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“Progressive Miners 
of America” atsiekė
pirmąjį laimėjimą
r ę -----------—--------

Jau pasirašė algų Suimtas Pr. Tylius, 
i sutartį su Taylor vadovavęs Kenoshos 
' kasyklų operatorių biznierio nužudymui
šeštadienį išrinkti bikini virši

ninkai ir priimtas oficiali? 
unijos vardas

Lietuvis Tylius suorganizavo 
suckalbj išvilioti iŠ realestiati- 
ninko R. A. Wilson $40,000; 
suimtas prisipažino

Springficld, III., nigs. 5. — 
! Naujai suorganizuota Illinois 

angliakasių unija — the Pro
gressive Miners of America 
šiandien atsiekė pirma laimėji
mą Srringfieldo distrikte, kuo
met Joseph Taylor, operato
rius, kuris aprūpina išimtinai 
vietines rinkas, su unija pasi
rašė algų sutartį. Taylor ne
priklauso prie operatorių aso
ciacijos.

Gillespie, III., rūgs. 5.— šeš
tadieni Gillespie Illinois ir da
lies Indiana angiakasių konven
cija, kuri penktadienį nutarė 
atsimesti nuo U M. W. of 
America ir įsteigti naują uni
ją, nusprendė oficialiai ją vadint 
“Progressive Miners of Ame
rica” ir įgahavo laikinus vir
šininkus kviesti ifift^yklų^opera- 
torius j algų konferenciją. Tuo 
pačiu laiku įgaliavo viršininkus 
sudaryti laikinas algty-sutartis, 
kad angliakasiai, laike derybų 
dėl nuolatinės sutarties' tarp 
unijos ir operatorių, galėtų 
grįžti į darbą už $6.10 dienos 
algą.

Konstitucijos priėmimui ir 
nuolatinių unijos viršininkų iš
rinkimui spalių 3 dieną bus su
šaukta konstitucinė konvencija. 
Konstitucijos rašymo darbas 
atiduotas “policy komisijai”, 
kuriai pirmininkauja Byron 
Humphries, iš Springfield.

Laikinais viršininkais išrink
ti—Cla ode Pearcy, Gillespie, 
pirmininku; T. J. Jonės, Tay- 
lorvilk. vice-pirmininku; Wil- 
liam Keck, Belleville, sekreto- 
rium-iždininku.

Penktadienį, tuo tarpu, Pea- 
body Coal Co., pirmininkas 
Stuyvesant Peabody pareiškė, 
kad kasyklos Christian apskri
tyje negali operuoti dalykams 
taip stovint, todėl visos ketu
rios Taylorville kasyklos bus 
uždarytos. Pirmiau Peabody 
bendrovė skelbė, kad visos ke
turios dirba, bet dabar pasiro
dė, kad mažas skaičius anglia
kasių dirbo tik dvejose.

U. M. W? of A. prezidentas 
Lewis. kalbėdamas apie naują 
uniją “Progressive Miners of 
America”, pareiškė, kad “iš- 
anksto numato, jog unija trum
pą laiką pagyvenusi—žlugs.”
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Chica^rai ir apylinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota ir kiek vė
siau; lengvas pietvakarių vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 64- 
75 laip. S

Saulė teka 6:19; leidžiasi 7:-
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Kenosha, Wis., rūgs. 5. — 
(Specinlis pranešimas “Naujie
noms”)— Buvęs saliunininkas, 
lietuvis, Pranas Tylius, kuris 
suorganizavo suokalbį prieš Ke
noshos realestatininką A. Wil- 
son išvilioti iš jo $40,000' ir su 
sėbrais jį nužudė, pasikorė Por- 
tage kalėjime. Tylius su talki 
ninkais italais Covelli, Infusino 
ir Cosentino laukė teismo .

Kenosha, Wis., rūgs. 5. — 
Antradienį, rugp. 30, naktį ties 
Lodi, Wis., rastas nužudytas 
Kenoshos realestrtininkas Ro- 
bert A. Wilson, kurį žmogžib 
džiai privertė jiems užrašyti 
saVo $40,000 nuosavybę. Ket
virtadienį Kenoshos policija su 
ėmė tris italus, kuomet Pranas 
Tylius, lietuvis, prisipažino, 
kad suokalbis buVo jo sugalvo
tas ir jie dalyvavo užmušime.

“Naujienų” k orespon de n tas 
Kenoshoje prisiuntė sekančias 
smulkmenas apie tragediją ir 
Prano Tyliaus žodžius policijai.
Suimtas Pranas Tylius ir trys 

italai
Tylius buvo suimtas po to, 

kai į Kenosha atvažiavo keli 
liudininkai iš" Lodi ir pareiškė 
Tylių matę prie Lodi. kartu šu 
Wilson, tragedijos dieną. Kiti 
trys suimtieji, italai, pareiškė, 
kad jie su suokalbiu Wilsoną 
nužudyti Uhieko bendro neturė 
ję. Liudininkai jų nepažino. 
Jie yra: V

William «Ked) -Covelli, Ke
noshos kepėjas, Frank Cocenti - 
no, 32 metų,’ suimtas kartu su 
Covelli, paskutiniojo kepykloje 
trečiadienį naktį, ir Frank In
fusino, 24 m.

Ketvirtas kaltininkas Victor 
Dominic iš Racine, po žmogžu
dystės paspruko į Sacramento, 
Gal., kur jo brolis Thomas sėdi 
kalėjime už pinigų padirbimą. 
Paskutinėmis žiniomis Domi
ninkas buvo suimtas ir dabar 
atgabentas į Columbia apskričio 
kalėjimą.

Tardymą prieš kaltinamuo
sius veda Columbia apskričio 
Šerifas Alfred Gilbert, padėjė
jas A. Johnson ir Portage proku
roras Boss Bennet. Liudinin 
kais—Charles Knutson, jo du 
vaikai ir Alfred Larson. Jie 
yra asmenys, kurie liudijo ma
tę Praną Tylių prie Lodi.

Pranas Tylius prisipažįsta
Suimtas ir Kenoshos polici

jos leitenanto Frank Schneeber 
ger kvočiamas, Pranas Tylius 
prisipažino prie piktadarystės, 
tuo pačiu laiku pasiteisinda
mas, kad italai jį prie kruvino 
darbo privertę. Dar būdamas 
butlegeris jis jiems prasisko- 
lino apie $1,600. Jie jam grą- 
sinę jau du mėnesius 'atgal UŽ 
atsisakymą darbą atlikti. IŠ an
kstesnių tyrinėjimų policija, ta
čiau, patyrė, kad Tylitfs buvo 

(Tąsa 3-iam pusi.)

South Dakotos valstijoj farmeriąį. laiko konferencija ryšyj su “fermerių streiKu”
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Lietuvos Naujienos

Sovietų ūkininkai nega
li atgauti žemių

Maskva, rūgs. 5 — Valdžia, 
norėdama sustiprinti kolekty
vius ukius, išleido įstatymą, ku
riame paskelbė, kad ūkininkai 
apleidžia kolektyvius ukius, ne-i 
galės atgauti savo žemių, ku
rias jie prie tų ūkių prijungė.

Anglijos valdžia mė
gins likviduoti au

dėjų streiką
■ Manchester, Anglija rūgs. 5 
Anglijos darbo ministeris Sir 
Henry Betterton paskelbė, kad 
šią savaitę valdžia mėgins su
taikinti Lancashire apskričio 
fabrikų savininkus ir streikuo
jančius audėjus. Streikas nei 
kiek nesumažėjo ir darbininkai 
nenusileidžia savininkams, bet 
ministeris tiki, kad ginčą bus 
galima likviduoti arbitracijos 
budu.

Senatorius Watson pra
našauja antrų mor- 

gičių galą
French Liek, Tnd., rūgs. 5.— 

Kalbėdamas į United States 
Building and Loan (spulkų) 
konvenciją, senatorius Watson 
pareiškė, kad antri morgičiai 
į trumpą laiką išeis iš egzis
tencijos, nes namų paskolų ban
kai operacijos juos pakeis 
Konvencija padarė eilę reko
mendacijų valdžiai ryšy su nuo
savybių mokesčiais.-

Japonija gins Mandžiu- 
riją nuo puolimų

Tokio, Japonija, rūgs. 5. — 
Rugsėjo 15 d. Japonija' perims 
Mandžurijos vidaus ir sienų ap
saugą nuo polimų. Tai bus pa
daryta ryšy su sutartimi, ku
rią Mandžurija ir Japonija šio
mis dienomis pasirašė.

Eagto Pass., Texas, rūgs. 5. 
—Iš krantų išsiliejo Rio Gran
de upė. Pakilo 3 pėdas. Pavo
jus gręsia artimam Eagle Pass 
slėniui ir apylinkės miestams.

Youngstown, Ohio, rūgs. 5.— 
Youngstowno plieno: dirbtuvių 
savininkai skelbią, kad po “Dar
bo šventės”, produkcija bu
sianti padvigubinta.

i ..... ..... ........ . .... ... ....

Lima, Ohio, rūgs. 5 e—— * Elld 
worth Truesdale, 23 metų vy 
ras, prisipažino nužudęs brolį 
Earl ir jo mylimąją Thelma 
Woods. žmogžudystės motyvas 
—pavydas.
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Vokietijos “Plieno 
Šalmai” reikalauja 
kaizerio grąžinimo

.■ -iii.,ir - .i.-.-nr .

Karo veteranų organizacija pri
siekia buvusios imperijos ve 
ljavai; Von P&peno ekon. pla
nas įstatymu

Persijoje banditai pa
grobė J. V. konsulus

■ - _________ - ’ m

!•

Washington, D. C., rūgs. 5. 
—Užsienių reikalų departamen
tas praneša, kad Persijoje, bū
rys banditų pagrobė tris J. V. 
konsulus. Jie vyko iš Bagda
do į Teheraną. Vėliau Persijos 
kariuomene juos išvadavo.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 5. 
—Kanclerio Von' Papeno eko
nominių planas, kuriuo mano
ma eumrSinti Vokietijos bedar
bių skaičių įr atgaivinti pramo • 
nę patapo įstatymu, khomet 
prezidentas Von 1 Hindenburgas 
pasirašė eilę dekretų, liečiančių 
planą. Voif Papeno planas su
sidaro iš keturių dalių;—1, įsta
tymas padėti bizniui, ypatingai 
smulkiems biznieriams, 2,—so- 
ciliai ^statymai, 3,— kredito į*, 
statymai ir 4, įstatymai liečia 
kitus ekonominius šalies reik^v- 
lūs.

Buvęs Vokietijos reichsbanko 
pirmininkas Hjalmar Schacht 
numatomas federaliu komisio- 
nierium, kuris prižiūrės valdžios 

subsidijoms ir kontroliuojamas 
įmones ir finansines įstaigas. 
Valdžia dabar kontroliuoja ar
ba subsiduoja Dresdner banką, 
su kuriuo sujungtas didžiulis 
Danat bankas, > Commerzbanką, 
Hamburg America ir North 
German Llyod laivų linijas, 
plieno pramonę ir 1.1.

Penktadienį, Berlyne prasidė
jo karo veteranų organizacijos 
“plieno Šalmininkų” suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo kaize
rio sūnus ir kiti buvusios im
perijos šalininkai. Organizaci
jos vadas Fra nz Seldte, kalbė
damas, tvirtino> kad Weimaro, 
konstitucija jau prilipo liepto 
galą, reikia grąžinti tvirtą, na- 
cinalę valdžią (monarchiją), pa
naikinti Versailles traktatą ir 
grąžinti Vokietijon priverstiną 
karo tarnybą”. Be to, vetera
nai prisiekė buvusios Vokieti
jos imperijos vėliavai.

Paryžius, rūgs. 5. —Herriotas 
paskelbė, kad Vokietijos nota; 
kurioje reikalaujama lygių tei
sių ginkluose, perduota visoms 
valstybėms, kurtos pasirašė ne* 
senai sudarytą Francį jos ir 
Anglijos draugingumo sąjungą.

Bolivija atmetė neutra
lų paliaubų pasiūlymą 

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

Buenos Aires, Argentina, 
rūgs. 5. —Bolivija, kuri ginči
jasi su gretimu faragnajam 
dėl ruožo teritorijos “Gran 
Cha’co”. atsisakė priimti neut
ralią šalių ..pasiūlymą sudaryti 
paliaubas ir nutraukti mobili 
zaciją

Ispanija rengiasi iš
tremti suimtuosius 

monarchistus
A 'j .    — —

Madridas, Ispanija, Tugs. 5. 
—Ispanijos valdžia rengiasi iš 
tremti į Afriką, Vilią Cisneros 
miestą kelius šimtus inonar- 
chistų, tarp jų daug žymių ša
lies didžiūnų, kurie buvo suim
ti po monarchistų sukilimo. 
Kelias dienas atgal suimtas 
kunigas Eltos Alvarez, kuris 
irgi dalyvavo sukilime.

Nelaimė Kuršių marėse
Klaipėda, rugp. 16 d.— Rugp. 

14 d. Kuršių marėse, ties Klai
pėda, įvyko nelaimė. MotorK 
uis laivelis, kuriuo plaukė Sta- 
riškės mokytojas Stochas, jo 
žmona, ‘duktė, tarnaitė ir Sto- 
cho viešnia, p-lė Neuhausaitė, 
siisidurė su garlaiviu “Planeta”, 
kuris grįžo su keleiviai^ iš 
Juodkrantės. Motorinis laivelis 
prakiuro ir žmonės pradėjo 
skęsti Pavyko išgelbėti tik 
Stochienę ir jos .tarnaitę,-o 
Stochas, jo duktė ir viešnia nu
skendo.

Gen. Rodriduez iš
rinktas Meksikos 

prezidentu
Meksikos Miestas, rūgs. 5.— 

Gen. Abelardo L. Rodriąuez, 
Meksikos karo ministeris, kon
greso išrinktas prezidentu. Bu
vęs prezidentas Pascual Ortiz 
Rubio, dar neužbaigęs termino, 
pasitraukė dėl “blogos sveika
tos”. Rubio išvyko į Jungtines 
Valstijas.

Pasaulinis taikos 
kongresas Vienoje
Viena, Austrija, rūgs. 5. -Tr- 

Sekmadienį, Vienoje, Austrijos 
sostinėje,* -prasidėjo 29-tas tarp
tautinis taikos kongresas, Kon- 
feruos penkias dienas

Hitlerininkai sužei
dė Lietuvos val

dininką
Tilžė.—Naktį iš rugpiučio 13 

į 14 d. rajono viršininkas, p 
Steponąvičius, laikinai priko
mandiruotas į Panemunę, kal
tu su vokiečių valdininku, vals
tybės gynėju p. Flink užėjo į 
Tilžės kavinę “Kaiserkrone”. 
Ten buvę hitlerininkai ėmė 
pulti p. Steponavičių, kuris bu
vo uniformuotas. Taip pat jie 
puolė p. Flinką, ham jis drau
gaująs su lietuviais. Pagaliau 
hitlerininkai pareikalavo, kad 
Steponavičius iš kavinės išei
tų. Kaip tik jis išėjo į gat
vę, gatvėj buvę hitlerininkai, 
puolė Ji ir pradėjo mušti lazdo 
mis ir kumštimis. Visas krūvi 
nas ir su didele žaizda galvoj, 
Steponavičius įbėgo atgal į tą 
pačią kavinę. Buvo pašaukta 
policija, kuri areštavo tris hit
lerininkus. Dabar areštuotieji 
paleisti.

Parašė kaltinamąjį ak
tą Kalvarijos ku- 

mumstams

Kaunas.—Kariuomenės teis
mo^ prokuratūroj jau parašytas 
kaltinamasis aktas 23 Ka'lvari 
jos r komunistams ^komsomol- 
cams. Ta byla 'kariuomenės 
teisme busianti sprendžiama š. 
m. spalių mėnesį.

Japonijos kongresas pa
skyrė $39,600,000 

ūkininkams
Tokio, Japonija, rug.s 5. — 

Japonijos kongresas specialėį 
sesijoj paskyrė $39,600,000 ūki
ninkus, žvejus ir smulkius pre
kybininkus šelpti.

Texas valstijos potvyny
je paskendo 50 žmonių

Laredo, Texas, rūgs. 5. — 
Prie Nųevo Laredo, patvinusius 
Rio Grande, upės pakraštyje, 
sugriuvo tiltas tarp J. V. ir 
Meksikos. Paskendo 50 žmonių, 
kurie tiio laiku tiltu važiavo. 
Kai kurios miestų dalys užlie 
tos.

