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Virgil Havorka, kuris ir iš lie 
tuvių nemažai pinigų išvilio
jo, tapo atiduotas teismui. 
Reikalauja $50,000 kaucijos
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TRYS ŽMONĖS ŽUVO LĖK
TUVUI SUSIDAUŽIUS
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3uvo kviečiamas liudyti dėl De
troito bankų užsidarymo, bet 
sakosi nieko svarbaus neži
nąs

m

Svarstymuose yra atstovauja
mas 429,121 smulkmeniškos 
sankrovos. Johnson vėl įspėja 
apgaudinėtojus

prieš mirtį jiems 
jį nužudęs sūnūs 
sužeistasis vijosi, 

nepavijo. Jonui

''C rv

NEW YORK, r. 22.— Apskai
toma, kad šiais metais Ameri
koje bus parduota apie 1,500,- 
000 automobilių,—du syk dau
giau negu pernai.

STOCKHOLM, r. 22.— Kad 
sumažinti anglių importu, atei
nančių žiemų viešosios įstaigos 
Švedijoje bus kūrenamos mal
komis.
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ST, LOUIS, Mo., r. 22. -r-Dar 
du žmonės mirė nuo miegamo
sios ligos. Ikišiol nuo tos ligos 
mirė jau 14 žmonių. 149 žmonės 
dar tebeserga. 1739 SO. HALSTED ST
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VIENNA, r. 22. — Daugiau *—«— • — 
kaip 1,000 rinktinių heimwehr I žemės.
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Ir Sankrovininkai 
Turės Kodeksą

Ind. administracija 
svarsto kodeksą 

sankrovoms

WASHINGTON, r. 22. — ln- 
dustrinė administracija pradėjo 
svarstyti kodeksų smulkmeniš
koms — retail sankrovoms. 
Svarstymai eina dėl algų ir dar
bo valandų taše sankrovose. 
Svarstymuose dalyvauja atsto
vai 429,121 sankrovų.

Atidarant sankrovininkų pa
sitarimus kalbėjo industrinis 
administratorius Johnson, kuris 
vėl įspėjo sankrovininkus ir vi
sus pasirašiusius kodeksų, kad 
jie turi tų kodeksų pildyti, nes 
jį laužydami ir apgaudinėdami 
publikų jie gali susilaukti “eko
nominės mirties”.

“Aš žinau, kad yra daug ban
dymų apeiti tų paukštį (mėli-

nųjį arų—NRA. ženklų)”, sakė 
Johnson. “Bet jų laikas ateis 
ir kada bus tikrai (rodytas pri- 
gaudinėjimas, Mėlinasis Aras 
bus išimtas iš nusidėjusio san- 
krovninko lango ir o nusidėji
mo aplinkybes bus plačiai išgar
sintos”.

Įspėjęs dėl galimo praradimo 
ženklo už nepildymų kodekso, 
Johnson pridūrė:

“Mes nekalbame apie boikotų. 
Mes kviečiame visus pirkti iš 
Mėlinojo Aro sankrovų. Jei tai 
yra boikotas, jus galite jį 
toti.

“Kada žmogus atsisako 
operuoti, jis užgauna kitų
nierių ir sudaro tas sąlygas, ku
rias šis planas siekiasi panai
kinti”.

Automobilių kodeksas dar nė
ra paruoštas. Daugiausia ginčų 
yra dėl darbininkų teisės orga
nizuotis į unijas.

Taipjau dar nėra paruoštas ir 
angliakasių kodeksas.

Kelių kitų mažesnių industri
jų kodeksai irgi tebėra svars
tomi.

Penki žmonės už
mušti traukiniui už
gavus automobilių
CHICAGO.—Trys žmonės Ir 

du vaikai liko vietoje užmušti 
New York Central traukiniui 
ties Chesterton, Ind., ant Dunes 
kelio “detoure” užgavus auto
mobilių.

Užmuštasios moterys iš pas 
jas rastų popierių kol kas žino
mos tik kaipo Christine, Mary 
ir Magdalene MacDonald iš Al
berta provincijos, Kanadoj. Vai
kai—berniukas ir mergaitė, 9 
ar 10 metų amžiaus, tebėra ne 
žinomi.

šeši žmonės sužeisti
šeši žmones liko sužeisti, su

sidūrus prie 79 ir Harlem gal
vių trims automobiliams iš tri
jų valstijų. Visi sužeistieji ta
po nugabenti į šv. Kryžiaus li
goninę. Vienas sužeistųjų, 
Frank liuli iš Pittsburgh, Pa., 
galbūt ir mirs. Jo žmona taip
jau sužeista. Antras automo
bilius buvo Rex Hollevvell iš 
Pueblo, Colo. Trečias auomo- 
bilius bu*vo iš Riverside. Pasak 
liudytojų, Hull nesustojo prie 
79 gatvės ir įvažiavo į Hollo- 
well automobilių. Abu atsimušė 
į trečių, Riverside, automobilių, 
kuris buvo sustojęs prie kryž
kelės.

PALO ALTO, Cal., r. 22. — 
Farmeris Ciatti gavo pakvieti
mų stoti j teismų už greitų va
žiavimą automobiliu. Į teismų 
jis nestojo, negi neprisiuntė pa
siteisinančio laiško. Vieton to 
teisėjas nuo Sciatti gavo dėžę 
obuolių. Gavęs obuoliui teisė
jas nusprendė: ‘‘Pabauda užmo
kėta, byla panaikinta”.

te

Chicagai ir aplefinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

. Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7> 
40.

Prasidėjo Socialistų 
Internacionalo 
suvažiavimas

PARYŽIUS, r. 22.— šiandie 
Paryžiuje prasidėjo labai svar
bus socialistų ir darbininkų In
ternacionalo suvažiavimas. Svar
bus tuo, kad Internacionalui 
teks svarstyti krizis tarptauti
niame darbininkų judėjime, fa
šizmui įsigalint daugelyje ša 
lių. Valstybių viduriniuose gi 
santikiuose eina didelis persi- 
laužymas, kuris gyvai paliečia 
socialistus.

šiame suvažiavime nėra at
stovaujama Vokietijos socialde
mokratų partija, kuTi buvo vie
na iš stipriausių socialistų In
ternacionale, bet kuri dabar yra 
uždaryta, Vokietijoje įsigalėjus 
naziams ir jų nuožmiam tero
rui.

Iš žymiausių socialistų vado
vų suvažiavime dalyvauja Emile 
Vandervelde iš Belgijos, Dalton 
iš Anglijos ir Leon Blum ir Re- 
naudel iš Francijos.

Svarbiausias kalbėtojais šian
die buvo Dalton, kuris kalbėjo 
apie naujų Vokietijos ginklavi
mąsi ir apie Vokietijos ir Aust
rijos santikius. Renaudel gi aiš
kino kodėl Francijos socialistai, 
priešingai socialistų tradicijai, 
balsavo už Francijos biudžetų.
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ŠIAME TROKE ŽUVO ŠEŠI žMONeS, 12 ŽMONIŲ SUŽEISTA

B B ŠŽOO

žmones liko vietoj užmušti ir 12 sunkiai sužeisti, kai šį trokų ties South Bend, Ind., 
užkliudė kitas didelis trokas ir nuplėšė visa jo šonų. Nelaimės laiku šiame troke buvo 30 
žmonių, daugiausia iš Wakarusa, Ind., kurie gryžo iš Chicagos pasaulinės parodos. Trokų 
valdė Charles H. Laughlin, iš Osceola, Ind. (kertėj). Užkliudęs trokas pabėgo nesuteikęs pagel
ios. Tečiaus trokas ir jo šoferis tapo sugauti Chicagoje ir sugrųžinti j South Bend, kur jie 
jus atiduoti teismui.

GjREAT FALL ,Mont., 22.— 
Lakūnas Buck ir du jo pasa- 
žieriai, Riley ir jo jauna žmona, 
liko užmušti, kai lėktuvas nu
sileisdamas vietos aerodrome 
užkliuvo už elektros vielų ir sus 
sidaužė.

WASHINGTON, r.
Jungt. Valstijos pradėjo oficia- 
les derybas su Colombia, Pietų 
Amerikoj, dėl prekybos sutar
ties. Nepavykus Londono eko
nominei konferencijai, Jungt. 
Valstijos yra nusitarusios dau
giau domės kreipti į išvystymų 
prekybos su Pietų J-----
respublikomis.
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čerkausko bylos tardymas 
’ . baigtas

Jau* baigtas tardymas buvusio 
::inansų ministerijos paskolų 
skyriaus valdininko p. čerkaus- 
ko byloje, čerkauskas prisipa
žino išeikvojęs pinigus ir su
klastojęs ministerių kabineto 
nutarimų.

Kadangi čerkauskas neturi lė
šų užstatui duoti, jis pasiliks 
kalėjime iki teismo.

Austrija siunčia ka 
riuomenę Vokieti

jos pasienin

No. 198

Nužudė tėvą, kad nepa- 
vedė ūkio valdyti

Hooveris atsisako 
liudyti dėl užsi
darymo bankų

1 1 "t r -

DETROIT, Mich., r. 22. — 
Teisėjas Keidan, kuris tyrinėja 
Detroito bankų užsidarymų, ra
gindamas senatoriaus Couzens, 
pakvietė liudyti dėl bankų už
sidarymo buvusį prezidentų 
Hooverį.

Tyrinėjimuose dviejų didžių
jų Detroito bankų užsidarymo, 
turis paskui privertė preziden
tų Rooseveltų uždaryti bankus 
visoje šalyje, senatorius Cou
zens dėl tų bankų užsidarymo 
kaltino kitus bankierius, ir pa
čių Hooverio valdžia. Esu to 
jankų krizio butų buvę išveng
ta, jei valdžia butų laiku veiku
si. Bet valdžia nieko neveikė, 
nors jau pernai žinojo, kad ban
kai yra neišsimokantys.

•Senatorius Couzens iškėlė 
rimtų kaltinimų ir patiems ban- 
kieriams. Esu abu bankai išra- 
šinėdavo vienas kitam čekius, 
kad tuo suklaidinti bankų egza
minuotoj us ir paslėpti savo ne
paprastai silpnų stovį. Taip 
buvo išrašyta čekių ant $6,000,- 
000, kad parodyti, jog abu ban
kai turi po $6,000,000 daugiau 
pinigų, negu jie ištikrųjų tu
rėjo.

Hooveris atsisako liudyti
PALO ALTO, Cal., f. 22. — 

Buvęs prezidentas Hooveris at
sisakė priimti pakvietimų at
vykti į Deroitų ir asmeniškai 
liudyti dėl uždarymo dviejų De
troito didelių nacionalių bankų.

Telegramoje prokurorui Toy 
buvęs prezidentas sakosi neži
nąs nieko svarbaus dėl tų ban
kų uždarymo ir kad reikia kreip
tis į kitas įstaigas, kurios gali 
suteikti tikslesnių žinių, būtent 
Rekonstrukcijos Finansų korp., 
federalinio rezervo tarybų, pi
nigų. kontroliuotojų ir k. Jis gi 
pats pirmų žinių neturys ir to
dėl jam neapsimokėtų važiuoti 
J Detroitu.

CHICAGO. — Trys žmonės 
skaudžiai apdegė gaisre rakan
dų krautuvėj 4949 N. Crowford 
Avė., pirm juos spėjo išgelbėti 
ugniagesiai. Du ugniagesiai 
pritroško. Jie gyveno virš san
krovos ir gaisras buvo atkirtęs 
jų pabėgimų. /Nuostoliai siekia 
$25,000.

7 žmonės užmušti 
trokui įvažiavus 

Į traukinį
LUMBERTON, N. C., r. 22. 

—Septyni žmones liko užmušti 
vietoj ir penki sužeisti, keturi 
jų gal mirtinai, tabako trokui 
iš Deep Run įvažiavus į pa- 
sažierinį traukinį Fairmont 
kryžkelėj.

Prie Austrijos sienos 
renkasi 6,000 nazių

PARYŽIUS, r. 22. — Iš Aust
rijos .gaubta žinių, kad apie 6,-» 
000 Austrijos nazių, kurie pa
bėgo į Vokietijų, kai jų partija 
liko uždaryta, dabar šautuvais 
apsiginklavę- renkasi Vokietijo
je, prie pat Austrijos sienos. 
Prisibijoma, kad jie gali pra
dėti daryti puolimus per sienų, 
ar net ir bandyti ginkluotų in
vazijų.

