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P. M. of A. kasėjų 
unija pradėjo vesti 
derybas algų reikalu

Pirmadienį Papenas 
ieškos pasitikėjimo 
savo min. kabinetui

O
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Streikuoją ūkininkai Lenkijoje,^ Volyniuje 
laukia gubernatorių ir Polesieje vykstąs 
konferencijos išdavų ukrainų sukilimas

Viršininkai tariasi su kai. ku
riais operatoriais; sudaryta 
konstitucija ir kontraktų for
mos

Pirmadieniui sušauktas sekan
tis reichstago posėdis; kata
likai su fašistais tebemėgina 
sudaryti koaliciją

Jeigu konferencija ūkininkų rei
kalavimų nepatenkins, kova 
už aukštesnes kainas bus tęsia
ma toliau

Berlyno spauda praneša, kad 
policija ir armija degina su
kilėlių kaimus ir javus; pa
skelbtas karo stovis

Sprmgfield, III., rūgs. 6. — 
Ekzekutyvis ‘/Progressive Min- 
ers of America” komitetas 
šiandien parašė naujos anglia
kasių unijos konstituciją, ir pri
ėmė kontraktų blankas, kurios 
bus įteiktos kasyklų operato
riams. Unija sutinka grįžti j 
darbą už $6.10 algą.

Unijos laikinas pirmininkas 
Čiaudo Pearcy pareiškė, kad 
konstitucija buvo parašyta tiks
lu sujungti visus Illinois ang
liakasius ir išplėsti uniją j vi
sas valstijas ir užsienio vals
tybes. Jis išsireiškė labai op
timistiškai apie ateities planus 
ir pridūrė, kad didžiuma Illi
nois kasėjų pareis į P. M. of 
A. pusę.

Atsakydamas j U. M. W. of 
A. prezidento Lewis užmetimus, 
kad naujoji unija lošia' dualę 
rolę ir netrukus žlugs, Pearcy 
atsakė, kad nepasikartos pana
šus Įvykiai, kurie atsitiko su 
U. M. W. of A, kur unijos, kon
trolė perėjo j kelių vadovau
jančių viršininkų klikos rankas. 
P. M. of A. nėra dualė organi
zacija. Ji perima masę anglia
kasių i savo globą, palikdama 
tik United Min? Work$rs of 
Amerika unijos griaučius.

Illinois kasyklų operatoriai 
tuo tarpu atsisakė vesti dery
bas su nauja unija, aiškindami, 
kad jie jau yra pasirašę su
tartį su U. M. W. of A., jokios 
kitos unijos nepripažįsta ir ne
mato reikalo jokių naujų su
tarčių daryti.

Vienok, P. M. of A. virši
ninkai paskelbė, kad derybos 
dėl algų buvo pradėtos su ke
liais operatoriais, iy tikimasi, 
kad jos duos teigiamų rezulta
tų.

Benton, III., rūgs. 6. — čia 
pasklido gandai, kad iš centrą 
linės Illinois dalies j Franklin 
apskriti pradėjo maršuoti nau
ja angliakasių armija. Į apskri
čio sieną tuojau suskubo ke- 
liasdesimts šerifo depučiu. Kiek 
gandai teisingi, nežinia.

Sustreikavo “Rotter- 
dam” laivo jgula

Rotterdam, Olandija, rūgs. 6. 
— “Holland-America” laivui 
plaukiant iš New Yorko į South- 
•amptoną, sustreikavo visa įgu
la, protestuodama prieš kapito
no įsakymą neplaukti į Rotter- 
damo uostą, bet Angliją. Olan
dijoje dabar vyksta jurininkų 
streikas ir laivų bendrovė pa» 
siuntė laivą į Angliją, kad iš
vengti neramumų. Areštuoti Su
streikavusių jurininkų vadai it 
sulaikyti 200 įgulos. Jie bus 
teisiami zuž nepaklusnumą lai
vui tebesant atviroje juroje.

Chicagai ir apylinkei tedera 
ils oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra iri mažai permainos 
temperatūroje; vidutinis šiau
rės-rytų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 56- 
65 laip.

Saulė teka 6:20; leidžiasi 7:- 
16.

Berlynas, Vokietija, rūgs. 6. 
—Pirmadienį Vokietijos kanck 
ris Von Papenas susidurs vei 
das veidan su reichstagu h 
fankose laikydamas Hindenbur- 
go pasirašytą paleidimo dekretą, 
ieškos pasitikėjimo kabinetui.

Reichstago ^pirmininkas .fa
šistas Herman Goering šiandie 
formaliai paskelbė, kad sekan
tis posėdis įvyks pirmadienį. 
Iki posėdėio, katalikų centras 
su Dr. Brueningu priešakyj * 
mėgins sulipdyti su fašistais 
koaliciją ir sudaryti parlamen
tarinę didžiumą. Brucningas 
per visą savaitę tarėsi su Go- 
eringu, bet tikri pasitarimų re
zultatai nebus žinomi iki ket
virtadienio, kuomet Hitleris at
vyks i Berlyną.

Vokietijos karo ministeris 
gen. Kurt von Scbleicher, ku
ris sukėlė sensaciją Europoje 
savo atkartotinais reikalavimais 
lygių teisių ginklų klausime, 
pridurdamas, kad negavusi su
tikimo, Vokietija vistiek gink
luosią, šiandien, kalbėjo su už
sienio korespondentais ir pa
reiškė, kad Vokietija yra pasi
ryžusi padaryti, tai ką ji žada. 
Vokietija nenorinti ilgiau būti 
“antraeile tauta”.

Sudarytas naujas
Meksikos ministe- 

rių kabinetas
Meksikos Miestas, rūgs. 6.— 

Naujai išrinktas Meksikos pre
zidentas gen. Abelardo Rodri 
ųuez šiandien paskelbė ministo- 
rių kabineto sąstatą. Septyni 
ministeriąi yra rezignavusio 
prezidento Rubio ministerijos 
nariai. Užsienio ministeriu — 
Manūcl Tellez, karo—gen. Pab- 
lo Quiroga ir vyriausiu proku
roru buvęs prezidentas Portes 
Gil. Ortiz Rubio rezignavo dėl 
nesutikimų su gen. Plutarco 
Elias Calles, kuris skaitomas 
įtakingiausiu žmogumi Meksi
koje.

Lenkija ir Rusija mai- 
nysis kaliniais

Varšuva, rūgs. 5. —Valdžia 
praneša, kad Lenkija ir Ru
sija pasekmingai užbaigė dery
bas dėl politinių kalinių apsi- 
mainymo. Lenkija norinti pra
dėti panašias derybas ir su Lie
tuva, tarpininkaujant Lietuvos 
Raudonam kryžiui, bet “Lietu
va statanti kliūtis”.

Darbo šventės aukų 
skaičius siekia 140

Chicago, III., rūgs. 5.— Pri- 
skaitoma, kad šiandien, Darbo 
šventės dieną, visoje J. V. au
tomobilių katastrofose, vande
nyje, orlaiviuose žuvo 140 žmo
nių. Politiniai vadai, kurie tą 
dieną drožė ilgas kalbas, prata
šau ja, kad “geroves laikai” ne
trukus grįž.

Pėmambuco, Brazilija, rūgs. 
5.— šeštadienį rytą Vokietijos 
dirižablis “Grafas Zepelinas” iš
skrido atgal į Friedrichshafen. 
Į Pėmambuco atskrido ketvir
tadienį.

' [Acme-P. « A. Photo]

Taip atrodė tarptautinis tiltas tarp Del Rio, Tex., ir Vilią Acuna, Meksika, po neseniai įvy
kusio potvynio, šį paveikslą nuėmė J. V. armijos lakinas.

Anglijos darbo uni
jos teikia pagelbą 

audėjams
Manchester, Anglija, rūgs. 6. 

—Anglijos darbo unijų vadų 
kongresas, kuris jau paskyrė 
1,000 sterlingų streikuojan
tiems audėjams, paskelbė, kad 
įvairios unijos yra prižadėju
sios s įteikti audėjams dar 10,- 
000 svarų. Darbo ministeris 
Sir H. Bettcrton mėgina ginčą 
likviduoti arbitracijos budu.

Philadeįphijoje už suk
tybes suimti lenkų ban

ko viršininkai
Philadelphia, Pa., rūgs. 6. — 
Valdžia suėmė ir už $2,500 
kiekvienam paleido tris pernai 
užsidariusio Richmond Trust 
Go.— lenkų banko viršininkus 
M. Komorowski, Dr. G. Kraus 
ir A. Ziernicki. Jie kaltinami 
už suktybes ir pinigų eikvojimą. 
Tame banke pražuvo daug lie
tuvių pinigų.

Graikijos premjeras Ve- 
nizelos kovoja už res

publikų
Viena, Austrija, rūgs. 6. — 

Rugsėjo 21 d. Graikijoje įvyks 
visuotini rinkimai. Kadangi mo - 
narchistai turi gerokai šansų 
juos laimėti, premjeras Eleut < 
herios Venizelos pareiškė, kad 
jeigu jie laimės, jis nepasi 
trauks iš vietos. Jiems valdžią 
užleisiąs tik tame atvejyje, jei
gu monarchistai prisieks būti 
ištikimi respublikai.
!____________

Skelbs blokadą prieš 
Paraguajų ir Boliviją
La Paz, Bolivija, rūgs. 6. — 

Norėdamos priversti Boliviją ir 
Paragvajų užbaigti Gran Cha- 
co teritorijos ginčą be karo pa
skelbimo, Pietų Amerikos šalys 
Argentina; Peru,' Jjj&zilija ir 
čili planuoja paskelbti ekonomi
nę blokadą >R$eš abi šalis.

Tokio, Japonija, rūgs. 6. — 
Laike Japonijos oro laivyno 
manevrų žuvo du lakūnai, kuo
met jų orlaiviai susidūrė ore.

Tropiko aiidros nepalie
tė Floridos

Miarni, F|a., rūgs. 6. —Flori
dos oro biuras paskelbė, kad 
tropikine audra, kuri grąsė Flo-. 
ridai ir:c<grėtinioms valstijom^ 
atsisuko į jurą, nepadarydama 
jokių nuostolių.

Anglijos bedarbių 
skaičius nuolat 

didėja
London, Anglija, rūgs. 6. — 

Anot oficialių skaitlinių, Ang
lijos bedarbių skaičius rugpiu- 
čio menesį siekė 2/859,828. Per
nai apie tą laiką buvo 100,000 
mažiau.

Tenn. pasiųsta kariuo
menė prieš 1,500 lin- 

čiuotojų
Lebanon, Tenn., (rūgs. 6. — 

Iš Nashville į vietinio apskričio 
kalėjimą atvyko būrys naciona- 
lės gvardijos, kuomet 1,500 mi
nia* užpuolė kalėjimą, norėda 
ma nulinčiuoti 5. negrus, kurie 
pirmadienį buk nušovę du de- 
puty-šerifus.

Sako 6,000 grįžo į dar
bą Toledo, Ohio

Toledo, Ohio, rūgs. 6. —Vie
tiniai automobilių, reikmenų it 
stiklo fabrikai skelbia, kad 
šiandien apie 6,000 darbininkų 
buvo atšaukti j darbą. Jau dir
bamos dalys 1933 metų auto
mobiliams. 

- i

Brazilija spausdins $21,- 
000,000

Rio De Janeiro, Brazilija, 
rūgs. 5. — Fedėralė Brazilijos 
valdžią šiandien davė užsaky
mą atspausdinti $21,000,000 
naujų pinigų. Prie to priveikė 
Sao Pėulo valstijos sukilimas 
prieš valdžią, kuris jau nusi
tęsė apie du mėnesius.

Sacramentb, Gal., rugsė 6.— 
Gaisras sunaikino apie 9,000 
•akrus Šierra Nevada miškų. Su 
liepsnomis kovoja 400 ugniage 
Šių.

Stresoje, Italijoj vy
ksta Europos ekon. 

konferencija
Rymas, Italija, rūgs. 6. — 

^tresPjė;, Ita'l i joje,; yyksta pen
kiolikos Europos valstybių eko
nominė konferencija, kuri 
svarsto, liečiančius centralinės 
ir rytų Europos finansinius ii* 
ekonominius rekonstrukcijos 
kalusimus. Konferencijoje da
lyvauja didžiosios valstybės, 
Padunojaus, Balkanų valstybės 
ir kelios vakarų tautos.

Brazilijos kariuomenė 
artinasi prie sukilė

lių centro
Rio De Janeiro, Brazilija, 

rūgs. 6.—Anot valdžios prane 
Šimų, armija užėmusi du svar 
bius Sao Paulo sukilėlių mies 
tus Mogymirim ir Pinheiros. 
Mogymirim ‘ yra svarbus (trau 
kinių centras. Dabar armija 
artinasi prie didelio kavos mies
to Campinas.

Francija smarkiai ken
čianti nuo ekonomi

nių sunkumų
New York, rūgs. 6. — Iš 

Europos grįžęs gumos ma'gna 
tas Harvęy Firestone pareiškė, 
kad Francija paskutiniu laiku 
pradėjo jausti ekonominius 
sunkumus ir dabar gerokai ken
čia. Anglijojė, tuo tarpu, pa
dėjimas mažai kuo pakitėjęs.

Coolidge remia Hoove- 
rio kandidatūrą

Washington, D; C., rūgs. 6. 
— Buvęs republikonų partijos 
J. V. prezidentas Calvin Copl- 
idge viešai išėjo su pareiškiriiu, 
kad apeinančiuose , rinkimuose 
rems Hooverio kandidatūrą.

J. V. į mėnesį turėjo 
$221,000 pajamų iš 

gėrimų
Washington, D. C., rūgs. 6. 

—^Liepos mėnesį J. V. iždas tu
rėjo.. $221,859 pajamų iš alaus 
ir alkoholinių gėrimų.

Dės Moines,* Ioxva, rūgs. 6. 
— Šiandien Dės Moines įvyko 
slapta ūkininkų ir vadų kon
ferencija, kurioje apkalbėti 
streiko prieš žemas kainas rei
kalai. Susirinkę nutarė streiką 
tęsti ir toliau ir mėginti jį iš
plėsti] kitas valstijas. Bet tuo 
tarpu nieko nedarys ir lauks 
kelių valstijų gubernatorių kon
ferencijos rezultatų. Konferen
cija įvyks penktadienį.

Tuo tarpu dauguma kelių 
Iow« valstijoje tebėra pikietųo 
įami. Prie Sioux City tarp pi 
kietų ir streiklaužių ūkininkų 
įvyko susirėmimas, kuriame ke
turi nukentėjo. Keli streiklau
žiai ir pikietuotojai buvo su
žeisti prie Correctionville, kur 
penki t rokai mėgino įvežti gal 
vijų ir kiaulių į skerdyklas.

Kitose valstijose —Dakotoje, 
Nebraskoje ramu.

Majc-stic, Tenn., rūgs. 6. — 
Tenn. valstijos pienininkų drau
gija pranešė perdirbimo stotims, 
kad 40,000 galionai pieno bus 
išpilti i Mississippi upę, jeigu 
stotys nesutiks pakelti kainas.

Į J. V. atvažiavo Fran- 
. cijos parlamento 

...... atstovas
r Paryžius; Francija, nigs. 6. 
—Į J. V. išplaukė buvęs Fran- 
cijos prekybos laivyno ministe- 
ris ir dabartinis parlamento at
stovas Louis de Chappedelaine. 
Jis žada aplankyti J. V. val
džios atstovus ir finansierius.

Italija pastačiusi grei- 
: čiausią pasaulio laivą

Genca, Italija, rūgs. 6.—Ita
lija giriasi pastačiusi greičiau- 
sį pasaulio laivą “Rėk”, kuris 
plaukios tarp Italijos ir New 
Yorko Padaro 29 mazgus į va
landą.

Suimtas šveicaras už 
amerikietės nužudymą
-Brig Šveicarija, rūgs. 6. — 

Šveicarijos policija areštavo 26 
metų amžiaus Henri Walther, 
kuris nužudė atostogaujančią 
amerikietę iš Clevelando, Jera- 
ne Ibershoff.

