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Roosevelt, Garner ir 
A. Smith nominuoti 
demokr. konvencijoj
Konvencijos delegatai už pro- 

hibicijos įstatymo atmetimą

Chicago, III., bir. 30. —Po
pietinėje sesijoje demokratų 
konvencija nominavo tris as
pirantus į J. V. prezidentus: 
New Yorko gubernatorių Roo
sevelt, buvusį tos valstijos gu
bernatorių-'Al Smith ir atstovų 
buto pirmininką J. N. Garner 
iš Texas valstijos. Spėjant iš 
konvencijos ūpo, stipriausias 
kandidatas yra Al Smith, bet 
kas bus tikrai nominuotas ręi- 
kės palaukti dar keletą dienų. 
Rooseveltas desperatiškai mėgi
na patraukti savo pusėn kuo 
daugiausiai delegatų, skymuoja, 
bet ar jam pasiseks—abejoti
na.

Priėmė šlapią platformą
Vakarykščioje naktinėje se

sijoje delegatai priėmė “labai 
šlapią’’ prohibicijos platformą, 
kuri reikalauja prohibicijos j- 
statymo— 18-to konstitucijos 
priedo panaikinimą. Pagrindi
nės platformos mintys skamba 
sekančiai:

“Mes reikalaujame 18-to 
amendmento panaikinimo. Tam 
įvykinti, mds reikalaujame, 
kad kongresas tuo reikalu vals
tijų konvencijoms patiektų 
konstitucijos pataisymą. Be to, 
mes raginsime valstijas pra 
vesti įstatymus, -kurie tikrai 
platins blaivybę, nedaleis su
grįžti saliunui ir atiduos gėri
mų prekybą valstijų kontrolei.

“Iki prohibicijos įstatymas 
bus atmestas, mes reikalausime 
Volsteado aktų modifikacijos, 
kuri legalizuotų alaus ir kitų 
svaigiųjų gėrimų produkciją ir 
pardavimą.”

Antras ryškiausias skirtu
mas tarp demokratų ir repub- 
likonų partijų platformų yra 
muituose. Bepublikonai stovi 
už aukštus, protekcinius mui
tus, o demokratai, bent šioje 
konvencijoje sakosi, esą už že
mus muitus.

Sandino išskirstys ar- -------------
miją, jeigu J. V. ištrauks Mirties bausmė už sau- 

savo marinus sojo agento nužudymą
Meksikos Miestas, bir. 30.— 

Nicaraguos sukilėlių vadas Au
gustino Sandino paskelbė pa
leisiąs savo armiją ir nurim- 
siąs, jeigu J. V. ištrauks mari
nus iš Nicaraguos.

Reikalauja kongreso 
kalti sidabro pinigus
Butte, Mont., bir. 30. —Kon

gresui įteikta rezoliucija, ku
rioje reikalaujama, kad tuojau 
butų nukalta $2^,000,000 si
dabro dolerinių ir $12,000,000 
pusdolerinių monetų. Tuo bu- 
du norima stimuliuoti sidabro 
rinką. Montana yra viena si
dabro produkcijos valstijų.

ORHfe
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Debesuota, daug vėsiau; stip
rus pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 67- 
85 laip.

Saulė
29.

teka 5:18; leidžiasi 8:

Hitlerininkai baigia 
įsigalėti Vokietijoje; 
valstijos protestuoja
Vid. reikalų ministeris Von
Gayl įsakė uždaryt ‘Vonvaerts’

Berlynas, bir. 30. — Fašistų 
ir nacionalistų partijų teroras, 
žodžio ir laikraščių cenzūra ir 
hitlerininkų armijos rankosna 
Von Papeno kabineto paduotas 
kardas, prispaudė demokrati
niai nusistačiusius Vokietijos 
piliečius prie sienos. Jie nega
li pareikšti savo nuomonių, nes 
junkerių-dvarponių kabinetas 
tuojau uždaro laikraščius arba 
fašistų gaujos puola, šaudo i 
pažangiųjų laikraščių redakci
jas, peiliais bado demokratų 
vadus. Hitlerininkų įsigalėjimui 
palikti atvirą kelią, Von Papen 
kabinetas paskelbė naujį dek- 