Streikuoją ūkininkai 
paskęlbė “paliaubas”
Sioux •' City, Iowa, rūgs. 5.— 

Streikuojančių ukininįcų vadui 
Milo Repo paskelbus paliaubas, 
ūkininkų pikietos apleido užblo
kuotus kelius ir produktai da 
bar gabdn'ami j miestus be 
kliūčių Paliaubos paskelbtos 
iki rūgs, 9 d. Tą dieną Sioux 
City Įvyks gubernatorių konfe
rencija ūkininkų reikalais.

Amerikietis sumušė orlaivio 
greitumo rekordą

Cleveknd, Ohio, rūgs., 5.— 
J. V. lakūnas majoras James H. 
Doolittle Clevelando orlaivių 
karnivale sumušė pasaulinį grei
tumo rekordą,. sklisdamas 296.- 
287 mylias j valandą. IkiŠiof

Francija nenori inflia
cijos; mažins išlaidas
Paryžius, rūgs. 5 — Maurice 

Palmade, Franci]os biudžeto di
rektorius paskelbė, kad Franci 
ja niekuomet nesinaudos inflia
cija, kad padengti biudžeto de
ficitus. Valdžia nuo savęs ma
žins išlaidas. Kadangi padėji
mas Francijoje yra' gana keb
lus, kai kurie siūlo, kad turėtų 
būti atnaujinta dekretų siste
ma, kuria 1906 metais Poincare 
valdė šalį. 

Ir

Ottawa, Kanada, rūgs. 5. — 
“Skrendančioji Hutchisonų šei
myna”, kuri mėgins orlaiviu 
pasiekti Angliją, nuskrido į 
Grenlandiją. Iš ten tęs toliau 
į Islandiją.

Rymas, Italija, rūgs. 5. — 
Fašistų partijos sekretorius ir 
“antras stipriausias” Italijoje 
žmogus Augusto Turati, atsi
dūrė beprotnamyje. * >

Knygų produkcija Lie
tuvoje 1931 m.

. - -1-- - >-! X

Per 1931 m. Lietuvoje buvo 
išspausdinta viso 1,070 atskirų 
leidinių, kurie pagal suskirsty 
mą atrodo taip: socialinių mo
kslų—246 knygos, pritaikomų
jų mokslų-—230 kn., literatūros 
—162 kn., meno —109 kn., ti
kybos—80 kn., bendrųjų raštų 
—68 kn., istorijos ir geografi
jos—68 kn., matematikos-gam
tos— 58 kn., kalbotyros —31 
kn., filosofijos—18 knygų.

Iš išspausdintą 1,070 leidinių 
lietuvių kalba—1,014, žydų—26, ( 
vokiečių—15 lenkų—8 ir kito
mis kalbomis—7.

Pažymėtina, kad kiekvienais 
metais Lietuvos - leidinių skai
čius didėja. ' Nors ir dejuoja
ma dėl rinkos leidiniams, bet 
vis dėlto šioje; srityje matyt 
didelė pažanga.

Amerikos Lietuviai
■'*. H ’ I • >

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 GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

Pinigą siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

i

greitumo rekordas siekė apie 
279 mylias. \

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val
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Toronto, Kanada
“Aukso šalis”. — Giminaičio 

laidotuvės. — Gergsterių so
stinė (Chicagu). — “Naujie
nų“ Redakcija.

šaj metų birželio 13 d. atsi-. 
kėliau ne visai anksti ir apsi
taisęs pradėjau valgyti pusry
čius. Staiga pasigirdo durų 
skambutis. Priėjęs atidariau 
duris ir pamačiau telegrafistą, 
kuris man perdavė telegramą, 
pranešančią, kad Gary, IiuU 
mirė mano žmonos giminaitis 
K. Dargis. Nebaigęs nei val
gyti, nuvykau su telegrama į 
dirbtuvę, kur žmona dirba, kad 
pasitarti, ką turim daryti. Nu
tarėm važiuoti į laidotuves; 
kuriam važiuoti, Išrišom labai 
greitai, nes žmona, kaipo ne
turinti Kanados pilietybės po
pierių, negali įvažiuoti į Ame
riką. Tokiu budu prisiėjo va
žiuoti man.

Birželio 14 d. “lachi pod 
pachi” ir važiuoju. Milton, 
Guetp, Galts, Woodstock, Lon- 
don, Cht tham ir Windsor. šias 
vietas pravažiuojant matosi 
\vgiis laukai, gražus javai, dar
žovės ir sodai, kurie prava
žiuojančiam suteikia malonų 
reginį. Išvažiavus iš Chathrm, 
atėjo J. V. valdininkas, kuris 
patikrino dokumentus ir išklau
sinėjo, “kur važiuoji, ko va
žiuoji” ir tam panašiai. Tarp 
tų visų paklausimų (jų buvo 
apie 30), itin juokingi du, bū
tent: “ar buvai džėloj” ir “ar 
nesi komunistas”. Aš manau, 
kad ir pats “bimbalas”, važiuo
damas į Kanadą, nesisuko, kad 
jis komunistas.

“.Aukso šalyje”
Pagaliau jau aš ir Detroite. 

Kadangi turėjau laiko apie 40 
minučių ir reikalinga buvo iš
simainyti dolerių iš Kanados 
ant Amerikos, todėl nutariau 
išeiti į miestą ir pasižiūrėti, 
kaip atrodo tas “aukso” šalieą 
industrinis miestas. Einant 
nuo stoties, medžių pauksnyje 
matėsi prigulusių bedarbių, 
juodukų ir baltų. Jų padėtis ne
atrodo pavydėtina. Užeinu į 
banką, išmainau keletą dole
rių ir išeinu, žiuriu kitoj pu- 
cūj gatvės ant kampo stovi dvi 
merginos ir du vaikinai. Ma
ri u sau, čia tai jau tikrai bus 
fietuviai. (Mat, nuo amerikonų 
buvau girdėjęs, kad, pavyz
džiui, Brooklyne visuomet lie
tuviai ant kampų gatvių sto
vėdavo). Bet apsirikau, nes 
pamačiau, kaip vienas vaikinų 
savo gražuolei net pasigardžiuo
damas per “minkštąją” kad 
ploja tai ploja... Na, manau 
sau, jau čia tai tikrai uc lie
tuviai. Turiu pažymėti, kad 
Kanadoje, 
mados 
veti.

Kiek 
į stotį, 
ir pradėjau n syti laišką į To
ronto savo namiškiams, bet 
nespėjus pabaigti rašyti, ma
no traukinys išdundėjo. Viatgo 
turėjau ligi išsiunčiau laišką; 
ligi Jackson niekur negalėjau 
gauti pašto ženklų nusipirkti. 
Jacksone pasiunčiau * laišką 
ramus sugrįžau į traukinį.

Automatas nuošimčių 
nepriskaito

Kada mainiau Detroite dole
rius, tai Amerikos buvo bran-

gesni 14 centų ir tokiu bildu 
man iš Kanados kiekvieno do
lerio išskaito po 14 centų, o ka
da bevažiuojant užsimaniau 
gerti, tai įmečiau į automatą 
kanadišką centą ir tas be jokio 
nuošimčio išmetė man puodukų. 
Ir vot aš pasididžiuodamas 
riu amerikonišką vandeni 
fcanadiškus pinigus ir be 
kio nuošimčio.

ge- 
už 
jo-

atsako,

atiduoti
Dargi ui.

pirmas.
(Dargių

Turiu pažymėti, 
ypač Tcix>nte, nėra 

ant kampų gatvių sto-

Vaizdai
Važiuojant nuo Detroito ligi 

Gary, Ind., vaizdai atrodė kiek 
prastesni, negu Kanadoje, čia 
daugiausiai buvo matyti netoli 
nuo gelžkelio kokios tai balos, 
apyrudi kalneliai, tik vėliaus 
pasirodė 'pusėtinai aptvarkyti 
vynuogynai. Bet už tai čia dau
giau matėsi visokių įmonių — 
fabrikų ir /nuplyšusių negrų, 

! jei tai bus pliusas auksinei 
Amerikai?... Klausiu tarnauto
jo, kada busiu Gary, Indiana. 
7 v. 45 m.
važiuoju, važiuoju jau ir pusė 
po aštuonių, o Gary kaip nėr, 
taip nėr. Pasirodo, kad mano 
laikrodis nesutiko visa valan
da. Galų gale privažiavau, pa
ėmiau taksi kabą, nurodžiau 
antrašų ir bematant buvau 
jau vietoje. Privažiuojant ar
tyn, pastebėjau didoką būrį 
susirinkusių žmonių, — tai vis 
giminės, pažįstami ir šiaip ar
timi, kurie susirinko 
paskutinę pagarbą K. 
Automobiliui sustojus, 
pribėgo A. Steponaitis
žentas) ir jo sūnūs irgi Anta
nas. Paėmė mano daiktus ir 
paprašė užeiti mirusį aplanky
ti. Atsargumo dėliai paklausiau 
A. Steponaičio, kokių ceremo
nijų prisilaikot, poteriaujat, 
ar ne? (Mat, jie priklauso bib; 
Ii jos tyrinėtojų organizacijai). 
Sulenkus atsakymo, kad jokių 
maldų jie nereikalauja, tad 
galvos palenkimu ir buvo ati
duota pagarba mirusiam, kuris 
gulėjo gražiai išpuoštame kars
te, aplink 'gyvų gėlių vainikais 
apstatytas, čia pat sutikau ge
rokai apsiverkusių K. Dargienę 
ir jos dukterį Ona Steponaitie
nę. Vėliaus jos supažindino ma
ne su mirusio Dargio dukteri
mi (p. p. Dargiai abu buvo 
antru kartu vedę ir todėl vie
nas ir kitas turėjo iš pirmes
nių vedybų vaikų, kurie, bent 
man taip atrodė, ne visai pa
lankiai žiurėjo į mane, išsky
rus jųjų pusseserę).

Vėliau p-ai Steponaičiai pa
kvietė mane vakarieniauti (jiĮ 
s tūba stovi greta Dargių stu- 
bos), kur supažindino su “bro
liu” Benecku (Biblijos tyrinė
tojų organizacijos nariai vie
nas kitą vadina broliais). Be- 
neckas buvo atvykęs iš Chica- 
gos kaipo kalbėtojas. Apie 1 
vai. nakties sėdome vakarie
niauti, aš norėjau būti toksai 
“svečias”, kurio raginti daug 
nereikia ir buvau benešąs kąs
nį į burną, kaip išgirdau Ste
ponaitį prabylant: “Gal brolis 
Beneckas pavaduos maldoje”;. 
Čia aš, žinoma, su kąsniu duo
nos padariau “otsttaplienųą” ir 
palaukiau, kol jie užbaigs sa
vo maldas. Vėliau aš buvai! 
atsargesnis. Nakvoti prisiėjė 
irgi pas Steponaičius.

Laidotuves
Rytojaus meną, t. y. 15 bir

želio, įvyko K. Dargio laidotu-

mito, bet ■ taiiiloniiii. Ibesltatibant 
ajiiie įvairins dalykus įnUfeido- 
ftie iapie 4<> ktdnifiiiį. Nors p. 
Crigaites' jau Apysenis žitogus, 
bet dar pilnas energijos fr 
AhMltidtitajk). Veikta b. Grigaitis 
fiupažitadino dar su dviem 
“Naujienų” štabo nariais, — 
p? Augustipuvičium ir p. Ryp- 
kevičium, Uivtakorčių ir praė
jusio “Naujienų” kontesto ve

lt

Geni&fei’hli' teošltibiė

Sulaukus šešt&dietaM!), 

mobilį ir drožiam (tik ne ša-* 
kalius, bet Važiviojam) j Chi-i 
cagį. Tai jAtj tr ^ebg’sWiii šo-' 
stinė. Tubj aky^š iėSko, at1 
nepamatys kokio nors “gapo- 
nuko”. važiiYojąm p^rin, rė
do*, Ugi gtatvėš. čiš
musų mašina “stop” ir toliau

y ■> *' '■ h>
vės, į kurias 'suširittko nehin- 
žai žmonių (galėjo būti tapiė' 
400—S00). Aį>ie 1 vajandį Ste- 
ponaiUs fraprašg įfer garstalcal- 
bį, kad susirinkusieji užsilai
kytų rainiai ir išklausytų pa
mokslininkų. (Pirmas* kalbėjo 
anglas iš Cfticagos (pavardę 
pamiršau), antras lietuvis Be
neckas. Pastarasis iškalbinges
nis už anglą ir gerokai pake
deno visą Romos

Po ptaakalb^ btaVo papiiW>ti 
sveČiki, kiad eltą pHhą g^- 
lių gtaažų kletaią į šotalhės ata
ri s lt to bldto Vietai to
li iii kitą, alsisveikitattį tadirttfci. 
Ta eisena prasitęsė gana lie
kai. Pagalios graboritas sta ki
tais vyrais išhešė

70 autoi^bibų huvteta1 tūli kiž "’ 
-r eu ®

uTb^ ie"^;
Šios talfes femeiė...

ŠŽCU1S, —- >sruwv

miesto aut I 
žalia žole išklotoje 
žmona, giminės ir > 
paliko brangų asimonĮ — 
teta amžinai. Ir aš pašakM,

| dėjtoi- Visi gana simpatingi ir 
djriikligiišks žtnotaės. Wo tarpus 

lito? - MAŠitaA ir mes ]

tafcirhgi A. tta-
if jo teU

MA Mte 
^liktai '**kw - 

taisyki rnstoį,

INTrtsi

Wrltoitthų, Gar- 
ta parką, 

įi&lrkė įai: visai 
namo į 

Be j To-
toe- į

aSKEBr ®

dtati žktata&s

Po laidotuvių pas 
sugrįžo ne labai daug 
Mat, visi skuba kas į 
kas šiaip namo, 
kai kurie klausinėjo, l^ada aš 
vyksiu į Kanadą. Aš atsakiau, 
kad dar ne taip greit, (Ur aš 
noriu nuvažiuoti į Chicagą, no
riu užeiti į ‘^aujienų” redak
ciją, noriu pasimatyti su Gri
gaičiu ir t. t. Vienas, išgirdęs 
mano kalbą, ir sako: Klausyk^ 
drauge, nei tu važiuok į “Nau
jienas”, nei ką, — ba vistiek 
su Grigaičiu negausi pasima
tyti, ba jis labai didelis ponas. 
O jeigu tu netiki, tai pAkiata- 
syk, ką aš tau papasakosiu — 
ir tęsė toliau: |?as mus į West 
Frankford vieną įkartą atvyko 
pamoky tas ' vyrukas'?,ir nu laikė 
prakalbas. Jis papasakojo tokį 
atsitikimą: Vieną kartą, girdi, 
aš neturėjau darbo ir man kas 
tai pasiūlė užeiti į “Naujienų” 
redakciją paprašyti darbo. Aš 
ir užėjau. Įėjęs į kambarį, ra
dau sėdintį žmogų cigarą įsi? 
kandusį. Aš ir klausiu, ar ga? 
liti matyti Grigaitį. Tas žmo
gus, girdi, pasižiurėjo į manę 
iš paniūrų ir sako: “Jeigu tii 
ieškai pono Grigaičio, tai a$ 
esu.” Taigi jei nepatropysi pa
vadinti ponu, tai ir išvys, —- 
užbaigė žmogus savo pasakoji
mą. žinoma, aš tuojau silpra- 
tau, kas per paukštis tas “mo
kytas” vyrukas ir ko jis norė
jo pasiekti. Aš paaiškinau tam 
angliakasiui, kad tai buvo ko
munistas demagogas, kuriani 
kaip ir visiems kornunistamsį 
daugiau niekas nerupi, kaiį 
tik šmeižti socialistus ir ardyti 
darbininkų vienybę.