Amerikos Lietuviai
SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI- 

‘ NEMS 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 — i

Pinigų siuntimo blankas iistųniiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IK) 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IRI 1 VAL
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Berlynas, Vokietija, rūgs. 6. 
—Laikraštis “Boersen Zeitung” 
praneša iš Lenkijos ,kad Uk
rainoje, ypatingai Polesieje ir 
Volyniuje, vyksta' smarkus uk- 
raihiečių sukilimas, žinios nėra 
pilnos, nes valdžia paskelbė 
cenzūrą ir nepraleidžia žinių 
apie sukilimą į užsienį.

Laikraštis toliau tęsia, kad 
sukilimas prasidėio apie mėne
sį laiko atgal, kuomet Lenkijos 
policija sudegino kelius ukrai
niečių sodžius, po nėpasekmin- 
gb mėginimo išrinkti iš gyven
tojų mokesčius.

Ukrainiečiai \ užėmę apkasus, 
palikusius nuo didžiojo karo ir 
smarkiai - priešinasi policijai, 
kuri kariuomenės, padedama, 
daug ukrainiečių sušaudė, sude
gino visą eilę sukilėlių kaimų 
ir javus. Visoje apylinkėje, 
anot laikraščio, paskelbtas ka
ro stovis ir mūšiai tebeina da 
baltiniu laiku. 

———-i ■ —•■■■'■i "• •

Texas potvinys pada
rė milionus nuostolių

Brownsville, Texas, rūgs. — 
Manoma, kad pavojus nuo Rio 
Grąnde upės išsiliejimo jau pra
ėjo, nes vanduo pradėjo slūgti. 
Nuostolių ūkiams ir sodnams 
padaryta' keli milijonai, žmo
nių aukų skaičius nežinomas.

Sustreikavo Škotijos gė
rimų gamintojai

Elgin, Škotija', rūgs. 6.—Pro
testuodami prieš jaukštus mo
kesčius didžiuma Škotijos disti- 
lerių paskelbė streiką. Škotijoj 
veikia 91 degtinęs gamintojai.

— "T ~i . ■! ■.
Kavos fabrikas 

Lietuvoje
Kaunas.— Esamomis žinio

mis fabrikantų grupė nori pa
statyti kavos fabriką Kaune.

Managua, Nicaragua, rūgs. 6. 
Nicaraguos valdžiai atidavė al
koholinių gėrimų kontrolę į ka
riuomenės rankas.

Detroit, Mich., rūgs. 6. — 
šiandien pradėjo dirbti Fordo 
dirbtuvės, kurios buvo uždary
tos per paskutines tris savaites.
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

Iš angliakasių kovos lauko 4

Gillespie mieste įvyko mai- 
nierių konferencija, kuri tęsė
si tris dienas (nuo rugsėjo I 
ligi rugsėjo 3 d.). Sūoji kentės 
rencija buvo įdomiausia iš vi
sų seniau įvykusių. Praėjo be 
jokių lermavinių ir nereikėjo 
šaukti policijos, kad palaikytų 
tvarkų. Viskas ėjo tvarkiai ir 
sklandžiui. Pirmiausiai išrinko
me susirinkimui vesti viršinin
kus ir “policy komisiją”. Toji 
komisija susirinku kitoj svetai
nėj ir nutarė rekomenduoti 
konferencijai steigti naujų 
uniją, kuri bus žinoma kaipo 
“Progressive Miners of Ame
rica”.

Kai komisija išdavė savo ra
portų. tai visi konferencijos 
dalyviai ėmė smarkiai ploti, 
tuo, išreikšdami savo pritari
mą naujos unijos steigimo su
manymui. Visi delegatai nusi
džiaugė, kad, ant galo, pasi
seks nusikratyti nuo Levviso 
ir jo leitenantų, kurie rūpino
si kompanijų, o ne darbininkų 
reikalais. Tas faktas, kad ang
liakasiai tiesiog pasilieka bs 
duonos kąsnio, tiems ponams 
nerūpėjo. Jie varu norėjo at
mesti naują sutartį, ir tiek.

Pažini ėkūno, kiek angliaka
siui, kuris uždirba per dieną 
$3.06, tikrumoj lieka. Jis turi 
pakelti sekamas išlaidas:

Iparakas ir fiuzas ........ $0.66
Įrankių sugalandimas 0.25 
Karbidas, lempos, etc.....  0.75
Įrankių vartojimas 0.07 
čeverykai, drabuž., etc. 0.22 
Transportacija -.......... 0.20 
Cheękvveighman’ui ....... 0.04
Unijos duoklės ........... 0.10

Viso ....... .............. $1.39
Tokiu badu angliakasiui iš 

3306 tikro uždarbio lieka tik 
31.67. Tiek jis uždirbti gali tik 
Ir.da, kai darbai gerai eina. 
Faktinai, prisilaikant naujos 
sutarties, daugelis angliakasių 
tegalėtų uždirbti tik apie vie
ną doleri per dieną.

Angliakasiai mokėjo aukštas 
duokles, kad aprūpinus savo 
šeimas pomirtinėmis. Bet šian
dien tos pomirtinės nebėra iš
mokamos. Unija nupirko dideli 

trobesį. Na, ir kas iš to išėjo?

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam ♦ Veendam

yr.i populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
>ur-Mer. Puikiausi įrfnaiinai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
nė j Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Inforpacijas teikia lokaliai agentai ar 

HpHand-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

«■"IIW*W II ■linu lipu ■•■•■■■■■——  —

Pasidaryti Pinigų
Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugelį 
metų. Dieninės jr 
vakarinės klesos.
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų."

HEIM SCHOOL
OP BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englevvood 4634 
111 ■ ■ " 1

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI'
Patarta, ka daryt). Justi ratilu 

NEVEIKIA
1— PERŽU’KRK ar jumj llialio yra gerai 

HukoncktuotaH j elektros nulietų.
2— PEllŽIl’RftK ar vIhom lubos dega.
3— PER2IUREK antena—4Mauk|niU(t Ra
tilo dratua—ar nčra atsiltuoMavę. Jeigu 
negalite Miiraati prieiattice, tai pajaukite 
mu». Vi Vienu Doleri niee eutaieysinie ju
ra Radi o.—Mea taipgi parduodant Ratlios 
vieų išdirby učių už ženiluuaias kaiuaa 
Chieagojn.

General Radio Store
RADIO SERVICE LABORATORY 

M. 8H1LL9. ▼ecMŲati 
Eleetr<>iteehnlka»-—Ratilo Inžinierius

3856 Archer Avė., Chicago
Tai. LAVAIETTE U195

Ant trobesio tapo užtraukta 
tokia didele paskolą, kad šian
dien nebūtų galima paskolą at
mokėti nei trobesį pardavus, 
žodžiu sakant, viršininkai eik
vojo iš mainierių surinktus pi
nigus be jokios atodairos. Prie 
tokių aplinkybių nieko kito ne
beliko daryti, kaip tik steigti 
naują unijų.

Konferencija gavo laišką iš 
Nova Scotia mainierių. Jie 
praneša, jog yra nutarę atsi
mesti nuo senosios unijos. Iš 
Indianos dalyvavo delegatai ir 
pareiškė sutikimą prisidėti prie 
naujai tveriamos unijos. Dau
giau to, jie rengiasi pasamdyti 
gerų advokatą ir skųsti senąją 
uniją už neišmokoj imą pomir
tinių ir kitas skriaudas. Bus 
traukiamas atsakomybėn ir 
Franklin kauntės šerifas, kurio 
įsakymu mušeikos šaudė i ra
mius mainierius ir daužė jų 
automobilius. Bylos vedimui 
norima gauti garsusis Chicagos 
advokatas Clarenee Darrow.

Į konferenciją buvo atsilan
kęs socialistų atstovas ir pasa
kė kalbą. Jis linkėjo mainie- 
riams laimėti kovą ir pareiškė, 
jog socialistų partija visais ga
limais budais v rems ta kova. 
Pirmiausiai bus streikuojan
tiems mainieriams renkamos 
aukos, kad jiems nereikėtų ba
dauti. Jo kalba visiems patiko 
ir delegatai karštai jam plojo.

Paskui kalbėjo advokatas iš 
Darbininkų Gynimo organizaci
jos. Jis pareiškė, jog galėsiąs 
mainieriams patarnauti veltui. 
Tačiau vos spėjo jis savo kalbą 
užbaigti, kaip delegatas Pat 
Hansbury atsistojo ir pareiškė, 
jog tas advokatas yra prisiųs
tas nuo komunistų ir todėl mri- 
nieriai neprivajo su juo jokių 
reikalų turėti. Advokatas dar 
noi£jo kažką atsakyti, vienok 
neišdrįso ir apleido svetainę, 
nes pamatė, kad > konferencija 
komunistų taktikai nepritaria.

Prie svetainės buvo dalinami 
tos Darbininkų Gynimo organi
zacijos lapeliai. Bet delegatai 
į juos jokio dėmesio nekreipė. 
Mainieriams šiuo momentu la
biausiai rupi sutvarkyti savo 
reikalai, ir todėl jie kuo ma
žiausiai turi noro susidėti su 
tais politikieriais, kuriems ru
pi ardyti darbininkų vienybę,

Kalbėjo dar universiteto pro
fesorius, kuris vyko į Franklin 
kauntę tirti angliakasių būk
lę Bet šerifas jį sulaikė ir, taip 
sakant, išdeportayo.. Profeso
rius pasižadėjo teikti streikuo
jantiems mainieriams paramą. 
Ir ne tik angliakasiams, bet ir 
šiaip visokios rųšies darbinin
kams.

Konvencija nutarė, jog'mai
nieriams bus galima dirbti to
se kasyklose, kurios sutiks pri
silaikyti senosios sutarties, t. 
y. mokėti $6.10 per dienų ligi 
spalių 3 d., kada susirjpks 
konstitucinė konvencija. Kon- 
vencjjoj bus subendrinti visų 
lokalų reikalai ir tada prasidės 
naujos derybos su kasyklomis.

Vienas kasyklos operatorius, 
Joseph Taylor, jau pasjrąšč su 
nauja unija sutartį, sutikda
mas mokėti po $6.10 per die
nų. Jo kasykla randasi prie 
Springfieldo. Tenka pasakyti, 
jog Taylor visuomet buvo sin 
kalbamas ir nesipriešino dar
bininkų reikalavimams. Jo ka
sykloj dirba tik apie 50 mal- 
pierių. Jis pareiškė, jog galįs 
padaryti pragyvenimą ir mo
kėdamas daugiau angliaka^ 
arams, tad kodėl, esą, Feąbpdy 
kompanija, kuri samdo tūks
tančius darbininkų, negali tiek 
pat mokėti ir dar gražaus peU 
no pasidaryti.

Atsiliepė ir kelios kitos ka
syklos. Jos yra pasirengusios 
išpildyti naujosios unijos rei
kalavimus. Pasirodo, kad mai
nierių kova duoda gerų rezul
tatų, Priešų ragai jau tapo ap-

skolos
New Haven, Conn

© 1932. Ligcett & Myeks Tobacco Co<

aduosiu čia 
laikraščiai

no 
fra 
nu

darėsi
kuria

'Trečiadienis, rūgs

Ji’es. Atrodo taip, 
(terštą sėja, tai ' 
plauna
Tuoj po vidurdienio pasirodė

KięĮt žinaib jis p|’(klUusč ii 
Amerikos įįetuv|y Politiko! 
Kl/nhpi, Pei ar pęskųtipii 
ląįjįu jis buvo to kljubp pa 
rys, — aš negalėčiau tikrai pa 
sakyti.. —C. K. -Bruže.

squu. policijos vįršįninkm 
jis pareiškęs, jog jo gyvastis 
dabar neesanti verta nei ni
kelio. Jis dar klausęs, koks 
likimas jį dabar laukia- At
sakymas buvęs, jog jam ilgus 
metus teksiu kalėjimo pralei-

mpterei visai nereikia 
darbo virtuvėje kno-

Mcs norime jums duo 
ti kuo geriausį patar
navimą, žemiausia kai
na pilnu užtikrinimu.

kas parengimas, - 
lyno tautininkų 
“Vienybės” pietinis piknikas. 
Dėliai žingeidumo ir aš nužy
giavau pažiopsoti nors iš to
jo, užsiglaudęs už senos obe- 

k«d kas 
nuostolius 

čia atsitiko.

Kalėjime Tylius |š nosines 
pasidarė kilpą r užsinėrė sau 
pnt kaklo- Prie kilpos jis 
pririšo diržų, kmį. užkabino 
pi balkio- Toko bydų jis pa
sikorė.

Pranas Tylius Kenoshos lie
tuviams buvo gerai pažįsta
mas. Apie jį nieko blogo ne
buvo žinoma. Bendrai i jį bu
vo žiūrima, kaip 'įį gana gerą 
žffnogų. Jis buvo/įvedęs, bet 
prieš kiek laiko išsiskyrė. Sa-

1 jis , ;tųrej ęs kažko-

Vakar “Naujienose” 
plačiai rašyta apie tai 
tapo nužudytas rcalestatinin- 
kas R. A. Wilsonas. Buvo taip 
pat paminėta, jog kalėjime 
pasikorė Pranas Tylius, tos 
baisios žmogžudystės vyriau
sius kaltininkas. Kiek galimai si pinigus 
spręsti iš vėliausiu vietos lai-[daiktus, jog 
kraščių aprašymų, tą žmpgžu- tragedijos.

Šiai Jaunai, gudriai 
atsinaukp nuo 
m c r telcfpnas suskamba arba jeigu yra rei
kalas kaip pącelęfpnupti. Ji turi ■ isitafcįusi 
virtuvėje cxtcntįc.n telefonu it jq įsitaisy- 
mas pilnai apsimoka, priimant atydon lai
ką ir energiją, kurias ji ‘ sutaupo. Tamsta 
rasite šį “extra” telefoną savo namuose 
labai patogu esant. Jisaį d|baę gaįi būti 
privysiąs ų? daug, pj^i^u n<|u pirmiau. 
Pašaukite musų Biznio Ofisą ŠIANDIEN!

koiha, kad
kią meilužę, kn^l$jo -vilioju-' 

bai; galimas

- „'Riffimn1 .................... .. —~

laužyti jy jie pąsidarč suĮ^ulba’ 
mespi,

Akivaizdoje tų faktų, ąš 
riu ybąč parggĮntį lietuvius 
angliakasius, kad jie kuo grei
čiausiai prisidėtų prię naujo
sios unijos. Darykite spaudimą, 
kad jūsų lolęalaj eitų su Anu
mis. įlinkite žinias apie, tuos 
gaivalus, kurie su šautuvais 
rankose vertė jus eiti j darbą 
If pyąpeškitc naujai unijai. Tie 
mušejkoo nehgM tolpruojmnh 
Aš pats dftlyvąvtm konferenci
joj kaipo delegatas ir galių 
pranešti lietuviams angliaka
siams, jog kovps laimėjimai 
arti. Tad visi laikykimės vie
nybes ir neląlskiine, kad J. 
Le\vifi tyčiotųsi iš mųsų. Tas 
ponas žada mums “griekų at
leidimą”, jei mes gr|šime j 
darbą. Pats kaltas būdamas? 
jis kaltina kitus. Seniau strei
kininkai gaudavo paramų $ 
unijos, o dabar unijos viršinin
kai grūmojimais stengiasi su
laužyti streiką.

Senas Patyręs Mainierys iš 
VVcstville rašė* jog iš to strei
ko nieko neišeis, ir todėl rei
kia klausyti unijos bosų. Da
bar patys matote, jog dalykai 
pradeda krypti į gerąją pusę, 
Patarčiau ir tam Patyrusiam 
Mainieriui prisidėti prie mųsų, 
kol dar nėra vėlu. —C. Joseph, 
“Progressive Miners pf Ame
rica” konferencijos delegatas.

