visokių kitokių bargenų, na

mų, formų, biznių.
C.’ ŠUROMSRIS CO.

. - 3352 So. Halsted St..
Tel. Yąrds 675 1 vakaaris Boulevard 01 27 

i

Real Estate For Sale
Namai-Žeme .Pardavimui

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 k 

3140 W. 54 St.

pigiaiPARDAVIMUI pigiai namas su 
bizniu, čeverykų taisymo šapa arba at
skirai, 
išdirbtas 
davimo,

Nemokantį išmokysiu. Biznis 
per 18 metų. Priežastis par- 
išvažiuoju Lietuvon.

J. ŽVIRBLIS 
941 W. 33 PI.

Telepbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Washtenaw Avė.
i , CHICAGO. ILL.

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

RUZENA KVAPIL 
Tel. Yards 3895

BANKAS paduoda 7 kambarių me
dinį cottage už $2000, naujai išdeko- 
ruotas ir išpentuotas. 2317 W. 41st 
St.

IVi AUGŠTO mūrinis namas, gera 
vieta, bargenas/ Turiu paaukoti. Tin
kama vieta rooming“auzai. Telefonas 
Albany 7427. J