| retą, kuris suteikia jiems tei
sę viešai dęvėti uniformas ir 
mitinguoti, ir be to, uždraudė 
valstijų policijoms mėginti juos 
malšinti, r
Vokietijos valstijos protestuoja 

prieš Von Papeną
Junkerių kabinetui paskelbus 

paskutinį dekretą, 14 Vokieti
jos valstybių tuojau tam už
protestavo. Ypatingai, viena 
didžiųjų valstijų Bavarija savo 
oficialiame organe “Bayerische 
Staats-Zeitung” viešai perser
gėjo Von Papeną, kad “šių sun
kių Vokietijos dienų istorija 
bus įrašyta nekaltųjų kraujo 
praliejimu”.

Įsakė uždaryti “Vonvaerts”
Berlynas, bir. 30. —Dvarpo

nių kabineto narys Von Gayl 
pareikalavo Prūsų valdžios už
daryti socialdemokratų organą 
“Vorwaerts”, kuriame tilpo 
karikatūra, atvaizduojanti Hit
lerio armiją, paroduojančią 
brangiose uniformose, kuomet 
vyriausybe sumažino sužeistųjų 
karo veteranų pensijas. Kitas, 
centristų laikraštis “Koelnische 
Volks Zeitung’ buvo uždarytas 
už straipsnį, kuriame kritikuo
ta Von Papenas už nepasekmin- 
gą Vokietijos politikos vedimą 
Lausannos konferencijoje.

Washington, D. G., bir. 30. 
—Du negrai, J. Logan ir L. 
Bormu, žuvo elektros kėdėje už 
nužudymą prohibicijos agento 
L. York. York žuvo nuo neg
rų kulkų, kuomet mėgino suim
ti jų vežamą alkoholio trans
portą.

Kidnaperiai dar tebe
veikia

St. Paul, Minn., bir. 30. — 
Kidnaperiai pavogė turtingo 
šaldytuvų fabrikanto Haskell 
Bohn 20 metų sūnų ir reika
lauja $35,000 už jo sugrąžini
mą.

Indusų-moslemų riau
šės Indijoje

Bombėjus, Indija, bir. 29. — 
Per kurį laiką aprimę, indusai 
ir męslemai vėl atnaujino ,muš- 
tynęj^ Bombėjaus gatvėse. Iki- 
šiol tik vienas abuvo užmuštas, 
40 sužeista. >

Bukareštas, Rumunija, bir. 
29.—Bukovinoje ir Moldavijoje 
potvyniuose paskendo 18 žmo
nių. 2,000 liko be pastoges.

[Acme-P. B A. Photo]

Albert C. Ritchie, Maryland valstijos gubernatorius, kuris demo
kratų konvencijoj yra vienas kandidatų j prezidentus.

Prohibicijos panai
kinimo klausimas 

kongrese
Washington, D. C., bir. 30 

— Vos demokratų konvencija 
spėjo priimti “šlapią” platfor
mą prohibicijos klausimu, at
stovų bute buvo padaryta įne
šimas. prohibicįjosi įstatymą at
mesti. Pasinaudodami proga 
republikonų atstovai reikalavo 
demokratų atstovų balsuoti tuo 
klausimu, kad parodžius kiek 
nuoširdi yra Chicagos konven
cijoje priimta platforma.

Šen. Borah prohibicijos 
partijos kandidatas 

į. prezidentus
Kansas City, bir. 30. — Pro

hibicijos partija, kuri dabar 
konferuoja Kansas City, Mo, 
stato senatorių Borah į J. V. 
prezidentus. Kaip žinoma, Bo- 
čah susipyko su Hoovėriu dėt 
nuomonių skirtumo prohibicijos 
klausimu. Borah yra sausas.

Senatas priešingas dar
bo apdraudai

Washin£ton, D. C., bir. 30. 
—Specialė komisija, tyrinėjusi 
darbo apdraudos klausimą, pra
nešė senatui, kad federalė dar
bo apdrauda yra “nepraktiška 
ir negeistina”. Priėjo išvados, 
kad pačios valstijos turinčios 
ką nors nutarti tuo reikalu.