Nežiūrint talkininkų protesto, 
Vokietija nepaliauja pulti Aust
riją per radio, nors ji buvo pri
sižadėjusi to daugiau nedaryti.

>

Atidavė grand jury 
taksų mažinimo 

prigaviką

TOKIO, Japonijoj, r. 22. — 
Japonija deportavo Alexander 
Bruckman iŠ Cleveland, O., už 
tai, kad jis yra taikos šalinin- 
kas-pacifistas. Tokie žmonės 
Japonijoje yra nepageidaujami.

* •
Švedija kūrens malkomis

kareivių tapo pasiųsti j Bava
rijos pasienj, kai Austrijos 
žvalgyba pranešė, kad Vokieti
jos naziai planuoja daryti puo
limus per sienų.

Taipgi gauta žinių, kad na
ziai planuoja vėliau padaryti ir 
didesnę invazijų. Jau buvo daug 
žinių, kad per Bavarijos sienų 
buvo šaudomi Austrijos karei
viai, kas dar labiau pablogina 
santikius tarp Austrijos ir Vo
kietijos.

CHICAGO.—Virgil Havorka, 
kuris buvo areštuotas rugp. 18 
d. savo ofise vidurmiesty, tapo 
atiduotas grand jury už pri- 
gaudinėjimų žmonių ir priėmi- 
nėjimų pinigų duodant melagin
gų prižadų sumažinti taksus. 
Ant jo ofiso durų buvo užra
šas: “Property Ownfcrs’ Coun- 
sellor Service”. Iš jo reikalau
jama $50,000 kaucijos.

Prieš teisėjų Green buvo at
vesti astuoni liudytojai, kurie 
liudijo, kad Havorka prižadėjo 
jiems sumažinti taksus kartais 
net iki 60 nuoš. ir už tų paėmė 
pinigus.

Tarp tų liudytojų buvo lietu
vė našlė Mrs. Julia Sulkunas, 
3125 W. 39 S., kuri liepos 12 
d. įdavusi Havorkai $320, kad 
jis sumažintų jos taksus. Te- 
čiaus nors jis pinigus ir pa
ėmė, bet taksų nesumažino.

Kita liudytoja buvo Mrs. Kat- 
herine Siedlinski, 4108 S. Fran- 
cisco Avė., kuri įdavė Havorkai 
$350 ir nieko negavo.

Teisme išsiaiškino, kad ir pir
miau Havorka buvo baustas už 
prigaudinėjimus ir pinigų iš
eikvojimų, bet abu sykius buvo 
paleistas “pataisai”.

NEW YORK, r. 22. — Vals 
tijos legislatura priėmė guber
natoriaus bilių, skiriantį mirties 
bausmę žmogvagiams, kurie iki 
teismo nebus grąžinę išvogtų), 
žmogų.
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Nušovė alaus par 
davėją

CHICAGO.— James Spencer, 
buvęs mažas gangsteris, o, pa
staruoju laiku alaus pardavė
jas, tapo nušautas gatvėje prie 
Belmont ir Sheffield gatvių. 
Nušovė jį George (“Chief”) 
Redston, buvęs jo draugas, taip
jau savo laiku tarnavęs kaipo 
pranešėjas “secret six” komite
tui, kuris buk kovojęs su kri
minalistais. Jis sakosi nušovęs 
Spencer savo apsigynimui, nes 
jis buk norėjęs paimti jį “rai- 
dui”, bet liudytojai sako, kad 
nieko panašaus nebuvę. Esą 
Redston priėjęs, pasakė “A, tai 
tu čia esi” ir pradėjęs Spėnce- 
rį šaudyti.

Žiežmarių valsčiuj Pakereiš- 
kių kaime liepos 23 dienų apie 
14 valandų rastas keliais revol
verio šūviais peršautas 65 metų 
ūkininkas Jonas Šidlauskas, ku
ris bevežant apskrities ligoni
nėn mirė. Šidlausko nužudyme 
įtartas jo 22 metų sūnūs Vin
cas, kuris neužilgo buvo suim
tas ir padėtas Kaišiadorių ka
lėjimam

Sulaikytasis kaltę neigia, ta
čiau visos aplinkybės ir blogi 
santykiai su tėvu, kalba jo ne
naudai.

Vincas Šidlauskas prieš metus 
apsivedė ir gavo kraičio 8 ha

> Tačiau tokiu kiekiu ne
norėjo pasitenkinti ir visų lai
kų reikalavo, kad tėvas jam 
pavestų savo 6 ha Žemės ūkį.

Tėvui nesutikus—jau pereitų 
vasarų buvo smarkių ginčų ir 
sunUs tėvų smarkiai apkūlė pa
darydamas daug žaizdų galvoj 
ir kūne. Tėvo gailestinga šir
dis—apie įvykį niekam neprane
šė ir sunui dovanojo.

Sunaus gi širdy užsidegė 
keršto jausmas ir mintis juo 
nusikratyti. Vincas įsakė savo 
žmoni neklausyti tėvo, pats nuo
lat stengėsi privesti prie ginčų.

Prieš savaitę iš tėvo griežtai 
pareikalavo leisti jam ūky šei- • 
mininkauti, arba jis iš ūkio iš
eisiąs. Tėvas su sūnaus pasiū
lymu besutiko. Pastarasis iš 
namų išėjo, matomai tam, kad 
pasirengtų suvesti suskaites su 
tėvu.

Liepos 28 d. pasigirdo keli šū
viai. Subėgę į namus šeimos 
nariai rado kraujuose paplūdusį 
tėvų, kuris 
pasakė, kad 
Vincas, kurį 
bet nusilpęs 
Šidlauskui peršauti širdis, plau
čiai ir viena ranka.

Apkaltino 6 Akron, 
0., bankierius

Talkininkai .palaikys 
Austrijos diktato

riaus valdžią

AKRON, Ohio, r. 22. —Sum- 
mit'pavieto grand jury apkalti
no šešis buvusius viršininkus 
First-Central Trust Co. už ne
tikslų sunaudojimų bąnko pini
gų. First-Central buvo didžiau • 
sias Akron bankas, bet jis ne- 
beatsidarė po prezidento pa
skelbto bankų Uždarymo.

Tarp apkaltintųjų yra buvęs 
prezidentas Cramer, leidęs di
džiosioms kompanijoms išsiim
ti pinigus jau po to, kai pinigų 
išėmimas buvo suvaržytas. Da
bar jis yra vice-prezidentas 
Cincinnati Fifth-Third Union 
Trust Co. banko.

Kaišiadorių apylinkėj paskuti
nėm dienom vėl įvyko eilė gais
rų, kurių priežastys nenustaty
tos.

Onuškio valsč. Kęstučių kai
me sudegė Griguno Izidoriaus 
gyvenamas namas ir kluonas. 
Nuostolių padaryta apie 4,150 
litų. Turtas apdraustas 3,000 
litų..

Mirgelių kaime sudegė And
riaus Arlausko gyvenamas na
mas ir du tvartai. Gaisras pa
darė per 11,000 litų nuostolių, 
apdausta tik £,700 litų.

Jukniškių vienkiemy sudegė 
Juozo Stanulionio kluonas 1.- 
855 litų vertės. Apdraustas 
1800 litų sumai.

Taigi—tik per kelias pasku
tines dienas gaisrai padarė per 
16,000 litų nuostolių.

LONDONAS, r. 22. — Vokie
tijos-Austrijos santikiams pa
siekite krizio laipshįo, Franci- 
ja, Anglija ir Italija ruošiasi 
panaudoti Dunojaus ekonominę 
federacijų, kad palaikyti Aust
rijos diktatoriaus Dollfuss val
džių ir neleisti jai sugriūti.

Bus bandoma pakelti ekono
minę Dunojaus šalių būklę, kad 
tuo sustiprinti Dollfusso val
džių. Kartu yra svarstoma 
apie pritaikimų Vokietijai Ver- 
sallės sutarties bausmių, jei 
Vokietijos naziai Dollfusso val
džių nuverstų

B

ZERMATT, Šveicarijoj, r. 21. 
—Du žmonės užsilipo ant 14,- 
800 pėdų augštumo Weisshorn 
kalno ir nukrito 1,200 pėdų, už- 
simušdami vietoj.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.
* Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
Tel. Canal 8500
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ŪKININKAI GINKLUOJASI PRIEŠ ŪKININKUS

KORESPONDENCIJOS

LIETUVOS ŽINIOS

NAUJA

Sergantys

ne

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Šeini ininkystčs kursai 
mokytojams Rietave

Nelaimingas jaunuo
lio romanas su našle

daugiausia 
knabždėte

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ete.

Calka 
amž.,

kiek lai- 
Partijos 
Luzerne

Socialistai pradėjo veikti

Juozą 
lango 
musių

Telšiai turi gerą ku 
rortą

Pasikėsinimas apiplėšti 
kleboną

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speeiaiio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviąfe.

(d) Žemaičiai kurortų at
žvilgiu irgi neatsilieka. Jie se
niai jau turi gražų prie pat 
Telšių, už 3—4 kini., German
to ežerą, kurio dugnas labai NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

bonui pasisekė iš piktadario 
rankų išsiliuosuoti ir išsiliuo- 
savęs jis įbėgo į gretimą kam
barį. Piktadaris tada nieko 
daugiau nedaręs su pagrobta 
kunigo elektros lempute per 
tą patį langą pabėgo.

ciajistų kandidatai negali būt 
dedami ant balotų nominacijo
se, nes rinkimą teises rodo, kad 
socialistų kandidatai praeituose 
lapkričio rinkimuose negavo 
2% balsų. Socialistai pereituo
se rinkimuose gavo 1,943 bal
sus, o rinkimų patvarkymai rei
kalauja, kad socialistai butų gu- 
vę nemažiau kaip 2,100. Reiš
kia, trūksta 157 balsų, kaip ko- 
misioiiierius reikalauja. Bet so
cialistai su tokia komisionie- 
riaus pareiškimu nesutinka ir 
reikalaus, kad butų socialistų 
kandidatai padėti ant balioto no
minacijose.—St Žukauskas.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

(d) Telšių apskrities agro
nomo Tallat Kelpšos pastan
gomis, šią vasarą Rietave 
suruošti pradžios mokyklų 
mokytojoms virimo, buto ruo
šos ir konservavimo kursai.

maudosi, nes 
eiti. Tačiau 

nėra toks gč-

(f> Nakties metu apie 2 v. 
nežinomas piktadaris pas Me
dingėnų bažnytkaimio, Žarė
nų valsčiaus, kleboną kun.

Bakučionį, praplovęs 
tinklelį apsaugai nuo 
ir atsikabinęs langį, 

į klebono miegamąjį ir 
kėsinosi kunigą apiplėšti. Kle
bonas, pajutęs įsiveržurį pik
tadarį, jį apšvietė elektros 
lempute. Tada piktadaris pri
šoko prie klebono ir pervertė 
jį atgal į lovą ir įsakė gulėti, 
kitaip — šausiąs. Tačiau kle-

Calka patrauktas kaltina
muoju neginčija, kad jis Dob- 

dažnai 
i Sla-

Našlš įnylšjos su jaunuoliu, c 
slaptai rengėsi ištėkšti ui 
pagyvenusių našlių. Pavyt 
dalingas jaunuolis išmeti' 
nėjo našlei, o piršlių ark 
liams nupiaustš uodegas 
Pagaliau šunis vienam jau 
nikiui į galvą. Išvadas pa
dargs Kauno apyg. teismas

rovolskienę mylėjęs, 
pas ją užeidavęs, 1 
vinską nešovęs.

Calka pasodintas
dorių kalėjimą; Slavinsko ve 
siuvęs visiškai suardytos.

Prokuratūra Calkai kaltina

Didelis darbininką judėjimas.— 
Nauja angliakasių unija vei
kia.— Socialistai stato savo 
kandidatus

HAMBURG-AMERICAN LINE
■mm 177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mmmmb

Pasąmonės km., Onuškio v 
gyveno našlė, Felicija Dobro 
volskienė, 40 metų amžiaus 
Kaimynistėjc gyveno 
Elferavičius, 19 metų 
žvdu tautvbės.