Dargius 
žmonių, 
darbus,' 

Manęs irgi’

net aš įiiiakiladisi^id, ė#
' Aį wNataiiiėh^ MAkfeĄ 
&tį __ mfeab itoit vir

kaus, — buvo j'ioi atsakytam.

pasilbfeUžiiifa.. — fei- 
rtaštovAo teaišas. Aš

tos iv 
šati, — 
žinomta, atsisekoibetadūoju, švo- 
geris Steponaitis irgi tą pada
ro. Tuo tarpu redaktorius pa
siūlo mums atsisėsti; mes pa
dėkoję Išpildom jo prašymą. 
Bet Steponaitis, atsiminęs, kad 
turi bilų apmokėti, nusiskubi
no žemyn. Tokiu' budu mes pa
silikom dvejese ir, nežiūrint 
to, kad redaktorius tą dieną 
buvo labai užimtas, nes ture-

’į-Į ■

jo važiuoti į SpA. seimą ir 
pirm važiuosiant dar buvo 
šaukiamas koks tai susirinki-

Simais užverto mane. Į tuos 
visus klausimus aš negalėjau 
atsakyti, nes aš pats nežinojau,; 
kaip iš tikrųjų yra. Be to, ašį

ilėtriiiitltžiiį fcfetoiiMitfjjimas

Vos uk į i'oronto
Ir totsk hd Kariais pa- 

k&i$ ittoėlj tonine už- 
- '• '* amt: ar būviai Chi- 

— atsakiau, i 
___ r__________ - užėjus “Nau-

<to esanti 
nto Amerikoj, kai ktarie To- 
rortto l'iettaVSiii sekė kiekvieną 
'‘“NataĮjiėhiĮ” Ir, neradus 
niekė a$fe tat įprašyta, pra
dėjo barti mane, kodėl aš ne
buvau užėjęs “Naujienų” šta
bą aplankyti). Paaiškinus, kad* 
buvau ir kad kalbėjausi tiktai 
su p. Grigaičiu, o su kitais tik
tai pasimatyti teko, ir kadan
gi p. Grigaitis tUojaus po to 
pasikalbėjimo turėjo išvažiuo
ti j Pittsburghą, tad nebtrvo 

apie tai mi- 
kaip atrodo

ar nuo-

puolė

kam bei reikalo 
nėti. Tuomet, 
“Naujienų” namas ir 
savas, ar turi savo svetainę ?
Tokiais ir tam, panašiais kUu-

-----------------------  - ■ i. ' ■ ■

irgi buvau labai patenkintas, 
kad Toronto lietuviai domisi 
“Naujienomis”.

A4
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Kokį skirlunią daugiau 
pieno padarė Marytei!

jfrIURĖKITE, kaip ji Šokinėja ir Žaidžia.
O betgi vos tik keli taiėnesiai atgal ji 

buvo silpna ir suliesiiši.
Pienas—ir užtektinai jo — gali tą patį 

padaryti ir jūsų vaikui. Nes pfrenas yra 
turtingas sveikata ir energija. Jis turi 
brangius elementus, kurie pagelbsti su- 
budavoti tiesius, stiprius kaulus ir kie
tus, lygius dantis .

Prisidekite prie tų tūkstančių, kurie 
vartoja Bowman’s Pieną. Pamatysite pa
tys kaip riebus jis yra. ^Pamatykite, kaip 
cxtra rūpestingumas ant kiekvieno žing
snio iš fannos į jūsų namą, padarė jį ex- 
tra gerą gerti.

Telefonas SUPcrior Č800

Bowmj
DAIRY C0MPANY

MILK W-i

Ge resni o

Skonio
Pienas ■

<■. ’ ' -Į ,«■ . T

• ‘ ■ u
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Mes duodamo ki eciljU). Dh' 
hibh ant fcartb. Imkltv 6eM

Atcikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Hcim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugelį 
metų. Dieninės ir 
vakarinės Liesos. 
“Išmokite HEIM 
B>UDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų.” ,

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CUJLTURE 

1019 W. 63d St. tehglevvopd 404 
* iii 6,(11 d...............   H .Ui,

___________ __ __ __ ... . ’

Moderniška Dentiste-
rijos įstaiga

Mch nupirkome oOmus Df. JSl’ppoH'nun
Mini CfcRAS PARBAIK p F. KIAUROS 

MKD2IA00H. ŽEMOS KAINOS Ir KRE
DITAS ki) im»f« reHklft* mes biiHhno 
(Mitingi, Jei duosite niuiUH jmuboh Įtikin
ti, jus. kati inee gailine V^tiOnldnti KIEK
VIENĄ REIKALĄ dentloterlJoH srity.

PASTEfe^lTlB «!A$ KAINAS: 
lAtrauklnnis be aknueinŲ ..........  *1.00
Traukia Dr. T. H. Logan, dantų trauki

mo HpeędaJiHtuM per viri ao metu.
iNTllngib tiktai niio ........    *1.00

AMikpo Cr0WUH -------—. •-fta

iredltu* Darbi#* užbaigia- 
----  — _____  linkite ftettB mCnesius 18- 
rSmHkCjth»lrbnH hu fclMtttfS

THE D8GAN"D®iŠTIŠTS 
1401 So. Halsted St.

S. E. C o r. 14 and MalateĄ Ste. ‘ 
Teleplione CANAL 0222 

............. ......../

MOTERYS^ 
Pasidaryti Pinigu

ir

■■

pasivalkiojęs, skubinau 
sėdau į savo traukinį

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI!
Pataria, ką daryti, kada JuhQ radlo 

NEVEIKIA
1— PERŽIURS K ar Jueų Radlo yra gerai 

aukonektuotas j elektrom autleti).
2— PERŽIURftK ar vinoa tnbos dega.
»—PERŽTUREK anteną—iAlankIniuu Ba- 
dio dratua—ar nfira ateiliuoHavę. Jeigu 
negalite atiraali priežasties, tai pajaukite 
mus. Už Vieną Doleri mes Hulaisyainie jū
sų Radlo.—Mes taipgi parduodam Radioa 
viaų lAdirbyavli] už žemiausias kainas 
Chicagoje. . < , t

General Rądio , Store
N.. RADIO SERVICE TtAfcoUATOhY

M. SHILL9. Vedėjas
Eleetroitechnikas—Radlo Inžluierlua 

3856 Archer Avė., Chicago 
Tel. LAFAYETTE 0108

į LIETUVĄ 
greičiausiais jurų laivais 

per BREMENĄ

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iŠ BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės:

130 W.Rando1ph St., Chicago," III. 
NORTM GERMAN 
L L O Y D
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j GARANTUOTI 
GARSINTOJAI

Čia jus rasite firmas, kurios 
įvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ

Normalis Pirkimas Atves Mus GEROVĘ! Jg
NORMALŲ PIRKIMĄ 

................ii ■■■■■■ itį

Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų 
mas šių firmų bus įvertintas.

parani ponavimas ir rėmi- 
NAUJIENOS.T '

ĮŽYMĖJUSIOS, 
SAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALI PIRKIMĄ

VYRAI,. ŽIŪRĖKIT!
Neroikkb Mokslo ar Patyrimo, kad Išmokti

‘ MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Dle Maklng-—Automatic Scrcw 

''Maeklnc*.
Mažas uždarbis besimokinant 

išmokite lengvai ir- greitai atlikdami tik
rų darbą ant moderniikų malinu. Be kny
gų. Geriausia prirengimaa už žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankyklt 
| mokyklą.* ar rąžykite dėl nemokamo ka
talogo. . .
ALLIED SCRj;W MACHINE CO.

524 W$st Monroe St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jusu orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, II.L .

Tikra Ekonomiją yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.
Pirkite tiesiai iš dirbtuves už ekonomi
jos kainas. Visų r u Alų nuo $2.50 ir auirš. 
Matrosai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankykit J musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas. j , ,

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tel. NORMAL 1290.

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

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami $235 Ir augš. Cemento 
pamatai. $5 įmokėti, likusius Išmokėji
mais , .i

Apskaičiavimai mielai suteikiami. Vi
sas darbus atitekamus ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

Rasmint Beverage 
Company

Rasmint Beverage Co., kuri randasi 
2495-97 Archer Avė., ir yra įkurta 
Samuel Klausner, gyvuoja jau 55 me
tus. Kaip pirmiau, kada dar nebuvo 
prohibicijos, ji buvo skaitlingai lituvių 
lankoma, taip ir dabar yra tiek pat 
skaitlingai lankoma ir vis naujų dau- 
gų iš tarpo lietuvių jgija. Nes kaip 
pirmiau įstaiga pardavinėjo tik geriau
sius produktus, taip ir dabar ji aptar
nauja savo kostumierius geriausiu mol
iu, apyniais ir kitomis nesvaiginamųjų 
gėrimų gaminimo reikmenimis. Jų prie
skoniai yra senųjų laikų ir lagai geri, 
čia galima gauti visokiausias reikme
nis. kokios tik pasirodo markete ir pre
kės visuomet yra ^kuogeriausios, Švie
žios ir stipriausios. Ypač svarbu, kad 
ji pardavinėja gerus vynuogių koncertra- 
tus, kurie išgelbėjo daugelio vyną nuo 
surugimo ar sugedimo.

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

$2 įmokėti, $2 į savaitę
Pilnai akkredit’uota

% North Wabash Avė.
Kesner Bldg. 7-tas augštas.

CHICAGO, ILL.

VžTIKRINTI JUMS...
VISKĄ REIKALAUJATE Iš BANKO

n/®''v?

MES G A
inai, doleris 
smirda... —

jain tikrai nc- 
Ten Buvęs.

HJMAS —Šis bankas yra kontroliuojamas Pullman Car 
lifacturing Corporation kuri valdo 95% pagrindinio ka-

Midwest Piano 
Stores

Westem Coal 
& Supply Co.

ANGLYS. MEDŽIAI, KOKSAI.
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu 

JĮROSPECT 3400 

bus greita| išpildyti.

4916 So; Westėrn Avė

VASAROS DIEGLIAI
TrTTavojingi
Patys pašalinkite nkausmua ir kentėjimus 
nėo Dieglių, Pilvo Skaudėjimo, Zyvatavl- 
mo, Kvaitulių. Mėnesinių Periodinių M$- 
iluaglų. yartodami 'LEMKE'S STOMACH 
DROP8. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lerįke’s Stomach Drops pašalindavo skali
am ijs pilve Ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bonfcą iš savo aptieklninko.

Dri H. (t'Lemke Medicine Co.

’Lemont Dairy Co.
Augštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI 
Riebus Pienas ir Smetona 

Pienas yra geriausias maistas Žel visų. 
Greitas pristatymas.

j WHOLE8ALE Ir RETAIL

i 840 W. 31st St
. Tel. VICTURY 1143 

...... ........................................................  1 —<in —«

DREXEL ICE CfiEAM CO. 
išdirbėjai ir Urinininkai 

Tyro Skanaus Icft Cream ir 
Eedq. Užsakymai 

Tdeįopu. Vietoj 1164 
j bus greitai, išpildyti.

Specializuojamas aptarnavime 
piknikų—Bankietų—Pramogų 

’30th St. ir Shields Avė.1

qo^rENe
Yra gyduolė kurią vartojama išlauki- 

ryfymuJ. kakl° HM»-»oiterio. JI 
pagydė daugelį sergančių Ha liga. di 
liga yra labai prasiplatinusi tarp mota- X. °?J,T.REN? kK

.atglkreipč pas rnujL RadyMtę maras įr mes Jums tuo* 
jaųa ilsiųsime laitkus dėkingų ligonių 
«lLmttPallUdy8 Wo0 ryduo168 sėkmingą

THE “iTRENB COMPANY 
3338 *W. 03rd St., • CHICAGO. 1LL.

JJ.01 Madison

-LYT MONUMENT 
CO., INC.

TIKTAI 
50c 

J SAVAITĘ

TIKTAI
ll.OO.

JMOKRTI

Mes pristatysime t jūsų namus ar ofisą 
Al stebėtina radio, Midget didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai įrengtas dėl policijos pašau
kimų. Pristatomas Ir pritaisomas. Uo Red 
Tapė.

Kaina $14.05 Pilnai.
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RAD1O STORES
1242 S. HALSTED CANAL 2178^ 

Atdara vakarais ir nedaliomis.

DABAR YRA LAIMAS 
MOKINTIS

GROŽĖS KULTŪRA ar 
BARBĖK IAVIMA

-' j Naujas trumpas kursas 
y leis užsidirbti algą I 

tris savaites. Musų 
visuomet prieln amas 
reguliaria kursas leid
žia uždarbiauti besl- 
moknant.

Chicagoje. Viena už pusemokyklosDvi ___ ,___  - ____
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER S3SSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6303 '

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

Telefonuokite
GROVEHILL 1000

REINER COAL CO 
? 1804 W. 59th St.

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

m. ir S. E. Missouri valst., nuo 40 Iki 
600 ak., su triobomis, $25 už akrą ir 
au?.; arti miestu, mokyklų, bažnyčių: 
geriausia žemė; geri manketai ir trans- 
port.; 1/4 casb. likusius per 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
glčius, kaipo įmokčjimą.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

10(10 W. Dl Vision St., Chicago, UI.

GREENHUT & CO.
Sies Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA,- MALEVOS, 
IIARDWARE

Dutch Boy White Lead $0.88 už 100 av. 
Sienoms Popiera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos ir borderls pilnai, 67c.

8 sankrovos

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė. 

9238 Cottage Grove Avė.

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

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

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

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

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

Jei norėtumėt kitų didumų ir rūšių, 
mes galime parūpinti. Kokybė garan
tuota. Jei nebūtumėt patenkinti, mes 
atsiimsime anglis ir sugrąžinsime pini
gus už nesuvartotą dalį. Jums apsi
mokės ištirti pirm duoti užsakymą. 
Tiktai patelefonuokite. Musų Service

6.00
6.50
6.75
8.00
7.50

Dept. yra jūsų patarnavimui. Jus galite 
paduoti užsakymu dabar, kad pristatytų 
Viliau. *

Yra smagu į šio puslapio garsintojų 
tarpą gauti tokią firmą, kuri yra stip
riai įsigyvenusi, žinoma savo geromis 
prekėmis ir teisingu biznio 
Tai Midwest Piano Stores, Ine. 
didelė sankrova randasi 6136 
Halsted St., tel. Normai 9431. 
laiko pilną pasirinkimą gerųjų pianų, 
radio, elektrikinių refrigeratorių ir skal
biamųjų mašinų. Ji yra prielanki lie
tuviams ir lietuvių patronavimą galiai 
įvertina. Ir kiekvienam bus maloniai 
patarnauta, ar ką pirktų, ar tik ateitų 
apžiūrėti. Klauskite apie speciali pa-, 
siūlymą Majestic Refrigeratorių už la
bai nupigintą kainą, visų Standard iš- 
dirbyščių radio, garsiųjų Star pečių ir 
Maytag ir Conlon skalbiamųjų maši
nų.

BARTA&LEJCAR
Pirmiau buvo Barčai and Barta 

IVholesalc ir RetalI Pardavėjai
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir 
Varnišių 

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 0500 

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4008 

3354 W. 26th St. 
Tel. R0CKWELL 1740

' tJ Mftiifaccuring Corporation kuri valdo 95% pagrindinio ka- 
pitąK.’
3% PALŪKANŲ ANT VISŲ INDĖLIŲ
ČEKIŲ SĄSKAITOS PRIVILEGIJOS —už kurias ima
mas tiek mažas atlyginimas, kokį leidžia ekonomiškas reikalų ve
dimas.
F 21'fOGI VIETA —-pusė bloko nuo .Illinois Central Stoties 
ir Cottage Grove gatvekarių. Užtektinai vietos parkinimui.

Kapitalas $300,000.00 Pervirgig $150,000.00

Pullman Trust & Savings Bank
lllth Street prie South Park Avenue

nors bendro su pasauliniu kri
zių. Bet ką padarysi, — jau 
jų tokia logika, gražiais paža
dais mulkinti darbininkus, kad 
dar ilgiau galėtų juos išnau
doti.

Winnipeg, Man.,
Žodžiai ir darbai.

ir

vedimu.
, kurių

South
Ji už-

Midwest Beauty 
College

Turbut visoj šaly nėra gražesnės ir 
geriau įrengtos grožės kultūros mokyk
los, kaip Midw_est Beauty College, 5 
North Wabash Avė. Bet ji kartu 
neužmiršta, kad ji yra mokykla, kad 
pirmiausias ir svarbiausias dalykas lyra 
tinkamai mokines išmokinti grožės kul
tūros. Todėl ji yra geriausiai įrengta, 
kad ir mokinėms butų patogu mokin
tis ir kad jos tinkamai galėtų prisiruoš
ti savo darbui ir jį patogiai atlikti. 
Mokytojai irgi yra parinkti Hokie, kurie 
yra paskilbę nuodugniu pažinojimu dė
stomojo dalyko. '

Tos mokinių, kurios ieško gero įren
gimo ir gerų mokytojų, taipgi gražios 
vietos mokintis, visą tai tikrai ras 
Mięhyest .Beauty ^College. ^, Kadangi vie
ta yra taip ruiminga ir kadangi įren
gimas taip pilnas, tai joje tankiai laiko 
egzaminacijas valstijos Registracijos iš 
švietimo Departamentas. }

Tiesiai iš Dirbtuves
City Mattress Factory pristatys jums 

geriausi matrosą už žemą kainą

Patogi lova yra vienas iš didžiausių 
smagumų. Bet lova; negali būti pato
gi, jei neturi gero matraso.