THE CIG A R ETVi-. TH AT’S' M I L Q E R 
,.. THATftASįfft- B ETT E R

nės minios, kur landydavo 
šią garsią vietą. “Vienybės** 
šyr^ngtųose piknikuose.

Broliai tautininkai, ar jums 
šjias patiks, ar ne, bet leis* 
icite map pasakyti jums teisy
bes žodį. Paliaukite barstą 
jlWlU 'IfUkoIių nęapy|ęąįi|pR 
sėklą į lietuviškus arimus. Pa- 
hątįkite šaukę karą prieš ki
tus lygius juins l|eti|yiU8 vien 
tik dėl to, kad jie kitaip 
draugijinį gyyenipi^ supran
ta, Stengkitęs pažinti palys 
sąve? tuomet liaudis jus reips, 
' / ' —Rylięttf.

karnose 
a|silink« rytuose pirma, o 
karuose paskui- Tarp N 
Yorko ir Chicagos laiko skir 
tomas yra viena ya|apda’ < 
tai reiškia, kad rytai jau pra 
kaituoja, kuomet vakarai ra 
mini miegų ir sapnuoja.

Anų grašių dienų man tpk< 
aukšlį atsikelti (tai buvo sek 
madiepio rytas, riigp. 28 d.) 
mieįįi ąi’ti pidian Grove <|i 
žo, kuris raudąsi New Įlavę 
priemiestyje, -gitą vieta 
pagarsėjusi savo svetiugur 
dėlto, kad čia įvyksta keli 

lietuvių pikuin^ai. 
ftią dienų čįą turėję įvykti 
vienas stauibiausjų | piknikų, 
dėltP, knd jį rengė udkoki ten 
socialistai panašus ve kad ir 
į Pittsburgho tuos, kurie tiek 
daug prirengė visokių šeimi
nių pasilinksminimų, į ku
riuos, pasak J. Sekio, nė kata
likai, ne tautininkai 
kė, nes

Skalydami “Naujįcims”, 
mes skaitome vakarų Šimas 
ir norime jų kumlauginųsia 
matyti, liet kur dingo rytų ži- 
nfoO Juk saulutė -teka rytuo
se ir vėliaus uusileįd^ia va- 

!, pieniniai įvykiai 
va- 
ew

uesilan- 
rengėjai lnWo soęia- 

listai, Čia buvo grynai tmitiš- 
tdi Brook- 
laikraščio

—J'...'I",------- --  .........-------

dystę sugalvojo ne Tylius, bę| 
W| i

$ąvo ppsipašipime Tylius 
pareiškė, jog Į^ų|legeriauda^ 
mas jis įslskolno italams

1,600 už svaigalus. Tos 
jis dabartiniu laiku 

bųdų negalėjęs sugrą
žinti. / Tada italai prieš porą 
mėnesių pasiūlę, c8ą, planą, 
kaip iš Wi|sotuu išgauti pini
gus. Iš pradžių jis nesutikęs, 
Imt galų gale grnmojimais Jie 
privertė jį pagelti tų planų 
jvykdinli.

Kadangi vakar jap plačiai j 
puvo rašyta, kaip tapo 
planas įvykdytas, lai 
karių tų patį da&kų k 
nebeužsimoka. T 
tik tai, kų vietos 
rašo apie Tyliaus nusižudymų. 
Tylius buvo suimtaš ir patup
dytas Kilhourn kalėjime po 
to, kai jis papasakojo, kaip 
VVilsouas tapo nužudytas, Jis 
buvęst neramus iv reiškiąs bai
mes, kad tikrieji žudeikos da
bar pasielgsiąs su juo taip

autobusas su apie dviem tu
zinais pasažierių. Vėliaus dar 
apie ta tiek prisirinko iŠ 
įvairių Conn. valst. kolonijų. 
Autobusas buvo iš Brookly- 
1)0^ Kad duoti tautininkams 
gerą piierą ir ne apvilti jų, 
lai ga|ima tuos BrookĮyno tau
tiško autobuso pasažierius pa
dauginti keturis kartus, tuo
met .gausime pįlną mierą, net 
ir su kaupu. Tiek tai svečių 
buvo tame tautininkų laikraš
čio piknike. Ir man 
liūdna, ir ta obelis, i 
man teko stovėti, liūdnai tyro 
vėjalio pučiama siūbavo. Ir 
girios paukšteliai, ir tie liū
dėjo. Kur dingo tos tūkstanti-
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Kongresas ir imigra
cija

Straipsnis, parašytas Read 
Lewis, Forcign Language In
formation Service Direkto
riaus. »

Visi tie, kurio prisideda prie 
kovos duoti naujam amerikie
čiui taip vadinamą “sųuare 
deal”, gali žiūrėti su pasiten
kinimu į 72-ro Kongreso pir
mos sesijos rekordą. Teisybė, 
kad dauguma iš devynių imi
gracijos ir natūralizacijos pri
imtų įstatymų • turi mažos 
svarbos, ir teisybe, kad tas 
Kongresas visai nesvarstė dau
gumą svarbesnių bylių. Tūks
tančiai ateivių bus nepaten
kinti, nes pasiūlymas legali
zuoti įvažiavimą ateivių, ku
rie atvyko į Suv. Valstijas be 
peržiūrėjimo tarpe birželio 3 
d., 192| m. ir liepos 1 d. 192-1 
m. nepasiekė balsavimo laip
snio. Pasiūlymas suvienyti 
šeimynas, teikiant Amerikos 
piliečių seniems tėvams ne- 
kvotinio stovio irgi nesvars
tytas. Taipgi natūralizacijos 
kaina nesumažinta, nepaisant 
lo fakto, kad dabartinės aukš
tos kainos sulaiko daugybę 
ateivių nuo Amerikos pilietys- 
t& privilegijų. Bet visvien ke
li konstruktyvus - byliai tapo 
įstatymais, ir mažai prieš atei
vius pasiūlymų fnivo svarsto
ma. . . '•

Foreigfl Languagc Informa
tion Service-. ne tik aktyviai 
dalyvavo ir ragino priėmimą 
įstatymų Suvienyti suskaldy
tas šeimynas, palengvinti iš
deportavimo ir pilietystės įs
tatymus, bet stipriai protesta
vo prieš neteisingus žingsnius 
prieš ateivius.

Valstijas

[Acme-P. B A. Plioto]

Hirosho Saito, Japonijos nau
jai paskirtas ambasadorius A- 
merikai.

mas, nes be. tinkamo anatomi* 
jos žinojimo* jis dažnai nenu* 
siseka. Su nuodais publika 
menkai yra apsipažinusi it* 
geriami dažniausia tokie, UVr 
rie sveikatą sugadina, o gyvy
bes hesunaikina. Bot vis da 
puse bėdos. Kada gi žmogus 
šoka per langą arba troškinu
si guzais, jis gaji sužeisti arba 
užmušti kitus. Vadinasi, vieni 
žudymosi budai yra neestetiš
ki, kiti priešingi publikos sau
gumui. Problema darysis juo 
labiau rimta, jeigu saužudys
čių skaitlius didės. t Suvaldyti 
žmones nuo žudymosi nėra 
jokios 
gyvo jau ne

r' *'v ’ \ -a . .» < “

ir. masinančiu, tai bent paken
čiamu nė pats inžinierius, nė 
jo asistentai nepajėgia. Kurie 
nenori žudytis, tų jokiu budu 
nesuagituosi. Kokie jau penki 
metai atgal tūli Chicagos lie
tuviai bandė įkurti saužudžių 
sąjungą ir iki šiol ji ne tik 
neišaugo, o ir pats preziden
tas ją pametė. Narių seniai 
jau nė vieno neliko. Nė vie- 
jias nenusižudė. Ir tikėkit 
man, advokatai prie jos ardy
mo visai neprisidėjo, nes ne
teko laikyti ne vieno seimo 
ir pinigų ižde nebuvo.

Sakyti pamokslus apie rei- 
- kalingumą žudytis arba gy-

.„'.l.A.-i

venti, nėra mano sritis. Tai 
dogmatistų amatas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Garsinkitės “N-nose” yra naudingo?

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neųžimirš sau užsisakyti 
ir saVo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

KUDTURĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — V/* dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — l/2 dol. '

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

natūralizacijos

permainos musų 
įstatymuose turi

rezi- 
tiks-

imi- 
buti

tos kitų šalių neišsibaigė imi
gracijos metais baigiant bir
želio 30 d. Vyrai Amerikos 
piliečių, kurių apsivedimas į- 
vyko po liepos 1 d. 1932 m. 
gaus tik parinktinės kvotos 
stovį.

Natūralizacijos įstatymas 
turi kelias permainas. Atva
žiavimo eertlfikatai nebus rei
kalaujami nuo ateivių, kurie 
atvažiavo į $uv.
prieš birželio 29 d. 1906 m. ir 
nuo piliečių, kurie ieško at
skirų certifikrttų, nes įgijo pi- 
lietystę tėvų naturalizavimu 
arba vyro naturalizavimu.

Taipgi išvykimas iš Suv. 
Valstijų ateivio, kuris buvo le- 
gališkai įleistas, bet kuris tar
nauja ant amerikoniško laivo, 
nepertrauks nuolatinę 
denciją 
lams.

Kelios 
gracijos
pažymėtos: Studentai, laiki
nai įleisti į Suv. Valstijas 
mokslo tikslams, privalo pri
statyti boną užtikrinimui iš
vykimo iš Suv. Valstijų, kuo
met laikas, dėl kurio buvo į- 
leisti užsibaigs.

Po dabartiniu imigracijos 
aktu iš 1921 m. ateiviai, kurie 
įlcidžami į Suy. Valstijas pir
kliauti po komercijos ir navi
gacijos sutartimi
nc-imigranjais. . Pirmiaus pri
pažino tik sutartis, įvestas iki 
1924 m., bet dabar imama su

pina 
ir jų 
netu-

kaip ragino garsusis Wickcr- 
shamo Komitetas?

Tie visi yra svarbus klausi
mai, kurių atsakymas užinte- 
resuoja keturiasdcšiints mili
jonų amerikiečių, kurie patys 
yra imigrantai arba vaikai 
imigrantų. Ir į tuos klausi
mus turi atsakyti tie,'kųrie»‘, ie
ško vietos musų tautiškoj vai-

SAUŽUDYSTES

skaitomi

CHICAGO I SCHOOL
OUTSTANDING

FACULTY AW
■■■■I (ACCREDITED)
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NIOUE Single Text System. One subject at a 
time—covered rapidly and thoroughly.

Convenient location. Spacious quarters. Gym- 
nasium for students. 
/

Naujas Oscar Ameringer
Buuutio ILLINOIS MINER Rtdaktoriaut, Saveittaitu

The American Guardian
■ ■ f

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

Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunbami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

Pav., Emergency Tliglnvay 
Construction bilius, kaip ori
ginališkai Buto priimtas, drau 
dė pasaindymą ateivių vie
šam darbui. Forcign .Langua
ge Information Service vedė 
tam tikrą kovą prieš tą aprū
pinimą,' su pasekme, kad kuo
met' prezidentas Hooveris pa
sirašė „po tuo.. biliu. .. liepos 21 
d., tas žingsnis prieš ateivius 
buvo išbrauktas iš pašalpos 
biliaus.

Nei Atstovų Butas, nei Se
natas nepriėmė įvairius užre
gistravimo sumanymus ir ki
liams. Bilių, kuris nuolat su
mažintų imigraciją, nukertant 
dabartines kvotas net 90 nuoš. 
nors buvo Imigracijos Komi
teto prielankiai / raportuotas, 
vienok nepasiekė balsavimo.

Senatas irgi nesvarstė pa
siūlymą, kurį Butas priėmė, 
prašalinti ir neįleisti ateivius 
komunistus. Daugelis senato
rių manė, kad neteik ateivius 
prašalinti ir išdeportuoti dė 
jų įsitikinimų* ir veikimų, jie 
tikėjo, kad. ateiviai turi tas- 
pačias teises, kaip ir pilie- 
v • • • ,ciai.

Iš pasiūlymų, kurie tapo įs
tatymais, gal svarbiausias bu
vo priedas prie aprūpinimo 
išdeportavimo akto, kuris ant 
visados prašalina iš Suv. Val
stijų ateivį jau kartą išdepor- 
tuotą. Šitas varžingas ir ne
teisingas uždraudimas suskal
dė ne vieną šeimyną. Po nau
ju įstatymu ateivis, kuris sykį 
išdeportuotas, gali vienų me
tų bėgy j po išdeportavimo ir 
prieš išvažiuosiant .iš sveti
mos šalies, prašyti Darbo Se
kretoriaus leidimo vėl būti į- 
leistu į šią šalį. Jeigu Dar
bo Sekretorius duos leidimą, 
jis gali sugrįžti į Suv. Valsti
jas.

Amerikos pilietės irgi gavo 
daugiau lygių teisių su nau
ju įstatymu, kuris teikia nė- 
kvotinį stovį ateiviams vy
rams, jeigu apsivedė prieš 
liepos 1 d., 1932 m., vieton 
birželio 1 d., 1928, kaip pir
miau stovėjo. Bet šita per
maina neneš daug naudos, nes 
tik kelios šalys — Albanija, 
Rumunija, Sirija ir Turkija— 
neišbaigė kvotos dabartiniu 
laiku. Tiek daug visų atsaky
ta dėl “galimybės tapti visuo
meniška sunkenybe,*’ kad kvo-

tartis nuo 1924 m. ir. 
žmonas tokių imigrantų 
neištekėjusius vaikus, 
rinčius 21 metų senumo

Instrumentiniai muzikantai 
nebus įleisti į Suv. Valstijas 
su darbo kontraktais, tik jei
gu yra pirmos rūšies artistai. 
Šitas kontraktinio darbo prie
das, priimtas apsaugoti Ameri
kos muzikantus dabartinėse 
sunkiose dienose.

Galų gale, nepaisant kiek 
rašyta ir kalbėta prieš
vius, ir nepaisant kvailo rei- 

tautiškai 
organizacijos,

alci-

kalavimo didelės 
patriotiškos 
kad visi nedirbantieji atei
viai butų išdeportuoti, 72-ras 
Kongrese priimti įstatymai, 
yra žmoniški. Ir ateinančiais 
rinkimais pasirodys dar di
desnė proga pripažinti naujo 
amerikiečio teises. Nors atei
nantieji rinkiniai visai nepa
lies imigracijos ir natūraliza
cijos klausimus, bet balsuoto
jai turi teisę žinoti, ką įvairus 
kandidatai į Atstovų Butą ir 
Senatą mano apie nekurtuos 
klausimus.

Ar kandidatas stovi už ar
ba prieš skirtingumą tarpe 
čion-gimusių ateivių ir pilie
čių tokiuose svarbiuose klau
simuose kaip darbas, pašalpa 
ir senatvės pensija?

Ar jis stovi už arba prieš 
sumažinimą dabartinių, aukš
tų natūralizacijos kainų ir 
palengvinimą pilietystės?

Kaip jie žiuri į suvienijimą 
šeimynų ir įlcidmą į. Suv. 
Valstijas artimų giminių, tų, 
kurie jau čionais gyvena?

Ar duotų ateiviams,. kurie 
įvažiavo be peržiūrėjimo 
prieš liepos 1 d. 1924 m. teisę 
legalizuoti savo rezidenciją, 
kad galėtų tapti Am. piliečiu?