Ką tik užsibaigė angliakasių 
suvažiavimas Scrantone. Atsi-1 
mesdami nuo United Mine 
Workers of America, angliaka
siai suorganizavo naują uniją 
vardu Anthracite Mine Workers 
of Pennsylvania. Naujos unijos 
viršininkai šaukia masiniais mi
tingus kas dieną po kelis. Kiek 
teko dalyvauti tuose mitinguo
se, tai angliakasių susirenka 
tūkstančiai pasiklausyti prakal

bai didelis ir grąžte. Jame yra 
keliolika kambarių, didele 
sale, gražus balkonas, nuo 
kurdo matytu labai gražus eže
ro vaizdas ir Čia galima gerti 
kavą ar kitką. Be to, kurhau
ze laikomas bufietas. Prie 
Germanto pristatytame vasar
namyje jau keletas šeinių nuo 
lat gyvena, bet 
prie Germanto 
knabžda šventadieniais. Iš 
Telšių į tą kurortą kursuoja 
autobusas. Praeitą mėnesį bu
vo šio gražaus vasarnamio 
iškilmingas atidarymas. Atida
ryme dalyvavo vidaus reika
lų ininisteris pulk. Rusteika, 
Telšių valdininkija ir tukstan 
tinę žemaičių minia.

Tenka pažymėti, kad Ger
manto kurortą aplanko daug 
ekskursijų, užsienio svečių ir 
šiaip žymių asmenų. Visiems 
jis daro gero įspūdžio., Tuo 
telšiečiai džiaugiasi ir did
žiuojasi.

Apsirupinkit Anglimis Dabar
Kol Dar Kainos Žemos

Tie New Yorko valst. ūkininkai, kurie neprisidėjo prie 
pieno streiko, ginkluojasi prieš streikierius ir vežimus su pie
nu siunčia po ginkluota apsauga, kad streikieriai pieno neat
imtų ir jį neišlietų ant kelio. Tarp ginkluotų sargybų tankiai 
pasitaiko ir moterų.

Pirmą kartą istorijoje Socia
listų Partija nominavo savo 
kandidatus j miesto ir kauntės 
valdiškas vietas. Prieš 
ko įvyko Socialistų 
specialė konvencija
County ir nominavo kandidatus 
į visas valdiškas vietas. Be to. 
priėmė rezoliuciją ,kuria einant 
griežtai draudžiama kitų partijų 
nariams naudoti Socialistų Par
tijos vardą. Mat, pasitaiko, 
kad republikonų ar demokratų 
kandidatai, kai nominacijos ne
gauna, tai paskutiniuose rinki
muose eina Socialistų Partijos 
arba kitokiu tikietu. Pav., 
praeitų metų rinkimuose Dr. 
Casey ėjo deni, ir socialistų ti
kietu. Socialistų tikietu surin
ko virš 1,600 balsų. šiemet 
tas bus jau uždrausta. Socialis
tų Partijos vardu galės naudo
tis tie kandidatai, kurie pri
klauso prie Socialistų Partijos. 
Socialistų Partija yra nomina
vus šiuos kandidatus: majoro 
vietai Amos H. Ayers, jis yra 
socialistų organizacijos kauntės 
pirmininkas; konselmonais — 
Benjamin Fax, biznierius ir Er- 
nest H. Carey, anglių ir ledo 
pardavėjas ir vietinio socialistų 
skyriaus sekretorius; į Mokyk
lų tarybą ant 6 metų— Daniel 
Holbrook, dailydė, ir Nathan 
Williams, biznierius; j Mokyklų 
tarybą ant trumpesnio laiko 
—Robert Sialton, garadžio savi
ninkas, ir Samuel Sirotkįn, kre
dito menadžeris; į kauntės kon
trolierių—Paul M. Winter, pa
saulio karo veteranas; pronot- 
hontory—John McGeady, kon- 
traktorius; Clerk of Court — 
Ray Taylor, kaunet bedarbių ly
gos narys; Jury komisionierius 
-4j0rinley Crahall, elektros in
žinierius. Socialištų Partija 
visų kandidatų peteijoms surin
ko reikalingą skaičių parašų. 
Tačiau kauntės komisionierius 
etmetS, pareikšdamas, kad s<h

Calka į Dobrovolskienę kar
štai įsimylėjo, o Dobrovols- 
kienė jo meilės taip pat nenie
kino — vienas kitą mylėjo.

Dobrovolskienė, nuo Cal- 
pasislčpus, vedybų reika- 
tarėsi su kitais. Vienąsyk 
Dobrovolskienę atvažiavo

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia > progą pa
togiai keliauti by kuriuo m^tu sezonu 
Į ABI PUSI, NEW YORKAS-Š'|TFQ.5( 
KAUNAS, TREČIA KLASE

Savaitiniai išplaukimai. yeleiinke-
liais susisiekimas iš Hamburgo.1 Informacir 

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

kos 
lais 
pas 
pirštis Aleksandravos kaimo> 
Butrimonių valsč. gyventojas. 
Oliškevičius. Dobrovolskienę 
OliŠkevičių vaišino, o tuo me
tu Calka, pilnas pavydo, nu
pjovė Oliškevičiaus arkliams 
uodegas ir karšius ir kieme, 
ties grįčios durimis iš revol
verio pradėjo šaudyti. Paskui 
įpuolęs viduriu pradėjo Dob- 
rovolskienei išmetinėti, sako, 
aš su tavim išleidau 1000 lt., 
aš tave myliu ir be tavęs 
galiu gyventi, o tu mane 
vedžoji.

Piršliai Calkos elgesiu did
žiai įsižeidė ir nuo Dobrovols- 
kienės atsižegnojo. Tada prie 
Dobrovolskienės pradėjo pir
štis Alesiškių km., Onuškio v. 
gyventojas Zigmas Slavinskas, 
kelių vaikų tėvas.

Dobrovolskienė įspėjo Sla
vinską pas ją nesilankyti; na
šliai darydavo sutikimus Na- 
varšėnų km. pas Dobrovols
kienės brolį. Mat, ir Dobrovol
skienė bijojo arba slėpės nuo 
Calkos. Pagaliau Dobrovols
kienė susitarė su Slavinsku, 
nerimauja, laksto, bet nežino, 
kaip vestuves sugriauti.

Vieną vakarą Slavinskas 
su savo šeimyna valgo vaka
rienę. Tik pro langą šūvis ir 
Slavinskas krauju apsipylęs 
sukrito. Vyriausias Slavinsko 
sunus greit užgesino lempą, 
kad piktadarys nepataikytų 
šaudydamas toliau. Teisybė, 
supyškėjo dar vienas šūvis, 
bet niekam nekliuvo.

Slavinskas buvo urnai nu
gabentas ligoninėn ir čia pa
aiškėjo, kad jis sužeistas la
bai sunkiai: kulka Slavinskui 
įlindo, pro kaktą, sužalojo 
akies obuolį ir apsistojo vei
do raumenyse. Sužalojimai 
labai sunkus, su pavojum gy-s 
vybei, bet Slavinskas nemirė.

Calkos nusikaltimas aikštėn 
iškilo, kaip ir Žiliaus Olšaus
ką nužudžiusio: vienas pilie
tis tuo metu sutiko Calką be
bėgantį. Calka tą pilietį, revolb 
veriu prigrąsinęs: “jei kam 
pasakysi, kad mane matei čia 
bėgant, tai aš tave nužudysiu, 
be jokio pardonol...”

M. W. of A., 
eina

,• ,-v • '‘S*:- -

Ci^UJ
Telefonas CICERO 311 ■
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ADOMĄS BĘRNADIŽIUS, Suyųįnkjs

GrantWorksCoalYard
16th St. ir 49*th Court,

Kainos kyla ir dar kils. Kils jos ir ant anglies. 
Todėl pirkite anglis dabar, ilgiau nelaukdami. 
Tuo budu* sutaupysite pinigų. Be to, pirkdami 
dabar gausite sausas anglis, kurios sveria dau
giau, nei tada, kada oras tampa nepastovus. Pir
kite anglis iš Graųt Works Coąl Yard, nes tąi 
yra sena ir atsakominga lietuvio įstaigą, kuri ap-

1 . ....
tarnauja tūkstančius lietuvių.

geras, vanduo tyrus, ir kran
tai beveik visi apaugę puši
mis ir eglėmis, čia gražiomis 
vasaros dienomis visuomet 
galėjo matyti nemaža besi
maudančių, ypač pačių tel
šiečių. Nors šis ežeras ir ne
labai toli nuo miesto, bet ka
dangi telšiečiai turi ežerą Ma
stį, kuris skalauja paties mies
to pakraščius, jame, Mastyje, 
daug daugiau 
nereikia niekur 
Masčio vandup 
ras ir tyrus.

Šiemet Telšių verslininkų 
skyrius ėmėsi iniciatyvos pa
statyti poilsio namą — kur
hauzą prie Germanto gražiau
sioje vietoje. Namas išėjo la-

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai,' 
apie savo ligą ąr silpnumą. * 

Vėliausi ir geriausi!
Ii gydymai išgydymui < 
n įvairių kraujo ligų.1 
■ reumatizmo, inkš-' 

tų, pūslės, urina-' 
rių ir visų užkre- 

W čiamųjų ligų. Tai-, 
pgi speciali gydy-i 
mai sugrąžinimui1 
energijos ir stipru- 

y mo be laiko nu-' 
silpusiems asme- ' 
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams, 

žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 

[5 p. m. Nedeliomis 10 a. m. iki 12 
, vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
i tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOO1 )

ĮSIGYKITE TUOJAUS
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

Prieš minėtą angliakasių su
važiavimą Scrantone senosios 
unijos prezidentas John Boy- 
lan plačiai per spaudą pareiškė, 
kad kurie angliakasiai ar Iška
lai siųs delegatus į minimą su
važiavimą, tai bus visi prašalin
ti iš U. M. W. of A. Bet pasiro
dė ,kad John Boylanui nebeliko 
ką šalinti iš 
nes dauguma angliakasių 
su nauja unija. Dabar tik eina 
lokaluose persiorganizavimas. 
Lokalų senuosius viršininkus, 
kurie draugiškai su bosais su
gyveno, šluoja laukan, o jų vie
ton renkama nauja valdyba. 
Naujos unijos prezidentas Tho 
mas Maloney pareiškė, kad su 
nauja unija eina virš 65,000 
angliakasių ir 74 lokalai. Na, o 
su Mr John Boylan liko tiktai 
28,000 ir 24 lokalai. Nauja an
gliakasių unija jau atidarė ofi
są adresu: Public Square De- 
posit and Savings Bank Build- 
ing, 14 floor.

Be to, naujos unijos Penu, 
valstijos angliakasių preziden
tas Rinaldo Cappallini kalba 
ant radio kas sekmadienį iš sto
ties W B AX, 1210 kil. 6“:45 
po pietų apie angliakasių reika-



PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE

RADIO
Kainos Dar ŽemosBudriko radio pro

tko& REALLY
nines

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS

parsiduoda tiktai

Miracle Coat Sale nuo

Lengvais Išmokėjimais

LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

KOŽNAS KAUTAS SU PAMUŠALU

rines

WISSIG,Daktaras

iš oro
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

alaus
THEGEEVUM GIRLS

Kai p skiri džiam os 
kad geriau piestų

Anglų vyriausybė ir mokslo 
pasaulis susirūpinę ateities 
karo perspektyvomis.

Tai bus ne geležies 
ir kraujo, bet dujų ir 

bakterijų karas

Specialistas ii 
Rusijos

IM GOlNGrTO 
SĖT THE* 
TI?aP 1?I<3HT
NOW» |-

bakteri jos, 
pavietrę

Kapitonas 
Pasauliniame kate

Rugp. 27 d. sukanka 25 metai 
nuo vestuvių; rengia paminėji

mą J. J. Spaičio salėje.

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkat

Atdara Kasdien 8 ryto iki (į v., Ketvirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 8:30

SOPE’ TMIS WtLL DOC 
the.work‘- - OURCAT 
HASN'T SHOWN ANY Į 
SPEED FOR DAYS! C

PUIKUS KAILIŲ TRIMINGAI!
POPŲLIAReS MATERIJOS!
ŠAUNIOS MADOS!

Nedėliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L. 970 k., 1-mą vai 
po piet W. C. F.* L. 970 k., ir 1:30 vai. 
po piet W. A. A. F. 920 k.

Ketvergais: 7:30 vai. vakare W. H. F. C. 1,420 k.
Kasdien: 4:15 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

Paslaptis išduota prie 
kaušo.

arba refrigeratoriai, 
tiktai nuo

BARGENAS, 
savo koštu- 

Skubėkite!