Medvilnė ir kviečiai be
darbiams

------------T ■
Washington, D. C., bir. 30. 

—Senatas užtvirtino pasiūlymą 
per Raudonąjį Kryžių bedar
biams ir alkaniems išdalinti 
Farm Board nupirktus 45,000,- 
000 bušelių kviečių ir 500,000,- 
ryšių medvilnės.

400 paskendo Rumuni
jos potvyniuose

Bukareštas, Rumunija, bir. 
30.—Apskaičiuota, kad Molda
vijoje, kurią ištiko didžiuliai 
potvyniai paskendo virš 400 
žmonių. Nunešta apip 500 til
tų ir sugriauta tūkstančiai ną- 
mų. Nukentėjusių skaičius ne
paprastai didelis.

“Hooverio nusigink
lavimo planas 
egoistiškas”

Tokio, Japonija, bif. 30. — 
Japonija labai neprielankiai 
priėmė Hooverio padarytą 2/3 
nusiginklavimo planą. Ypatingai 
griežtai prieš projektą nusista
tė Japonijps * laivynas, kuris 
instruktavo - Japonijos delegaci
ją Genevoje planui priešintis. 
Planą pavadino egoistišku, ku
rio vienintelis tikslas yra padi
dinti J. V. apsiginklavimą tuo 
pačiu laiku mažinant Japonų 
militares jėgas.

Hooveris pasirašė $150,- 
000,000 ekonomijos 

‘ planą
Washington, D. C., bir. 30.— 

Hooveris pasirašė kongreso pri
imtą projektą sumažinti federa
lės valdžios išlaidas $150,000,- 
000.

Anglija planuoja muitų 
karų prieš Airijų

London, Anglija, bir. 30. — 
Kadangi Airija nesumokėjo An
glijai $5,000,000 žemes, mokes
čių, kolionijų ministeris Tho- 
mas rengiasi paskelbti naujus 
muitus, kurie užkirs kelią vi
siems Airijos importams Ang- 
lijon. Nors Airija žino kas jai 
gręsia iš Anglijos pusės, ji pa
skelbė mokesčių nemokėsianti.

“Bonų armija” įsigijo 
diktatorių

Washington, D. C., bir. 30. 
—Po ilgų ginčų, kurie vos ne
privedė prie “bonų armijos”' 
disintegracijos, veteranai išsi
rinko W. W. Waters armijos 
vadu ir suteikė jam diktatoriaus 
teises. Veteranai pasiryžę pa
silikti Washingtone iki jie at
sieks savo.

J___________ ;_________

Lenkijos žydai protes
tuoja prieš hitlerininkus

Varšuva, bir. 20.—Varšuvos ir 
kitų Lenkijos miestų žydai pri
ėmė aštrias rezoliucijas protes
tuodami prieš Prūsų seime pri
imtą hitlerininkų įnešimą kon
fiskuoti /žydų—ne Vokietijos pi
liečių turtus.

McDonaldas mėgina 
išgelbėti Lausannos 
skolų konferenciją

Stengiasi į konferenciją įtrauk
ti ir Jungtines Valstijas

Lausanne, Šveicarija, bir. 30. 
—-Jeigu kas nors išeis iš dabar 
vykstančios reparacijų konfe
rencijos, ne vienas bus gero
kai nustebintas. Ikišiol didžio
sios šalys tarėsi, konferavo, ko- 
kusavo, bet susitarimo kaip nė
ra, taip nėra. Mėgindamas 
konferenciją išgelbėti, MacDo- 
naldas paskyrė dvi komisijas: 
vieną išdirbti bent kokį Fran
ci j ai ir Vokietijai priimtiną 
planą; antrą— aptarti planuo
jamos ekonominės konferenci
jos dienotvarkę. Į tą konfe
renciją, kuri atsidarys Londo
ne, Europos šalys mėgina į- 
traukti ir J. V. J. V. pareiš
kė, kad visai nemano ten daly
vauti, iki Europos šalys nesu
sitars dėl reparacijų. Vien dėl
to MacDonaldas paskyrė pir
mąją komisiją, kuri desperatiš
kai mėgina Lausannos konfe
renciją išgelbėti.