Chicagoje yra daug matrasų dirbtu
vių, bet viena iš geriausių žinomų sa
vo gaminių kokybe ir ilgiausiai įsigy
venusi yra City Mattress Factory, 6839 
S. Halstėd St., tel. Normai 1290, jau 
per 30 metų valdoma Herman Jaffe.

Ši dirbtuvė yra gerai įrengta ir ga
mina visokios rūšies matrasus ir patali
nes, taipgi atnaujina matrasus ir 
plunksnas. Visas darbas atliekamas 
ekspertų po atidžia priežiūra paties sa
vininko. O kadangi parduodama tiesiai 
vartotojams, be jokių perkupčių, tai 
kainos čia yra kuožemiausios. Jus esa
te kviečiami atsilankyti ir pamatyti šią 
dirbtuvę ir kaip joje yra atliekamas 
darbas.

[korespondencijos
Winnipeg, Canada

Lietuvių Draugija baigia 
savo dienas

Prieš metus laiko winnepe- 
giečiai įsteigė lietuvių draugi
ją, kuriai duota vardas “Kul
tūra”. Draugijos tikslas buvo 
šviesti savo narius ir tuo pa
čiu laiku raginti kitus lietuvius 
prie kultūrinio darbo. Tik vie
nas dalykas atodė keistas: 
draugijos steigėjai bijojo vie
šai pasirodyti ir lyg savo dar
bus slėpė. Iš pradžių winnipe- 
giečiai tuo labai buvo nepa
tenkinti, bet paskui davė ra
mybę, manydami, jog visgi 
kas nors iš tos draugijos išeis.

Bet išėjo visai kitaip. Drau
gija ne tik nieko viešai nevei
kė, bet ir savo reikalais nesi
rūpino. Dabartiniu laiku ji
vos merdėja ir avroao, 
rėš pakrikti. Jau buvo šaukia

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRS 00 
METŲ

Mes visuomet parda- 
vlnėjome tik geriau- 
elas kokias galima 
gauti prekes. Musų 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

* Kada jus norite
m o L T O, APYNIŲ,

. • BOTTLING REIK-
■ M E N V, CORDIALS

KKTRAKTŲ, PRIE- 
........ ..... SKONIŲ ar VYN

UOGIŲ KONCENT
RATŲ, pirkite čia, kur Jus tikrai gausite 
pilną vertę už Jūsų doleri.
RASMINT BEVERAGE Co.
2495-97 Archer Avė. Tel. Vietory 6647

MtYMAlTSlIf

OAKRIDGE
' Mausoleumų Vieta

ŠEIMYNINIAI LOTAI 

Po pilna Amžina Priežiūra, 
žemos kainos'.

Jus esate kviečiami atlankyti Oakrldgo Ir 
apžiūrėti jų nepaprastą gražumą ir įren
gimą?
Roosevelt Road, 1/4 mylios I vakarus 

nuo Manhelių Road, Hlllslde.

Tel. Maiisfield 9578

;'mi du 'susirinkimai, kurie ta
čiau neįvyko, kadangi teatsi- 
ląnke tik trys ar keturi nariai, 
tfįrie tokių aplinkybių, žinoma, 
nebuvo galifna nei susirinkimo 
atidaryti.

Antra vertus, narių perdaug 
negalima kaltinti: didelė dau
guma jų visai nieko nežinojo, 
kad susirinkimai yra šaukiami. 
Atrodo, kad draugijos valdyba 
yra neįmanomai apsileidusi ii’ 
visai nieko nenori veikti. Bent 
dabar nariams reikėtų susirū
pinti ir būtinai susirinkimą su
šaukti. Jeigu pasirodys, kad 
nieko negalima veikti, tai to
kiame atvėjyj bus geriau drap-. 
giją visiškai likviduoti.

D-jos Narys.

Toronto, Ont.
Apie viską po truputi

Kiekvienais metais parodos 
laike yra skiriama po kelioli- 
ką tūkstančių dolerių dėl plau
kimo sporto, — laimėjimo pa
saulinio plaukiko čempionato 
vardo. Parodos atidarymo die
noj, t. y. 26 d. rugpiučio, bu
vo plaukimas moterų 10 mylių; 
laimėjo šios: 1) Ravior iš Phila- 
delphijos laimėjo pirmą prizą 
$3,000 ir pasaulinės plaukikės 
vardą (pažymėtina, kad ši 
mergina jau laimi iš eiles tris 
metus kaipo pirmoji ir gavo 
apie $16,000 prizais, neskai
tant už reklamas); 2) Evely 
Amstrong, Detroit, laimėjo 
$1,500; 3) May Looney War- 
ren, Ohio, laimėjo $700; 4) 
Dorothy Nolevaiko Glen Cove, 
N. J., laimėjo $500; 5) Ruth 
Tower Corson, Toronto, laimė
jo $200;»‘6) *Ruth Dowing, To
ronto, laimėjo $100. v

Iš viso moterų plaukime da
lyvavo 29, bet j laimėjimai bu
vo skirti šešioms, kuries iš
plauks pirmosios.

Vyrai plauks rugpiučio 31 
d. 15 mylių ir pifmas išplau
kęs gaus $7,500 prizą ir bus 
paskelbtas pasauliniu plauki
mo čempionu. Taip pat ir vy
rams bus 6 laimėj imai-prizai, 
nuo $7,500 Įeis žemyn. Ruošia
si prie plauįdmo ir keletas lie
tuvių, bet nėra vilties, kad jie 
laimėtų nors paskutinj prizą. 
Praeitais metais laimėjo toron- 
tietis J. Young pirmą prizą 
$10,000 ir buvo paskelbtas kai
po pasaulinis plaukimo čempio
nas.

'Pajuto ir kapitalistai5 krizį, 
nes sumažino ant pusės 'laimė
jusiems prizus. j

1931 metais atidarymo die- 
rioj lankėsi publikos 82,000, o 
1932 metais 64,000,
sumažėjo lankytojų skaičius. 
(Pavilionai kiekvienais unitais 
žymiai patobulėja — kaįip že
mes ūkio, 
kos
žengia į aukštesnį 
laipsnį.

keliones

gatvė- 
pa žūsta

nčiai mės 
beina ty-

jau buvo
Kalba jie,

žymiai

Rugpiučio 26 d. ministeris 
R. B. Bennettas atidarė iš ei
lės 54-tą žemės ūkio ir pramo
nės ; parodą. Atidarymo cere
monijose dalyvavo yisi žymes
nieji Kanados parįamėnto na
riai ir Toronto miesto meras 
Stewart. Bennett’as, kalbėda
mas per atidarymo ceremoni
jas, pasakė, kad su atidarymu 
šios parodos sykiu atsidarys 
aukštas biznio kelias į “pro- 
sperity^. “Spausdamas šį guzi- 
ką, kaipo ženklą, kad atidaryti 
visi parodos ' povilijonai, taip 
,pat sykiu Spaudžiu antrą gu- 
ziką dėl gerovės laikų atida
rymo.” .į;:;’

šiuos žodžius Bennettas jau 
ne pirmą sykį pasako per sa
vo didlapius, kad jau grįžtą 
gerovės laikai ir viskas atsi
stos į 1927-8 m. vėžes. Jo tiems 
žodžiams; tik gali tikėti mažas 
vaikas, kuris neturi supratimo 
ąpie šių dienų kapitalistų tvar
ką. Bot galvojančio žmogaus

taip pat ir techni- 
žodžiu sakant, viskas 

progreso

Riigpiučio 23 d. netoli nuo 
Toronto prie Ocvilles ant gelž- 
kelio buvo pastebėta dinami
tas susprogdinimui gelžkelio 
tilto. Tą dalyką pastebėjo ke
lio meisteris ir tuojau prane
šė policijai, kad kuo skubiau
siai išimtų dinamitą nuo bė
gių, kur buvo užtaisyta per 8 
vietas. Yra suareštuota du as
menys svetimtaučiai ir veda
ma kvota, kas tą viską sukom
binavo ir kokiu tikslu. “Toron
to Daily Stąr” pažymi, kad 
tai pirmas atsitikimas Kana
dos istorijoj.

Greičiausia tas buvo daroma 
pasipelnymo tikslu, nes ‘ kaip 
tįk prieš parodos atidarymą 
daugiau žmonių važinėja iš

atidarymas parodos turi ką A. S. Kovoliunas.

Kaip ir visur kitur, taip 
šiame mieste siaučia nedar
bas. Per vasarą darbininkai 
traukia į vakarus, kad kur 
nors ant ūkio susirasti darbą. 
Todėl Winnipcg pasidaro sa
votišku punktu, kur laikinai 
sustoja pravažiuojantys dar
bininkai. šiomis dienomis ir 
man teko čia sustoti. Jau ge
rokas laikas, kaip buvau mie
stą apleidęs. Atvažiavau, kaip 
dabar daugelis bedarbių da
ro, freitu. Po ilgos 
pusėtinai nuvargau.

Bcvaikštinėdamas 
mis, sutikau įr porą 
mų, taip sakant, 
draugų. Kaipo šenai
tiems pažįstamiems, norėjosi 
plačiau pasikalbėti ir savo 
vargais bei patyrimais pasida
linti. Bet gatvėj neparanku 
kalbėtis. Tad vienas draugų 
patarė užeiti pas lietuvius. . » .“i |

Nutraukiame j lietuvišką už
eigą, kuri randasi Magnus 
gatvėj. Viduj jau buvo keli 
vyrai. Žinoma, visi darbinin
kai. Pradėjau dairytis, — žiū
riu, kertėj prie staliuko sėdi 
kelios išsipentavusios mergi
nos ir mirksi akimis. Nereikė
jo turėti didelės vaizduotės, 
kad suprasti, kokiu tikslu tos 
merginos čia susirinko.

Kai kurie vyrai 
gerokai įsikaušę.
žinoma, taip, kad net ausys 
svila. Staiga vienas jaunas 
vyrukas ėmė skandalą kelti. 
Girdi, aš padaviau tau penkis 
dolerius, o tu šioks ir toks 
tik tiek grąžos tedavei. Ati
duok man, kas man priklaiv- 
so.

Užeigos savininkas bando jį 
nuraminti. Esą, čia triukšmo 
nekelk, — tylėk. Bet įsikaušęs 
vyrukas vis nerimsta. Kaip 
tai, sako jis, ant savo pinigų 
aš esu bosas. Aš reikalauju 
tai, kas man priklauso. Aš ne
leisiu, kad kas’ mane apsuk
tų.

Vos spėjo jis tuos žodžius 
ištarti, kaip prie jo prišoko 
du vyrai ir pradėjo stumdyti. 
Paskui jie pagriebė vyruką 
ir išdangino lauk:

Nelabai buvo smagu žiūrėti 
į tą sceną. Vėliau patyriau, 
jog tą užeigą laiko trys vyrai: 
vienas patarnauja kostume- 
riams, o kiti du pristato ta- 
vorą ir, reikalui esant, ap- 
stumdo nenuoramas. Biznį 
daro ne tik iš svaigalų, bet ir 
iš “gyvojo ta voro.”

Suprantamas daiktas, nieko 
čia nepaprasto, — kiekviena
me didmiestyje tokių landy
nių1 yra pakankamai. Bet ste
bėtis reikia štai iš ko: užeigos 
savininkas yra labai karštas 
komunistas. Prieš Staliną jis 
gatavas melstis. Apie darbi
ninkų išnaudojimą jis nepa
liauja malęs liežuviu. O štai 
pats varo tokį šlykštų biznį, 
kuriuo kiekvienas padoresnis 
žmogus turi biaurėtis. Mato-

Suimtas Pr. Tylius, 
'vadovavęs Kenoshos 
biznierių nužudymui

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
e 

faktinas suokalbio autorius ir 
kiek laiko atgal darbo atlikimą 
pasiūlęs* tūlam kenoshiečiui, 
kuris atsisakė.

Apie savaitę prieš tragediją, 
anot Tyliaus žodžių, jis susi
tiko su Victor Dominicku ir 
apkalbėjo smulkmenas. Jie 
nutarė, kad Dominickas sutiks 
Tylių ir nužudytąjį Robert A. 
Wil$on prie Lodi, kur Wilso- 
nas turėjo ūkį pardavimui. 

! '5 
Kaip Wilscnas buvo nužudytas 4

Kaip susitarė taip Tylius ir 
padarė. Kenoshoje sutiko Wil- 
soną 
Lodi. 
laukė 
tatė 
kartu 
Dominickas tuomet taręs, kad 
nori pamatyti artimą ežerą ir 
visi pradėjo eiti ta kryptimi. 
Vėliau, perėję per aptvarą ir 
atsigėrę vandens prie šulinio. 
Iš tos vietos jie patraukė į 
apytankę miško dalį.

“Staiga,” tęsė Tylius, Con- 
sentinn, Covelli ir Infusino iš
šoko iš už krūmų ir pagriebė 
Wilsoną. Rankas surišo vir
vėmis. Infusino,” kurį Ty
lius, vadino “Racine Frank”, 
buvo apsiginklavęs dvejais 
šautuvais. Atkišęs juos į su
rištąjį Wilsoną, persergėjo, 
kad jam neatsitiks nieko blo
go/jeigu padarys tai, ką jie 
jam lieps.

“Tuomet Dominickas išsi
traukė dvi notas (vieną $18,- 
000, kitą $22,000) ir atkišęs 
jas į Wilsoną, liepė pasirašyti. 
Wįlsonas nesutiko. Tuomet 
Infusino užnėrė į virvė, susuk
tą skudurą ant jo kaklo ir 
pradėjo jį smaugti. Smaugė 
iki Wilsono veidas visas pa
raudonavo ir iš burnos išlin
do liežuyis.
rą paleidus, Wilsonas 
pasirašė. j

Vos jis spėjo . tai padaryti, 
Dominickas nuėjo prie auto
mobilio, kuris buvo pastaty
tas pakelyje. TuomeJ Infusi
no pagriebė jį, Tylių, už kak- 
Hryščio ir pagrąsino: “Dabar' 
žiūrėk kaip mes su juo apsi
dirbsime. Jeigu atidarys^ 
burną ir tau tas past teks.”/ 

“Infusino tuos žodžius ‘išta
rus, kiti du italai, Covelli ir 
Cocentino vėl užnėrė kilpą ir 
pradėjo Wilsoną smaugti. Ne
gana to, Infusino pagriebęs 
buožę drožė Wilsonuį pęr gal
vą. Po to, Covelli įsakė Tyliui 
nešdin|is ir jis nuvažavo į 
Kenoshą su Dominicku.

Nugabenti į Porthge, Wis. 
kalėjimą

Sekančią dieną Tylius mu- 
nicipaliame teisme išėmė 
judgmentą prieš Wilsono na- 
ipą už $18,000 defoltuotą no
tą. Antroji nota tuo laiku 
dar nebuvo priduota teismui. 
Nors pats prisipažino gavęs 
kelias neišpildytas 
Kenoshos real estą te 
ko, kad jas išrašė 
kas. Visi suimtieji 
ti į Portage, Wis., 
Juos teis Columbia apskrityje, 
kur žmogžudystė buvo pada
ryta.

ir su juo nuvažiavo į 
Ten Dominickas jų jau 

ūkyje. Automobilį pas- 
prie kelio ir visi trys 

nuėjo ūkį apžiūrėti.

Infusino skudu- 
notas

notas iš 
ofiso, sa- 
Dominic- 
nugaben- 
kalėjimą.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

. » * 4 ‘ •
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Vienam pą§to tarnautojui Gąry> Ind., federąlinė 
valdžia sugrąžino jo vietą po to, kai jisai buvo pašalin
tas už nuomonės išreiškimą! karo veteranų bonusų klau
simu* Vyriausias pašto viršininkas pripažino, kad šioje 
laisvoje Šalyje ir valdininkas turi tęisę paeąkyti ką ji
sai mano,

' Bet kartu su žinia apie šitą Hooverio administra-r 
ei jos liberališką žinksnį, spauda praneša, kad Jungti
nių Valstijų Civil Service komisija išleido patvarkymą, 
kuriuo federalinės valdžios tarnautojams ir jų šeimoms 
(!) draudžiamą kalbėti apie eks-kąreivių. bonųsus. Na, 
tai kur dabar dingo ta nuomonių laisvę laisvoje Ame
rikoje i

tai, turėti pąkąnkamai ir maisto, ir kito taiką PurtųoĮvndąi buvo lyg 
jgmimui da^to. — - - —
Sklomu prof. Walker’io kalboje yra tai, 
Cglauja sutvarkyt visuomeniškais ppgriu- 

gyvenimą kiekvienos šalies vidu- 
ant^ipg tarpe tautų. £ia yra tas “ihterna- 
? i kurio taip baidosi protiškai atsilikę žmo- 

^*ih-1 
||witoėkslįniukę, pasąųjiųi ręįkią bęndrop 
||w?pinigų sistemos ir^ suprantama, santaį- 
Igįto. Tai yra ųe kokios svajonės, bet gyvį 
jTObinio reikalą!. Anksčiais ar vėliaus žmor 

nija turės juoią ąutvarkyti, Juk ir šiandie jau. prie tp 
einama: yra įsteigtas pasaulio teismas, pasaulio bara
kas ir tautų sąjunga; paeifašyta ir kuone visų valsty
bių ratifikuotą amžinos tąikos sutartis; yra išdirbtą 
tarptautinė kalba Espeųąpto; kalbamą apie naujų, 
bendrą visam pasauliui kąlęndorių, SuftlslęMuiui tarpe 
tautų ir kontinento nuolatos didėjant, ačiū aeroplą-, 
namą ta rądia, ti.ę dalykai vąidįna kasdien vis svarbes
nę rolę pasaulyje.