Dar viena aludė Town 
of Lake

ruošė, 
rastas

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNĖS

MOTERIM IR MERGINOM 
APREDYKITE VAIKUS SUTAUPOMIS

Prašoma atsišaukti 
auto nelaimėj žuvu
sio J. Narvo duktė

Depozitas palaikys jūsų kauta iki spalio 1-os 
Padėjimas už dyką. '

TOWN OF LAKE. — Du lie- 
tuviai, Julius Balčiūnas ir J. 
Leomas atidarė alinę adresu 
4300 South Wood street. Abu 
yra patyrę biznieriai. Jie par
davinės alų tik po 5-kius cen
tus. Tas ženklina, kad town 
of laikicčiai turės daugiau už
eigų, kur po 5-ius centus gaus 
didelį stiklą šalto alaus.

•— P, G.

išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

nuo

ninio lietuvių gyvenimo daly
vis. Plačiau apie jubiliantus 
parašysiu po sidabrinių vestu
vių atšventinto, o tuo tarpu 
linkiu jiems viso. gero.

— Povilas.

Paskutinis Pardavimas
• AT YDOS!

TRĖSĖ MlCE ARE TEPPlBLE* 
■įWHAT GOOD »S tmat cat r~ 
H D LIKĘ TO KNOW? Į

Jeigu pirksite Budriko Krautuvėj, nes Čia yra pripirkta 
daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad Budriko krau
tuvėje dar galite įsigyti sau namų reikmenų, rakandų, 
parlor setų, matrasų, radijų ir tt. labai prieinamomis 
kainomis ir lengvais išmokėjimais.

Rugp. 27 d., sukanka sidab- 
25 metų sukaktuvės 

ženybinio gyvenimo pp. Ed
vardo ir Suzanos Čepulių, 
3503 South, California aye., 
kur jie užlaiko jau vienuolik
tus metus valgomųjų daiktų 
krautuvę.

Sidabrinių vestuvių puota 
įvyks J. J. Spaičio Salėje, 
Willow Springs, III. Man pa
klausius kodėl taip toli, į>. 
Čepulis atsakė, kad bus lais
viau susirinkusiems, jie galės 
padainuoti, patriukšmauti, 
kas parodo, kad jis yra links
imus budo žmogus.

E. Čepulis yra visiems gerai 
žinomas Chicagoje visuome-

ka žinoti, chicagiečiai lie
tuviai su dideliu x pasišven
timu Budriko radio valandų 
klauso. Tai viena iš priežas
čių, kuri padaro Chicagoje 
gyvenimą linksmą. —Jurgis.

gos įsigyti juos kol 
kilo. Dabar laikas! 
kautui nusipirkti!

DIDŽIAUSIAS 
kokį kada siulijom 
meriam ir draugam 
Įsigykite kaptą dabar!

Vargu kur kitur, kaip oro 
kare ši taisyklė yra visų tei
singiausia, būtent, kad norint 
būti tinkamai apsisaugojus, 
reikia būti tinkamai pasiren
gus pulti, kad priešas žinotų, 
kad laužydamas sftitartis ir 
vartodamas nežmoniškas ko
vos priemones jis pats gali 
būti tokių priemonių auka iš 
savo priešo pusės.

Tarp Chicago! 
Lietuvių

“SAVE A DOLLA.R”—2,000 nau
jų rudens skrybėlių moterims ir 
merginoms.. Naujos spalvos, mados 
ir materijos tik

apsaugos pne- 
žmones 

nugabensi 
žmonių iš

Netikėtas atsitikimas 
to tuo baisesnis paskubino tų 
darbų tempą. Pereitą rudenį 
tūlas anglų chemikas prof. D., 
turįs mokslo pasauly didelį 
vardą kaip biocheminės* labo
ratorijos vedėjas, dalyvavo
vokiečių chemikų kongrese
Ženevoje. Prof. D. turėjęs ger- 
manofilo vardą, sykį su savo 
vokiškais kolegomis gerokai 
išsigėręs alaus, išgirdo iš jų 
tokių naujienų, nuo kurių pa
čiam profesoriui plaukai ant 
galvos atsistojo. Būtent, vo
kiečių chemikai jam pareiškė, 
kad jiems pavyko surasti ne
paprastos pajėgos nuodijan-

Užpuolimas iš oro Anglijai 
gresia dvejopai. Priešo lėktu
vai pirmiausia gali suparali- 
žuoti Anglijos susisiekimą, 
kaip jurose taip sausumoj, kas 
kraštui, gaunančiam tris ket
virtadalius maisto iš už juros, 
reiškia bado mirtį. Anglijos 
uostai pietų-rytų pakrašty ma
žai tėra apsaugoti prieš bom
bardavimą. Be to, kaip did
žiojo karo patyrimas parodo, 
priešo eskadra, su nedidelė
mis aukomis gali prasiveržti 
per piešorinės apsaugos ug- 

užtvaros linijas: laike 
didž. karo patirta, kad oro 
puolikai nustoja nedaugiau 
kaip 5 nuoš. savo puolamųjų 
pajėgų. Tokiame atvejyje, nu
mesti po keletą tonų konden
suotų nuodinančių dujų ir 
pusiau sumažinti arba bent 
baisiai išgązdinti gyventojus, 
nebesudaro didelio sunkumo.

Priešdujinė kaukė nebe tu
ri pakankamai apsauginės rei
kšmės. Reikalinga įvesti daug 
pagerinimų, bet šie negali pa
sivyti žudomųjų išradimų, 
juo labiau, kad šie paskuti
nieji išradimai yra laikomi 
paslaptyje.

Radikalinė 
monė butų išgabenti 
iš miesto, bet kur 
apie 8 milijonus 
vieno tik miesto.

Naujausiai Goeringo insce
nizuoti Berlyno ir kitų Vokie- 
tijos miestų užpuolimai iš oro, 
parodo, kad vokiečiai ieško 
ir randa, be didelio vargo, 
gana pretekstų kariškiems 
lėktuvams statytis ir faktinai 
turėti.

VAIKŲ KAUTAI 
$2.49 — $2.99 — $3.49

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 So. Halsted St, Chicago, 111 
Telefonai: Boulevard'4705 Boulevard 8167

Baisesnis už bombardavimą 
ir už cheminį karą yra bakte
riologinis karas. Kad vokie
čiai nesitrauks reikalui esant 
pavartoti tą nežmonišką gink
lą, liudija dar pereitame ka
re Bukarešte, vokiečių atsto
vybėj rasta kultūros bakteri
jų, skirtų Rumunijos kavaleri
jai išnuodyti.

Bet tuomet bakteriologinis 
“mokslas” tebuvo vystykluose, 
šiandien jis jau yra pasiekęs 
“tobulybės”!

SGC3MESG!- V/HAT 
ON EARTH'S TAEĮ 
MATTER>?|--- -J ’

VASAROS DRESĖS taip sportui, kaip 
ir gatvėj dėvėti. Šis yra paskutinis va
saros pardavimas. Mes praktiškai atiduo
dame jas specialiai Ųk 49c

THATS ai*u RasM-r
LEAJt m YHERE BYTRE
HOLE1- * COME ON' r-r

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

pirmas, vandens užnuodiji- 
mas šuliniuose ir rezervua- 

t “specialistų” yra 
nepraktišku,” tad ir 

nebus plačiau taikomas. Ant
rasis būdas yra skleisti bakte
rijas oro keliu: tai praktiš
kiausias ir lengviausias kelias. 
Trečias būdas yra pasiųsti li-

Koks giliukis tūkstančiam moterų 
ir merginų! Per visą Augustą šis 
didis pardavimas darys istoriją 
Chicago Mail Order Tavoram. Mes 
paankstinom žiemos kautų parda
vimą, kad duoti kostumeriam pro- 

kainos nepa- 
Ši yra vieta

Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET BEER’ GARDEN 
81T WEST 35-th STREET

Be abejo, bakteriologinis 
karas yra abiem pusėm plau
namas ginklais, nes visuomet 
pasilieka atviras pavojus ir 
savajai kariuomenei užkrėsti 
tomis pačiomis bacilomis. Ga
lima tam pagelbėti skiepiji
mu, bet tik iš dalies. Visokia
me atvejyje, bakteriologinio 
karo pasisekimas pareina nuo 
jo skubotumo ir nuo išlaiky
mo paslapties apie užkrečia- 
m°j° gyvi° rųšį, kad priešas 
nesuskubtų griebtis atatinka
mos apsaugos priemonių.
Yra keturi budai nešti paviet

rę į priešo tarpą'.

ROSELAND. — Kaip jau 
buvo pranešta, penktadienį, 
rugp. 18 d. automobilio nelai
mėje žuvo Jurgis Narvas. Jis 
paliko dukterį Emiliją šir
vi nskienę, kuri vadinas Emi- 
lia Normant ir, spėjama, gy
vena Chicagoje. - Ji prašoma 
atsišaukti. Ji turėtų kreiptis į 
SLA. 139 kuopą platesnių in
formacijų dęlei. Sekretorė 
yra M. Klusienė, 10617 Ed- 
broke Avė.

Žuvęs Jurgis Narvas paėjo 
iš Bunčių kaimo, Rozalimo 
parapijos.
E. ir S. Čepuliai švęs 
sidabrines vedybų 

sukaktuves

gos daigus žvėriukų, užkrėstų 
žiurkių ir kt. keliu, bet ši 
priemonė yra gana pavojinga, 
nes niekas nėra tikras, kad 
žvėriukai negrąžins ligą pa
tiems siuntėjams. Ketvirtas 
kelias yra siuntimas į priešo 
pusę bakterijų su pagalba ar- 
motų šovinių, bet tas neduoda 
vaisių, nes dėl pakilusios tem
peratūros šovinyje bacilos pa
prastai išmiršta. Anglų moks
lininkai, ypatingai perspėja 
prieš pavojų sujungto chemi
nio ir bakteriologinio ginklo: 
kaikurios dujos pačios nėra 
mirtingos, kaip tai ašarinės ir 
kt. bombos, bet jos padeda 
tiek nusilpninti žmogaus orga
nizmą, kad paskui jį bile bak
terija ima.
Puolimas yra visų geriausioji 

apsauga.

Budriko krautuvė leidžia 
net apie desėtką radio pro
gramų į savaitę, kaip rodo 
skelbimai. Tik ką apsigyve
nęs Chicagoje, nutariau pasi
klausyti visų trijų sekmadie
nio (20-VIII) programų, ku
rie buvo: 8 vai. ryte, ir 1 ir 
1:30 po piet. Programai buvo 
nepaprastai gražus. Man, kai
po vienam iŠ tų, kurie netu
rėdavo laimes Budriko pro
gramų iki šiol išgirsti, ypatin
gai patiko. Per tą valandą 
pergyvenau savo jaunystės 
dienas Lietuvoje.

šios savaites ketvirtadieny, 
7:30 vai. vakare, WHFC, 1,420 
k., Budriko krautuvė vėl duos 
labai gražų lietuvišką progra
mą. Tą vakarą pašvęsiu to 
programo pasiklausymui, nes 
esu linkęs manyt, kad ir mano 
draugai klausys. Kiek ten-

Voktečių lėktuvai viršija 
anglų lėktuvus.

Kad vokiečiai viršija anglus 
ore, nėra abejonės. Ginamojo 
lėktuvo ypatybė turi būti jo 
greitumas. Gi Anglijos grei
tieji lėktuvai arba “intercep- 
toriai” pasiekia po 345 kilo
metrus per valandą greitu
mo, tuo tarpu kai vokiečių 
tokio pat tipo lėktuvai išvys
to po 361 kilometrų per va
landą.

Anglų oro ministerija deda 
visas pastangas, kaip atgauti 
savo pirmenybę ore, nes gi 
prieš porą metų Anglija buvo 
pirmoji oro galybė. Tos rųšies 
biudžetas buvo pakeltas ligi 
17 milijonų ir 400 tūkstančių 
svarų sterlingų. Tomis sumo
mis yra daromi visokį bandy
mai valstybės apsaugai 
užtikrinti.

LONDONAS. — Anglija 
šiandien jau JiČra salos valsty
bė, atsiskyrusi nuo Europos 
vandens kanalu ir gyvenanti 
savo patogioj izoliacijoj. 
“Splendid isolation” jau pri
klauso senovei. Anglijos silp
niausioji pusė šiandien yra 
oras. Nuo to laiko, kai orlai
viai tikrumoje panaikino pa
saulio sienas, ir Anglija liko 
viena bendroji pasaulio dale
lė. šiandien Anglijai gresia 
Cepelinų arba Junkersų už- 
skridimas nemažiau kaip 
Prancūzijai gręsia sausosios 
kariuomenės įsiveržimas.