Lausanne, bir. 30. —Vokie
tija atmetė Franci jos pasiūly
mą padėti tarptautiniame ban
ke 6,000,000,000 aukso markių 
užstato už reparacijas, pako! 
Europa tarsis su J. V. karo 
skolų klausimu. .

Studentai nukentėjo fa
šistų muštynėse 

Berlyne
Berlyhas, bir. 30. — Tarp 

fašistuojančių Berlyno univer
siteto studentų ir pažangesnių
jų mokinių įvyko smarkios muš
tynės. Didelis skaičius stu
dentų nukentėjo. Vyriausybė 
buvo priversta universitetą už
daryti.

Rezignavo Jugoslavijos 
kabinetas

Viena, Austrija, bir. 30. — 
Iš Belgrado praneša, kad pasi
traukė Vojislavo Marinkovičio 
kabinetas, kuris buvo sudarytas 
tik balandžio mėnesyje.

Turkija rengiasi įstoti j 
Tautų Sąjungų

Istanbul, Turkija, bir. 29; — 
Turkijos valdžios partija pri 
ėmė pakvietimą įstoti į Tautų 
Sąjungą.

Edisono sūnūs prieš 
prohibicijų

Denverį bir. 30. — Charles 
Edison, mirusio išradėjo Tho- 
mas A. Edison sūnūs paskelbė 
esąs priešingas prohibicijos į- 
statymui.

Meksika apribojo užsie
nio bankus

Meksikos Miestas, bir. 30.— 
Prezidentas Ortiz Rubio pasi
rašė naujų bankinių įstatymų 
projektą, kuris apriboja užsie
nio kapitalistų bankus Meksi
koje. Bankai turės pasiduoti 
Meksikos jurisdikcijai, turės į- 
gyti federalės valdžios konce
sijas, o didžiuma šėrų turės bū
ti Meksikos rankose. Minimom 
kapitalas—$186,000.

Meksikos Miestas, bir. 30.— 
Policija suėmė 5 vienuoles, ku
rios prasižengė tikybiniems J- 
statymams, draudžiantiems ti
kybos dėstymą. ,

Lietuvos Naujienos
Plati' byla iš Žemės Ūkio 
Ministerijos darbuotės

Svarb.? bylų tardytojas p. 
Vasiliauskas jau kelinti metai 
daro tardymą miškų dep. by
los, kuri liečia buv. miškų de- 
part. direk. p. Vaitkaus ir miš
kų eksploatacijos referento p. 
Lapino darbuotę. Bylos jau 
prirašyta keli didžiuliai tomai.

Europos mažumos 
konferuoja

Viena, Austrija, bir. 30; — 
Vienoje prasidėjo 8-tas Euro
pos tautinių mažumų kongre
sas. Delegatai atstovauja virš 
40,000,000 tautinių mažumų, 
išsiskirsčiusių įvairiose Euro
pos šalyse. Konferencijai pir
mininkauja Josip Milfan, buvęs 
Italijos parlamento narys.

Menocal apleidžia Kubą
Havana, Kuba, bir. 30. — 

Brazilijos ambasadoje pasislė
pęs gen. Mario Menocal paskel
bė greitu, laiku vyksiąs Euro
pon. Jis kaltinamas rengęs 
sukilimą prieš dabartinį prezi
dentą Machado. Menocal savo 
laiku irgi buvo Kubos prezi
dentu.

šimtai paskendo Kinijos patvy- 
niuose

Nanking, Kinija, bir. 30. — 
Kan Upės slėnyje potvyniuose 
paskendo šimtai kinų ūkininkų. 
Tūkstančiai paliko be pastogių 
ir Yangtze slėnyje, kur išsilie
jo Yangtze upė.

Berlynas, bir. 29. — Sovietų 
komisarų taryba sutiko leisti 
įsteigti telefoninį susisiekimą 
tarp New Yorko ir Maskvos. 
Linijos eis per Berlyną ar Lon
doną.