Ar jie žmoniškiau . pasielg
tų su išdeportavimais, įstei
giant tam tikrą tarybą, kuri 
svarstytų ateivių prašymus,

Rašo Dr. A. Montvidas.
Ir valdžios renkamosios 

iš privatinių šaltinių gauna
mosios statistikos rodo, kad 
saužudysčių skaitlius Ameri
koj sparčiai auga. Jeigu šita 
meno šaka butų nuodug
niau žinoma publikai, neabe 
joju, kad saužudžių skaitlius 
greitai pralenktų mirtis nuo 
visų kitų priežasčių. Žmonės 
dar tebevartoja labai primity
viškus ir žiaurius budus: ka
riasi, skandinasi, šaujasi, gu
zais užsitroškina ir nuodijasi 
kankinančiais nuodais. Jeigu 
taptų įsteigtas tinkamų žudy
mosi informacijų biuras, jis 
išgelbėtų norinčius žudytis 
nuo kentėjimų ir turėtų gra
žių įplaukų pinigais. Liku
siems gyvais nereikėtų neš
ti negarbės, kad jų giminė pa
sikorė ar kaip kitaip netoliu-

ir

Žudosi tiek daug, kad vien 
tik Chicagoj pastarojo pusme
čio laike vien tik lietuvių ma
no artimų draugų ir priešų 
jau nusižudė viršaus tuzino. 
Žudosi ne tik bedarbiai ir 
darbininkai, o ir profesiona
lai, dvasininkai irt kapitąlis-, 
tai. Pastaruoju laiku įėjo 
madon šokimas žemyn iš vieš
bučių ir kitų augštų namų. 
Juokdariai pasakoja, kad ne
lengva yra gauti viešbutyj 
kambarį augštai, nes esą tiek 
daug kostumerių, kurie ketina 
šokti žemyn.

Tai darosi didžiojo inžine- 
riaus laikais, kuris. du ar trys 
metai atgal skelbė, kad neuž
ilgo grįšiąs tokis gerbūvis, 
kokio Amerika da nėra ma
čiusi. Mažu depresija ir nėra 
saužudysčių daugėjimo prie
žastis. Gal čia veikia kilnusis 
prohibicijos eksperimentas. 
Gal esama ir ^kitokių priežas
čių. t
• Kada yra tięk daug, norin
čių , žudytis, ^.reikalingos yra 
kokios nors reguliacijos šitam 
menui. Korimasi nors yra 
šiurkštus, vienok nesudaro 
pavojaus kitiems. Pasipiovi- 
mas kiek rečiau praktikuoja-
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Paklauskite
Geriausį

—I Lietuvį biznierių savo apielinkejc
Įjjįbhi apie DroVėrs Bankus. Parodykite

iam ^tatehient? aP‘e Bankų Stovį ir 
—55’^iv^r Ps iurns pasakys, kad Drovers Ban-

į/ v x kai turi užtektiną piniginį rezervą 
patenkinti kiekvieną netikėtą pareikalavimą — virš 55% 
grynais pinigais ir Jungtinių Valstijų Valdžios Bonais.

I U S

OfPOSITARr

Mes siunčiame pinigus į Lietuvą perlaidomis, ar kable- 
igrąmai-4-litais ar doleriais.

Kalbame lietuviškai. — Klauskite p. Stungio.

JU nUISTtfSAMNGSBANK
■f Halsted at 42nd St.

, • • X» - ’ . . ■ . I I *

Bankines: valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serefloj
9 ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

Akių Egzamlnaclja 
dykai R&laa

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

DR.G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

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

> [k 
iiiMinh*.

. u-

no.*-mm StyresC*
CAN SINt LOWt>6ft

THAN NOU

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO j

PLATINA IR
remia]

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ
> i. ■ ."j, ■ ■ 11 •• • -<i ! ■ ■

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo,-Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai
• - l ' . • • , . ' .

... : . . . ’ * 1 1 • •

Rusiška ir Turkiška Pirtis
•, DOUGLAS BATUS.

3514-16 W. ROOSEVELT ROA6
arti St. Louii Avė. Tel. KeJzfe 8902

Vaųoi, lietaus ir draskos vanos, ' 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

5 WISSIC
Specialistai ii 

Rusijai

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugą- k 
roje» kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ka jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 . 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakce. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawfotd 5573
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asmuo, prašydamas^ kaq jį gelbėtų nuo mirties. Jisai 
pasisakė esąs anonymiškų laiškų, rašytojas, “Azefas 
II”. Jo tikras vdtdas esąs Nikolki Bdrahov, ir jisdi fesąs 

laiko jišdl ktvykfįš į VMFStiVį, kaipb ^kOihUhlšttį iųiėF- 
fiačioiiąlb įgallotihiš, prižiūrėti partijos veikimą Len
kijoje. Baranovas greitai pastebėjęs^ kad komunistų

riHUiHiij tvarkę 254a§ (jlfflt- 
lifej tiiiri) st-iiitaa įvtedc if HU- 
stttiG; it- iliid 8S-W Sbiiiitj BLĄ.

Naujienos

fonas Roosevclt 8500.

Pusei iheta-------8.5l
Trims mSąesiąjns w 1.7i
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ORGANIZUOTŲ i)ARtiiNti<KŲ PAsVVŲmAŠ

Amerikos Darbo F^ėdebacijos prezidentas, Williarii 
dreen, pirtiiridienį sake ptakalbį PittsbŪrghe ir išreiš
kė viltį, kad netrūkūs ateisią geresni laikai, nes ėsį 
ženklų, kad “ekonominiai debesys švaištoši ir t>asitlke- 
jimas grįžta.” Bet kalbėtojas pripažino, kad Jungtinė
se Valstijose šiandie yra 11^400,000 bedarbių ir atei
nančioji žiema bus balsiai sutiki biėdriuomenei.

šito pasibaisėtino masių skurdo akivaizdoje, orga
nizuotų darbininkų vadas ramina darbo žmones tuo, 
kad ateis geresni laikai. Bet kada jie ateis, ir ką turi 
daryti, iki jiė ateis, tie darbininkai, kurie neturi Už
darbio? Per ilgus metus Gteen ir kiti pankšųš į jį dar
bininkų vadai priešinosi darbininkų apdraudai nuo ne
darbo, ir šiandie milionai bedarbių gali jiems padėkoti 
Už tai, kad, netekę darbo, jie yra priversti badauti ar
ba maitintis tais trupiniais, kuriuos parūpina privati
nė labdarybė.

KODĖL AMfc!RIKdfc DARriiNlNKAl SILPNI?

Lūiikijtiš kdriiūhištų paftijds ėbntūd hd^yš. PėieŠ kiėk 
įaikd jisai atvyk. . ..........................................
fiacioiiato įgaliotinis-

4 l 1 Ii

Vadai gaunamus iš Maškvds pinigus ne šuvaftoja par
tijos ^feikaldtrts, bet pasivagia if prityš pralfeidžia. No- 
bšdriiilaš apvrijyti partijų iiub tų Žtilikiį, filartririVaš 
šūgdlVdjęš IŠdMviileti jdūš policijai; : ; /,

tiet partųjoš yądal suuodė, kas juos isdavinėja, ir 
pasmerkė jį mirčiai. Baranovai ’jail buvęs nuviliotas į 
Varšuvos užmiestį, kur jį tėtbrtstitlis phrtijOfe būtys 
rUūšęšta riūgalabiiiti, bet jam paVjrkę pribėgti. Taigi ji
sai, Itataumštiį intėrtiaęidhalo įgalidtiniš, atšik^ėipfe į 
Pilsudskio policiją, maldaudamas, kad ji apgintų jį nuo 
jo atyū^tį. .

Tuo istorija nepasibaigė, iš Maskvos komiritėPfias 
pasiuntė naujus jgaliotinidš į Lenkiją, kuriems! įsakyta 
“geležine šluota” apvalyti Lenkijos komuriištų partijos 
įstaigas nuo vagių; IP iūrij pradėjo komunistų “Veikė
jai” viepas po kito šauktis policijos pagelbos nuo Mask
vos pasiuntinių, kurie, girdi, rengiąsi juos užmušti. Ma
tyt, ir jų sąžinės nėra grynos.

šitafe žinias pfanešė BfePlyhū “VūfWabPtš,Ui^ špe- 
cialis jo kordspūndetitas Varšuvoje. į

Tąi toki dalykai, dedasi tarpe konspiratorių, kurie 
“revoliucijos datymą” pavėrtė savo profesija. ?

bet fedei’alir&s valdžios kontro-
'v ’**' •< i | riApzvaij

sumAMe

rfPfiKtltlAClJA SoVifeTŲ
RUSIJOJE

nIHili ėbtHHJ vdldiriilikriš 
idtabtaiįją fdtyta titah 
s ii būti ii iidšiiviriiit —~ škfell

td iSfėiikii j)d lifebį j kibkvlė- 
nk ūfėtiį (į iždo grok du j. 
š W iidHij išt HktUš klsudli- 
n|l ydlšdyltiiti Pilti: Tiitybį 
žĮriųHbš ŠijAi šėiitiki 
tindavo. Ir per 20 metų ne
buvo ŠLA. istorijoj tokio at- 
silikiifib; kad kittiš šbitiidš btl- 
tiį pėt’žeHįįįŠ tą 25-to šbiiitb 
nustatytą tvarką, ir fltinblęš 
(iioužtvirtinęs) višuotiiiti bal
savimu narių išrinktus į Pidi 
Tarybą žmoiies; šitokia rin
kimų tvarka organizacijos Įta
riai buvo pildai patėnkihtl., •

ii e vibliS vąlštijd . neuždraudė 
tlibpdilis Wyt l)!žnįU.

Jeigu taktijbs tokius drati- 
džiariČltis įsiatymtiš ttifi, Ital 
kodėl StA. htttttį KOfUiSijai 
kuri tuos valstijų įstatus sd- 
randa (advokatai j Radžiūnas 
it Birštonas) H«H ptabš ellri- 
clų “Tėvynėj” riafittdhuojtt ta 
sLa/ ndtiatHš tai liepatbddf 
O gal Įštat. Kdtnibija ri|drib; 
klid taltairiniš Hatlhiiiš įrbtlf- 
irių netaikiai

fab Ihbai Šeniai skaičiau 
“ftSiHlfeiibšb’* padUotą Iširhii- 
ka (aligilškaij iŠ vleiiris iril- 
bėtlį valstiją (MdŠšaęhUŠeU?), 
tm alikidl pašdkytd, kdtf Pili 
Tdfyfcį ghll biriktl Uabiai. 'tad

.m...i-. .

aryt iiižhį*^.
kd# ^ėHdiiš ĮfoŪo: hiškūii- 
mai vien tuščiais žodžiais, ar 
paremti įrodymais?

Pagalihus, jeigu SLA. na
riai gali lik nominuoti kandi- 
dąlūš, b šeimas bilc vieną iš 
ndnllniibtų gali, rinkli, lad 
kam reįkalingi dveji baisavi- 
itidl? .Kad! tie befeikaliiigi 
ahlrlį baisaviinų kaštai? No- 
įhiiiafcijomš juk užtenka vie
nų būfihvlimį.

Kbl įstatų žinovai neįrodys 
faktaiš4.kad bitd. Tarybą val- 
stijų jšiatai draudžia SLA. na- 
riaitis Hiikii visuotinu balsa- 
ylmiij tol pas nhriits phsiliks 
riupnione, kad jie visdbtinam 
balŠavlihiii yra priešingi.

IK A. beutibd.

Iš visų pramoningųjų šalių pasaulyje, Amerika tu
ri silpniausią darbininiaį klasę. Valdžioje darbininkiį 
įtaka šioje šalyjė jrrU visai mėhka. Tūtai ypatingai aiš
ku yra šihiš depresijos laikais. Federalinė vyriausybė, 
pradedant 1930 metais, yra šaukusi daug įvairių kori- 
ferencijų ekonominiems klausimams svarstyti, bet į 
tas konferencijas buvo šaukiami tik baūkieriai, pramo
nininkai ir prekybininkai; o darbinihkų atstovai pa
prastai būdavo ignoruojami.

Nenuostabu todėl, kad ir tos priemonės, kurias val
džia ir jos patarėjai .sugalvodavo kovai su depresija, 
buvo naudingos tik kapitalistams. Federalinė vyriau
sybė, pav. sūmahė įsteigti Mnalisų ftekonstrukcijoš 
Korporaciją, kuri dūoda didėlės 0ąskblaš stambiem- 
siems bankams, geležinkelių kompanijoms ir kitokioms 
kapitalistų įmonėms; bet bedarbiams šelpti valdžia ne
paskyrė nė cento. Tik pastaruoju laiku ji sutiko pasko
linti pinigų valstijoms ir miestams, kad šie savo bedar
bius šelptų.

Nuo ko pareina, kad Amerikos darbininkai neturi 
įtakos valdžioje,? Nuo to,- kad jie yra neorganizuoti po
litiškai.

Amerikos darbininkai savo daugumoje buvo iki 
šiol įsitikifię, kad jietns pakanka turėti tik profesines 
organizacijas (Unijas)i Bet unijos tai — vietla darbi
ninkų judėjimo ranka. Unijos yra naudingos kovoje dėl 
pakėlimo algų ir sutrumpinimo darbo valandų, o tuo 
tarpu yra šimtai įvairių dalykų, kuriais darbininkas 
gali būti išnaudojamas ir skriaudžiamas, kaipo visuo
menės narys. Darbininkas moka taksas; jeigu taksos 
yra taip paskirstytos, kad sunkiausia jų našta puola 
ant neturtingų žmonių, darbininkas yra skriaūdžidmas. 
Darbininkas perkd maistą, rubus, kurą ir kitūs gyve
nimui reikdlihgus daiktUš; jeigu tie daiktai yha bran
gus, tai ir gerą algą gaithančldm darbininkui yra sun
ku gyvėhti.

Tačiau bloginusia, kūbmet ateina ekonominis kri- 
žis ir darbai sustoja: tubmet vien tik ekonominės or-, 
ganizacijos darbininkams iš viso nedaug ką tegali pa
gelbėti. UnijiJ kovOs įfaiikiš yra streikas, sutartinas 
atsisakymas dirbti, bet ką tū pabaidysi, atsisakydamas 
dirbti, jeigu dirbtuves pastos darbus stabdo ir darbi- 
ninkus atleidinėja?

Amerikos darbininkai tik tuomet bus stiprus ir su
gebės sėkmingai gibti saVo rėikfelUšį kdi jie bus sūši- 
obganizavę ir politiškai. ’ _ \

' “AZfctAŠ II” LfeNKIlfOJĖ

Straipsnyje apie kominierno 
htsii’adimą, “Di’aūge”; ihihihitt 
“dešinieji” socialistų vadai: K. 
kautsky, V. AŪler ir Tiirhii; 
kuriuos bolševikai prakeikė. 
Apie Turati tenai sakoma: 
“buv. fašistų £ėii. feėkreto’Hus”.

Tai yra netiesa. Buvęs Ita
lijos fašistų generalinis sekre
torius Turati yra visai ne tas 
hsmuo, kuris iki fašistiško per- 
Vbrsmo Italijoje vadovavo Ita
lijos socialistų judėjimui. So- 
Čialistų vadas Turati jau buvo 
hetoli 70 metų amžiaus, kada 
Mussolini pasigrobė valdžią į 
savo rankas; Prieš gėlėtą metų 
Turati, su artimų' drhugų pa- 
kblba, pabėgo į Franci ją ir li
gi savo mirties gyveno Pary
žiuje. Neseniai jisai tenai mirė.

Tuo gi tarpu tasai Turati, 
kurj Mussolini pflskjTęŠ
šhvo partijos gdibrMlliiili S^k- 
ffetorium (dabar jku jišdi ytk 
atstatytas), yra dar palyginti 
jhunas žmogus. Jisai, gfil būt, 
tą viėtą it biivo ^avęš dau
giausia dėlto, kdd jo vatdaš 
yra toks fiat, kaip gūfšibj«“ 
socialistų darbuotojo Turati: 
fhšištų viršila, tur būt, mane, 
kad tlib liūdi! btiš lėitįVlaū su
klaidinti ilailjbš ddrblriiiikils.