Londoniečių atmintyje per
daug aiškiai tebėra įspūdis 
priešo orlaivių atskridiino, bet 
tai tik senesnieji. Jaunesnio
ji karta apie bombardavimą 
iš oro teturi tik teoretinį su
pratimą, kaip ir abelnai apie 
ateities karą, todėl ramia są
žine ir lengva širdimi kiek
vienas eina savo keliu. Tad 
šiandien krašto gelebėjimas ir 
apsauga nuo galimo oro už
puolimo yra atsidūręs moky
tojų rankose.
Puolimo technika pralenkia 

gynimo techniką.
Ta gelbėjimo ir apsaugos 

našta yra šiandien labai sun
ki. Oro karo ir surišto su to
kiu karu dujinio ir bakterio
loginio puolimo technika žen
gia kur kas sparčiau negu 
apsigynimo nuo jų technika. 
Stačiai alarmuojanti dispro
porcija susidarė tarp Anglijos 
ir Vokietijos oro pajėgų. Vo
kiečiai, kaip žinoma, nesiliau
ja gaminę orlaivininkystės 
priemonių. Nors tos priemo
nes, einant taikos sutartimis, 
yra garantuotos civiliniu po
būdžiu, bet tai yra tik forma
lumas.

“Per porą savaičių,” jie 
pridėjo, “galėsime visiškai iš
naikinti Prancūziją ir Lenki
ją. Prof. D., žinoma, nieko 
nelaukdamas painformavo 
Anglijos apsaugos ministeri
ją. Už poros dienų premje
ras Baldvinas pasakė savo 
kalbą, pasmerkiančią oro ir 
chemijos kąrą.
Oro karas Anglijai gresia ba

du ir paraližiu.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speęiališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. T___ 1___
dykai. OFISO -------------- * *
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė.

SOUTH 
PAULINA i 
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Street Cars to Door

Thurse and Sat. Eves. Until 8:30 P. M

ai.
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Editor P. GRIGAITIS
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SOCIALISTŲ IŠPEROS

zva
UKRAINA

marša-
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lėitabkratijbš
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(vadą) ir pa- 
paprasta Rusi-

Kita dalis ukrainiečių žemių 
(nepriskirtų prie sovietines Uk
rainos), priklausančių Sovietų 
Sąjungai, apima 131,000 ketvir
tainių kilometrų.

yra 
teko

Visas Ukrainos) plotas'apima 
735,562 ketvirtainių kilometrų. 
Tame plote 
tarpe 35 ir 40 
piečių. Tai yra 
giausiųjų tautų 
to, dar keletas

Trečiadienis, rugp. 23, 1983

General Motors prezidentas 
Donaldson Browu skaito auto
mobilių pramones paruoštą ko
deksą svarstant tą kodeksą 
Washingtone; Henry Ford (apa
čioj) nė parūošime kodekso, ne 
paskėsniųOse jo’ svarstymuose 
nedalyvavo. Tečiaus indiistrihis 
adfniriistratoriuš Jbhfršon sako, 
kad niekam! riektas daroma iš
imčių iri visi’ lygiai kodeksą tu-* 
rėk pildyti.

Po lenkų valdžia yra apie 
130,000 ketvirtainių kilometrų 
Ukrainos žemių (Rytų Galici
ja, Volynija ir Polissija); po 
Rumanijos valdžia (Bukovina 
ir dalis Besarabijos) — apie 
17,000 ketv. kil., ir po Čekoslo
vakijos valdžia (Karpatskaja 
Rus) — virš 14,000.

KULTŪRA NU; 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos; Tai ge
riausias ir įdomimąsias žur- 
riahS; Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti' Naujienose.

gyvena, gal būt, 
milionų ukrai- 
viena skaitlin- 
Europoje. Be 

milionų ukrai-

vo laiku buvo “kraštutiniausias 
revoliucionierius” ir griežtas 
laisvamanys, o dabar savo dik
tatūros priešus baudžia mirtim 
ir palaiko draugiškus ryšius su 
popiežium.

Užėjus pokariniam krizini ir 
sumišimui, tie avantiūristiški 
elementai, W pagėlba buvusių 
j vairiuose frontuose kareivių^ 
savo tikslą Vienokio arba kito
kiu budu pasiekė. Už tai, kad 
jie išsižadėjo savo sorialistitfių 
idėjų ir dagi ėmė socirilištus 
žudyti, buržuazija apšaukė 
juos “didvyriais”.

žodžio ir spaudos laisvė, visuoti- 
tapo jiems atim- 

šiandie neturi net pakankamai

mečius socialistų judėjimas 
daugelyje šalių buvo tiek po- 
pulerus, kad prie jo dėdavosi 
ir toki elementai, kuriems so
cializmo idėjos 
eratybė, 
pramonėje 
Vieni jų 
mokslus

laisvė, demo- 
visuomenės kontrolė 
— mažai terūpėjo, 
tikėjo į slaptus są- 

prješ valdžią (kaip 
Lenihas ir jo vienminčiai), ki
ti svajojo tik apie “tautos iš
vadavimą” (kaip Pilsudskis ir 
dė Vairia), treti btivo tiesiog 
avantiūristai, kurie ieškojo sau 
garbės Lile kuria 
kaip, pav. Mussolini

Vokiečių organizuoti darbi
ninkai1 du kartu išgelbėjo res
publiką nuo kontr-revoliucijos 
—19Ž0 m.'generalio streiko pa
galba, ir 1923 — 1924 tai. žiemą 
pagalba yišos eilės streikų, ku
rie priėmė gerieralio streiko pO- 
budį. Tdi btivo stmkibš ir ty
lios kovOŠ; jos btiVo Vedamos 
beveik be pinigų (infliacija bu
vo sunaikinusi profesinių są
jungoj fondus) ir He tinkamo 
vtadbVavimo. J Oš privedė prie 
RūHr arigliakasių lokauto 1924 
m. gegužės iriėn. Angliakasiai 
atšiddrė bdišiauMojė padėtyje 
ir išalkusių vaikų verksmai 
btivb gailina nuolat girdėti Es- 
sėnd biedritibmenės kvartaluo- 
s'e. Viši tiė streikai pašibaigė 
arba galutinu sfreikiėrių pra- 
Itaithė'jitftta arba nėtaatadingu 
jiems kompromisu. Tačiau jie 
parėdė, jog be prtamdriėš dar
bini nkŲ koopčrtavimd čkoriomi- 
nid gyveniino atstrigfniaš yra 
neįmanomas dalukas, iri kad 
nuolatinis kontr-revoliucijos 
spaudimas gali Vokietiją pri
vesti prie visiško ekonominio 
susmukimo.

Politiškai kovai, kuri buvo 
vedama laike reichstago rinki
mų ir spaudoje, visuomet tru
ko realybės. Tą realybės tru
kumą ypač ryškiai pabrėžda
vo vokiečų proporcionalės re
prezentacijos sistema. Galuti
name rezultate visuomet gene- 
ralis streikas arba jo baimė 
bėgyje penkiolikos meų sulai
kė kontr-revoliuciją.

(Briš daugiau)
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Kai kas mėgsta socialistams 
daryti priekaištą, kad jie “iš
perėjo bolševikus”. Bet kada 
taip kalba fašistai, tai jiems 
galima atsakyti, kad ir gar
siausieji fašistų lyderiai yra 
“išperėti” socialistų, pavyzd 
džiui: italų Mussolini,' lenkų 
Pilsudskis. . Vienas Amerikos 
korėspdndėritas riurodo, kad 
“socialistų išpera” esąs ir Ai
rijos prezidentas Ėamon de 
Valera, kuris, gyvendamas ’New 
Yorke, priklausęs socialistų 
partijai.

Taigi pasirodo, kad “socialis- 
■tų išperų” galima užtikti įvai
riausių partijų vadovybėse ir 
valdžių viršūnėse: Rusijoje — 
Stalinas, Lenkijoje — 
las IPilsudskis, Italijoj ė 
nito Mussolini, Airijoje 
Valera.

Tie buvę, socialistai, beje, 
garbės socialistams fiedaro. Bet 
nėra reikalo socialistams dėl jų 
ir. sarmatytis. Už buvusiųjų 
savo narių darbus socialistų 
partijps neatsako, kaip neatsa
ko jokia organizacija už tuos 
asmenis, kurie iš jos pasitrau
kė arba buvo išmesti.

Peri paskutinius kelis dėširtft-

rių
Papratę be svarstymo 
gali būti panaudojami 
tikslams.

Buvusios valdžios

riausiaį buvo atkreipta prieš jį 
patį? - Reichstagas niekuomet 
neturėjo kolektyvės sąmonės, 
niekuomet tinkamai neįvertino 
pats save. Naciai, komunistai, 
daugelis nacionalistų ir net kai 
kufiė Liaudies Partijbs nariai 
ėjd į reichstagą tuo tikslu, kad 
griauti jį. Ir parlamentas su 
didele mažuma, kuri laipsniš
kai ąugo į daugumą, priešingą 
tai įstaigai, ilgai negalėjo gy
vuoti. Vokietijos parlamentas 
pats priruošė dirvą dabartinei 
vyriausybei. Tiek naciai, tiek 
komunistai troško diktatūros 
(nors ir skirtingos rųšiės), ir 
jie dėjo visas savo pastangas, 
kad susilpninti ir diskredituoti 
parlamentarines įstaigas. Ir 
pirmoji res' i mIi- v. * v UJPa į • « konstitucines 
principais, negalėjo pėrgyvėnti

$7.00
8.50
1.75
1.25

bandė pa
bėgti”, — kaip tai daroma ir 
šiandien. Teroras btavo prak
tikuojamas ir 1921 m., kai į- 
vyko GchtralinėŠ’ Vokietijos 
sukilimas. Tcrdras pasirėiškė 
žudymais, kririuos atliko “juo
doji kariuoirienė” 1923 ir 
1924 metais, kuomet taip va
dinamas “naėiOrialiė bolševiz
mas” — kuris yra giminingas 
nacionaliam socializmui—pra
dėjo veikti sti Maskvos prita
rimu. Heines, kuris 1924 m. 
papildė teroristinę žmogžudy
stę, dabar vadovauja hitleri
ninkams Silėzijoje. Tai gal 
yra vyriausia priežastis, kad 
“rudmarškiniai” Silezijoje pa
sižymi didesniu žiaurumu, ne
gu kur kitur Vokietijoje, išė
mus Brunswick’ą, kur naciai 
viešpatauja beveik jau dve
jus metus.

Brunswick’e narių tėrordš 
siautė 1931 m 
ištisus 1932 m

aina —
:uris sa

Machados diktatūra Kuboje jau seniai yra nuvers
ta, bet j<j šalininkų žudymas dar vis tebesitęsia. Kas 
užmušinėja buvusiojo diktatoriaus specifinės policijos 
(“la porra”) narius, tikrai nežinoma, bet sakoma, kad 
tai esąs revoliucinės ABC organizacijos darbas.

Prieš įvyksiant perversmui šita organizacija buvo 
slapta. Ji btivo sudaryta taip, kad net jos nariai neži
nojo, kas jai priklauso. ABC organizacijos viršūnėje 
stovėjo trys vadai. Jie turėjo kiekvienas po 10 padėjė
jų. Kiekvieno šitų 30 revoliucionierių žinioje buvo vėl 
būrelis iš 10 žmonių, kurie taip pat vadovavo kiekvie
nas 10 žmonių, ir t. t. Visose apatinėse dešimkėse, su
dėtose kartu, galėjo būti keli šimtai tūkstančių narių, 
bet jie pažinojo kiekvienas tiktai savo tiesioginį vadą, 
o kas stovi organizacijos viršūnėje, nuo jų buvo slepia
ma. Taip pat ir vyriausieji vadai pažinojo tiktai arti
miausius saVO padėjėjus, o su narių mase neturėjo jo
kio tiesioginio ryšio.