Bet tie interesai, kurįe tarpsta žmogaus arbą taur 
tos išnaudojimu, yra dar galingi ir geruoju nenori par
leisti valdžią iš sąvo nagų. Vien tiktai mokslu juos nur 
galėti negalima, nęą jie ir mokslą pasikinko savo naur 
dąj. Prtaš juos turi stptį orgąjiiwto išnaudojamos 

jėga, t. y; visų tąutų darbininkai. Tiktai tuo 
keliu prpf. Walkerio išreikšti trroškimai galės būt įvy
kinti.

ląri 
ręU

< ’

kaw į

ciotapr 
nės.^A.

kalbos,
kos tarpę, 
šių dienų |

1ręU

nių Kęmuųtata, industrialistų, 
ąęęįąlistų įr ąęcialįąto d&tom-
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ILLINOIS KASYKLOS Vėl UŽSIDARO
NORI PRIVILEGIJŲ

Spaudoje buvo daug rašoma apie Illinois valstijos 
angliakasių grįšimą i darbų po to* kai Irisas ir 
Walkeris pasirašė naują ąlgų aptarti su kasyklomis, 
Buvo skelbiamą, kad, nežiūrint j nepasitenkinusių mai- 
nierių stoikų, darbas kasyklose einąs vis sparčiau ir 
netrukus viąį nesusipratimai tarp dąrbinįnkų ir kom
panijų išnyksią. C

Bet šeštadienį iš Taylorville tapo pranešta, kad už
sidarė visos keturios tame distrikte esančios Peabody 
kasyklos. Pasirodo, kąd iŠ jų buvo atdaros tik dvi, ir 
jęse dirbo tik apie šimtas žmonių, ir kąd generąlįa 
kompanijos superintendentas, galų gąle, įsitikino, jo- 
gęi toliau* kamuoti* au ta sauja darbininkų nebegali 
ma, nes kiti angliakasiai neina dirbti.

Iš to matome, kad kompanijų skleistos žinios apie 
streiko “smukimą’1 buvo melagingos.

kad 
Slh 

vai?

MtRA^ WAVOW PABĖGO

New Yorka miesto demokrątas merus James J. 
Walker ręzignąvo, netyųkdamus, kol gubęrnatotaus 
Rooaęvęlt pądąrys jo byloje sprendimą. Jisai buvo tei
siamas dęl korvpęijoą ir,, matyt, nesitikėjo, kad galės 
išsiteisinti.

Pabėgdamas nuo sprepdimo, Walkęris apkąltino 
gubernatorių esant šališku jo byloję ir porėjųą pasiekti 
tam tikrų politiškų tikslų, -rr nors Ęposeveltas yrą tos 
pąęios partijos žiogus, kąįp ir Walkeria, ir jam var^ 
gfoi galėju būti malonu surasti merą kaltu.

Vistięk New Yorkui tąs Walkerio pasišalinimas iš 
miesto administracijos reiškia laimėjimą,

....... ... ... -g.... . .. '""t....... " .................. ■ ■

SIŪLO PĄVĘSTI VALDŽIĄ MOKSLININKAMS
r; r.' yL.-'j-ti.?■.

Bri tebijos nftokslo pažangos draugijos (British 
Association for tha Advancement of Science) suvažia
vimui prof. Milės Walker pareiškė, kąd pąsąulj valdyti 
tųritų mokslininkai Ir inžipięriąi. Tuopięt, jo ęi^pąpę, 
IšnyHtiį depresija ir visų žmonių gyvenimas pasidary-i 
tų laimingesni?.

.. Mekela vyrama ir inžinieriams paėmus į savo rąn. 
kas valdžių, anot prof. Walker’io, butų j vestą univer
sale kalba ir bendra visam, pasauliui pinigų sistema, ir 
nebereikėtų dąugiaua karų tarpe tautų, kadangi įiek, 
vieno žmogaus gyvenimo reikalai butų aprūpinti. KaL 
bėtojaa mano, kad tinkamų budu sutvarkius ir paskirs- 
čius darbų, kiekvienas ųsnųio galėtų turėti vidutiniškai 
aęje $3,ooo pajamų per mętųa''

Vyriausias, pakulio uždavinys, sąko, tas profeao 
rius, yrą p# jųrkti w par^ųfflti, oet gaminti tuos dajk 
tua, kurių žmonėms reikią, ir skirstyti juos papras, 
čiausiu ir pigiausiu budu. Kiekvienas žmogus privalus 
jnešti sa^-p (Jalj j vjsųomeųės turtų, kuomet dabar ttį 
savo pareigą atiteka tik koki 15 ųųo^hp^ų 
ęWwtose lalyae, Sįandįe pgsaųlis kapota nw>' tų, Wl 
jisai yra valdomas aulig principu, jogei kiekvienas žmo, 
gus turįs žiūrėti tik savęs.

Šitos britų mokslininkp mintys bendrai isrelškią 
tų, kų skelbia socialistai. $ocialistųi juk irgi S?k°« )0’ 
gei žjyoųųą šiąndie kenčiu ($tįq, kad jps. ek«WklLl 
gyvemnjaa yrą be plano, w 8aWboa w sųųį#ekiMW i 
priemaųųs priklauso privatĮiniems aavkwikanw, < kurią

VVilkes-Barrc’s “Garsas 
tuoja šiuos “Naujienų’1 
džius:

“Yra ne visai tiesa, 
tautininkų vyriausybė 
siaurino katalikų teises’
stybiniam universitete. Ji tik 
šiek-tiek apkarpė kunigų prL.
vilegijas.”
Prie šitų žodžių “Gar.” deda 

pastabų:
“Beje, kai tautininkų vy

riausybė ‘šiek-tiek’ apkarpo 
socialdemokratų veikimą, tai 
jau negerai.” *
Bet teisė veikti ir privilegi

jos tai du visai skirtingu daik
tu. Teisų veikti — organizuoti, 
agituoti, rengti susirinkimus, 
leisti laikraščius ir t. t. — 
Lietuvos politinėms 
patikrina valstybės 
ja, kurią priėmė 
piliečių' išrinktas 
Seimas. Taigi tos teisės varžy 
mas yra sauvaliavimas,

O tuo tarpu privilegijos, apie 
kurias mes kalbėjome, tai toks 
dalykas, kurio kiti piliečiai ne? 
turi, reiškia, išimtina teisė, 
kurią naudojasi tiktai tam tik? 
ra žmonių grupe. Privilegiją 
apkąrpymas neina prieš teise? 
tumų ir teisingumą, bet prie? 
šingai, teisingumas to kaip tik 
reikalauja.

“Garsas” stoja už kunigų 
privilegijas Lietuvoje, todėl ji? 
sai yra priešingas demokraty- 
bčs principui. Taigi jisai visa) 
neteisingai prikaišioja “Nau? 
jienoms” “dvigubą saiką” (ma? 
tyt, norėtą pasakyt, dvejopas 
saikas). Jo saikas tai ir yrą 
dvejopas, nes jisai tam tikram 
luomui reikalauja privilegijų, 
o kitiems žmonėms pavydi net 
paprastų piliečių teisių.

partijoms) 
konstituci- 

vįsų kraštų 
Steigiamas

'r

KOMUNISTŲ CHULI-
‘ GANIZMAS

Opozicinių komunistų orga? 
nąs, “Naujoji Gadynė” įdėjo 
E. Butkaus straipsnį apie ®hu? 
liganiztao taktiką, kurią bfi? 
ciąlė (Maskvos palaimintoji) 
komunistų pąrtija vartoja kcT 
voje su savo politiniais prie? 
šaiš. Jįsai nurodo, kad tą par? 
ii ją rengia užpuolimus ant ki
tų srovių mitingų; kad tuosę 
uŽpuoHmįose Įvyįsia muštynių 
ir net užmuš|mų. Straipsnio 
autorius sako, kad pastaruoju 
laiku to chuliganizmo rezulta? 
te viename įik New Yorke žur 
vę beųe šeši žmohčs!

Labai; įdomu, kad, anot Būt? 
kaita, tas kruvinas žudynes ko? 
mųpisto partija jfeųgta tik par"

Kiekvienas žiuri tik savo pptao. Gerai sutvarkius darbą žangių ačb« 'revoliuciniu dar 
«ir darbo vaisių paskirstymą, žmonės galėtų, trumpas va- bininkų mitinguose■

■ O1 * ■ . ; . •? 1 . T opozicn
? »'s

ąęi; rępjiblikęnų, nei Tąmmany 
$ą|J’\ ąąko “N. valytojas.
Taigi komunistų ęhųjigaųis?- 
mąs tikrumoję niekuo nesiski
ria nuo tų reakcijos padugnių 
judėjimo, kuris cariškoje Ru
sijoje buvo žinomas po vardų 
“juodašimčių’^ Kaip pfeš-revo? 
liucines Rusijęs jupdašimpįai, 
taip ir dabartiniai,. Stąlino pę? 
nimi šuneliai, pasivadinę “kq- 
munistais”, stengiąs! peiliu ir 
revolverių aunąikinti pirmoj^ 
eilėje sąmoningų,, pažangių ele
mentų j^gas dą.rbin'nkų judą? 
jlme. y.

Turimo čia pastebėti, kad 
“Naujienos” jąl^] 
kreipusios darbo visuomenės 
dėmesį j šitą 
reiškinį. Juk ta nežmoniška, 
iš juodašimtiškų 
znkų pasiskolinto taktiką labai 
dažnai buvo komunistų varto 
jarpa ta prieš “Naųjienąs” bei 
“naujieniečius”. Bet ' jdomp, 
kąd tai šįąndię kelią aikštei) 
jąų ta tie žmones, kurie pęt 
ilgus metus dirbo ltamųntaįų 
ęiįęsę ta juos gerai pažįstą,

Organizuotas smurtas prieš 
opoziciją

Ę, Butkus rąšo,:.
“Savo ląiku,, kųęmet buvo 

išmesti iš Komunistų Barto 
jos troękįstąi, visoms parto 
jos vieptoms buvo išakyta 
(! — Reį) ardyti jų 
miįinąus, Iš lietuvių tam 
chuligąniškąm darbui labai 
užsispyrusiai, pritarė Mizara, 
o priešinosi Bovinas, kuris 
laikėsi Fosterio, tuo laiku? 
vadinamos ‘švėlnesnės pozici
jos’. Vėliau, iš partijos pra? 
Šalinus lovestOniečius, išėję 
naujas ukazas' — ardyti mi? 
tingus ypač pastarųjų. Tuę 
budu beveik nei vienas bu
vusiųjų partijiečių mitingas 
neapsiėjo be Midelio trįukš? 
mo, o daugybė tapo visą| 
išardyta. (Įsidėmėkite, kad 
E.' Butkus tuomet buvo ko? 
munistų partijos narys ta- 
stovėjo arti prie partijos vir? 
Šūnių lietuviškoje jos sekei? 
Oi — '-‘A’.’lRed.} • J

■ " ^Apsią/ynimo korpusai’bu?
vo siučiami , ■ į visus Ne,W- 
Yorko ir jo priemiesčių kam? 
pus, kur tik opozicinės gru
pės šaukė masinius susirin? 
kimus.
' “Tačiaus ‘defense corps’ų’ 
kumščiota buvo lengva dau? 
žy t žandus susirinku'šiems 
darbininkams, pakol apdzici? 
nės grupes nepriėjo prie • iš? 
vadds, jog reikia gintis nu<-> 
tįhtiMganiškų užpuolimų Ir 
išsikovot sau susiripkimų 
teisę. Ne sykį . buVo. tąip, 

. kad užpuolikai patys gavo 
$erai apkuls Ir po to tūlą

iššlkovot sau

A ,
U 5' ■

nėr karta yra 
___ j 

chuliganizmo

caro bašibų-

pasiĮįoyų ‘dirbt’ ąrdyt dar
bininkų mitingus.”

U žp vidinė ją tik darbininkiškus

partijų mitingų
šiąndie komunistų partijos 

bosas yra Fosteris, kuris se- 
pjąųą ątoįąv’o ųž “švęlpeąpę 
taktiką”, bet ’ dab&r jau ir jo 
taktika $ai®imč i chuliganiz
mą. Butkus pasakoją:

“Viepok, ątėjua šių metų 
politinių rinkimų vajui, ata
kos ąnt opozicinių grupių 
susirinkimų atnaujintą dar 
su didėtų iščlbnų... Brook? 
lyne, ant Pitkin Ąye.. kelią, 
sykių* bųyo užpult Ipvęąto? 
niečiai ir jų mitingai auar? 
aytt; Rugelis «!-• 
tingų socialistų, partijoj, ąo? 
ciąjistų dąrbfi partijos.,' įų. 
dustrinėą unijos lygos.

vyriai neardė mdtingo. Ugi 
publikonų, nei Tammany 
Baljl ‘

Vėliausiąją laikais ypatin? 
gai sukoncentruota visa ščy? 
rųjų mųąęikų armija ant 
troękistų. New Yorke lygią! 
kelis jų mitingus suąrdč. 
Ant galo, ir1 pastarieji, mą^ 
tomai, ųuąitąrč gintįą. (PęęeĮ- 
tą šęštądjeni, prie 7th St, 1$ 
Ąyę, A, Ųžpultięjj tr<M?WW. 
iš sykio norą pradėjo trauk-? 
tis, bet sugryžę ėmę giptis, 
Susikirtime du žmonės tapę, 
sųpkjąi sužeisti; ytęnąs jų., 
Somon, mirė nedėlioj, o ki
tas, Kr u žluk, utarninke.

“šiemet, pasėkoj tokios 
chųljgąpiškos taktiką, žuvo 
tik vienam Nexy Yorke benę 
šeši žmonai” 
Tai ve kaip tie Stalino ię. 

tosterio gorilos ^orgąųisi.uoją’^ 
ir “šviečia” darbininkus. Tąj 
ve kąip įie “rengią” dąrbi^iųkų 
klasę ‘‘pasaulio revoliucijai

Statoma j pavojų piliečių
■ ' . 4 j ' ■

Suprantamą, kąd tuo. chuli
ganizmu komunistaį ruošia ke? 
Uą ne revojiųęijąi, o tik aršiau? 
sioa rųšięs reąkoijąi. “N. Gąd-v 
beųdšadąrbią aakai

“Jau laikas, kad eilinjąi. 
Komuuiątų Partijom uariai 
suvaldytų savo lygsvaros ne?, 
tekusius vadus. $u tpfcią, 
kųmščlą kova pe vien, ki^šb 
narna darbininkai (kurių 
Yiępybč ano, tarpu taip, rei? 
kalingą), ne vien provokuo,- 
jamą valdančioji kię^ kad 
po priedanga ‘palaikymo 
įvarkoą’ pąnąikmtt ’auątrinkir 
mų laisvę, bet tuo pačių sy? 
km didelėje dąlyję darbinin
kų klesos sėjama neapykam 
ta prieš pačių mitom 
tojus ir pąškudniąųajai dis? 
kredituojamą pati Kojn»PU^ 
tų Partiją, Tik mdžiapą! deąr. 
peratąĮ gr|ęhlW tokių 
manių atakavimui jų takto 
kai nepritariančių darbiųjų?
kų. v

^Negana to. Iš tokios tak’ 
tikos gaji iždyftt kto 
minabhės bylos ir daugeljs. 
visai nekaltų žmonių gali 
skaudžią! nukentėti. Tik aPT 
jakeliai, neątsakomingi ele? 
mentai to\ negali ar nenorį 
jmątyti.”