Btivįs tašistiį partijos šbkre- 
toriuš Tūtdii tebėra Rbnibje. 
Viedd ieiė&tahia pfhheše lio- 
hiis dibūdttiiŠ; Md jlbHi 
gyddtaūk bfeptbtfikmyjb.

kvAiLAš MelAš

"Ldisvė” pkafiėša, kad

T-5*— T ’ *".Z
Lenkija kofotlnisty partijoje kilo didelis ŠMttnda- 

taS. : į W.
Nepėtaėhtal VarŠUyps policija pradėjo gailH laiš

kūs su “Ažfcft H”; Tuose ląiškuob^ buvd ivttHii- 
jama štetatestllfeji koftiuhjstų lyderiai ir , OtOftih 
kUr O galima Šhrdaii Policija, p$rih!mdWta ŠlW 
niistėHŠkojo “Azefo Arttrbjo” prūnbšihidis, sttattilj 
eilę kbtnūiitattį šulų (tilftt, komiltitaiiį partija Lenkijos 
yha riėlegaliŠkft).

t Pa^Qi;aetikėtąį.'eaMi$k4^' ..Us‘ ilaptfeS MoBti2 
nistų skundikas. Atbėgo į policiją ląbai susinervinęs

“Ldisvė” ptarieša, kad “nii- 
Stipb klūvindšiš šobidlištaš bti- 
dfelis” Johann Schober, Vienos 
įjblicijos £iilva; kdfiš libpos 
hiėnesį 192?- ttl. šūfhHgŽ dht’- 
bihinkams baišlą skbfdyhį.

Tai yra kvailas Mdskvbs da- 
tatkiį riielhš. SjbhŪbėi- niekuo
met nebuvo ‘ socialistas. Jisai 
buvb “phh-gėfffihHiškdš“ parti
jos Vadas Austrijoje, kuris se- 
niaus eidavo ranka už-rankos 
šii klerikalais (“krikšdidhiškalš 
gocikihtais1’), bet vėlldiiŠ gh 
jais .susipyko, kada jie; pb pra*- 
joto Sėipelio vadovybe, ėrpė 
krypti linkui fašizmo lt pašl- 
priešino Austrijos susijūriįlmlii 
Sti Vokietija.

K®4 dėl dąrbiųinkų škei’d^- 
nes liepos mėnesį 192? rtl.; tįi 
tik kbttunUtiški i<į|blįi gaį

Stalino valdžia^ nestengdama 
aprūpinti maistu miestmgyven- 
tojtiS, šieiilėt išlė,itlū U«biėt4 
dekretų; kuria’s Ualihdi atstei- 
įihtii& prekybos laisve žemėš 
ūkio produktam!. iPb to, kai 
ūkininkas prištdto paskirtį 
grudų, daržovių ir fhėlsos kvo
tą valdžiai, jisdi ghll “pervir
šį? vežti į rdl^Štb tihkiį par
duoti.

Bet kai tik atšitktltl Ihišvd 
prekyba; thi tlibj dils plūdėj d 
veistis spekuiiahtdi, kurie su
pirkinėja ulcio > produktus iš 
valstiečių ir brangiomis kaiho- 
mis pardavinėja mi^,stiėčiatHš.

Tąjgi Rusijos diktatoriai bui 
fvo priversti -išliįisti’ dekretį’ 
prieš spekuliantus. Tuo dekre
tu grąsinama spekuliantams ir 
perkupčiams viso1 turto konfis
kavimu ir penkiais iki dešini 
tiėš Hidlį išsėmimu į kon- 
bėiittMHjbš štbVyklas. Dar aš* 
įtėŠdėbiU balinėmis - grąsina- 
Kih VdištiėSlKitlŠ, kurie, vogš 
kolchozų (kolektyvių ūkių) 
turtą: jie bušią bdudžianii su- 
šaUdyrriu.

Pastebėtina; kad tokią pat 
židurlą kovą su spekįiliaciją 
tbko veSti ii’ Lėhliiui, kiidiiiėt 
jisai . 1921 melais paskelbė 
‘‘nkilją ėkdribhiihę pdllilką”.

žodžiu, bolševikiška diktatū
ra daf iki šiol ndsugebėjo iš
rišti prekių paskirstymo (pre-i 
kybos) pfobiferhą. Rdlla ji vi* 
siškhi UždfhuHzia pfivatifiį pre
kybą, tdi prėkiiį fciikiilidcijd 
0hiįfU kUpkrMližiįįbta. ir mies
tai badauja, itudd valdžia da- 
ilriai Utštėiįla ptėkybbs Uisvį; 
lai Ima Hyįti ŠtiiUlkiųjų pirk
lių sluoksnis, ir • vktdžlii, bijo
dama,, kld iš tlį plfkiių neišsU 
Vystyty biitždažijh, apšauki# 
jhOš “Špėkdliaiitkįs” ir naiki
na Žialii’ibftiis bausmėmis.

. y iii-U’ J ■#• .. • H

blėtą

k^Š berilių blHfeiid ihėnėšį 
Pittabųrgli, Pa., pirmttitaU 
StA. istŪfljbj pasidlįtė l|fta- 
šlhįpil: įieŽymi 37-ta šėlHibpta- 
Ibptų dtažiuind šūhiyū^ 
šbiirio nutarimą ir per eilę ritė
tų organizacijos hariiį ir sei
mų širiai’Hitai pfk dikūojamą 
tvarką Piki. Tarybos rinki
muose; atnlbtaiit didžiuinos 
narių išrinktus į Pild. Tary
tu žriiBtiėy, d IŠroliktdil griVu- 
šiūš iūažtatišidi bdlštį. Al* 
didiiuriidš ndHŲ iŠrliikttį ŽHib^ 
iiiiį j Pild; Thbybą atihidimilt 
buvo k Ūkia riiiila prlėžtištiš^ 
Nė viėHas Ūi delegtiitį negalČš 
(o įi’odyt..

Tiėšd, ktitariėl bblšėviktii 
pflitlėjb SusivięriHtata yūfyl 
ŠaVb įtartiriy pmilikį, ir taikė 
HhkiiiiŲ šlūtyt Hilhūfcš 
kdhdidditfš; b kaita jiį kūridl- 
dhtai vtatiblinkiii bdlšŪViitib j 
f*lld: Tdrybą ptūlairiilHaVO; 
tai! prdtaliitaję tirikiŪiŪbšfe 
bblšėVikiii ŠtbhgitaVdši kiib- 
dhugiūilšidi išrlrikll šdVb viėik 
riiiiičitį į seiiiiąt; 1F bu ūŽšiŠpy- 
riiiiti rbikaiahttaVd; kdŪ dėle- 
gūtai rinktą hlit. TdfyiJtį sfeb 
iiiė. Jd iiiii’diiiiniHihi paskūti- 
tiltibŠŪ ŠūlHitibsli ŪūVb ttUFlilnl 
blllŠdvlihdi. hdl^kla, bdlšfevi- 
kai nesiskaitydavd ŠU diiiŽiU- 
iiibš itaMlį viilid. itat taš ile- 
štėbčthia; Hdš botabvikilb tai 
dŪiHoki’hĮijbŠ ptiČShi; Bfe't slb- 

tas, kad ih-tdHi šrinib 
tie, kūriė Vūrilha ŠltVb “ŪbnlH- 
ktatijbš iiillninkais’b HiiėjH 
btašČviktj ^raiiiititų kbllij, ilti- 
šiškaHyttanįi liti didžiUinriš 
italių vtifta,

Štariliic SLA. ndHitl kiUii^U 
iiėjlt Vieitaš kito; kimi rteiktU 
liiiįįaŠ tas Vittaritiiiaš bnlšliAi- 
iitaŠ it ką jiŠ beiškta; jtaįjU 
šfeiiiiaš ^ali jį iiliiibšii^

•' i /j.. ' . ■; ■.

Ir iš tikrųjų, kokią rėikšinę 
brganizacijos nariams gali tu
rėt rllikiiitai tlšuritlHi! bdlša;

ghli Šii

iiiUb Jbkidš Įjftaždšlieš pd- 
riiliitl po kŪjtį? Skirtais gali 
ririkti į Pilti. Tdiypą Lile VtM- 
iių fP HticI ^llobd1’ — yfetafc 
atlAbkdtaš pfcreitaHlŪ šėliok 
...... ‘ ..........................■ Jį 
Ii rinkti į P, T. žmones višdl 
Hatiiį riėbdmililibttiš. Mfelš- 
kia; ^ilfrrta kada tik K8H ridi

mų ,

BRAM ŠTOKE R PcrM A. kaifiada

DRAKULA

(Tąstt)
.teigti iiebdČiati ndtėmijęs, 

kalį rhliliai jos ilsėjosi iiiah 
darbą &tlikiis, ir džiaugsmas, 
kuris hiiš^iid jų Vėiduosfe 
ptlfeš k Hilams su4 
Rėš, kas jiarbdė ___
to atgavilijios savo sifelas, ne- 
j • ■ . < i.. » t . ~-.i , ■

ViŠbŪIINAS BAL« 
DAVIMAS Ik 37-tas

, SEIMAS • <
SLA. 25lthŠ seimai, įvykęs 

1010 niėtii! birželio) mėnesy 
ChiUagojej Iii., nutaiįė su se
kančiais metais įvfekti visuo
tiną bajsavhiiį Vinkifhui cen
tro valhybdš; 
seimo |nitątii 
joj ant 3w4t

s metais įvesti visuo- 
t0iQ balsavhniį Vinkitaui cen- 

luybriš. ApiČ tą, 25-to

palėmijęs,
i 

r džiaugsmas,
.K uosfe 

ntlfe! kūnams sukriritant į dųf- 
kėš, kas parbdė kad još paju- 
l'J J'hl-ML.Jt .-."H.;
būčiau galėjęs tų skerdynių 
pakęstu Nebūčiau ^ąlėjęš 
klausytis jų baisdūs riksmo, 
dantų gHežimo kuolui vis gi
liau sikehgant į jlį šitdis, iie- 
būčiau galėjęs žiūrėti j jų mė- 
Įyiiiašį; kritu j b dutd šiiteršlas 

. Jdildūšioš baidiės ,aū- 
imiąš bučiau šptukęs taukai!

' 1 darbą kepa4' 1 “ '

lupūs. Dj 
pJi-o 41. v

Bet diskas

brganizacijos nariams gali tu
rėt flHkihirii tišubtlHii bdlša- 
Viiiih, jeigti šdliiie diėlbgatril 
gali šii dldžiliiiibS nriHijbūk 
Skis itašlškaltyt, ir tlioš tiiikl- 
ŪiiiS Ub jbkidfc ĮjfibžŪšlieš 00- 
riiliitl įib kM- SeHĮids gali

< ’ta'riŪMiofd

įidšdkįš; Tril y ta! sbHHW ga
li rinkti į P. T. žmones višdi 
Hariu riehdmifilibttiš. Reiš
kia; jtalltata kada tik litai tak 
11 ldiiž01 ir kUiUditUbiją I Ai* 
tSl nėCitavokdtiŠka išmiriUš ir 
ptatahpi? d &•
dkkitaįįta, sitkbj krid yiliibti- 
Hdš lidlšhHnfdŠ tik kaipti 
‘‘piknikas’’. Reiškia, iŠ 25-to 
Šėlriib hiilariihUl klius įvedė

- . ■ -SLĄ. naritį kūrie višūotiną 
bii savimą kMlpb Žtattioktatijos

rbkų- kiekį maistu, nes buvo* 
| irie tbli kailiuose, apleistose 
vietose; ir klek galėjau (ma
tyti pro be paliovos žemyti 
riedančias smėgutiies, niekur 
riebtlvd ilmbnių at’ apgyventų 
vietų žetikib. vos paejmiie 
vieną mylią, pasijutau ntivat- 
gusi ir turėjau atsisėsti pail
sėti. Prižiūrėję dtgal, priina- 
tėriie aūkštai iškilusius I)taku- 
Ibs pilies bokštus. Jau bu- 
vbtae hueję tolokai į pakalnę, 
tddel pilišį pristatyta atit aukš- 
čtausibs ^taptatį kairių virštt- 
hėš; pHe kėtttitri,tamsios, bai
sioj bedtigtiės, riogsojo iškilu
si kelius tukstaričiUs pėdų 
aukščiau į padangę, nuo vie- 
tbš kita taes slrivėjoiiiė. x Pilis 
riogsojo višriiiie savo išdidū- 
riiė, deblšiį ripšupta. Joje bu- 
vb kaš tai laukinio, šniėkliš- 
ki>. Toli girdėjosi vilkų khti- 
kiiiias. Jib buvo kėlias iiiy- 
Itaš hiib riiūštį, bet garshs, 
Hitas kremriiičib šliiegb ir iitt- 
šlcįpiiitaš, felieBitvo šiurpūs ir 
keliąs hėHnią, balinę. Prote- 
Šttaiūš Vdh Helštagaš ko tai 
dairėsi, ieškojo. Iš jo jude
sių supratau, kad mėgiūb al- 
rrišti štaategišką viėtį, kur 
taŪtaš Hegręšių didėlis phvo- 
jilš iš vilkti pdšėš it- iŠ kui* už- 
bUiti, griietuhta kuo lėhgViau- 
stai taid jų aistamti. Akme- 
litidtas lieivgdš kelias tblibitih 
i ttakdiriįrribrs ir staęgb ttž- 
kldtį, jį dar galima sėtai.

Netrukus Van llelsingas pu- 
Iribjd man raitka; todėl atsi
kėlusi priėjau arčiau. Jis Už
tiko saugių vietą, lyg ir natu- 
kalį įdubimą Uolose, į kurį 
btlVo galima įeiti pro dvi di
dokas ublų nuolaužas. Paė- 
itięs įiž raiikbs; įtraukė mane 
i įtltibimb vidų! “Štai,” tarė, 
“čia galėsite ramiai ilsėtis; 
jeigu vilkai phsirodyš, galėsiu 
Su jais susitikti bė baimės ir 
Vieiihs nuo jų apsiginti.” I 
I dubintą įnešė kailius ir sti- 
irovęs juos padarė šiltą liz

dą; į kurį įslinkusi, jaučiau
si apsaugota ir nuo didžiausių 
Šalčiui Be to, išėmė ir valgių, 
kurių mėgino ir man įspraus
to. Bėt aš negalėjau valgyti; 
Valgiai atrodė biaurųs, šlykš- 
tu$, ir nors visomis jėgomis 
bloginau jam įtikti; negalėjau 
Savęs privfersti jų ir palytėti. 
jiS žiurėjo į mane labai liud- 
idlpth akimis, bet nebarė, ne- 
arė bfei žoclžo. Išėmęs t iš 
etępšio žiūronus atsistojo ant 
kolos viršūnės ir pradėjo 
dairytis horizonte. Staiga su
ruko .’

“Žiūrėk; podia Mina, žiūrėk! 
Žiūrėk!” KUogrcičiausiai pa
šokau iš kailių ir atsistojau 
Sale jo ant ŪOlOs; padavęs 
inan žiūronus parodė pirštu į 
pakalnę;

{Bus daUgihu)
4 ■' *    r.  -•■r-T# rtX-..r ■ • l-r '* . '

I

galiu jų gailėtis ir išlieti dŠa- 
fą, atsiiiimbš, kaip falhitu jos 
ilsėjosi liktoje mirty j ė, tik 
trūiiipą^ valandėlę įtrieš galu
tiną išnykimų. Nes, drauge 
.tbhki, Vos spėjo mdilo peilis

Iii _.ii*' .. li*.

nąs pamažu pradėjo tirpti ir 
byleli i birriiūllhę kdiib fotį 
riių, j diilkes, lyg iiiirliš, kriti 
tiirejd ateiti Slimlilečltis triih, 
pdįįdllaū apšifėiške ViėHū kttf- 
tū ta garsiai šii^ūktiši: “Mal, 

i4iėj apleišddritaš 1011, pilė 
vdrllį pSdejaū Dievb Ijhdiidš 
įįdnalelį, kati GrafŪš; Nė-Mif- 
tįhgbjb pavidale, iibgriiįttį 
uririfliaii į savū liUvŪSiriŠ frŪ- 
mūs įeiti.

itasibkliš Katą kita įicliila Mi
na iiliegojb, ji staiga prilibdū 
ir, iiltaib ptalidČiūsį škriiištiilii- 
giii ta įįailėščid piltai kaišti 
šhSūkb, kiiiįj ttaūį* aš Htaijau 
pilyje perkktaŽtli

^inrita”, tribė, ukdb gtei- 
čtalištai yykliiib iš Staš taap- 
kėhčlatabš vifelbš! Elkimė 
sutikti ifiŪrib. ’Vyrlj kitais, a§ 
tlkfai žiHhii; aktiU į tarifų 
iusę.” Ji atabtiė Uitai ta-

SIU

; yito dritoš ir 0a- 
. Patenkintas žitttl- 
tdlp siiphą lt išbalti- 
iiihho mlHlyd. dhk bh-

pttariyvbtaų btaSdHVtaųi ta dhr 
jtaM ataš Sypšbjdšl tų trijų 
rfiėteridtill VftitfMttį — fątldb. 
rtl Vbldai. aiMį&gbs tojttfe.