Šitoks organizacijos planas buvo labai parankus 
konspiracijos atžvilgiu. Jeigu policija susekdavo arba 
papirkdavo kokį ABC narį, tai ji negalėdavo iš jo iš
gauti daugiau, kaip 10 arba 11 kitų sąmokslininkų var
dų. Bet jeigu tokia organizacija buvo patogi, kuomet 
jai reikėjo slapstytis nuo policijos, tai ji vargiai gali 
būti tinkama, kaipo politikos įrankis. Ji yra paremta 
aklu “žemesniųjų” narių paklusnumu vadams. Nuomo- 

skirtumams ir diskusijų laisvei joje vietos nėra.
priimti vadų įsakymus, nariai 
ne tik geriems, bet ir blogiems

daug gamtos' 
turtų. Jos žemes labai derliu-* 
gos. Ji turi didžiausias kieto
sios anglies kasyklas, ir priė 
upes Dniepro, kur kitąsyk bu
vo kazokų tvirtovė “Sič”, šian
die Rusijos sovietų valdžia yra 
pastačiusi garsųjį “Dniepro- 
stroj”.

Ukrainiečių nacionalistai sva
joja apie Ukrainos . žėtaiių su
jungimą it nepriklausomos Uk
rainos įsteigimą. Bet jų užda
vinys yra labai sunktas,’ neis jiė* 
turi pirma nugalėti keturias 
dideles valstybes: Rusiją, Len
kiją, šekoslovakiįą ir Rumuni
ją. Savo jėgomis ukrainiečiai 
to, žinoma, negali atlikti. Nuo 
svetimo jungo Ukraina pasi- 
liuosuotų tiktai tame atsitiki
me, kad tos keturios valstybės 
įsiveltų j karą, kuris jas su
griautų — taip, kaip sugriovė, 
pav. Austrijos-Vengrijos im
periją. šitoks karas tačiau gal 
reikštų galą civilizacijai Euro
pos rytuose.

jos pasienio gvardija 
“Grenzschutz” pasižymėjo te
rorizmu, o tai pagelbėjo 1921 
m. lenkams laimėti plebiscitą, 
— jiė starinko nepaprastai 
dėtų* imiSti ir tokiu budu Vo- 
ičiėfijta* riėfėko Aukštosios Sile
zijos, svarbaus pramonės diš- 
trikto. Teroriis siautė ir Rulir 
distrikte, kai 1920 m. susmuko 
Kapp’o putčas; darbininkai 
btfvo mušami, ''-žudomi arba 
Šairdbmi, kai neva

lygti naciams' ir jų pirriita'kti- 
nams, kurnf mėtbdas yra pasi
baisėtinai mušti ir šaudyti sa
vo oponentus. Abi pusės nema
žai nukentėjo riaušėse ir susi- 
r ėmimuose gatvėse t ar ji Vo
kietijos politinių frakcijų; ypač 
tarp komunistų ir nacių, vie
nok tas riaušes dar negaliriia 
priskaityti prie sistematiško te
roro.
! Tėoretiškai komunistai nesi
priešina teroriri, ir kai kuriuo
se atsitikimuose patys pasižy- 
iriėjd ritttšfriiAiė; “tarblėthriš’chė 
Abraibungeft”, (nuo tųifltaši- 
hių vyriausiai ritakeiitėjb darbi
ninkai), vienok jie niekuoriiet 
įleis vystė VokiėtijOjė tikro te
noro dalinai todėl, kad nettafė- 
jd progOk (Viėfia prinčipalių 
pirmosios respublikos silpny
bių btivo ta, kad ji be pasigai
lėjimo triuškino kairiuosius, 
kurie natiddjd jėgą, o tuo pa
čiu laiku toleravo dešiniųjų 
ekscesus) ir d&llriai tbdėl, kad 
Vokietijos darbininkai iš pri
gimties yra priešingi terorįz- 
mui, kuomet vidurinė 4 klasė 
kaip tik tam pritaria; Reikia 
pasakyti, kad toje klasėje kaip 
tik randasi teroristinio elemen
to, kurį sudaro karininkai, o 
ypatingai buvusios vokiečių 
kaizerines armijos N. C. O. Jįė 
šiandien ir. yra vyriausi Hitle
rio teroristai. Tie, kurie buvo 
atsakomingi 1914 m. dėl pa- 
pildytų žiaurumų Belgijoje, yrta 
iš prigimties teroristai, ir jiė 
vyriausiai esti atsakomingi dėl 
siaučiančio šiandien terord 
Vokietijoje.

tarnų žudymas Kuboje nesiliau
ja, tuo tarpu kai apie kokias nors politines arba socia
lines reformas tenai nieko negirdėti. Atrodo, kad viena 
klika yra naikinama, idant kitos klikos atstovams tek
tų daugiau grobio. į

Sunku pasakyti, ar iš tiesų ten taip yra. Bet yra 
įtartina^ dalykas, kuomet valdančioji grupė savo prie
šų išnaikinimui vartoja terorą. Kada anąmet bolševikų 
partija Rusijoje, su pagelba matrosų ir kareivių nuga
lėjusi kitas partijas, ėmė slopinti savo oponentus smur
tu, pasidarė aišku, kad revoliucija krypsta į kontr-re
voliucijos šuntakius. Ir vėlesnis patyrimas tatai pilnai 
patvirtino: viskas, ką Rusijos darbo žmonės buvo re
voliucijoje laimėję 
nas balsavimas, žemė valstiečiams 
ta, ir Rusijos liaudis 
juodos duonos pavalgyti.

Teroru buvo įsteigtos taip pat ir fašistų diktatū
ros Italijoje ir Vokietijoje. Kada dabar teroras nesi
liauja siautęs Kuboje, tai yra pavojus, kad ir tenai ga
li susidaryti kokia nors kontr-revoliucinė diktatūra.

Kubos revoliucijos pasisekimą užtikrino generalis 
darbininkų streikas. Bet jeigu tie darbininkai dar nėra 
pakankamai susiorganizavę ir apsišvietę, tai jiems sun
ku valstybėje užimti vadovaujančią vietą. Streikuoti ir 
net j barikadas eiti yra, mat, lengviau, negu sukurti 
masines organizacijas; o be organizacijos sėkmingas 
veikimas politikoje neįmanomas. Neorganizuotos ma
sės dažnai pavirsta despotizmo įrankiu.

Ukrainiečių Biuras Londone 
išleido knygelę, kurioje surink
ta faktai apie Ukrainą — jos 
žemes, gyventojus ir istoriją.

Ukraina šiandie yra padalin
ta tarpe keturių valstybių. 
Stambiausioji jos dalis sudaro 
Ukrainiečių Sovietų Respubliką 
ir įeina į Sovietų Sąjungą. So
vietinės Ukrainos teritorija ap
ima 451,584 ketvirtainius kilo
metrus, vadinasi, yra beveik 
dvigubai didesnė, negu Didžio
sios Britanijos teritorija, kuri 
turi ^7,000 ketvirtainių kilo-

jis tęsėsi pėr 
r virto šlykš

čia mušimų, žudymų ir pad’ė-^ 
gimų orgija, kai tik Hitleris 
atšištbjta priė vyiriatasybės' vai
tot Per visą tą laikotarpį saii- 
jalė Brunswiėk’o darbininkų, 
btasiau* išbadėj tįsių; ntidrišku- 
Mų ir beveik bė jokio giiiktO 
rankošė SU didžiatrsfta paširy- 
žiihu preišinosi apsiginklavta- 
siėihš rhdnramffiTafh’š; ku
riuos protegavo policija. Visi 
darbininkai, kurie karžygiš
kai ir beviltingai per visą tą 
laiką kovojo su naciais, šian
dien yra negyvi, uždaryti ka
lėjimuose, slapstosi arba fiziš
kai bei protiškai sutriuškinti 
nacių kankinimo kaniėrošė.«

Nebiivo rctudbnojo teroro
Sil mažomis išimtimis, kaip, 

sakysime, Miuriicho Sovietų 
Respublikoje, kuri susmuko 
1919) m.,Vokietijoje |tnebuvo 
.raudonojo terioro. 'Vyravo teta 
beveik išimtitaai baltasis arba 
rudasis tetotas. jibmuniatų su
kilėlių vadas, Max Hoelz, nors 
laike savo trumpo viešpatavi
mo pasižymėjė ^ersekibjimaisi 
tačiar jfc-
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Parlaihento Pej^unias
Kodėl pariatnentas nemistel 

bč kontr-revoliucijos, kuri vy- sdvb parlahiento

“The Mancheštef Guardian” 
spcciališ korfešpondėnftaš ’, l<u- 
fiš yrh gerai* sUSiptrŽinęs su 
Vokietijos pttdČtiitai, gana plh- 
Čiai apibudina narių judėjimo 
istoriją. Sugldtastojė forinOjė 
ta istorija skamba sekapitfi:

Vokietijos kontr-revoliucija 
augo organiškai, ir teroras, 
kuris dabar sukėlė pasibjaurė
jimą visatnė civilizuotame pa
saulyje, prasidėjo beveik su 
pirnibsioS rėšptibllkos įsikuri- 
liftt. ROša ĖUxCnibUrg ir1 Kari 
Liebknėčht, kurie nužudyta
1919 m., buvo jo pirniosibs
bukos. ĖiSYicr; Landaitėr, Haa- 
se, Gardis, Eržficrger, rtath'e- 
nau ir šimtai mažiau žinomų 
žmonių pasiųsta į aną pasaUlį 
tbs pačios klikos, kuri dabai 
atsistojo prie valdžios vairo. 
Taip vadinami “Pabaltiko ka
reiviai” bUvo teroristai. Silezi* 

arlia

SAND' DUNES” DIDMIESČIUOSE

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bert- 
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Iwe, lr» ,

lis. Amerikoje jų yra 
700,000.

Bet politiškai Ukraina 
silpna. Per šimtmečius jai 
vilkti svetimą jungą. Kaimynai 
ją nuolatos užkariaudavo įr už
dėdavo jai savo valdžią. Galų 
gale, ją pasidalino dvi galingos 
imperijos — Rusija ir Austro- 
Vengrija. Po pasaulio karo uk
rainiečiai bandė įsteigti savb 
nepriklausomą valstybę, bet 
jiems nepasiseko. Ukrainos že
mė tapo dar labiau suskaldyta: 
ji buvo padalinta tarpe aukš? 
čiaus paminėtųjų keturių val
stybių.

Kyla klausimas, kodėl tokia 
didelė tauta negalėjo apginti 
savo nepriklausomybę ? Ukrai
niečių Biuro pamfletas sako, 
jogei ukrainiečių nelaimės prie
žastis buvo ta, kad jie gyvėna 
vakarų civilizacijos pasienyje 
(“Ukraina” ir reiškia “Riašie- 
nib Kraštas”); Kbvoje Urpė ry
tų ir vakarų Ukraina pavirto 
galingesniųjų kaimynų aukta.

Ukraina buvo pirmutinė sla
vų tauta dabartinės rūšų im
perijos teritorijojė, kuri įstei
gė didelę valstybę. Senas Uk
rainos miestas Kiev buvo sosti
nė slaviškos kunigaikštystės, 
kuri sUsid'TganizaVb dešimtainė 
šimtmetyje ir išplėtė staVb Val
džią nUO Juodosios juros iki 
Suomijos; KieVo didiėji ktani- 
gaikščiai buvo visos Rusijos 
valdovai. Bet kai pietinę Rusi
ją ėmė pulti totoriai, tai Rusi
jos valstybės centras persikėlė 
i Maskvą, ir Maskvos kuni
gaikščiai, stiinušę totorius, lai
kui bėgant paėmė pb savo val
džia Ukrainą. Carienė Katrė II 
1764 m. pašalino paskutinį Uk
rainos hetmaną 
vertė Ukrainą 
jos provincija.

Ukraina turi
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Graboriai

Lietuves Akušeres

Advokatai

Dr. Strikoi'is
METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Lietuviai Daktarai

DR. ANTANAS J. KARALIUS

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

4605-07 SO

ILL.

there
lošt

glad that 
they could 
and play

Uždirbo 
ppee

jorui Kelly labai nepalankioje 
šviesoje.

Reikalauja Kelly rezignacijas, 
sako vienas Chicagos dien
raštis.