I į

Bet ar . pąjnokslai kuomet 
nona tokium dalykuose pagel?’ 
bodavo ? Siek Butkus Porterio 
gangsterius nesarmatytų, jįę 
nesiliaus, vartoję, kumščiąs į| 
^blackjaęk’iua” tok kol jie ti? 
kės- į bol&vimo ^principus1’. 
Nes?: b'>Wvi«mas nepripašiatą 
žodžio, organizacijų |r susirta? 
kimų laisvės mąwtoi»« 
žmonėms, šitos laisvės nėrą 
Rusijoje, kurią komųųistąLlai? 
kp savo- idealu, ir jos negalį 
norėti Rusijos garbintojai, 8tar 
•lino kruvino teroro. teisįptoM, 
jąpjąkušMi demokratijos nie
kintojai,

Butkui rupi, kad ąebątų ais? 
kredituota KotMnisių

Jpai&ija” — tą partijai huri JO 
aprašytą chuljganizm^ ‘ siste? 
mačiai praktikuoja! Na, ar ne 
juokai?

■ ■ . - ■ 11 - . . L.. ' .n -.i...—ūi-r---1 ei ■

visai 
skaudžią! nukentėti. Tik aPT

ĖRAM STOKBR ^ųtt A. Vaivada

GRAFAS DRAKULA

(Tųsa)
Ilgai ieškojau, ieškojau, 

bot pagaliau, pasisekė surasi! 
vieną grabų, 
paslkęndusi 
niięge, tiek pilna gyvybės ijr 
aistringo, gašlingo grožio,, kąd 
sudęębėįau, lyg atėjęs žudytį. 
Taip, neabejoju^ kad praeity
je tamst BUto dalykai 
kartojosi, ne vienas vyrąs, ku
ris išėjo pasiryžęs atlikti tokį 
dąrh^ kųvj aš mėginu ątoktį 
nepajėgė pasiryžimo išpildytą 
kuowt Mrąis jam to nedakir 
do, kuomet nustoju drąsos. Iy 
iii abdoHoju. atidėlioju lanr 
kė iki vien grožis, a|stęingy 
Ne-Mwtingųių žvangumaa M 
užhipnotizavo; ir taip jis svy? 
ęąvo, lankė, iki atėjo saulė
leidis ir . gražuolės pabudo iš 
miego, Ir, tuoipęt jų ąkys at
simerkė ir žiurėjo į jį meiliai, 
aistringos hipną vyliojo pabu
čiuoti — i? t ^ytas ųąąldaVė. 
Q vamppų tarną atsUftdp dar 
viena auka; dar vienas 
didinti niūrias, baialaą

Ištikrųjų, jpsp yęą kas 
žavejančio, jeigu aš, sto

Ji ien gųięję, 
vttinpirišhaine

pą-
Ne-

Ištikrųjų, Jpsp YVU kas nors 
žavejančio, jeigu aš, stovėda
mas vienos tų moteriškių 
akyvąfodpK HvČtoH sujau
dintas, nors ji gulėjo ramiai 
grabe, j kurį praeities metą! 
įsigraužė U nuklojo šimtme
čių dulkės, U nors ji buvo ap
suptą lyd biauriu dvokimu, 
hurįuą pasižymėjo Grafo guo
liai. Tatpx buvau sujau
dintas — aš, Van teisingas — 
pasiryžęs jai gulą, ir turėda
mas įjęk motyvų jos neapkęs
ti — buvau sujaudintas ir pa
jutau iigėaj alidėliplii ilgėsis, 
kuris pajęaližtavo mano jėgas 
ir sunkiai į sielos, gelmę- Gal 
tai buvo tik naturatis miego 
ęeikąlingumas įą kertąs oro 
tvankumas, kuris pradėjo į 
mąųe pęrdw veikti, Bęl bu
vau tikras, kad pradėjau griių- 
sti į snaudulį, miegoti atmerk
tomis akiniis, lyg žmoguj 
pasidtiodąs saldžiam, meiliai# 
žąyesiui, kumn.ct pęr nuoląt 
krintančių snieguolių užgloą? 
tytą, puramintą or^L atėjo i|- 
ga& žemas audejaViiim pev- 
sisųnkęs skausmų ir gailesiu, 
kuris tuojau mane pažadino, 
lyg trimitų aidai. Tas balsag 
buvo mmjo. brangiosios ponids

Tuomet vėl griebiausi luto 
^aus da^bo. ta atplėšęs kelių 
grabų viršuą ęąd&u aptęą se? 
serų — tamsiaplaukę. Nedrį
sau sufttoft ta į .'.pažiūrėti, 
kaip padariau su pirmąją mo
teriške, kad vėl nepasikartotų 
panašus įvykis ir vėl ne-, 
■pasijusčiau sužavėtas f ieįn 
Įjojau toliau it BMąĮįSH ąųk^ 
tame lįį<lęlia,tMę grabe, kuris 
majyt V«,VQ JĮAdfljyteS labiau- 
šiai numylėtai1, Užtikau trečią 
šyiesplaųkm moteriškę, kuąį 
prieš mano akis, kaip ir prieš 
Jonatąną, susibūrė iš ruko ta 
dulkių, Ji buvo taip begalj- 
niųj sknist,, tiek
žaViųčiąj aUtringą, kaj mano, 
vyro iūsŲnktaš, kutis verčią 
mano lyties brolius mylėti ię

įytb beveik 
apsuko galvą paujo jausmo 
suknių- ’ Bėt ąčįų Dievui,

dar nenutilo mano ausyse; ir, 
šyteaoptaUkęs iąvėgiui pęspč? 
|ųą. mane visiškai ųšta^šti, 

4arl?ą
ta eiti prie tiktos Tuo laiku 
jąu buvąu ąęięįįkto£§ visus 
gra^ą koptame kiek jų.

Š k^dungi ną^r 
U w ąptaukū fek l°s tays 
Nę-Mirliugosjoą šmėklos, nuš- 
'itasutytolk . dąųgiaų Me?. 
Mirtingųjų nebuvo, Bet dąf 
tau. ygmąs
daug puikesnis už visus kitas J 
labai didelis ir puošniai pada-

X-. i < • '

rytas. Ant šono buvo iškaltas 
tik vienas žodis.

DRAKULA.
Tai Čia buvo Karaliaus- 

Vaiotao, kurtam priklausė 
taip dideli^ skaičius ®rvxbių; 
Nę-MtaHufPH prięgląują. Tę 
grabo tuštumas aiškiai p.ątvir
tino, tai ką aš jau žinojau. 
Prieš pradedamas grąžinti tas 
tris moteriškei į tikrą mirties 
formą, Drakulos grabe padė- 
jftu dųjelę ostiją, tuo budu, 
ątąžtaal užkirsdaųias ja>u ke
lią grįžti į tą guolį.

Tuomet pradėjau kruviną, 
darbą, ta kaip 

man raikęs drebėję nuo pa
sibjaurėjimo! Jeigu butų feu- 
VUąi tik vięųą, darbas butų 
buvęs palyginamai lengvas. 
Bet trys! Dar du kratų pra
dėti užbaigus vieną darbo dą- 
lį; jeigu jis buvo baisus su 
gražia pąnele Lucija, ar gali
ma pasakyta kiek Stakius ir 
biaurųs jią tarėja būt! SU to
mis trijomis Grafo............. ...y r 
mis, kurios man 
svetimos, kurios 
šimtmečius ir kurias slenką 
metai nuolat stiprino, ugdino; 
kurios, jeigu butų galėjusios? 
butų kovojusios visomis jėgo- 
npą ųž sąvp btaurias gyvybes^,.

Draugę Jonai, tai buvo 
skerdiko darbas; jeigu nebū
čiau savęs padrąsinęs, galvo- 
(Įąaw fcįta kilęs mirusius ir 
apie gyvuosius, kuriems nuo 
jų gręsė nuolatinis prakeiki- 
n\p pavojus, jokiu budu nebū
čiau galėjęs ištesėti. Drebu, 
daKtobectaebu, nors ąčiy Die
vui jąu viską pabaigiau, nes 
mano nervai buvo pakanka
mai stiprus bent tuo laiku.
n' r ”fl3ps dąufitau)

talkininke** 
buvo visai 
gyveno per

NAUJAS Kultūros No. 6 
»r 7 atėjo. Galim gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

“NAUJOJI BANGA
Atėjo pimiasAteja pivmas numeris 

vių leražmmas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose’*. 
Kaina t& & centai,
" 1 —. -;fr'...."t-. j*; ' '' 'r1

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribrn” (No. 4) 
Kainą 5ę kiękviępo.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
i Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Amlelmaip 294 Tremont SU

Naujienose* Kaina lQv-

po, kur parduodami laj-

tenai stąvi ne sąvo smą- 
ffuroui, M Jusu pstę- 
diim delei.

UETOV0N
|lop<iw Ptfr

ii

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HĄLSTED ST. 

CHICAGO, ILL,

Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 
8 ▼ąlapdaį. ivtųrądkpiųii o no 

9 iki 1 valandai

IMPERFECT IN ORIGINAL



rūgs

Indamlim

vontlon

Sukčiai nesnaudžia

Telefonas RtpuHic 7868

Ofivo

metų

Malones draugai

stes

ertus

ini atag

Nušautas atsipeikėjo jiegu krclpaitSs kur

auka 2656

Medelio »ii pagil m.mį

les-
prie

ryto. Taigi jie darba-
14 valandų.
buvo apdrausta nua 
O nuo vagystės — 

aprašytoji aukščiau—

noroku
(steigi!

Krikštai esant, musų automobfitaš ( jt»U
barnus ir atvefi | mukų įstaigą, kur paanatyti &-

Tti. B 
Re*. 6515

jie pasištave tarp $100,000 
$250000'

1327 So. 49th O

Telefonu 

Ciceko 3724

ktiriatac \ radosi

Nepažįstamasis pridėjo sa
vo pitiigų kulį ' prie Liidde 
pluošto ir sugrąžinti jį Lūd-

Jtor. 6600 Sotrth Artnian Agentu. 
Phone Prorpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

JAftuštt
PHYSTCAL 
THĘRAPY 

t MIDWIFE

6109 South
AHmny A v.
fcUkSTUh

trurtiį
teisinį :™w___ .v-..Tr/.
egzaminmmas daromas su elektra* pato-

;al sutartį, 
aus, kaip

£

‘•Rreoril 4»f |n- 
Ntaįm oelmvm

AS Ut eMUAGAS 
*e patinusias, iiaiputusht

nu. M * V. Nemffii p.g 
Akinių kainos per pusg pifei 
beVo pirmiau.,,,> 
Daugely Atsitikimi ak 
taisomos be akinių.’ Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 Soiith Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

4631 South AsMsnd Aotomą 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 pc
7 iki 8 vaL Nedfl. ano 10 iki 

Rez. Telepbone Plaza 3200

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Telefonai Ontrd 4411 
Valandos: puo 9 

Gyven___ ___
3323 Sonrt ffu/sbl 

Tek Boulevasd 1310

Dr. Suzana A. Slakis
Sptcuditti Moterų Ir Vaikų l*g4 

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto: po p»et 4-8 tik ptar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėfiomis pagal ansitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Purk 3395

užmokesnį 
tokios 

pažymėta yra

40,000 dalyvavo darbo 
dienos paroddoj

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsurick 0597

Oifiso: Tet. Vktory 6893
Rez.: Tel. Drezd 9191

Jei neatsiliepia šaukite Centrą! 7,464

J. J,BAGDONAS 
jBk Fu norai

! Direktorius
.Piatąfnaijiju žnioneips 

fBO simpatiškai, d raudis- 

JHV . ,NfM laimėje mirties pašau- 
kitę mate.

Hp^BžSOG W. 63 St, 
gO’* Td. Republic 3100 

' «d±JB CHICAGO, ILL.

CLARENCE A. O’BRtEN 
Asglstersd Paute Attorney 

4M Securlty A CommercHl
B.nk StfIUHng

(Dtrectly aoron speet from Patent O0ca) 

WA8HINGTON. D. O.

A. L Davidonis, MJ).
4910 So. Michigan Avenue

Td Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

<pnrt iventudienio it ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hahted Street 

CHICAGO, ILL.

z . u Hemlpck 8151.

DR. V. S. NARES

Ekspltozija aĮiaHė 
naro*

Bombos ekspliozija < ajiairdt 
namą adresu 5Ž58 
dale ro'Ad 
gro&erhė ir gyvehlfata du bti- 
tai. Krautuvė įmktatisė Itatal 
Fraiik Amodeo. Ais taipjau 
gyveno tame name; kita gy
venusi čia šeima buvo Joseph 
Lasalos. Italai sakosi nežiną, 
kas bombą padėjęs £r mietas.

išvalą, kBd jie HivO nte chM- 
bet h^Hai gbttgčš atVy 

ktesfoš į Chfcagą iŠ kilo kbieslo.
Ofise

Pėra plėšikų dabojo naMa 
gyventojus anttfanrė Aikšte. Ki
ti gi šeši ar daugiau darbavosi 
rcal estate ofise. Visi jie tuy 
būt dėvėjo pirštines, kadangi 
policija neužtiko pirštų dėmių.

Plėšikai gavo raktiis į bfi 
są iš Kruze, kuris prižiūri tro
besį. jie pamkaUvo parodyti 
jiems sąrašus, kas kuriame 
bakse laikoma.

Kadangi voltą teatsidaro tik 
pagal laikrodį ,lik nustatytu lai 
kU, tai plėšikai pavartojo ace- 
tllyh'o Žibiųtuvtis ir kitokius į- 
nagius, kad jsibriauti volton. 
Jie JšlhrioVė jbn iš antro

dis, cementą Ir pradegino žibin
tuvu plieaią gaubusį voltą.

Atsidarę votton, ėmė šeimi* 
ninkauti baksuose. Matomai, 
$mė tik pirtigds. Nes Vėliau už- 
tikta priversta krūva popieriį 
ant grindų. Iš to sprendžiama, 
kad popierų nepaisę. Bet ar pa
ėmė jie vertingų popierų ir ar 
ėmė Jgražnų, tikimasi patirti ilk 
šiandie, kai atsidarys. sulig 
laikrodžiu, 9 vai. ryto voltą ir 
kai bus padarytas peržiuėrji- 
mas, k£s din;g

Plėšikų gro

DR. A. L. YUSKA
J4Z2 IV. Muqm«» Rd. 

, kampas 67th ir Artelia* . Ava.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 1! ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 popietų, ieredoms po pietų ir 

nedėlioma pagal susitarimą

Po to, staiga nepažįstama
jam suskaudo galva. Jisai 
paprašė Luddę įeiti į aptieką 
ir nupirkti aspirino. Kada 
Luddfe iščjb iš aptiėkos, tai 
neberado n^ Brako, ne scho 
jo draugo. Išsittankė Ludde 
iš kišenes kulį pinigų, atver-

Ttl. Vards t

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Darbo rlienoj orgndizUoti 
Chlcagos darbininkai iutėjb 
surengę parodą. Jie parodavo 
Mtchigan bulvaru. Apie 40,- 
000 buvo maršuotojų eilėse. 
Tuksiančiai kitų ėjo šalygat- 
viais ir žiurėjo į maršavusius. 
Minios susirinko pagalios Ka
reivių Aikštėj. Čia laikyta 
prakalbos. Jų klausėsi minia 
100,000 žmonių.

Prie 
avenue 
Pasidėjęs 
jis gulėjo ramiai ■ 
Susirinko žmoniiį 
sigirdo policijos 
sartino 

žmbh1 
viena gengsterių 
pasiekė dangaus karalystę.

Vienas policininkų mfigibo 
pajudinti nekrutantį kūną. Ki-

Rųsas Gydytoja* ir Chiruąpt 
Sptcidlutat odot ligų ir vtntciikų ligų 

Ofisas
3102 Sė. Halsted St

. , Phone Hemlock 7828
Panedšliab, Scredomia ir Pša 

1821 So. Hthitd

20 gatvės ir Lowe 
pastebėta žmogiis.

galvą ant šautuVo 
- ne krust, 
minia 

t sirena.
olicininkai.
4 kAlbašt, kad 

kovos

OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m.

kaudėjėiųa, kyMgimo, 
skaudamą 

ta&rilctą, atsitaiso 
mfegystę. Prirengia 
Visuose atsitikimuose

DR. f. DUNDULIS
I gydytojas ik chirurgas 

4142 Archer Avmtn
Valandos 11 ryto iki t po toietų, ž iki 

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliosi *uo 10 
iki 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Lachavich r Simus 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidoti
Reikale taeME»me

.darbų b«ite
Tėl Roosevdt

J. F. BADŽIUS 
■ ■ ■ 

pigiausias lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse t>atarnai 
/ Bk ja. geriau it pigi; 

negu kiti todėl, k; 
priklausau j , to ' 
' ^9 išdiekO

/ Tel.fcaniįi
ĮgMĮlfr skYknI 3238 S. HatsteJ,_St

Tel. Victory 4088
.... I.. .u............... —....... ........... r,...................  ■■

DR.MARGER1S
Valandos: «uo 10 ryto iki 2 po eittą 

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

3421 So. Halsted St. 
Phons Boulevard 8483

hąbert Ludde susitau^iiib 
$3,050. Pas jį. apsigyveno bur- 

(iėo^ge Brakd. 
Juodu susidraugavo.