Ir, tokiu iiudu, pasitikėjimo 
ir vilties vedami, bet kupini 

visuotiną balsavimą; * ir | iš baimės, slenkame į rytus su- 
Ugus—- ir j( — 
dina mano sako, 

ji tikrai' žinb, kad traukia į 
šią pusę. ,

? Minos Harięerien&s i ižrašai

LcuikrĮčib 0 'd; — Jau buvo 
įįerolįai p0 p|ėtų, kuomet pro- 
fesoriuš ir’aš pradėjome eiti į 
ryttte, ijhtatrį aš buvau tikra, 
Jonatriiias vyko mus sutikti. 
Mes, bėjrihie greitai, nors pa
kabtabūvo gana stati, nes tu- 
VČJbttta nešt! didokus ryšulius 
Sunkių khillta ir apsiaustų; 
nfetadrįsome jų palikti, nujaul- 
tltani, kad nąktį ir stringant be 
jų ‘šilumoj j galėsime sušalti. 
Kartu turėjome pąfm^ ir ge-

|ikti šrivo 
kuris, poni

d.;
pasakyta: Tū ilgų mųcų nu
tarta,■ kūd čėiilįb vifšlnlftkai 
butų rėnkdnli Višltbltad tial- 
šayimu; d aelniūš jtibs ili- 
ttiytjhš” Taigi seliitas UŽi 
iVMins Jik tūris bdillib Wl‘i 
taHl|kUsj Udriiibs taMdl , kL 
kriPunū j ųdlšlHtau; UHriks;

bėra ne Vienos administracijos, ’vimu Pildomosios Tarybos 
/ , ' - : ' J. ' '• :•

AbštHjbri vMMipdiunąi b 
Šiikyjfe tUdtnet sttaTjb jfrmt

ptleš &ot‘ialdėfhbkrtttiiš.
yjShoš Mffetjkį lęuri baudė i

darbininkų minias; buH ir te-

twdh^° Tiiigi am 
tvirtins , tik tUcfe

VU $t| ų įstatams”, lt RMT tb! 
yhjsti, B ŠLA. klioHbfaįi 
drauątiį iliiry t iii/ nį U e t w
toMu diškiniilim iki ilOi HbbU 
vb Jd^iaji įrUOHiais jiSreintl 
ŠtiA. ndrlai cėllti’o vdkiiiilii

(fUikri vigimtum iiBaH 
■m JSti Vlfš 20 metų (o sei- 
mai tik užtvirtindavo), ■ bet

įt
i:

L
“NAUJOJI BANGA”

Atėjo pirmas numeris 
Jnlgiiay pažangiųjų lietu
tį leidžiamas j laikraštis. 
T«limh faiiti “Naujienose” 
iama tik 5 centai.



Lietuviai
HM P8

WCFI

paveik

AutoiYiotjįliįii

IMU

metus

Butlegeriai vėl kaujasi

Qfi»

Vakącjjos pasibaigė Bedarbis nusižudė

Teatruose

tb Street

JARUSII

1829

lij, prafiomo ii 
;utę arba pri

Lachavich ir Simus 
METU VIS GĘAJJORIŲS

Patarnauja

1327 So. 49tb 9,

Cicero 3724

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dainai esti sugadinama ko
kiu nors mažu js pažiūros 
daiktu.

kuopigiaųsia 
pliti. O LUISU lodinti 
arba 2516

valandai rv 
valandai vale 

apart Šventadienio it httoirtaditnio

Tyrinėją šerifų 
buotę

-į uos
Union Ą«. 

2213 . v...
t. Ut. 0490

Pristalski — kriąiinalio 
teismo vyriausias 

teisėjas'

' Telepbone 
v”’J&į'lo?. 

ptroclioiu

5819 Awbum Avenue
, CHICAGd. JJ.L.

bJukeptėjęs dėl eksplio 
sijos suimtas

pasikorė
ma nudaigotas, o' jau nąsk’iaų 
pakartas. Dabar daroma įy- 
riųėjimas, kgd į šiuos klausi
mus rasti. teisingą atsakymą. 
Nužiūrėjimas dėl žauraus el
gesio su Vjruntu puqla ant kai 
kurių valdininkų.

Areštavo 1.421"Mišių!

4145 Archer Ąyę,
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tjk utar 

ninkais ir ketvergajs. Ssredorųis ię 
nedali 
Ofiso t .
Rez. TO Hvde Park 33>5

756 W. 35th St
(Cęr. of 35tb 8 H’kM Si 

Qfiso valandos: nųp 2-4, puo 
Nedėldieniab pagal sutarti

Antradienių rytą temperatū
ra Chįęągpj buvo nukritusį iki 
56 laipąoįų. ^ąip rekordai ro 
do, tąį buvo žemiausia tą cįięną 
(rugsėjo 6) tęmperaįura nuo 
19^8 metų. Vieną savąįfę re- 
kq|*dįųė kaitra, o kitą—rękordį- 
nę veša.!

Daktaras V. A. Šimkus
GYPYTOJASIR ‘-----------

**•

Kada pąsikorusio kūnas ap 
žiūrėta, 
buvo žvėriškai sumuštas. Be 
tų, koyonierlui pąsrrpdė ąbe- 

Virant iš tikrųjų 
ar’ jis nebuvę nir- 

1 -> o' jau pąsklaų 
Dabar daroma ty-

Pirmadienį, rugsėjo 5 dieną 
— Darbo Pįepą — teisėjas 
Pristalski tapo paskirtas kri- 
minalio teismo vyriausiu tei
sėju. Iki šiol šio teismo vy
riausiu teisėju buvo Fischer.

Chicagę Motor Club prape- 
ša, kad pernaj šioą šalies au
tomobilistai išleidę (laųgipų, 
kaip bllįmią dolerių aulpmo- 
bjįią (įallms 
rįoms pataisoms aĮUkti« Bpnd- 
drai, pataisos kię|tvicpam 
automobilio savininkui kašta
vusios apie $75 per 
KJiubas, paduodamas šiąs in
formacijas, pakartoja eksper
tų nuomonę, kąd 70% ę|cspcn- 
sy gajįpia butų sutaupyti tin 
kaupi konj šuieravimu įr alię 
javiniu,

Phone Boulęvard 4139 
Ą, MASALSKIS 

Mu»ų PątąniąvfoiM lai- 
dcwv^e if 
kale visuomet esti i<ži- 
ningas ir nebrapgui to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui aky-

DR. M. T. STRIK0L1S 
GYUYT^1,A8 ^IR JDPjĮtVldiAg

Dįrmadienj, Darbo Dieną 
policiją areštavo Copk įęąun 
toj 142$ automobilistų. Po

6109 Sęutb 
Albany Av.

Phone 
9253

CHAS. A. PEI’I’ER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

|0 ■«, ęURK JT. .

VAKARAM:

4*.,

4605-07 South
VM

CURENCE A. Q’ĘR|EN 
Rygisterecf fatent Attofney

ODUrectly aerobe Street frojn fatent 0©cel

VVASHINOTON. D. C.

Du vyrai pašovė Jobu Duffy 
saliunc, 7082 So. Chicago avė., 
patį Duffy ir Cbris Keeganą. 
Policijos manymu, tie vyrai 
buvo pašauti ryšy su butlege- 
rių kantinėmis,, einančiomis 
šiuo laiku pietinėj miesto dū
ly. Duffy veikiausia mirs, 
Kecgan sužeistas lengviau,

A. L Davidonis, AID.
4910 So. Michigon Avenue 

Tel Kenwood 5107 
VAMMNPOĘf 

ano 9 i! 
nuo 6 11

LietuvįuVąlanda
Praeitą seRipadipnį vėl teko 

gėrėtis gražiu lietuvių radio 
programų iš s|oįiės 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kurį 
davė Jos. F* Bpdriko radio ir 
rakandą krautuvė, 3417 So. 
Halsted st Northsidįetis Jo
nas Čepaitis gudąipavo keletą 
populiariu liaudies dainelių, 
p-lė Jadvign Gricaįįe gražiai 
sudainavo "Mano karžyg‘s” ir 
“Senas bernas," o angliškas 
anaupceris p. Akermanas pa
darė yįsiems siurprizą, 
kiai sudainuodamas "Ąnt 
no karklai siūbavo.” Visas 
Budriko artistų štabas jam 
pritarė. Susidarė gražus cho
ras, kuris dar sudainavo kitą 
dainą bu|ent "Kur banguoja 
Nenlunėįis. Bendrai, progra
mas buvo gražus ir darė ge
rą įsfnidį. Jonas Čepaitis ir 
ateinantį sekmadienį palink
smins visus naujomis daino
mis.

/ Phpns 7W>
DR. C. į. VEZELI8 

Dentinas
1645 s?;, W* **

John Kochinskoa 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22^ Street 

2553 
8 vakaro.

lajl^u rpdonią pa
darytus pouglgs f’aįrbžnkso 
paveikslas “Mr. Robinson 
Crusoe”; JHęKje numeriai.

McVickers teatre —: jau 
teečią savaitę rodmmt nepa
prastai juokingas paveikslas 
“Horsefcathers”; kitokie nu- 
WPD«i.
. Uptown teatre — ateinanti 
pępktadipnb Dm^jo 9 d., as
meniškai pildys scenos nu
kerus Burną & Allcp, paąįžy- 
Ulėję juokdariai per radio; 
ąpepos produkcįja “Charlie 
Foy’s Bughouse"; kitokių nu- 
mepai.

Tivolį teatre — Tęd Ląwis 
paruoš scenos numerį pava
dintą “Happiness 
las “Two Against the World 
kitokie numeriai.

įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 Ine
tai kaipo patyru gydytojai, chirurgai 
” ^uigb. ir chrongkaa ligas vy- 

rg, moterų ir vaiką pagal nafejautua 
mėtoti^ h kito^ui yl^pa

Ofisas ir Laboratorijas 
1Q35 W. 1|0 9^

Valaodosi nu< 
nuo 6 iki 1

rašyti savo 
ii. Kiekvieno 
fltu. Galima 
pašto ženkle!

žgąkymp- Laižkug re

Reduces COLDS

66%

Ilidotuviss 
Ižiame ąpįi 
bustje užj 

stvelt 2513

2314 23rd p|., Chjęago 
sjęYRiusf

1439 S. Court, Cicero, fll, 
Tel. Cicero 592?

(iEBB. Naujienų skaityto- 
joH jr skaitytojai prašomi 
picinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

m iii ■ .... ........

Praktiku 

4729 South Ati 
chicago, nx. 

rasų.

OFISO VALANDOS! ’ 
tino 10 iki |3 į
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8p0 vai 
vakaro, Nedil. nuo 10 iki 12 v. Heng.

^e^7W

Pr. Suzana A SJakis 
<r W icr Ąvę,

F*7. Seredotnis if 
ipsitądma.

;ayette 733/

, Fri tz tuneli n, {17 melų, be-, 
darbis mašinistas, nusižudė 
Darbo Dieną persipiovęs ger
klę peiliu. Jisai gyveno ad
resu 544 Fullertop avė.

Tdffonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avtoat 

Ofiso valandos:
Npo.10 iki 12 djena, 2 iki 3 po niei 

f iki 8 vai. Nedel." nuo 10 ifp 13S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIŲS IR ĘALSAMUpT
Dideli ir gražį faplytįą 4|kai

1 J padaryt, jog kRiem patiktum. 
O vienok, dažnai kpks mąžaa 
plikas gąli nelęiątį jums fki 
pirmin.

Pavyzdžiui, _ Jelgtl žmogau! 
__ .________~.... 1 ‘ T i 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kąjpp užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gai-but toks pat už
metimas yra dąrpmas if jums.

Literine, dantų tepalas, valo 
danus pauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kurs iitiRro fvoiŽia nedrąskyi 
dainas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pąpslioy tapo iž- 
rį||fts.

Bldelė 't'ubS Llsterine danttl 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Žausite per savo aptiekoriu.

ąmbert Phhrmacal Co9 Saint 
Louis, U. S. A.

Ofįio ir Rez. Tfl. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th st 

. (Cor. of 35tb K Halsted Sts) 
» vahndoi nuo pu? 6i30-8:JQ

Nfdildieniais paąal sutarti

pfiro Ir ke^. TsĮ. Poulev^d 5$14

■» 
.tefeSAS 
£i£S-R^!Sr*

avino namo buvęs 
jogei 

sąvp namą 
kad įškolektuoti ap- 

Kick teisybes

LĮSTE Rl NE 
rafinvos

SORE THROAT
Listerine beveiK nąpme taisai 
Užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiąy bakteri- 

įfina jūsų 
jos ji su- 

ine yra
_ i nt^ 

Atsargus

kf ”3*4 Žiemos neįneštų' pą- 
ęųdf, kad tie. kųpe plauna 
gerklf su Listecin' tiktai 36 
tesirgo šalčiais, 
trumpesnius ir U 
už • tuos, kurie 
Lambert Pharmac^j Co 
bouis, Mo.

Antradienį Chicagos apie- 
linkėj daugumos mokyklų 
vaikų vakacijos pasibaigė. 
Prasidėjo rudeninis lųpkyklų 
sezonas. Pąėios CĮjičągoę 
viešosios mokyklos atsidarys 
ateinanti pirmadieni.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A, R. BLUMENTHAL
^^gHįgftr' GPTOMSTRIST -■

Praktikuoja viri 20 m.
S,

T*l< ^y’“1

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORtUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau-
ftį Jų. Iffiįau ir pigiau

MM kmSKOl priklausau prie gu-

668 W.
\W... TO Ciatl 5174

Oricntal tentre — prade
dant ateinančių penktadieniu 
pasirodys Duke EUington ir 
pagarsėjusi jo orkestrą t scfcs 
nos produkcija “(ius Ed- 
ward’s Radin Štars”; paveiks
las “Doctor X’’; kitokie mu 
meriaį.

Chicagos teatre 
dant ateinančiu penktadienių 
bus rodoma paveikslas “The 
Rinndc Venus"; kitokie nu
meriai.

United Artists teatre — šiuo

J, J. BAGDONAS
ijt^ųu^rąl 

čfy Direktorius
Patarnauju žmopėms 
simpaU$|tai( dfaugiš- 
kai ię pigiai. bje- 

mMgggPf laimėje inirties pasau-

P|IW2506 W. 63 St., 
fcO«Td. Rcpublic 3100 

IteU-JI cricago, lu,.

Praėjusi ketvirtadienį rasta 
pasikoręs JazeweU kauntės 
kalėjime pekla pd^tely mai- 
nieris pavarde Virąnt. Taip 
pranešė aukštesnei vyriausy
bei šerifo padėjėjas Skinner.

Yirant buvo paimtas į kalė
jimą ryšy su jo liudymu dėl 
nelepiai papildytos apielinkėj 
gatvąžndy^tės.

J. į'f I If.'l J.E II W

Ą, MONTVin, M n, 
W«t T?FF 9»“. RWs 

2400 V. St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų,* 6 iki 8 vale.

T4 w 3 Q
Kimų ąlefpnas Brupnvick 0597

Policija areštavo Jobu Ma
rino, gyvenusį adresu 2028 La 
(Irpsę avcmie., kurio namą 
sugriovė ekspliozija kilusį 
anksti sekmadienio rytą. Po
licija užtiko sugriautame na
me eksplioduojan^ios medžia
gos, Q 
repdaupinkas pranešęs, 
Marino pląnavęs 
padegti 
draudą. Kiek teisybės yra 
šiuose pareiškimuose, parodys 
tyrinėjimus.