A TEACHER FOUND 
HIMSELF

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Sužeidė p-lę Geraldi 
ne Mališauskaitę

756 W. 35tK St 
(C ar. of 35t)j » Hąlsted Su.) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais Ingai sutarti.

Per keletą metų p-le G. Ma- 
lišauskaitė dirbo Halsted Ex- 
change National Rankoje, 19 
PI. ir Halsted St.) kaipo steno- 
grafč. Nedėlioj, rugpiučio 19, 
išvažiavo į Cedar Lake, Ind. ii 
ten važinėjosi motoriniu laive
liu. Besivažinėjant, staigiai už
ėjo didelė vilnis ir ją nubloškė 
j vandenį. Ji įsikibo į virvę, 
bet virvė sykiu su ja papuolė 
į apačią laivelio ir papuolė į 
sparnus (propeller) ir p-lei Ma- 
lišauskaitei taip sužalojo koją, 
kad reikėjo daryti net 12 sti-

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: +645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Visi Tifonai YARDS 1741—1742

20 d
sulaukusi 

gimusi Šiaulių 
parapijoj ii 

išgyveno 
dideliame 

tris dukteris
ir Barborą, sūnų Jo- 

E. Majevskį ir

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulęvičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

State St. Next DoarRiaMo JA vate r. DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas 
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuell St. 
Tel. Republic 9723

VALANDOS: 
nuo 
nuo

d.—8:30 A. M. iki 8:30 P. 
—Nedėlioj 9—1 

Tel. HARison 0751 
PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

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

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel- Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Persiskyrė su šiuo pasauliu 23 dieną rugpiučio men., 
1932 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
red., Šakių apskr. ir parapijos, Briedžių kaime.

Paliko dideliame nuliudime žmoną Bessie, sūnų 
ir dukterį, seserį Marcelę Kazlauskienę, švogerius ir 
uošvius Šležus, Westville, III., o Lietuvoje seserį ir se
nus tėvus.

St- prie Clark 
0: valandos 0—o 

. 22 St. (Cermak Rd) 
ir Mtayčlos vak. e Ud 9 
m Caual 0122 
,sit »“M.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS: -
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 3100

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

savo skraidymą ir apie kap. Da
rių. Sakė, kad kap. Darius esąs 
nepaprastai gabus ir sumanus 
lakūnas.

Tai atsitiko tik prieš metus 
laiko...

Šiandien nebėra nei Dr. Ka
raliaus, nei kap. Dariaus 
Girėno. Pasibaigė jų gyvenimų 
kelionė. Niekas daugiau jiems 
neberupi.

Jie gimė, gyveno, kentėjo ir 
mirė. Ir viskas baigta!

Mes irgi einame tais pat ke
liais”: anksčiau ar vėliau ir su 
mumis bus viskas baigta... —K.

Sako, kad reikės jai net kelis 
mėnesius gulėti lovoje, kol pa
sveiks.

Taigi ir laiveliais besivažinė
jant reikia bu’ti atsargiems; ne
sėdėti ant krašto laivelio, kad 
nenublokštų j vandenį.

—Kaimynas.

Reikalauja Kelly rezignacijos.
Dabar tas pats dienraštis ra

šo, kad Chicągo gyventojai 
reikalauja Kelly rezignacijos 
ir tuo tikslu sekmadienį reųgs 
dcmnmtraciją prie majoro 
namų, reikalaudami, kad jis 
paaiškintų iš kur gavo $500,- 
000 arba rezignuotų. Ret jeigu 
Kelly atsisakys rezignuoti, 
miesto taryba negalės ką pa
daryti, nes jį išrinkusi Kelly į 
majorus užimti nušauto An- 
ton J. Cermak vietą, neturi 
galios jį iš vietos prašalinti.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Majoras Edward J. 
Kelly ir $500,000j- 
plaukų ir mokesčių 

skandalas

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) ' 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Maajuette Rd. 

kampas 67tb ir "Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų ir 

nedėliomis pagal susitarimą.

Persiskyrė 
rugpiučio 
1933 n 
žiaus, 
T ryžkių 
Amerikoj 
tus. Paliko 
vyrą Petrą, 
nislavą. Oną 
ną, du žentus 
K. Szatan, ir du anuku — Sil
viją ir Bernardą. Kūnas pašarvo-. 
tas randasi 4304 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rugpiučio 23 d., 2 vai. popiet iš 
J. F. Eudeikio koplyčios į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Richkienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai 
laidotuvėse 
tinį patarnavimą ir 

Nuliūdę liekame

Vyras, Dukterys, 
Anūkai

kviečiami dalyvauti 
suteikti jai pasku- 

atsisveikinimą.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chięago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
Tel. Cicero 5927

ONA RICHKIENĖ
po tėvais Kiboraitė 

šiuo pasauliu
10 vai. ryto 

pusės am- 
apskrity 

: miestely, 
apie 28 me- 

nuliudime 
— Bro-

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. , Koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ofiso: Tel. Victory 6393 
Rez. Tel. Drerel 9191

DR* A* A* ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7060: Valandos ©—fi 

W. Side: 2201 W. “
PanadHto. Seredos ii 

Telefoaai 
Namai: 6459 ( 

ūtaminko, Ketverto

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tZ» St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso TcL Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. RERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb 8 Hahud Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
v Pbysical Therapy

Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets > ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 

-• vanai.

Sūnūs, Žentai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS . OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
II | \ 3!* Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas 1 Halsted St.
Valandos nuo 1Q—4, nuo 6 iki I 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

(Dr. A. X Karaliaus vienų me
tų mirties sukaktuvės)

Šiandien sukanka lygiai vieni 
metai nuo to laiko, kai iš gyvų
jų tarpo pasišalino Dr. A. J. 
Karalius.

Pasišalino į ten, iš kur jau 
niekas nebegrįžta.

Kiek tada buvo sąjūdžio, kiek 
kalbų! Beveik per ištisą savaitę 
rinkosi didžiausios minios žmo
nių į tą vietą, kur velionies kū
nas buvo pašarvotas. Palydėjo 
jį į kapus tūkstančiai žmonių. 
Tai buvo amintinos laidotuvės, 
didžiausios laidotuvės Chicagos 
lietuvių tarpe.

Palydėjo jį į amžiną atilsį 
draugų kalbos, liūdnos dainos. 
Bet jam tai buvo visvien. Tatai 
jis pabrėžė savo “paskutiniuo
se žodžiuose,” kurie skambėjo 
sekamai:

“Naikinu 
noru, bet 
tvankios 
jums, manau 
Keliauju į ten, kur nežinau kas 
manęs laukią; į ten, kur milio- 
nų milionai už mane geresnių 
žmonių nukeliavo; į ten, kur jus 
visi greit išvyksi te.

“Patyriau, kad šioje ašarų 
pakalnėje pinigas visokius ide
alus valdo; kad teisingam žmo
gui nėra progų žmoniškai gy
venti.

“Dabar jaif man visai ne
svarbu, kas ir ką apie mane 
sakys, šmeižkite mano vardą 
kas tiktai norite ir kiek norite. 
Aš nepaisau.

“Likitės sveiki, draugai ir 
priešai. Neprašau man dovanoti 
už mano netaktą arba jūsų |- 
žeidimą. Neprašau manęs girti, 
nė verkti prie mano kapo.“

Praėjo vieni metai...
Kiek daug per tą laikotarpį 

musų gyvenimas pakitėjo!
“Keliauju į ten, kut jus visi 

greit iSvykaite.“-,
Taip, ne vienas jau ten nuke

liavo...
Pernai rugpiučio 15 d. “Biru

tės darže įvyko “Naujienų“ 
piknikas. Susitarę su naujienie- 
čiais, mifcų lakūnai, Darius ir 
Girėnas, surengė “aviacijos 
dieną.“ Pikniko dalyviai labai 
lengvomis sąlygomis galėjo pa
skraidyti po orą.

Ta proga pasinaudojo ir Dr. 
Karalius. Kartu su kap. Darium 
jis iškilo j viršų, kad paskutinį 
kartą iš aukštumas pasižiūrėti 
j musų žemelę.

Jis tikrai žinojo, kad tai bus 
jo paskutinis žygis į orą, ka
dangi tą pačią dieną buvo įtei
kęs Dr. A. L. Graičunui savo 
“testamentą.“

Piknike su didžiausiu entuzi
azmu Dr. Karalius kalbėjo apie

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS —

Geni lietuvianu žinomu pet 35 me
tus kaipo patyręs gydytoju chirurgu ii 
akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Laboratorija:
1025 W. 18th St.t netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakate 
Seredoj pagal sutartį.

go for the pust month. At pre- 
sent be may be found resting 
in Waukegan among flowers, 
flour bags, buns, loafs of 
bread, and plenty of loafers. 
And we have just discovered 
that one Georgie Stephens bc- 
lipves that<Waukegan is in 
Wisconsin smowh’ere bet^een 
Montana and West Virginia. 
We know very little about 

happenings of Pirmyn for 
pust week, so, therefore 
will sėli an extra issue of 

SHARPS AND FLATS 
this coming Friday and make| 
any important announcemcnts 
if there are any important 
announcements to make. Till 
Friday, wc say Au Revoir. 
To you, this is

THE SINGING FOOL 
who is going to chase pilis 
over a golf course (And he’ll 
need several pilis when hc 
reads his score).

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyvent musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI , 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto ąatarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

NRA should be changeg to 
PRA (Pirmyn Running A- 
round). Although the chorus 
as a wholc has not embau- 
ched on a vacation, various 
members are found in all the 
summer resorts. This column- 
ist, hiniself, has heen on-the-

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v, 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

pinigus laike ^^Vho- 
Era “ S a n Hari n iain e 

disl rikte
Minėtus $500,000 Kelly už

dirbo 1926, 1927 ir 1928 me
tais laike taip vadinamos 
“Wh6ppec Era” Chicagos sa
nitariniame distrikte, kuriame 
Kelly tarnavo kaip vyriausias 
inžinierius. Jo įplaukos per 
tuos trejus metus turėjo siek
ti apie $170,000. Iš kur jis ga
vo .$500,000 tai yra klausimas, 
kurį vienas Chicagos anglų 
dienraščių interpretuoja ma-

savo kūną ne savo 
dėl susidariusios 
aplinkumos, kuri 

gerai žinoma.

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Per kurį laiką Chicagos 
viršūnėse verda skandalas. 
Vienas Chicagos dienraštis iš
kėlė aikštėn faktą, kad majo
ras Edward J. Kelly mėgino 
nuslėpti nuo federalės vald
žios $500,(MM) įplaukų, bet vė
liau sumokėjo už tuos pinigus 
$70,000 mokesčiais ir $35,000 
pabaudos — už nuslėpimą.

Majoras Kelly mėgino aiš
kintis įvairiais budais. Jis tvir 
tino, kad tuos pinigus buvo 
paskolinęs buvusiam demo
kratų bosui George E. Bren- 
nan, kuomet tas kandidatavo 
į J. V. senatą ir kad nemanė, 
kad už juos reikia mokesčius 
mokėti. Bet vėliau pasirodė, 
kad tas pats Brennan Wash- 
ingtone įteikė atatinkamoms 
įstaigoms pareiškimą, kad jis 
išleido savo rinkimų kampa
nijai tik $73,584.23 ir kad ma
joras Kelly tam tikslui paau
kavo tik $1,000. Tokiu bildu 
Kelly pasiteisinimas nustoja 
vertės.

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Tel. Cicero 2109 it 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO,

lig A S no o per.
Oųce upoii a time there wąs 

a teacher who put his 50 pu- 
pils in 12 cars on Saturday 
night and directed the entire 
grbup to a pienie grounds 
icar Lemont. On reaching the 
grounds, the teacher ąuiekly 
and carefully opened the 
doors of each car and permit- 
ted his children to tumble oul 
and thcn romp over the woods 
to which Iie had brought them. 
He played all sorts of inno- 
cent gamos with them such 
as hide-and-seek and hlind 
anan’s hluff. At midnight he 
fed them frankfurter sand- 
vviches and carbonated beve- 
rages. By 1 a. m. all of the 
children were in a gay and 
festive mood except for po.or 
tired teacher. “Children,” he 
said, “It is late and time for 
you to be in bed. Let’s get into 
our respective cars and speed 
ąuiekly hoine.” To sėt the 
pace, teacher got into his four 
wheeled motor chariot, pres- 
sed on the button which 
starts the motor and drove 
away amidst a lot of cheering 
and handclapping. (You see

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nno 9—9 
2420 W. Marquette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

the children were 
he was going for 
now drink lager 
cops’n’ robbers).

The episode was now en-| 
ded except... the teacher re- 
turned within one hour. When 
ąucstioned he answcred that 
he had come back to see 
whether all of the children 
had returned. Būt upon cross 
examination it was found that 
dear teacher instead of turn- 
ing to the left turned to the 
right, then traveled through 
twenty miles of gravel road 
and finally ended up at the 
šame pienie grounds from 
which they had started. And 
the moral of this story is 
that all dear teachers should 
always let the children eseort 
the teacher and then i 
would not be so many 
teachers. (Narnės for 
ahove subjects will be 
plied upon rcąuests).
ALSO SELECTED SUBJECTS

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
įstaiga chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

™nvctc (OFISAS
IMITA6E AVĖ.