Canberra, Australija, bir. 29. 
Australijos valstijų konferen
cijoje paaiškėjo, kad Victoria, 
New South Wales ir Quenns- 
land valstijos šiais metais tu
rėjo $48,000,000 deficito, o fe
deralė valdžia $3,600,000 per
viršio.

Villacoublay,' Francija, bir. 
30.—Rene Machenau žymus
franeuzų lakūnas parašiutu nu
šoko 8,000 metrų, apie 5 ang
liškas mylias.. Pirmesnis re
kordas buvo 7,300. 

)

Lietuvių Ekskursijos
Liepob 16 dienų laivu “Statendam” 

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpiučio 9 dienų laivu “Majestic” 

per Londoną. ,
Rugsėjo 7 dienų laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dienų laivu “Paris” 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs s
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' OFISAS ATDARAS KASDIEN fcUO 8 IKI 8 *
Šventadieniais nuo 9 iki i val.^

Dar apie vokiečių su
laikytą polic. liet. 

Dženkaiti *
Dabar kiek teko sužinoti po

licijos leitenantas Dženkaitis 
yra kriminalės policijos politi
niame skyriuje Tilžėje ir ten 
yra tardomas. Jis sulaikytas 
vyriausio valstybės gynėjo iš 
Leipcigo paliepimu. Prieš lei
tenantą Dženkaitį yra užvesta 
neva politinio pobūdžio byla, 
bet konkrečiai už ką, sužinoti 
nepavyko. Pasimatyti su juo 
neprileidžia.

Pabaltijo miestai su 
Lietuvos savivaldybe 
nepalaiko kontakto^
Pabaltijo miestų sąjungos 

yra sudarytas biuras,į kurį įėjo 
buv. Kauno burm. p. Vileišis ir 
Šiaulių burm. p. Sondeckis. Vi
leišiui su Sondeckiu iš savival 
dybių pasitraukus, naujiems 
savivaldybininkams nešaukiant 
Lietuvos miestų ir miestelių są
jungos suvažiavimo, Pabaltijo 
miestų s-gos biuras su Lietu
vos savivaldybe kontakto nepa
laiko ir į artimu laiku įvyks
tantį to biuro posėdį kviečiamas 
p. Vileišis.

Prašo suvaržyti svetim
šalių meisterių judėjimų

Prekybos ir pramonės rūmai 
nutarė prašyti vid. reik, minis- 
terį, kad svetimšaliams išduo
dant darbo leidimus butų įra
šyta kurioj įmonėj svetimšalis 
dirba ir kad be specialaus lei
dimo jam nebūtų leidžiama į 
kitą įmonę persikelti.

Svetimšalių judėjimas už
gaunu interesus tos pačios spe
cialybės meisterių.

Taksistai kovoja prieš 
direktorių automobilius

Kauno taksistai nusiskundžia 
direktorių ir kitų aukštų valdi
ninkų automobiliais, kurie, tuo 
metu kai nedaro pramogų, sa1- 
vo automobilius pastato biržo
se, veža keleivius pigia kaina 
ir konkuruoja taksistams.

Taksistai dabar organizuoja 
profesijonalų taksistų sąjungą 
ir nori paimti taksi koncesiją 
visame Kaune. Be ko kita da
bar esąs Kaune taksi pertek-^ 
liūs; yra 110 taksi, o esą pa
kaktų ir 60—70 taksi.

r,.. iki
*
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Kas gali išvaduoti pa
saulį iš skolų

Kas kartą vis labiau auganti 
bedarbė jau palietė beveik 
kiekvieną pilietį, nėra pasau
lyj nei vienos valstybės, kuriai 
bedarbių klausimas nebūtų 
tapęs aktualiu politikos rei
kalu, įvairių valstybių atsto
vai šį klausimą svarsto net 
tarptautiniuose posėdžiuose, 
bet jokiu budu negali jo iš
rišti. Dauguma prieina išva
dų, kad vieninteliu kaltininku 
esančios karo skolos, kad jos 
išardžiusios visą ūkį, pramo
nę, prekybą, kad karo skolos 
yra priežastimi to didelio 
skurdo, kuris kas kartą vis 
platesnius sluoksnius apima.