:30 vat vakaro

J <v CMMI 7464

Telefonai Yardi 1138
, , 4. .....» < '■ 2 “ •• * * ( .

Stanley P, Mažeika
Grąborjus ir 
BąJmnjuptująs

Dr. Vincent C. gteele 
Dentistąs 

4180 Ąmhęr Avenue
UII .....................        uro

Seniausia ir Didžiausia 
hstvvjv

GRABDRIU (STAIGA
ĘUDEIKJ3 Ir v« nustebino
m "i81*8. ’SSįįį*',uį etoėUro mirusi? |

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pi 

ir nuo 6:3Q iki 8D0 vakgn. Sek*

Pnla Vąitkųs t šauniai pa
grojo ant ąkordihos.

Ketvergo vakare irgi bus ge- 
rąs programas iš l stofies W. H 
F. C. nuo 7:30 iki 8 vai. vak

JGN, X WLP
Pigiausius Lietuvis
Graboritis Chicagoj

i^« ^th

Telefoną! įJ
Boulevard 5203

Boulfvatd 8413

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas

VaiapdM 11 nrtp iW I po pietų, 2 iki
1 k * ** ’kch XT’ •* ” 

Tęlcphongi (fcni ir paku Virginb 0036
. Wl.r ■ ■■^11 t. lų.l.liee

Soąfįi 4rmiuo 
Phone Prospect 6659

Ofiso TO ęanal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
ęypYTPJAS IR CHIRURGAS

jo savo baksus
. V 4’ *“■ % > M..........................

f * 2 . \ . .... ... ' * '■

Antrądiąai Popiet pradėto 
leisti į Koch real estate ofisą 
žmopė§v kurie ten voįtoj turėjo 
pągid^ję ąutąVpy. Vidun leis
ta po vieną. Matomai, depo 
^Koriams buvo dMa patarimų 
nekalbėti apie tai, kiek pražuvo 
jų įdėlių dęl apiplėšimo veltos, 
nes ne vienas jų pareiškė, kad 
jis nenukentėjęs.

Bet pirmesnis apskaičiavi 
mąs nuostolių, kuriuos padarė 
plėšikai, nužiūrėta tarp $100,. 
000 ir $|,(MM),000.

Koch kompanijos vice-prezi 
dentas adv- A, H. Brautigan pa
reiškė, kati vągiiiaį išplėšę ne 
8&p baksų, kaip byvų manyta, 
bet tik 180. Jis dar pareiškė, 
kad daugelis depozltorių prašę 
laikyti jų vardus paslapty ir 
kad lodei nukentėjusių sąrašas 
nebusiąs paskelbtas viešai.

Vienas policijos viršilų pra
nešė, kad tapęs suimtas nužiū
rimas asmuo ryšy su plėšimu. 
Policininkas tačiau atsisakė iš 
duoti jo pavardę.

0,lį’
Ofiso Tel.: Boulevardr7820

Td.: Proipfct 1839

2971 — Apatini 
siūdinti iš Šilko ąrb. 
Sukirptos mietos Ii 
gi 36 ir 38 ęp|ių pn

Norint gąuti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyK’*’ 
kirpti paduųth hla 
duoti pavyzdilp pi 
mierą ir aišjdil M 
<Ja, pavardę ir adra 
vyzdžio kaina Oi' « 
siųsti pinigus afw| 
kartu su u” 
adresuoti:

Naujieną Fattm 
Ralated SU
/V" * ■ JIU’H RpmiĮjJII
NAUDOS p^rn Dwt 
. jFifem* »

No
per krutinę

AtoftildmuoMe

k Akinių Dirbtayl | 
756 WeSt 85< »*’ f 

kampas Habud Sfc

’8wws

Dr. G. K. Kliauga
PENT^TAS 

Utatnfakab, Ketvergei! |c 6ubarot*|

Ruudiliaif, Beccdomb ir Rmyllę. b

Ofbo: TO Vfctory 6893
Rez.: Tel. Drezel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
ligų įr UftbTflta 
Ofisas . .

3102 Sq. Haįsted St, 
kampas 3 |st Street

Vai.: Ifl-sT’l 1 V. ryto, 2-?—4» 7—9 >.<, 
Nįdėljomb h irmtądicabb Į0—13»

-.-lt ~n_--- .------------

K. GUGIS
’ ‘ AUVbKATAS

Valandos} nuo 9 ryta įjri 4 pų 
Gyvenimo vieta

JS? žfr 77 -Ki.
VaU»dMi H nte iki 4 pa pbtų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archtt Aus. Ttl. Loft^ttt 7W

Namų Tel. Hyde Park 3395 i

T»m> 1.4

-—-i    

DK. A. J. GUSSEN
LIETUVIS OENTISTAS ..

VaUado,.į jw,9 iki *
nedžliomb pagal sutarti.
4847 Wsst 14th atrsšT, 

CICERO, ILL.
X-gayrvPb9ns Cicero 1200

TO Yards

tarnautoju. JMmI foturtou 'Wl*į P*
aram guogisi pi™ w

E? I i-81 BFTlf'l ®bŲUCIMO
' ‘-v ■'

• ĮNMa <^MI “v ; <.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9201, Węst ?2Wd Street 
Valandos: 1—3 i? 7—JĮ

Seredomb ir nedžliomb L 
Rezidenri^ 6628 So. Riti 

Telefonas JUppblic 7|6Į

• " ■ '■!.■■!»•- . .......... ... .......... . ' I"'

Ttltfpnut C<
Valandos 9 ryto .. .

Seęrdęj ir TOpyiįRj. ąuų 9 UI d

4. A.

3807 Auburn A ve.
CHICAGO, Ę.L.

Lietuvės Akušerės

Hgdt Pttft 
—tu' "?■ -f— 

DR. CHARLES SEGAL 
.0 tofrf •<
id Aot., 2 hsbof 

L. 
novoj 
V.ik, lio

Htmiock 8151 
DR. V; S. NARES

'trečiadieniu rdga. 1932

CHOGOŠ
ŽINIOS

A, JK, Rutkauskas, M. D. 
4613 AtbPOf

Tel. Lafayettc 4146

VALANDOS: 
nvP ? JI vąUnd4< mp

__________ P»9 6 iki 9 vabpdai vafop

PR. Ą. L. YUSKĄ 

2422 W. Maeęiuttt Rt, 
kampai 67th ir Artesian Are. 

Tejefęmf Grovabill 15^5 
Valandą nuo 9 iki 1Į ryto, nuo 2-4 
b 7-9 p6 pietų, seredėms po pievų it 

pedfjiogis p)gą( imiįUrilta

Telęphppe R|ndolph 67|T i 
Vakgrob 2151 W. 22nd St. nuo 6-9, 

Telepbone Roosevelt 9090 'į 
Namie 8-9 ryt« TO' Rapnblk >600

JOSEPH L GRISH 
Lietuvi! Advokatas 

♦4Ufc«4r .
TT"" ■ ■ 'l'T. I. 'T' ■■'■"■Į",-..................   ■,(

J. P. WAĮTCHES 
ĄPVOKatas

52 E. 107tb St. — prie Micbigan Ava. 
Tet Pullman

S. W?od jįt

N

dantis yra nelvarus, tai jus no-*

tam žmogui. O

turinčias

Tas palen; 
kada baktei t 

,a. • Ir Literine 
taipjau labai veikminga 
priltidime šalčio. 7 
studijavimas 102 itn°ni'4 fai« 
kf 3’4 Žiemos njlnesių pa- 
M. *ad ^tie. kąjiė plauni 

turėjo H 
Įengvesnius 

n esi p Jovė.



6 iftjt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ ... !..U

Dėdės Šerno dešim
ties metų mirties sti- 
kaktuv. paminėjimas

Kelctas dešimčių metų atgal 
mums, lietuviams, net žemes- 

. uis mokslas ne visiems buvo 
prieinamas. Bot dėde šernas 
turėjo laimes baigti universi
tetą.

Jo laikuose slėgė mus sun
kus caro despotizmas. Jauno 
moksleivio sieloj buvo noro 
darbuotis apšvietos dirvoj ir 
teikti liaudžiai žinijos iš vi
sų gyveninio sričių, o labiau
siai iš gamtos mokslų.

Kaip žinome, jo parašytos 
knygos yra mokslinės. Tiesa, 
reikia pasakyti, kad didžiu
moj jo parašytos knygos yra 
vertimai iš kitų kalbų. Bet 
anais laikais niekas nerašė to
kių knygų lietuviams, tad šer
nas tuo ir užsitarnavo pagar
bą musų tarpe. Musų išeivija 
anais laikais buvo sveikiausia 
musų tautos dalis; visi jauni, 
tvirti, drąsus, pilni gyvumo, 
siekią apšvietos. Todėl litera
tūrai platinti dirva buvo plati 
ne tik Amerikoje, bet ir ki
tur.

Kaip laikraštininkas, dėde 
šernas buvo liberališkas, pla
čių pažiūrų, ne fanatikas. Jo 
redaguojama “Lietuva” Chi- 
čagoje buvo visų pažangesnių 
lietuvių skaitoma ir mėgia- 
rha. Tai yra kita jo, kaip vi
suomenes švietėjo, darbo gera 
ir rimta dalis. 4

Apie paskutines šerno gyve
nimo dienas gal kas kitas ge
riau žino. Vienok reikia pasa
kyti tai, kad vargingiau joks 
kitas žmogus negali užbaigti 
savo dienas, kaip kad dėdė 
šernas jas užbaigė.

Mes jo savo tarpe jau ne
beturime. Jam pągirimai da
bar nieko nebereiškia. Bet jo 
darbai už save kalba.

Šerno fondo komitetas

Lietuvių visuomenė negalė
jo šerną užmiršti. Jo kųnas 
buvo palaidotas adv. F. J. Ba- 
gočiaus lote; mat, neturėta lė
šų, kad nupirkti šernui lotą 
tautinėse kapinėse.

Šerno Fondo Komitetas su
siorganizavo iš visuomenei ži
nomų veikėjų, kurie perkėlė 
jo kūną į dabartinę vietą ir 
pastatė toj vietoj gražų pa
minklą. š. F. komitetas daug 
sunkaus darbo turėjo, daug 
dirbo, bet galutinai atsilyginti 
už paminklą neištesėjo. To
dėl komitetas turės dar pusė
tinai padirbėti, kad gražiai ir

teisingai atlyginti paminklo 
skolą.

Sekmadienis, rugsėjo 11 d.
Ateinantį sekmadienį, rug

sėjo lt dieną, apiė 2 valandą 
po piet lietuvių tautinėse ka
pinėse įvyks dešiĮhttes metų 
sukaktuvių paminėjimas nuo 
dėdės šerno mirties. Netenka 
abejoti, kad lietuvių visuome
nė skaitlingai dalyvaus šiame 
paminėjime.

Programas bus geras. Kal
bės “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis, “Sandaros” re
daktorius M. Vaidyla, Dr. 
Graičunas, adv. K. Gugis ir 
gal keli kiti. Prie to, dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn p. Steponavičiui va
dovaujant, dainuos solo gerai 
žinomas dainininkas p. Rim
kus; gros p. J. L. Grušo or
kestrą* Peoples Furniture 
Kompanija tai dienai įves 
prie paminklo garsiakalbius, 
kad butų visiems aiškiai gir
dėtis kas kalbama ir dainuo
jama. —K. J. S.

čiai talpinę tlniversal banke 
garsinimus, o “Vilnis” netalpi 
nusi (tur būt, kad negavo). 
Tolinu jis pranešė, kad “Vil
niai” gręsiąs pavojus iš priešų 
pusės ir kad darbininkai turė
sią ją gelbėti, i 
yra 
lą špulką sunaikinti, tai buvo 
gerai, o kada “Vilhiai” kasant 
korno užmina, tai šaukia “ge- 
vilt!” •

Kad darbininkai “Vilnį” pa
laiko, tai nėra abejonės. Vienok 
ar nevertėtų tiems patiems dar
bininkams tokius laikraščio ve
dėjus šluoti j šuikšlyną, o jų 
vietoj pastatyti kitus? Gal ki
ti sugebėtų ją tinkamiau vesti. 
Nes juk reikia suprasti, kad no 
visi tamsuoliai gali laikraštį re
daguoti, 

i • t

Paskui buvo skaityta rezoliu
cija prieš “Vilnies” “skriaudė- 

Balsavome visi; “už”, o

Matote, kaip 
Vilnis” užpuolė tu-

Roseland
Piknikai

Sekmadienį, rugsėjo 4 dieną, 
Washington Heights miškely 
Stasys Sudentas buvo surengęs 
bedarbiams pikniką, kuris pa
vyko gana' gerai. Visi bedar
biai buvo dėkingi p. Sudentui 
už (tokį gerą pikniką. Ir kur 
gi čia nebusime dėkingi, nes 
visko buvo, ko tiktai norėjo be
darbio širdis—ir skanių senvi- 
čių, ir šalto alaus, ir papso ir 
dar kitko. Viskas teikta vel
tui, tik valgyk, gerk, čia muzi
kai grojant šok arba sėdėk pie
voj ir gerėkis ganytos gražumu.

jus” 
vienas net ranką pakelė. Ną? o 
toliau tai verkšleno aukų “Vil
niai”. Kiek jų surinko, nepa
tyriau, nes mėginimas patirti 
butų buvęs darbininkų išdavi
mas. . ' " ‘ ■

Paskutinis programe buvo 
Kvedaro vedamas choras,'* Su
dainavo keturias daigas. Neku
rtos dainos išėjo žemiau kriti
kos. Pavyzdžiui, vieną dainuo
ja, sumini darbininkus ir pas
kui kažin kaip padaro lojimu, 
kad iš toliau klausant girdisi 
tik am, am; be to, ir melodija 
nieko bendro neturi su darbi
ninkų judėjimo upu.

Kita daina, buvo angliška. Dai
nuoti ją leido tiems, kurie mo
ka angliškai. Vedėjas visus dai- 
norius išskirstė, o pats liko vi
dury. Kam tą jis padarė, su
pratau tik vėliau, nes po kiek
vieno punkto girdėjosi žodžiai; 
panašus šiems: “Faiit laik hel”. 
Tuos žodžius minėdami visi 
gniaužė kumščius ir kėlė jas 
aukštin. Iš šalies žiūrint at- 
rodė, kad dainoriai lyg pamišę 
butų.

Chorelis visai menkutis, vie
nok Kvedaras tyįsgi sugeba jį 
šiajp taip suderinti, u

Paskutinis programe buvo In
ternacionalas. Liepta dainuoti 
visiems vienu balsu. Taigi ir 
dainavo, kurie balsus turėjo, o 
kas neturėjo, tai kalbėti, atkal
bėjo. Tuo programas ir užsi
baigė—-Bedarbis.

GERIAUSIA 
VIETA PIRKTI

RADIOS, 
RAKANDUS, 

ELEKTRIKINIUS 
ICĘ BOX 

ELEKTRIKINES 
SKALBIMUI 
MAŠINAS, 
DULKIŲ 

VALYTOJUS

JOS. F. SUDRIK
? INC.

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

Chicago, III.

Šaly minėto pikniko buvo ir 
“Vilnies” išvažiavimas, čia tai 
jau rodėsi tikras meksvilas. 
Vieni kokius nors lapelius siu- 
lijo pirkti, kiti—tikietus, treti 
už knygelę 5 centų vertės rei
kalavo 20 centų. Tik vienas 
didžiausias “Vilnies” galva įsi
lipęs į vežimą su savo šaika 
lošė ramiai pinaklį ar ką kitą.