’SekPtA'dTc’nį nikėjo abtidu 
pažiūrėti Adlerio planetariu-

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wtttttn Avtnut

Tel. Lafayette 4146

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

uv’ese Luojp^attda. 
atsišaukti, to LAat

2314 W. ŽJrd Pi, Chieauo

1439 S. BL
Tel. Cicero 5927

Plėšikai, dabojusieji ttatao 
gyventoj#*, taritaM įti jais, 
juokavę ir j&avo vejdy '»eiWį- 
r.o slėpti. Iš to policija daro

GrettiM, atsaltus, 
tarnavimas.

Phone CanaI 6122

DR.S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR.U rVEŽĖUS 
Defitietas 

shlahd Avė.

. Plėšikų gengė įsiveržė j Koch 
A Compauy reni estate ofisą, 
26G3 fo. Halsted strcet, kuria
me randasi depozitams voltą iri 
baksai. Jie darbavosi 14 va- 
bmdų. Jie tsmeškeriojo tarp 
350 ir ^00 baksų. Nužiūrima,' 
kad jie pasipelnę tarp $100, 
ir $250,000. Mat, bankams už- • 
sidarius, daugelis apielinkči 
gyventojų čia laikė savo pini
gus, gražnas ir vertingas popie-: 
ras.

Vagystė jyapiklyta tokiose 
apystovose:

šeštadienį, kaip dabar liudi
ninkai prisimena, pora nepažįs
tamų vyt-ų stovėję abt kampo 
Halsted ir 26 gatvių, kur ran
dasi Koch kompanijos rcal es
tate ofisas. Vienas jų net nu- 
sipirkęs laikraštį iš stando, ku
ris randasi kitoj 2t> gatvės pu
sėj nuo ofiso.

Apie antrą valandą popiet na
mo sugrįžo l^asltetzke, Archer 
avenue gatvekario konduktorius, 
iš darbo. Jisai gyvena .trečiame 
aukšte namo, knr randasi Koch 
real estate ofisas. Lashetzke 
įvažiavo savo automobili į ga
ražą prie alėjos užpakaly kal
bamo trobesio.

Čia du vyrai prisiartino prie 
jb 5r parodė žvaigždes. J«odų 
pasisakė esą vyriausybės agen
tai ir iešką pabėgusio iš Lea- 
Venworth kalėjimo asmens var
du Dr,- Speuser Biown. Vymi 
pakfcmsė Lashetžklo, koks jo 
vardas ir jiavardė ir kur jis 
gyvena. Kada klausiamas at
sakė, tai jie nusivarė jį į bu-

Warrcn boan 
farmeriš, atvykti Chicagon Sa
vo, reikalais... . Čia. susipažino 
su blondine, kuri draugiškai 
papasakojo j arti, kad ji turinti 
tipsą, koks arkliukas išbėgs 
pirmas sekmadienį. Bet ji 
nepasakė farmeriui, k&d| sek
madieniais Illinois valstijoj 
arkliukų lenktynių nėriA.

Well, Jarmeris sekntatftenį 
su blondine ir jos pora dHu- 
gų išvAžtavO arkliukų lenkty
nių pažiūrėti. Vėliau jis su
rasta kniške netoli nuo Gary, 
Indiana, pririštas prie medžio. 
Iš fermerio blondine Ir jos 
draugai atėiiiė $568,

tilo. Ludde ttirėjo visus pini 
■gus su savim 
dabar laikai 
piešia, bankai

Na, ^tabelartatae Bėr^o pA 
taaU šenA Savo dirSUgą. Siii

LlEitiViV
IŠTAISA

mmzum ir vu maAo

KAip žinonVa, esant stokai 
pinigų Algoms mokėti miesto 
ir Cook kauntės darbininkams,, 
o taipgi mokytojams, tiems 
tarnautojams buvo išduodami^ 
prižadai sumokėti algas — va
dinami warrants.

Apie tris savaites atgal mie-( 
slo ir kauntės vyriausybė už
tiko falšyvų warrantų sumai 
$3,000. Matyti, jau susida
riusi buvo gengė, kuri taikėsi į 
iš jų daryti “biznį”. O dary-4 
tl biznį iš tų vvaraiita galbtia,’ 
nes jc garAtituoj 
— anksčiau ar vėliau 
sumos, koki 
įvatrabluose.

Bute jie užtiko Lash&tzkio mo
terį ir jos mothią.

Viduj nepažįstami vyrai jau 
pAsirodė, kad jie tokie esą. Jie 
pareiškė, kati nesą jokie 
riausyt-es agentai; kad jie 
ką pinigų; kad jie taikos 
“geros” krūvos pinigų..

Plėšikai susinešė tulšes
Tuo tarpti netoliešc ntio ofi

so sustojo karas prie šalygatvio. 
Keturi ar penki vyrai išlipo iš 
jo ir iškėlė tris didokus bak-į 
sus, kuriuose buvo įnagiai įsi
laužti i voltą ir baksus.

Jų darbuotę pastebėjo praei
vis, tūlas Robert fcatier, 2528 
So. Halsted strcek Jam pasilo
dė vyrai lyg nužiurėtini. Slavo 
jausmu jisai nasidaliivo sti 
Charles Paleckį, kuris parda
vinėju laikraščius prie kampo. 
Bet šis pareiškė: gprdi, gal ko
kie biitfegeriai, taigi šaukti po
licijos hOĄpsįfaeka, kald pas
kiau neįsivriti j bšilą skys
timo pristatytojais. Todėl ir ne
šaukta policijos.
Perkėlė Lashttkins į kitą bAta

Vidu;, prisistatę Lashfctz- 
kiams kas jie yra, plėšikai nu 
si varė visus Uis vienu aukštu 
žemiau, t. y. į antrą aukštą, kur 
gyvena Lashetekio giminietis 
Robert Kruae. Kruze įsileido 
ir gimines ir plėšikus vidun.

Tai jata keturi u s plėšikai su
ėmė nelaisvėn.

Keltoms Valandoms praslin
kus, hamo sugrįžo Roberto KrU. 
ze ntotlha su trimis dukterimis.

šttioni asmens pa’ 
teko j Mušikų rankas. Be to, 
tl| moteriškomis buvo dar mer- 

trylikos thety ir kūdiki e

iš baksų.
i tapo suktais-j 

tas į dn paduškų apvalktis Ir 
išgabentas. Plėšikai pasiėmė su 
savim įnagius, bet paliko tris 
oksigeno rankas. Oksigenas,; 
kaip užrašai rodo, buvo gautas 
iš krautuvės adresu 5811 Wešt' 
66 strcet. Bet tur būt jis bu
vo pavogtas.

Policija matanti šiame atsi
tikime daug panašumo dadbui 
tų plėšikų, kurie iškraustė per
nai W’’cker Parko depozitų vol
tą adi'esu 1564 Milivaukee avė.

Spėjama, kad apiplėšusi 
Koęk’o ofisą gengė atvykusi čia 
iš Ne\v Yoriro.

Senis Koch, real estate ofi
so ir voltas savininkas, kartu 
su šeimyna gyvena adresu 5417 
Ručine avė. Jis tačiau dviems 
šventadieniams buvo išvykęs į 
Lake Gėiicva. Kada pranešta, 
kas atsitiko jo ofise, jis pasi
skubino sugrįžti į Chicagą.

Koch ir BMautingan ilgoką 
laiką buvo Chicagos miesto real 
e&tato ekspertai mero Thomp- 
solio šeimininkavimo laikais. 
1*923 metaiš juoda buvo nu
bausti kalėti už tai, kai pa
niekinę teismą (for COtitempt 
of court) ryšy su klausimu, ko
kias Vietas miesto vyriausybėj 
jie tižėtaę. Bet abudu btivti pa
leisti) vos trumpą laiką išsėdė
ję kalėjime.

Plėšikai apleido tinkuosi ar 
Kocho ofisą apie 4 valandą sek
madienio 
vosi atae

Turtas 
holdopų. 
kaip kad 
jis nebuvęs apdraustas. Ir nu
kentėję žmonės tur būt jokio 
atlyginimo negaus.

D1R. Ai J. GUSSEN
UVI$ pENltmV 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vakaro.

4847 ,W<

,x4kM

Antradienis ..  -

CHICAGOS

S. M. SKUDAS 
Ltaavfe 

dAABdkiVš ir balSamuotojas
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. R.m.t.11 7J33

Ofiso ir Reiz. Tel. Booltvard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St
lor. of 35th 8 Halsted Ste) 
valandos nno 1-3. hoo 6:30-8:30 
Nedčldieniau pagd «otart|

Ofiso ir Rez? Tel. ionlevard 5914

DR. NAIKEl.IS
756 W. 35tti St 

(Cor. 35th 8 Halsted S») 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7'9 

Nedėldieniau pagal sutarti

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigea I 
Tel. PuUman 5950-HI37F

U00 S.

ito k

tėvas tataęs. ijlręs tariln-i 
s bitatintas. ' Bet, 
s prašės jį, stitilį,! 
skriaudą kitam! 

žpiogut padarytą — talata: 
Slitalbgerita.

jis jau suradęs, kur Stii-į 
zinger gyvelia. Bet pats jo' 
niAtyti negali, ba reikalą turi! 
įitiojaii išvažiuoti. iTaigi, ar! 
George Brako nežino dorti! 
žmogaus, kurs pitii!gus Slitaira-I 
gėriui atiduotų.

Brako tikrai žįliojo. Jisai! 
titirodė savo btirdingBosį Lud- 
dę. Mirusiojo sūnūs išsiėmė 
didelį kulį piuigtį. Paprašė, 
kad Ludde pavelytų jam sa-j

DR.M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

» ; OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos srm
8 vai. vak. Ne

Ofiso TcL: ____ ______
Namų Tel.: Proapect 1930

Žindte kokie, 
Ta-: voktas iŠ-i 

ŽšidArd.

A. A. SLAKIS
Advokatas

s* a-
Vėlaeidoe: 9 Vyto iH 4 fo pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 va!. 
4145 Archer Arto. TM. Lufuptnv 7337,

Namų'TeL Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LiteTVvts ADVOKATAI , 

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

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

Atimt 1800 W .<7A Lrf. 0490
i, Jmįatai,

Wi«iam C meteli

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir t

BalzaUiuotojas '
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu . automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ftX.

Ur ui tąpa- 
ttnežturint

BUDRIKIS m vienatinis - lietuvių storius, Irarls

Šermenų. Pašaukite
kitur.

ĖUDEiKIS
JŪSŲ teRABORlūa

4605-07 South Hermitage Avenue
VM T*!efonali YARDS 1741 it

Phone Boulevard 4139 
■' '&• MASMBKm. j 

Musų Ptiatnavimai irf- 
dotuvese ir kokiame rei- 
kaite visuomet esti sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kfed netteime

ISW«ttkbT15 fti 1
Nedaliomis nuų .10 iki 13

G iTD jTTOf MS ut GlffR^OĮLGAS 
Gydo savo o

Valtondoi nuo
Nądlliomb »wo <0 iki 12. 
3343 South Hdhttd Stnrt 

TeL Bvnfrrard 1401
■——■■—i——feąsww—

Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto

John KuchinskaS
Lietuvis AdVokattto 
2221 West 22n4 Street 

Ąrti Lvavkt St. 
Tekfoms Omti 2552 <

Valandos 9 ryto iki J jmtaco..

Lietuviai Gydytojai 
Dr. G L Kliauga

Advokatai

K. GUGIS 
advokatas 

,»». gssrs- m.
4 po pietų

DR. HERZMAN
— B RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 25 tota 
ros kaipo patyrfs gydytojas, <hit«rgM

Gydo Maigias ir chronSkaa figas Vy
rų, motėm įt vaikų pagal nanjanafa 
metodus X-Ray ir kitokiu elektros 
piieUbttS.

Ofisu ir Lahoptorijat 
1025 W, 18tb St., netoli Hotgtn fift 

Valandos: nno 10—12 pistų lę 
nuo 6 iki 7:30 vsL vakaro 

Td. Canal 5110

Hgdt Putk 6755 ur Ctostral 7404

DR. CHARLES SEUAL 
Praktikuoja 20 metai 

, OFISAS
4729 South AMįfld Aos.» 2 labui 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Mw‘^soV^a» "" 
Nno 10 iki 12 vai. tyte. nno 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 .pti, 
vatato. Nedėk nuo 10 iki 12 v, ^leną.

Phone MUIway 2880

3307 AabUtn Avte. 
thicAGO. ILL.

6..t -nu.',-;'......U , ....
Lietuvės Afcro&tifc

JOHN B. BORDEN 
{John Bagdžiunas Bocdm) 
LIETUVIS ADVOKATAS .

105 W. Adamt St., Room 16<2 
Telephone Randtiph 6727 

Vakurait 2151 W. 22nd St. nuo 6-9, 
Telepbom Roostvtit 9090 .

Namie 8-9 ryte Td. Republic 9600

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1‘646 IV. 46th St-felB

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

!'■'........    '........į

tas įsidėjo: tatik kol ktiritilicHs! 
pribus.

t\iti tarįta tie^vėllš 
rė Akis, “ifctar ii 'esti. 
klitisė jiš. Ito tti dalykai |ia- 
aiškėjti. itasirctaė, kiti jis 
laikkė pbh>8 dratigį, sti ku
riais Itavti štoritatęš cili vove
rių totidykt iietoulkttatita’s įas žtaog 
užtaigti, b ičta vfe kokia minta pipni titirt 
susirihko htiŽtata kO likiėda- atitaisyti

nedėliomis pagal sutartį.
• ------- 1 OA-1.-A

uws M

ERO, ILL. . ■ 
botos Cirtro 126ti
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Anfra’dienis, rūgs. 1.932!

i Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

West Pullman
Aptiekerius Tupikaitis išvpžiuo- 

ja • iš Chicagos

Aptiekorius F. Tupikaitis, 725 
Wcst 123 Street, praneša “Nau
jienoms”:

Nuo 4 dienos šio menesio aš 
?r Pec.ches apleidžiame Chica- 
gą ir Illinois valstiją

Nusibodo laukti ateinančios 
“prosperity”. Jos belaukiant, 
bankininkai pasisavino kapita
lą, kuris buvo sutaupytas, o kac 
nuo jų atliko, tai atiduodama 
resyveilams.

Tad mudu su Peachcs suta 
rėva vežti į rytines valstijas li
kučius pašvaistyti, jei dar pa-

_ _ * - F _
vyks

.....

Išvažiuoja Lietuvon
t ___________________________

Rugsėjo 6 dieną 9:30 vai. ry
to iš La Šalie stoties išvažiuo
ja' Lietuvon apsigyventi Povi
las Petkus, jo moteris Kazimie
ra, duktė Eugenija ir sūnus 
Alfonsas.

Rugsėjo 7 d. laivu “Majestic” 
jie išplaukia į Šouthhamptoną, 
iš ten kitu laivu—į Klaipėdą.

Tą pačią dieną, kaip 6:30 
vai. vakare, iš Dearborn sto
ties išvažiuoja' Povilas Alvins- 
kis ir Juozapas Aleksandravi- 
čia; abudu važiuoja j Žemai
tiją apsigyventi.

Rugsėjo II dieną išvažiavo 
Jurgis Karpavičius ir Marijona 
Karpavičaitė į Telšius — irgi 
apsigyventi, nes nė vienas iš 
čia suminėtų asmenų neėmė 
sugrįžimui permito.

“Naujienų” laivakorčių sky
rius velija visiems laimingos 
kelionės, taipgi ir Lietuvoj tin
kamai susitvarkyti.

T
'i.

%<>

?

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.

i,

w

[Acme-P. « A. Photo]

Kenosha, Wis. — Paveikslas parodo tą vietą, kur nuo bėgių nušoko traukinys. Viena moteris 
1 nelaimėj tapo užmušta, o kiti pasažicriai pusėtinai sukrėsti.

kur iš pakampių sugrai-

kitas dalykas
Chicagos: tai

dar
iš
(šienligė), ši liga

veja 
“hay 
mane 

aplan-

North West Side

kai kurie jų turi ją, bet vei- 
kiausai ne visi. Taigi,* kurie 
dar neturi ir mano apsidraus
ti, gerai padarys apdraudai 
pašaukę Wm. F. Buishą, ku
ris mielu noru patarnaus ta
me reikale. Jo telefonas yra 

Republic 6131. A. J. S.