Jeigu jau taip iš tikrųjų bu-, 
tų, kaip tvirtina dauguma šios 
santvarkos šalininkų, jeigu 
minėtų nelaimių šaknys tikrai 
nėra giliau nulindusios, tai 
šias skolas labai lengvai ga
lėtų likviduoti. Pasaulyj 
šiandien yra keliolika žmonių, 
kurie vienu plunksnos pabrauk 
kimu gali išrišti įvairių valsty
biškų diplomatų neišrišamus 
klausinius. Užtektų jiems tik
tai įsakyti išmokėti dalį savo 
turto, kad nereikėtų apie šį 
reikalą daugiau nei šnekėti. 
Ir kas svarbiausia, nuo to per
daug nenukentėtų jų turtų 
dydis, vistiek jie besiskaitytų 
vienais didžiausių pasaulio 
turtuolių.

Didžiausiais pasaulio turtuo
liais yra paslaptingos Indijos 
kunigaikščiai ir mandarinai, 
kurie vadinasi nabodais. Jų 
turtai yra toki dideli, kad nei 
vienas Amerikos ir Europos 
milijonierius nedrįsta su jais 
lygintis. Tikrosios savo turtų 
vcrrcs nei patys nabobai neži
no, nes jie nebuvo įvertinti nei 
vieną dabar pasaulyj vartoja
ma moneta. Kai anglai kolo
nizavo Indija, tai minėtieji 
mandarinai jiems statai- vie
nintelį reikalavimą: kad ne
būtų paliestas nei vienas jų 
briliantas ir kad jokiems val
stybės reikalams jis nebūtų 
apdedamas jokiais mokesčiais. 
Anglai, norėdami išvengti 
galimų neramumų kolonijose, 
sutiko su jų reikalavimu ir ligi

šiai dienai tąi šyęųtai pildo. 
Užtat mandarinai ir $iai/licn 
yra lojalus anglų valdžiai, bet 
ligi šiol nei patys anglai ne
žino koki turtai yra jų kolo
nijose. Labai retais atsitiki- 
niąis išgirsta apie nabobą pa
sakiškus turtus. Nebent tuo 
atveju, jei kuris nors nabobaę 
lųiršta ir susipykę vaikai pra
deda turtą dalytis.

Vienu turtingiausiu nabobu 
yra Nigamas iš Haidarabado, 
iš viso jis yra skaitomas tur
tingiausiu pasaulyje žmogu
mi. Į metus iš savo kapitalų 
jis gauna 42 milijonus dolerių 
rendos. Pankiškai apskaičiuo
jant, jis turi turėti mažiausiai 
bent 100 milijardų dolerių. Q 
jeigu čia dar pridėti įvairias 
brangenybes, brilijantus, dei
mantus, kurių vertė yra nema
žesnė už 2 bilijonus dolerių, 
tąi galima įsivaizduoti kokią 
sunkenybę šiam nabobui su
darytų karo skolos. Jis jas 
išmokėtų ir vistiek turtipgiąu- 
siuoju žmogumi liktų.

Be Nicano, Indijoj pasakiš
ku turtuoliu yra Gakvaras, ku
rio protėviai skaitėsi turtin
giausiais Indijos kunigaikš
čiais. Jis skaitosi didžiausiuo- 
ju brangiųjų akmenų savinin
ku. Mažiausiaias jojo bran
gus akmuo yra įvertintas 624 
milijonais litų. J metus gry
no pelno jis susidaro apie 150 
milijonų litų. Be minėtų dvie
jų nabobų Indijoj yra dar ke
liolika tutruolių, kurie labai 
lengvai galėtų išmokėti visas 
kiro metu nadarvtP'

Bet nereikia ieškoti tolimoj 
ir mažai pažįstamoj Indijoj, 
daug geriau pažįstamoj Ame
rikoj yra panašių piniguočių, 
kuriems pasaulinės skolos yra 
vieni niekai. Jeigu dolerių 
karaliai norėtų, visą šį reikalą 
tuojau likviduotų.