štai ir “programas” prasidė
jo. Tūlas vaikinukas pasilipęs 
ant kelmo kažin ką angliškai 
paburzdulijo. Bet mažai kas į 
kalbą dėmesio kreipė, tai pats 
sau ir užbaigė kalbą. Kitas iš 
eilės kalbėjo anais laikais pa
skelbęs “spykeris”, kuris visą 
svietą suvarstydavo ant dešim
ties pirštų. Pasilipo jis ant ve
žimo ir suminėjo inteligentus. 
Pradėjo kalbą tuo, kad inteli
gentai pabėgę nuo jų ir jau 
daugiau jų nebesą. Bet, girdi, 
ir be jų galima apseiti.

Su ta mintimi tai aš ne visai 
sutinku. Dar, rodosi, Kapsu
kas ir Angarietis butų lyg pa
našus į inteligentus. O ir An
drulis kai kada prakalbą saky
damas : Patrinkite, draugai, ke
letą metų universiteto suolus, 
kaip aš esu trinęs. tai tada su
prasite, kas yra mokias ir kaip 
reikia kovot už darbininkų rei
kalus.

Gal Andrulis ir sėdėjo uni
versiteto suole, bet kiek jis mo
kslo pasisėmė, tai labai abejo
tina.

Bet grįžkime prie to spyke- 
rio kalbos: žinoma ,pagal šiam 
čių ir padų prisiuvimas, pagal 
kalbėtoją buvo ir jo kalba 
Kaip jis pats kartą savo drau 
gams yra pareiškęs: Jeigu ne
žinai ką kalbėti, tai rėk, strak
sėk, tuomet visi sakys, kad esi 
geras kalbėtojas. Jis ir šį kar
tą tą savo paprastą metodą 
vartojo

Trečias iš eilės kalbėtojas bu
vo perstatytas koks tai Joni- 
kis, ar kas kitas. Kadangi pro
gramo vedėjas žuvies balsu 
perstatinėjo, tai sunku buvojo 
kalbą suprasti. Joniko ir Ju
kelio mokslingumo neapsiimu
spręsti, kadangi Jukelis gali. derbiams. Kiekvienas bedarbis 
daug geriau rėkti, o ir vikriau gavo po 10 bilietų, o kai pri- 
straksėti. Vienok Jonikio kalbą truko, tai gavo ir po kitą de- 
lengviau buvo galima suprasti, šimtį, už kuriuos galėjo gauti 
nei Jukelio. Jisai pasakė, kad. gerti ir valgyti.
visi Chicagos lietuvių laikraš Jfą paėi^ d‘

Parsiduoda Dr. Ka 
raliaus knygynas

bių įiikniko bUVo siįrehgtas 
kom-fošisttj junintkiiš. bet kad 
visa publika', kurtos buvo kole
tas tūkstančių, dalyvavo bedar
bių piknike, tai komisarai sn 
savo ta voru Idridžtojb tarp be
darbių pardąvinėli neva litera
tūrą. Bet ir šiš biznis jiems 
nesisekė, ries nė, pA'sium 
te juos kur kitiir Biznį daryti. 
Taip komisarai, nosiš tiūleidę, i>- 
aimanavo, kad biznis brastas.

Visa publiką dalyvavusi be
darbių piknike 
pradėjo trokais važltibli į Stru 
milo svetainę.
prie geros J. Vdrputo muzikos, 
užkandžiai, gėrimai—ir viskas 
veltui. O kurie prie langelio 
pirko tikietus, tai tie patys ti- 
kietai buvo gėri lt prie. baro.

Svetainė taip prisiį)iioč, kad 
ir šokti mažai vietos bebuvo. 
Visi jautėsi linksmi. Bedarbiai, 
kada pradės kiir dirbti, neuž
mirš Sudento, lieš dar nė vie
nas biznierius nėrk taip pavai
šinęs jų, kaip Šitdentaš, kuris 
nesigailėjo kaštų, kad tik visi 
butų patenkinti.

Reiškia, vasįtds Šėiono pa
rengimus užbaiįėmė bedarbių 
pikniku. Dabai’ pradėsime 
ruoštis - prie žiemos šėzono pa
rengimų. Pirmas toks paren
gimas įvyks rugsėjo (Septem- 
ber) 17 dieną, kaip afidhi’ymas 
—Grand Opening— haujai iš- 
dekoruotos Striimilo svetainės. 
Jį rengia žinomas Vlėtos biznie
rius p. Antanas Balčtmas. Sis 
biznierius taipgi yrk žinomas 
kaip at jaučiąs biednuomenę 
žmogus, kuris vietiokiū ar kito
kiu budy .pagelbsti biedniems. 
Jisai remia ir dailės organiza
cijas, suteikdamas joms savo 
išpuoštą svetainę, prie kurtos 
išpuošimo per vasarą dirbo ke
letas darbininkų. Balčunas ne
sigailėjo kaštų,’ kad padaryti 
svetainę tinkamą visokiems pa
rengimams/

Taigi A. Balčunas prašo visų 
vietos ir apieiinkės orghnizaci 
jų rugsėjo 17 dieną (šeštadie
nio vakarą) neruošti parengi- 
mų< kad vieni kitiems nepakenk
tų ir kad visi tttrėtų progos pa
matyti naujai Išpuoštą svetai 
n,ę, > .ku.ji;i’ pipk&otpet , neatrodė 
taip gražiai kaip dabar j ’’ į j jį

Įžanga ■ į šįs parengimą bus Vi
sai pigi, ir Ytoti' bedarbiai galės 
ateiti ir pasilinksrųinti. O h 
(Verta paremti^tokį- bizrtierių, 
kaip A. Balčunas. c

—Senas Antanas.

Steponavičių šeimy
na sugrįžo iš 

atostogų
■....... . ■■ 4. 1.1—

/. ■ .

energijos dirbti—mokinti 
muzikos

Pilni

apie 5 valandą

0 čia vėl šokiai

Mont ČJaire

Nepamirškite gražaus Lie
tuvių Programo nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš 
galingos WCFL radio sto
ties 970 kilocycles.

P-nas K. Stephens-Steponavi- 
Čius su žmona Anele, musų ge
ra dainininke, ir broliu George, 
vakar sugrįžo į Chicagą, pra
leidę trijų savaičių atostogas 
paš savo tėvus Brocktone, Mass,

P-nas Steponavičius sako, 
kad jie visi turėję labai sma
gias vakacijas, ąerai pasiilsėję 
ir dabar visi trys, stengsis dirb
ti taip, kad net dulkės ruks.

Sveikinu!—J. 4.

siraše ,11-ka naujų narių ir 
dar tiek yra pasižadėjusių 
prisirašyti ateinančiame susi
rinkime. Girdėjau, jogei dar 
kelios silpniau gyvuojančios 
draugystės daro planus, kad 
prisidėti prie musų. Gerai, 
lauksime, o jei bus galima — 
priimsime.

—SI. Neteki s, Sekr.
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PRANEŠIMAI

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Mn«ų biuras Suteikia patarimui na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendaoninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedaliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

Incorporated
1642 West Division St.

TeL Armitage 2951 ir 2952.

Teisybiečių atbalsiai
Rugsėjo 11 d. įvyks Teisy

bes Mylėtojų Draugystės susi
rinkimas Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 12 vai. dienos.'Na- 
riai-ės, kurie esate skolingi 
už 1932 metus, malonėkite už
simokėti. Pripildžiusieji apli
kacijas musų išvažiavime at- 
slankykitc. Sekretorius 
šauks jus.

. —o—
Pastaruoju laiku daugelis 

teisybiečių sirgo. Nekurie iš 
jų turėjo sunkias operacijas, 
pav., Antanina Paulikiene, 
Magdalena Kanutienė, Valeri
ja Plioplienė ir Ona Martin. 
Visos jos jau pasveiko. Dar 
liko sergantis Pranas Yoman- 
tas ir Petras Kiltis. Veliju 
jiems greitai pasveikti.

' Taipgi jau reikia pareikšti 
gilų sąjausmą musų veik
liam nariui Juozui Yusbkevi- 
čiui, kurio dukterėlės Helena 
ir Florencija turėjo operaci
jas ant tonsilų (tonsilitis). 
Dabar jau baigia pasveikti.

Keletą savaičių atgal tapo 
sunkiai sužeista musų seno 
nario Stanislovo Drigoto mo
teris. Dabar jau sugrįžo iŠ li- 
gonbučio i'r baigia sveikti.

—o—
Nežiūrint sunkių laikų, mu

sų teisybiečių šeimyna vis au
ga. Praeitame šnarinkime pri-

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
seredoje. rugsėjo 7 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pašai po t 
Kliubo susirinkimas įvyks A. Bagdono 
•vet., 1750 So. Union Avė., rugsėjo 
7 d., 7:30 v. v. Visi nariai malonė
kit dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo laikys savo mėnesinį susirinkimą 
seredoj, rugsėjo 7 dieną, 1932 m., 
7:30 cal. vak. Lukštienės svetainėj, 
1500 So.. 49 Avė., Cicero, III. Visi 
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.

Association of Lithuanian Property 
Owners laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, rugsėjo 7 dieną, 7:30 v. v.. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi namų savininkai 
mkalon£kite laiku pribūti, nes randasi 
daug svarbių ierkalų, kuriuos būtinai 
turime aptarti. Kurie pasilikę su mo
kesčiais, malonėkite ant šio susirinkimo 
apsimokėti. R. S. Kunevičia.

Buy gloves with what 
it savęs

NGra reikalo muaeti 6Oc ar 
daužiau, kad rauti rer« dantį 
koiele. LUterine Toott Paate, 
didella tubM parsiduoda ui 
26o Ji valo ir apšauto daa- 
tls. Be to raute sutaupiau 
98. o* kuriuos raUte auslpirk 
U plrltinaltes ar k« kita 
Catnbert Phsr*«ca) Go

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25e

Garsinkitės “N-nose”

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted S t. 

Tel. Victory 4965

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

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

1708 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Radios
50c Į SAVAITĘ. Midgets $8.50. 

Nauji 1932 Pbiko. taipgi Auto Radio 
už pusę kainos. 2332 Madisoh St.

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

CAPITOL RADIO LABORATORY 
1737 W. 47th Street 

Tel. Yards 5809

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI dreiveriai Marųuette 
Wet Wash Laudry.

6553 So. Kedzie Avė

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi suaugusi mo
teris prie namų darbo. Telefonuokite 
po 6 vakare. Lafayette' 3424.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas su ge- 

radžium. Rendos $20.00 menesiui. 3821 
So. Lowe Avė. Tel. Columbus 9248.

Furnished Rooms
IEŠKAU apšildyto kambario South 

Sidėj, prie teisingos ir blaivos šeimy
nos. Geistina, kad pagamintų valgį. 
A. B., 4424 So. Maplewood Avė.

Dr. Karalius buvo didelis 
knygų mėgėjas. Jis nuolat 
pirkdavo visokio turinio kny
gas ir jas skaitydavo. Tokiu bil
du jis sudarė pusėtinai didelį 
knygyną, kuriame randasi daug 
angliškų ir lietuviškų knygų. 
Dabar tą knygyną galima visai 
pigiai nupirkti.

P-nia Karalienė dar porą die
nų pasiliks Chicagoj, o vėliau 
ji išvažiuos kai kuriam laikui 
pas tėvus. Jeigu kas nori na* 
bašninko Karaliaus knygyną į- 
sigyti, tai dabar gali jį apžiū
rėti. Knygynas kolkas randa-- 
si senojoj vietoj—3147 S. Hal
sted St. Už kelių dienų jis bus 
iškraustytas.

Jei kam dabar nebus paran
ku knygyną pamatyti, tai pla
tesnių informacijų galite klaus
ti ponios B. Karalienės laišku. 
Rašykite jai “Naujienų” adre
su.

Didele ekspliozija

Naktį iš šeštadienio J

Roseland
Bedarbių piknikas 

. ! ’ ’ •" ■ A •’ • \

Visiems žinomas Roselando 
biznieriams, Roseland Beyerage 
Co. vedėjas, Stanley Sudentas, 
rugsėjo 4 dieną surengė bedar
biams pikniką Wasbingitoh 
Heights miškely, o užbaigė jį 
Strumilo svetainėje.

Tai buvo specialiai surengtas 
piknikas vietos ir apieiinkės be-

J sek" 
madienį, apie 3:30 valandą, 
įvyko didelė ękspliozija tro
besy adresu 2915 North Neva 
st. Ękspliozija buvo taip 
smarki, kad prikėlė iš miego 
gyventojus dviejų mylių rate. 

Ękspliozija įvyko beismante 
ir sunaikino naują penkių 
kambarių būngalovą įš pama
to. Ji, be to, šūgriovė dų bu
vusiu šalia buingalovu; iš eks- 
pliozijos kilo gaisras ir dar 
daugiau• žaibs' ‘ turtui padarė. 

Sužeista trylika žmonių. 
Ękspliozija išnešiojo stogo 

lentas per ’ pusę bloko ir to
liau. Daugybė lentų buvo įme
sta į artimus įnedŽius ir pasi
kabino tarp šakų.

To bungalovo, kuriame įvy
ko ękspliozija, visa Šeimyna 
buvo išvažiavuši atostogoms 
į Milės, Mich. ’ 
j Sakoma, kad ekspliozija bu
vusi keršto feet įvykis
tyrinėjama. &įšta gazolino 
kenas, o tai ^oilosi liudytų, 
kad tą ken£ turėjo khs nors 
padėti čia pirrii ekspliozi j ai 
įvyksiant. —-Kaimynas.

y__ ——

Anglų kalbos pamo
kos

Anglų kalbos pamokos Henry 
Booth setlemente prasidės žie
mos sezonui, pirmadienrugsė
jo 12 d. Pėmpkpę bus duoda
mos nuo 7:20 valandos vakaro 
Vieta-r-701 14 Piaęe. Pa- 
mokos b.us duudAmos veltui,....

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

4. . •-
Be mokslo supku gyventi, ypač Ame

rikoje Gyvenimas priverčia mokytis 
netik senius/ nekalbant jau apie jaunuo
liui Geriausia lietuvių mokykla viso, 
Chicagoj yra Amerikos Lietuvių Mo
kykla. Čia pagal naują mokinimo 
būdą išmokinama į trumpiaurią 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

CLASSIRED APS.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai namas su 
bizniu, čeverykų taisymo šapa arba at- 

j skirai. 
' išdirbtas 
davimo,

v , •

iš 
9

Petor Conrnd 
į Fotografuoju' jūsų na 
I muose arba studijoj 

I «023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.)

Re». 730 W. 62nd St 
b, Tel., Englewood $840

Petras Wolteraitis 
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo, fcfauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutch $7.00, 
Valves grainihame $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 — A

Lafayette 1329 c 
4357 So. VVashtenavr Avė., 

katppas 44 ir Washtenaw

DR. B. STEVENS
i. MARSHALL FIBLD ANNEX

24 North Wabaph Avė., 
Suite 1134-1136 Tel. Central 3588 

Aš specializųojuos sekamose ligose 
Be Operacijos

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

Aš vartojo- naują sėkmingą meto
dą gydymui galvos odos ir augini
mui plaukų. , ,

VISOS' kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujah sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki 12 d, ir 3 iki 6 v. 

Nedaliomis pagal sutarimą.

Furniture & Fixtures 
 Rak andai-I taisai

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

. J. ŽVIRBLIS 
941 W. 33 PI.

2*4 AUGŠTO mūrinis namas, gera 
vieta, bargenas. Turiu paaukoti. Tin-KARPETAS, importuotas .9x12, la

bai geram stovy, $35.00, taipgi karna vieta rooming auzai. Telefonas 
“drėpsus”, pigiai. Ardmore 10544. lAlbany 7427.

DABAR YRA LAIKAS GARSINUS
* < D ' ; ' •

Jums Nereikia Atvažiuoti
JEIGU TURI— 
automobilį, namą, lotus, 
ūkį, biznį, rakandus, šė- 
rus ar bonus, parduoti. 

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

PASISKELBKITE Į 
“NAUJIENAS”

Skelbimų kainos yra nu
pigintos ir dar sykį nupi
gintos!

Turite pamėginti, kad su
žinojus kokius gerus re
zultatus duoda Naujienos*