T

CLASSIFIED ADS.I

Radios
UŽMOKfiKIT BALANSĄ ant Phil- 

co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finance Co., 2332 
Madison St.

O

PRANEŠIMAI RADIO PATARNAVIMAS 
taisau visų išdirbysčių radios. 
nausiu greitai ir gerai. 
Grovehill 2092.

- pa- 
Patar- 

šaukite Tek

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

Draugijos Sv. 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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI pigiai nauji 4 kam
barių stubos rakandai, 3čj*s augštas, už
pakaly. 
Street.

A. Barkaus, 3253 S. Halsted

—O—

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

savo duokles.
O. Kliučinskaitė,

Piliečių Brolybės 
susirinkimas įvyks

rast.

Kliubo 
rugsėjo 
Sųuare

mane 
fever 
reguliariai, kas metas, 
ko ir smaugia bent penkias sa
vaites. Tad norisi pamėginti 
kur juroje ją paskandinti. Ma
tote, ar daug ar mažai nuodė
mių padarau, vis mane penkias 
savaite-, kankina.

Važ;uojame automobiliu, ir“ 
jeigu kišenės ir laika* leis, tam
sias vietas ketiname aplankyti; 
Pirma stotis—Columbus, Ohio; 
antra—Chester, Penn.; trečia 
—Washington, D. C.; o toliau 
—New Yorkas, Atlantic City, 
Niagara Falls ir gal Boston 
ir Montreal, Canada; o jeigu 
ir po to kapitalas pavelys, tai 
rasi ir po Katskill kalnus pa
sitrankysime; grįždami gi mė
ginsime “prosperity” parsivež
ti. '

Su pagarba,
Frank & Peaches,

Radę vaikutį automobily

PRIRENGK VAIKUS 
MOKYKLON

Ateik pas mus ir Sutaupysi!

MERGAIČIŲ rudeninės d tesės ver
tės $1.00 už ..................  49<
MERGAIČIŲ nuo lietaus apsiaustai, 
spalvuoti vertės $1.95 tik ........ 79<*
SCHOOLD 
kaina .....
BERNIUKAMS 
vertės $5.00 už

BERNIUKAMS 
6 .iki 16 metų
BERNIUKAMS 
niukai specialė kaina 2 už

ČEVERYKAI speciali 
39c ir aukščiaus 

ilgų kelnių siutai 
...... . $1.99 

trumpos kelnės nuo 
.........  69c 

Cbambray marški- 
. 25c

Labai nustebo J. Bachcskis, 
kada atėjo prie savo automo
bilio, kuris buvo paliktas ket
virtadienį popiet prie Thomas 
ir Lincoln gatvių, ir atidaręs 
duris pamatė kūdikį gulintį ant 
sėdynės. O kūdikis taip ra
iniai gulėjo, lyg savame auto
mobily.

Prie kūdikio dar buvo palik
tas raštelis nu nurodymu — 
Patrick Madden.

P-nas J. Bachcskis yra jau 
keletą metų kaip vedęs su p. 
Vinco Kiniauskio dukteria. Pas 
juos tačiau garnys dar nebuvo 
atsilankęs, tad Bacheskiai nori 
priimti kūdikį už augintinį, jei
gu teismas leis.

Dabar policija ieško tikrų 
kūdikio tėvų. Vaikutis yra tri
jų savaičių senumo.

Prie progos turiu pasakyti. 
<ad p-nia Kiniauškienė serga 
apie tris mėnesius laiko. Dvi 
operacijos buvo padarytos. Da- 
jar jau sveiksta. Draugai ir 
pažįstami gali ją atlankyti. Ji 
randasi adresu 3068 Davlin 
court.

Vincas Kiniauskis ir Jonas 
Jasinskis uždėjo kriaučių biznį 
adresu 1343 North Paulina St. 
Teikia tikėtis, kad čia jie tu
rės 
čia

gerų pasėkų, nes turi pla- 
pažintį northsidiečių tarpe.

—Kaimynas.

mus dalykėliai. Todėl nepa- gus gražiam 
mirškite užsistatyti savo ra
dios.

Šie programai yra leidžia
mi pastangomis Peoples Fur
niture Kompanijos. — XXX.

Mirė Jonas Mačiu
kas; paieško brolio

Sekmadienį, rugsėjo 4 diena. 
Chicagos Cook county ligoni
nėje mirė Jonas Mačiukas. Mi
rusio brolis Marcelinas Mačiu
kas prašomas atsišaukti į ligo
ninę ir sutvarkyti mįjrusio pa- 
aidojimo reikalus.—J. š.

Marquette Park
V

Praėjusio antradienio ryt
metį, rugpiučio 30, turėdamas 
reikalų, kartu su Keistučio 
kliubo pirmininkų Wm. F. 
3uishu nuvykau pas graborių 

J. J. Bagdoną.
Sustojome ties p. Bagdono 

ištaiga. Matome užrašą: “J. 
J. Bagdonas, Home iFuncral”, 
2506, West 63 Street.

Mums įėjus vidun, p. Bag
donas pasitiko, ir priėmė' mus 
abai mandagiai. Po trumpo 

pasikalbėjimo jisai išrodė 
mums savo naujai .atidarytą 
aidojimui įstaigą.

“Čia”, sako “įtaisiau clek- 
irikinį ventiliatorių, kuris pa- 
aikys orą tyrą. Čia vėl kam
barys įnirusiems papuošti* 
aprėdyti prieš įdėsant į gra
bą.” • Atidaręs šėpą parodė 
<ai kuriuos daiktus reikalin-

nabašninko pa- gyvasties apdraudos kompani
joj— Wisconsin National Life 
Insurance Company kaipo tos 
kompanijos reprezentuotojas. 
Keistučio kliube randasi virš 
devynių šimtų narių ir, ma
nau, jiems reikalinga turėti 
gyvasties apdraudą vienokioj 
ar kitokioj formoj. t Tiesa, gal

šarvojimui.
Iš tikrųjų, tai moderniška, 

erdvi ir jauki įstaiga, ypač 
gi svetainė arba koplyčia di
delė. Taip kad, pasak J. J. 
Bagdono, bus galima, reikalui 
esant, net keturi mirusieji pa
šarvoti tuo pačiu laiku, ir dar 
išteks vietos daugiau, kaip 
porai šimtų krėslų.

Dar pareiškė, kad užpirkęs 
ambulansą. Reikalui esant, 
galės sergantiems patarnauti 
— nuvežti juos į ligoninę ir 
kitokius pervežimus sergan
čiųjų atlikti. Jeigu reikalin
ga partijoms ir kitokiems pa
rengimams ktėslų, tai J .J. 
Bagdonas duos juos už dyką. 
Be to, kurie atsilankys pažiū
rėt jo įstaigos, gaus iš jo po 
gražią dovanėlę.'

Reikalui ešafhtt,j jis įgalima 
pašaukti telefonu -— Republic 
3100.

Atsisveikinęš su J. J. Bag
donu, Wm. F; Buishas ir aš' 
užėjome pas Mrs. Emma /Po
cius, 6425 So.' Wetsern ąyc., 
kuri yra,Keistino kliubo narė 
ip kiirį pžlaRG’ mi lietų jądr^u 
minkštų į gėrimų iiL užkandžių 
krautuvėlę.

, P-nia Pocius priėmė mus 
taipjau maloniai ir čia užkan
dome.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ame
rikoj. Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius, nekalbant jau apie jaunuo
lius. Geriausia lietuvių mokykla visoj 
Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiausią laiką 
anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, pilietystės, laiškų 
rašymo, abelnos istorijos, ir kitų mok
slo šakų. Mokyklos vedėjas p. J. P. 
Olekas, yra senas ir daug prityręs, kuris 
gražiai ir visiems suprantamai dėsto 
mokslo dalykus ir kiekvieną labai pa
tenkina. Dabar, prasidėjus mokslo me
tams, pats geriausias laikas pradėti mo
kytis. Ateikite ir įsirašykite šiandien. 
MOKSLO VALANDOS: Nuo 9 
ryto iki 3 po pietų ir nuo 7 iki 
vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

Lietuvių 
Amerikoj 
6 d., 8 vai. vak.. Mark White 
parko svetainėje ant 29 ir So. Halsted 
St. Malonėkite visi atsilankyti, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti.—-Valdyba.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo laikys savo mėnesinį 
seredoj, rugsėjo 7 dieną, 
7:30 cal. vak. Lukštienės 
1500 So. 49 Avė., Cicero, 
kliubiečiai būtinai atsilankykite ant 
šio susirinkimo ir kaimynus atsiveskite 
prirašyti, o bus daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Atsilankys dabartinis 
kliubų Tarybos pirmininkas ir daugiau 
svečių paaiškins apie provą dėl gazo ir 
kitų dalykų, taipgi yra pasklidę gandai, 
kad kaikurie politikieriai nori Cicero 
prijungti prie Chicagos ateinančiais rin
kimais. Tą dalyką turėsime su aty- 
da aptarti šiame susirinkime.

A. Tumavich.

Help Wanted—Malė
• Darbininkij Reikia
SALESMONAI pardavinėti FORD 

karus, trokus ir pataisoms dalykus, ap
saugoto] teritorijoj. Turi būt vikrus. 
Evans, Schuster Co.{ 3704 S. Western 
avė.

krautuvėlę.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

; r muosearba studijoj
6023 S. Halsted St

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

iš 
9

susirinkimą
1932 m., 

svetainėj.
III. Visi

a ♦ ...................„„t... ................ .

REIKALINGI dreiveriai Marųuette
Wet Wash Laudry.

6553 So. Kedzie Avė

Help Wanted—Female

REIKALINGA patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų ir vilnų. Goldman 
Trading Corp.* 1405 W. 21 St.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys pigiai 

prie pavienio. Galima kičinas var
toti arba moteriai su maža šeimyna. 

3623% Emcrald Avė.

Dar žodis apie Wm. F. Bui- 
shą, Keistučio kliubo pirmi
ninką. Jis šiuo laiku dirba

CLASSIFIED ADS Business Chances
Pard^vinigiBigniai,  

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 37 St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Incorporated 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

60 AKRŲ dirbamos žemės su bu- 
dinkais arti miesto, didelis sodnas, upe
lis. Mrs. John Doebereiner. Box 93, 
Luther, Mich.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 1 
3218 So. Halsted St. 

Tel. Vicęory 4965

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

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

pigiai

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

J. ŽVIRBLIS 
941 W. 33 PI.

-............O’— - ■

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

Naujas restaUrantAs
Geriausiai pagaminti valgiai, kiip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų 
tyrimo Šiame biznyje, užganėdins 
sus atsilankiusius.

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL. •

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

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

Lafayette 13 29 
4357 So. Washtenaw Avė, 

kampas 44 ir Washtenaw

pa 
vi

Roseland

Valst—

V

vo

\/elveeta 
y The Dellclous NewCheeie Food 

' . ’ ’ ’ . ■ i

X-l) 
m.

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

Atdara nuo 8 iki 6 kasdie. Ketver
ge ir šeštadienio vakarais iki 8:30.

Rudeninės Skrybėlaitės Aksomi
nės. Veltinės ir Krepo pilnai 
vertos $1.88 .............   69c

T-"

GERIAUSIA 
VIETA PIRKTI

RADIOS, 
RAKANDUS, 

ELEKTRIKINIUS 
, ICE BOX 

ELEKTRIKINES 
SKALBIMUI 
MAŠINAS,
DULKIŲ i 

VALYTOJUS
4
4

JOS. F. BUDRIK
INC.

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

Chicago, iii.

Nepamirškite gražaus, Lie
tuvių Programo Iriedėliomis 
nuo 4: iki 2 Yal. po pietų .iš 
galingom- radio sto
tie* 970 kilocycles

Trečiadienį, rugsėjo 7 d., 7:- 
45 vai. vakaro Palmer Parko 
svetainėj (prie 111 gatvės ir 
/ndiana avė.) bus duotas kon
certas Paul Fisherio muzikos 
studijos mokinių ir jaunučlių 
orkestras. Paul Fisher > yra 
piano ir vargonų grojimo mo
kytojas ir jaunuolių Civic or
kestro?, direktorius. '

Užbaigimui atostogų jis nu
gare duoti koncertą. Kai ku
riuos koncerto pumerius išpiL 
dys ir lietuviai roselandiečiai, 
kaip tai, Mel. Trakinskaitė ir 
Alg. ir Ged. ’ Diliai — buvusio 
chorvedžio vaikai^ Diliai skam
bins duetus ir pavieniai.; ’

Įžanga į koncęrtą veltui vi-! 
siems. Todėl nepraleiskite pro
gos ir atsilankykite pasiklausyk 
ti pianistų ir orkestrus. *

—-Roselandiškis.
... ■ » - 3 ,1 ,!

Lietuvių dainos ir 
muzika per radio
šiandie nuo 7 iki 8 vai. iš 

stoties WGES, 1360 kilocycles, 
bus transliuojama oro bango
mis lietuvių radio programa.

Teko patirti, kad dainininkė 
p-nia H. Bartush, A. Čiapas, 
J. Romanas, “Peoples Radio 
duetas ir trio” rengiasi seniai 
šį vakarą šauniai sudainuoti 
naujų dainelių. Prie to, kal
bės Dr. Lauraitis, dentistas, 
bus čalis Kepurė su savo pas
tabomis iš “gyvenimo”, ir dari 
bus graži muzika ir kiti ido-

Eat this fine 

cheese food 

oftener!

NeBtcbStlnn, )kiul milijonai žmo
nių mėgla Kraft . Velveeta . •. 
upHitopk duonų) HtislpJinintyk; aM, 
ba /virk,, au JuO. ,

švelnda, skanus, IS gero Ched- 
dar sūrio padarytas. Ruvlrftklna 
taip lengvai kaip pienas. Užglr- 
tas Amerikos MedlkalPs Maisto 
Komisijos. Yra labai maistingas.

Nusipirk. dar vienų surj pas sa- 
grosernlnkų Šiandie.

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

Dykai 
dymas 

nuo

7 Dienų , Ban- 
Kenčiantiems 

Reumatizmo
Jeigu jtis kenčiate 

nuo reumatizmo, jus da
bar, galite gauti Rose 
Rheuma Tabs, įrodytų 
ir i&bandytų gyduolę, 
Dykai 7 Dienų Bandy
mui. Si paprasta na
mų gyduolč jau pagel
bėjo Šimtams. Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa
vo vardų ir adresų ant 
žemiau esančio kupono.

Dykai Del Skaitytoju 
ISbandykite Šių. gyduolę 
patys pagelba NEMO
KAMO BANDYMO. IS- 
pildykite kuponų ir prl- 
siųsklte ji greitai, pirm 
išsibaigs sis duosnus pa
siūlymas.

Rose Rheuma Tab Co., (Dept.
3516 N. Irvlng Avė., Chlcago,

Meldžiu prisiųsti man pilnų Pakelį 
Rose Rheutna Tabs. apmokėtu persiunti
mu. AS vartosiu jas 7 dienas ir tada 
pats nusispręsiu ar aS noriu jų daugiau.
Vardas ■ . ------------------....-----
Adresas
Miestas

DR. B. STEVENS 
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 North Wabash Avė., 
Suite 1134-1 136 Tcl. Central 3588 

Aš specialįzuojuos sekamose ligose 
Be Operacijos

Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins 
Kataraktas (Akių) 

Aš vartoju naują 
dą gydymui galvos 
mui plaukų. | 

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

Nedėliomis pagal sutarimą.

Be Operacijos

Hemoroidai (Pilės) 

sėkmingą meto- 
odos ir augini- 

liaukų ligos gy-

DOUGLAS PATHS
... : “ ROOSE VELTlROAD< 
arti St. Louią Ate. Tek Kedzię'8902/

;3514-16 W.
.JrĮ '< - . , ™ , ......
./ Vanos, lietaus;, it druskos yan<)s,
L ' swimtning pool.
{Rusiška ir tu Rijiką pirtis moterims 

seredomis iki

IMSI

Daktaras
Kapitonas' 

pasauliniame kart

WISS1G
Specialistas iŠ 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
ŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRANEŽIŪRINT KAIP . ..

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodtjimą krao 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytį. 
Praktikuoja pėr daugelį metų it išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 

’ dykai. OFISp VALANDOS: Kasdi? nuo 10 valandos ryto iki 1 
' valandai ir nuo 5-8 valandai vakie. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I

4200 Vj/est ,26 $t. - kampas Keeler Avė. Tel. Cuwford 5573