Pakaktų vienai gąrsauš ame
rikoniško milijonieriaus Pier- 
pont Morgano našlei paskirti 
pusę savo pinigų, kad nereikė
tų jokiems valstybių atstovams 
nei į Lozanas, nei į ženevas 
važinėti, nereikėtų jokių repa
racijų sumažinimo bei tvar-

[Acme-P. 8 A. Photo]

New York. — Jack Sharkey su Schrųelingu rungtynės.

kymo planų ruošti. Ji turi 16

pinigų butų sumokėtos karo 
skolos ir nereikėtu nei IIoovo
rui, nei jo sekretoriams liek 
daug galvą kvaršinti dėl mo
ratoriumu bei kitų skolos rei
kalų. Kas svarbiausia, šiuo 
atveju nereikėtų tų kapitalų 
nei iš kitų valstybių kelti, vis
kas likviduotųsi ten pat vie
toj.

Bet šiai keistai našlei pasau
lio prasiskolinimas visai neru
pi, ji tarytum negirdi ir ne
mato kas darosi pačioj Ameri
koj. Bedarbių skaičius išau
gimas
pat jai nieko nesako. Į nieką 
nekreipdama dėmesio ji staty
dinasi sau keistus namus, ku
riuose užsidarius leidžia lai-

gcriaiLsiąi žįųp, bet jLekreipdą- 
mas jokio dėmesio į piliečių 
keliamą triukšmą dpi ekono
minių .krizįo, aiškina ląikraš- 
tininkams, jog po krivio atei
siąs Įąbai geras kĮcstpjimo lai
kotarpis.

Bet nereikią pei Ąinprįkoj 
ieškoti didelių turtuoliu, ir 
Europoj yra keletas tokių 
žmonių, kurie lengvai gali šią 
sunkią naštą numesti. Tur- 
tingiausiuoju tenai skaitėsi 
įvaras Krėugeris; kurio kont
roliuojamos bendrovės dabar 
skelbiamos bankrutuojąnčiom 
ir apie kurį vįsame pasaulyj

milijonų taip nuaidėjo žinia, kaip apie nu
sižudėlį. Dabar jau ne labai 
tikima jo mirtimi, manoma, 
kad jis greičiausiai yra išva
žiavęs į kokias Indijos salas. 
Sulig jo skelbtais balansais, 
jis vienas butų galėjęs repa
racijas likviduoti. Na, bet da- 
leiskim, kad jo balansai buvo 
ne tikri, kad jis tikrai bankru-

IcąjL’ą susį|$rpvč pąsąkiSkųs tur
tus. Da|iar įvairiose pąsąulio 
jdąlyse tupi savų fab
rikų ir (Ji.d.eįįų plotų.
Šiandien jų turtai įyjeplįpąpii 4 

lity- Pnp turtuo
liu xpikią prįskąįtytį buvusi 
ląįkrą^ių reporterį, dabar di
delį špyipįstą, prąppu^ą Coty,

ji galėtų praleisti tą patį lai
ką ir su astuoniais milijardais 
doleriu.

Be minėtos našlės Amerikoj 
yra ir daugiau doleringų žmo
nių, kuriuos tiktai juokas pa-

kuris turį didžiausius kvepalų 
fabrikus.

Vįsi čia minėti ir dar kele
tas nepaminėtų turtuolių juo
kiasi iš tarpvalstybinių kon- 
feręncijų rimtumų ir šypsosi, 
kai jų nutarimai jokių rezul
tatų ųęcjįjodą, n.es vienu mostu 
jie gali padaryti tai ko neepa- 
jėge ir nepajėgs padaryti de
šimtys konferencijų.

K. Stukonis.

korespondencijos!
... ..........................................  i ' . L... "■l'F■ * k 1 ' .... *

lyvaus šiame piknike. IJet 
ipps kviepnnne ir ne taip tqli- 
mus kaimynus — chicagiečips, 
o mes gražiai juos pavaišinsi
mų. Čia bus visto, ko tik šir
dis trokšta. Kalbės Dr. A. 
Karalius, bus ir viso ko kito, 
galima bus maudytis, šokti, 
linksmintis per visą kiaurą 
dieną. Šokiams grieš J. Gru
šo orkestras iš Chicagos.