ęHICAGO, ILL«

> Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą



Trečiadienis, rugp. 23, 1933

CLASSIFIEDADS
PRANEŠIMAI

MORTGAGE BANKERS

turime

Rakandai-Itaisai

Chrysler ir Plymouth

CLASSIFIEDADS
Kai

Automobiles

For Rent

Aš noriu žinoti kodėl

Didumas, cigareto

he s tcr Jums tai kainuos

CANAL 8500

Atsakymas pp. Gilie- 
nei ir Mikolaitienei

‘buvo paliktos 
kaip ant juo-

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Per 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa

Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tų liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletu ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

Educational
___Mokyklos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose atba studijoj 
•023 S. Halsted St

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

visuomenei taip jau labai įdo
mu susipažinti net su tolimais 
lakūnų giminėmis. Bet, nežiū
rint to, musų posto vadas J. 
Mickeliunas šaukė visus lakū
nų gimines bendrai fotogra
fuotis atminimui. Tų fotogra
fijų padaryta net keliolika.

Amerikos Legijono Dariaus 
ir Girėno posto nr. 271 

valdyba:

Lietuviai atidarė 
vieną aludę

REIKALINGI agentai 
Life Insurance Kompaniją 
kalbantys lietuviškai 
manų gabumus 
Kreipkitės — I 
velt Road.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
"down spots” ir visokį blekės darbą. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI “slicing machine' 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ATIDAVIAU savo namą resyveriama; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau- 

liampas. vacuum valytoją, paveik- 
įvairias vertingas reikmenas. šie 

pirkti. Par- 
jei kas pa- 

5842 So. Claremont Avė. 
Western Avė.

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

7:45 VALANDĄ 

KAS RYTĄ 

(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES

Pasiskolinęs nuo lietuvių pini 
gų neatiduoda.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

glių kompanijos pakėlė an- 
i. kad žmonėms 
CRANE COAL

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

ALAUS ŠALDYTOJUS
Del piknikų arba parių parduodame ar
ba renduojame. Work benčius padaro
me ant užsakymo.

STONE KOLD COOLER CO. 
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 9610

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, High 
Scbool ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

rus, Įtampas. vacuum 
sius, įvairias vertingas 
dalykai buvo visai neseniai 
duosiu su dideliu nuostoliu 
ims tuojau 
tuoj į rytus nuo

CICERO 
penkiolika viešųjų mokyklų, o 
darbų prie jų neturi nei vienas 
lietuvis. Pačiame lietuvių distri- 
kte yra mokykla, kurioje dženi- 
toriaus vietą užima tūlas įsiga
lėjęs politikieriukas Sam Paul, 
kuris tą darbą turi 25-tu.s me
tus. Jis yra apsileidęs ir pri
daręs lietuviams daug skriaudų. 
Per ilgą laiką didelis skaičius 
lietuvių kreipėsi į Lietuvių Im- 
proVement klubą su skundais 
ir pagaliau klubas nutarė veik
ti, paskirdamas tam tikslui 
specialę komisiją su instrukci
jomis, kad kreiptųsi i mokyklų 
tarybą ir tą dženitorių praša
lintų iš darbo.

Depositors State Bank, 4701 So. 
Ashland Avė., bonų savininkų komite
tas šaukia mitingą tų, kurie yra pirk; 
>onų Siegel-Weller Pkg. Co„ 4535-49 
Gross Avė. Mitingas įvyks adresu 4758 
So. Marshfield Avė. trečiadienį, rugpiu- 
čio 23 d., 8 vai. vakaro. —Komitetai.

faktus. Patyrė, kad jis daugu
moje prisiskolinęs pinigų nuo 
vietinių lietuvių visai nežada jų 
grąžinti, o kuomet skolintojas 
pareikalauja savo pinigų, grąsi 
na įvairiais budais. Kaž kodėl 
žmonės jo pabūgdavo, gal dėl 
jo įtakos politikoje.

Komisija surinko užsilikusių 
bilų sumoje $400. Komisija pa
ruošė rezoliuciją ir pridavė ją 
tarybai kartu sil išsilikusio
mis sąskaitomis.
Triukšmas mok. tarybos susi

rinkime.
Pereitą mėnesį, komisija, va

dovaujama klubo pirmininko A. 
Pociaus nuvyko į mokyklų ta
rybos susirinkimą įteikti rezo
liuciją. Kuomet raštininkas ją 
perskaitė į subrinkusius, tai 
kalbamas dženitorius šoko ku
mštį sugniaužęs prie pirminin
ko Pociaus. Kilo suirutė, triuk
šmas. Taryba tuojau nutraukė 
susirinkimą. Iš svečių susirinki
me pasigirdo balsai, kad pirmi
ninkui Pociui ir komisijai butų 
duota apsauga, kiti šaukti, kad 
dženitoriirs ne tik, kad butų 
prašalintas iš darbo, bet ir iš 
Cicero išguitas.

Tarybos pirmininkas pranešė 
komisijai, kad ji bus pašaukta 
greitu laiku dalyką išdiskusuo

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne- 
«u m o ketą balansą. Hudson Seal $50. 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER « CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

mą vėl pakelti tą reikalą. Ta
ryba davė atsakymą, kad skun
das bus svarstomas tarybos su
sirinkime sekamą ketvirtadienį, 
rugp. 24 d., 8 vai. vakare, Ci
cero mokykloje, prie 49th ave- 
nue ir 23rd st .

Komisija Šiuomi kreipiasi į 
visus, kurie esate nuskriausti 
vienaip ar kitaip, savo skundus 
priduoti klubo pirmininkui A. 
Pociui, 4930 West 14th st. ir 
taipgi kviečia vvsus klubiečius 
ir nenarius atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai j tarybos susi
rinkimą. Tik nesivėluokite, bu
kite ten kuo anksčiausiai.

—Vienas iš Komisijos.

Visos 
glių kainas, taip augštai 
sunku beįpirkti, o < 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

Moderniškas Hotelis 
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnes ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai 
Įima vartoti kitchenette 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO. ILL.

PARDAVIMUI tavern-restaurant stok- 
jardų apielinkėj; savininkai turi kitą 
biznį — 4111 So. Ashland Avė.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNES. NEI MANOTE 
Visi gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, mėsinėm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
gaslanai.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO.,

608—014 N. Wells St. Phone Superlor 2361

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

BARGENAS:
Rendai 3 kambariai geri daktaro ofi 

sui. kampo krautuvei, saliunui ir što 
rui, barbernei ir manicure salionui, taip 
gi geri radio šapai; garo apšildymas 
be to, flatai 4 ir 5 kambarių.

Adresas:
727 West 18th Street. 

Agentas ten pat.

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nnžemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B„ o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą '■?
Balzekas Motor Sales 

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

RESTAURAMTAS ant pardavimo 
su alum, biznis labai geras ir seniai iš
dirbtas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos. 3457 So. Hal
sted St.

RENDAI 5 kambariai ant 2 lubų, 
pečiumi apšildomi, su visais patogu
mais; kampinis namas. Bridgeport apie
linkėj. Renda pigi: savininkas — 3341 
So. Halsted St., tel. Prospect 3938.

Tu visada sakai, kad 
Chesterfields yra geresni

Mus prašo įdėti sekamo tu
rinio pranešimą:

1933 m. liepos mėli. 31 d. 
“Naujienose** p. Agnietė Gi- 
lienė ir p. Sofija Mikolaitie- 
nė nusiskundė, kad per Ame
rikos Legijono lietuvių posto 
surengtas McKinley parke Da
riaus ir Girėno pagerbimo iš
kilmes jos buvo šio posto vedė
jo J. Mickeliuno užgautos, nes 
nebuvo pašauktos fotografuotis 
prie grabo, bet 
stovėti minioje

Ar žinote, kad—. 
daug metų patyręs 
Estate - ninkas suteikiaįfc>< / 
draugiškus patarimus O
rūpestingai atlieka 
kančius reikalus:

PADARO legališkasM^y^|| 
notas prašalinimui rend^EįK^ 
dauninkų nemokančiuW* 4F> O 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Avė. Chicago, III.

urū ura lengvesnis

grosernę, adresu 2942 West 
Pershing Road.

—Senas Petras,

Daro
daug lietuvių nuskriaudusj 

mokyklų darbininką.

BRIGHTON PARK. — ’ J. 
Pauražas ir J. Walenton, 4644 
South Western avė., atidarė 
naują alinę, kurioje bus par
duodamas geros rūšies alus ir 
užkandžiai.

J. Pauražas yra senas Brig- 
hton Parko biznierius, kuris 
taip pat užlaiko kitą biznį,

pareikšti štai 
ką. Musų postas (dabar vadi
nasi Dariaus ir Girėno postas 
nr. 271) tas iškilmes surengė 
savo nariams lakūnams Da
riui ir Girėnui pagerbti. Buvo 
pakviesta lietuvių visuomenė 
atsilankyti. Atskirų kvietimų 
lakūnų giminėms postas ne
siuntė, nes nebuvo laiko. At
siradus keliems fotografams, 
net kelis kartus lakūnų gimi
nėj buvo kviečiamos sustoti 
grupėje prie grabo. Kartu 
buvo nufotografuotos ir abi 
aukščiau minėtos ponios. Tos 
fotografijos galima matyti to 
parko viršininko ofise. Nesu
prantama, kodėl tos ponios 
kelia spaudoje tokį triukšmą 
dėl savo giminystės su lakū
nu S. Girėnu. Niekas, rodos, 
nesikėsina paveržti iš jų tą 
giminystę. Ir kažin, ar plačiai

Vietai, aš dirbau prie tabako; aš gami
nau cigaretus ... ir aš tau pasakysiu 
kodėl Chesterfields yra geresni.

Cigaretui turėti gerą skonį, pirmiausia 
privalo turėti tinkamos rūšies Naminio 
tabako. Tas reiškia, nunokusio, minkšto, 
saldaus tabako, pilnas pietinės saulękai- 
tos. Paskui, su šituo tabaku reikia sumai
šyti ir gerai pritaikinti tikrą dalį įvairiu 
tinkamu rūšių aromatiško Turkiško ta
bako .;. tabakas, kuris turi labai pri- 
imnų skonį ir aromatą.

Aromatas, j kaip gerai žinai, pagerina 
skonį. Yra panašus į nekuriu valgių pri- 
imnų aromatą. Pagerina valgį. Ir page
rina cigaretą.

Apart to, geras cigaretas privalo būti 
gerai pagamintas, 
popiera, viskas turi būti kuogeriaus:

Tik pabandyk Chesterfields.

J. A. Mickeliunas, pirm.
V. M. Stulpinas, vice-pirm.
F. J. Čižauskas, 2 ince-pirm
J, Czaikauskas, sekr.

'■ GERESNIS
y.' X

Cicero Improvement 
Klubas vietinėj mo
kyklų taryboj su 

skundu

5352 Sp. Long Avė 
TEK. BKMISMC Z 8402.

ti. Bet nesulaukdama pakviėti- 
mo, komisija nuvyko šio mėn 

Per kurį laiką komisija rinko d- i tarybos extra susirinki-

PASALŪNŲ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!!!

visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų

■

Oslo

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ten- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper> 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs ssame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Chances
pardavimui Bizniai________

GROSERNE ir mėsinė pardavimui 
visai pigiai; su dviem šaldytuvais, le
do mašįna, šaldoma vitrina (sbow 
case). Joks rimtas pasiūlymas nebus 
atmestas. 3239 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Metropolitan 
atstovauti, 

turintys seles- 
vedusiems pirmenybė. 
Spector, 3839 Roose-

Help Wanted—Female 
_ _ ^nkią Reikia

REIKALINGAS patyręs bartenderis 
—6101 So. State St..

REIKALINGA džianitoriui mainyti
savo darbą; turiu 
tel. Kildare 9043.

gerą vieĄ; šaukite

REIKALINGA jauna moteriškė, 25- 
35 metų, abelnam namų darbui. Virti 
nereikia, naktimis pasilikti vietoj; elek- 
trikinė skalbimui mašina; maža šeimy
na; $5. Spaulding 2739.