Come on, chicagieČiai, pas 
mus pasisvečiuoti liepos 3 d. 
Dvi dienos švenčių, užteks lai
ko ir pasilinksniįųti, ir pasil
sėti. — Vietinis.

Kankakee, III
Ateinąptį sekmadienį liepos 

3 d. Kankakee lietuviams bus 
didelės iškijmės; nes tą dieną 
įvyks didžiausias jų piknikas 
visiems žinomame Brookmont 
darže, ant pat upės kranto. 
Rengia šį pikniką Šv. Jurgio 
draugija, kurios pirmininku 
yra p. Stoškus, buvęs kontes- 
tantas pereitame “Naujienų” 
kon teste ir vienas veikliausių
jų vietos lietuvių.

Nėra abejonės, kad visi vie-

Wonder Beauty Stop 
KRESGE’S 5 « 25c STORE 

11227 S. Michigan Av.
Td. PULLMAN 101 ?2

Darant, realiitinu, $3.50 pilnai. Ne
reikia finger wave. Lanoil push-op 
garbiniavinai $2.50 pi|nai. Shampoo 
ir finger wave ^0c. Marcei kiekvieną 
dieną, įskaitant šeštadienius, 50c. Va
karais po 6 vai. tiktai pagal susi
tarimą.

Lietuvė operatorė 
MRS. VALIKONIS

rr

Garsinkite “N-nose

(

vu keliama triukšmą dėl sko- v 4 V
lų. Rokeffeleris sumokėjęs 
skolas vistiek liktų ne mažu 
milijonierium. Ypatingai jam 
turinčiam šiandien devynias
dešimt du metu, ne labai daug 
ir reikalinga s;rm dienoms 
baigti. Jis ir su likusia suma 
laisvai galėtų lošti tenisą su 
švedų karalium ir dalyvauti, 
arklių lenktynėse. Jo kontro
liuojamos Standard Oil bend- 
drovės yra ne vien Amerikoj, 
jos išmėtytos po visą pasaulį. 
Visi dėl reparacijų kilusieji 
bankiniai sunkumai butų leng
vai prašalinti, jeigu tiktai Ro- 
keffelcris įsakytų minėtų ben
drovių sumas perkelti į ban
krutavusius arba bankrutuoti 
linkstančius bankus. '

ropoj yra keletas gyvų, ne
bankrutuojančių milijonierių. 
Turtingiausiu bus bene anglų 
lordas Derby, kuris vienam 
“Financial Revfevv” numeryj 
pats pasigyrė, jog į metus gau
na apie 27 jmlijonus anglų 
svarų. Jis daugiausia uždir
ba ruošiamoj ąrklių lenkty
nėms, bet ne mažai pelnosi že
mių mainikavimu bei įvairių 
kasyklų eksplotavimu.

Dideliu milijonierium skai
tosi ir graikas Bazil Ząkarof, 
kuris prie trįs|le^lmls metų 
buvo paprasti^ viešbučio kel
neriu, o per graikų Balkanų

SERVICE GROt I RS
ĮSKAIT. EXTRA PALE 

GINGER ALE 
Didelės 24 unc. bonkos

3 28c
Paprastas depositas už bonkas

PORK & BĘANS
Cąmpljell’s

4 už 19c
NATIONWI»E

4 už 17c
Specialia Išpardavimas Pelnyčio j ir Subatoj, Liepos 1-2

Paduokit su bananomis

CRACKER JACK
—

už ’fTIC!
CAMPFIRE EKONOMIJOSMARSHMALLOWS pakelis

OH-BOY! GUM

sv.

Antras vyras, kuris galėtų 
šį klausimą lengvai išpręsti 
yra Fordas. Dešimtąja savo 
turtą dalimi likviduotų visą, 
keliamą triukšmą. Butų bu
vęs išvengtas ir katastrofingas 
anglų svaro kritimas, nebūtų 
reikėję nei Amerikos biržų 
makleriams virvę po kaklais 
raišiotis. Fordas visa tai kuo-

■■■■ ............ ..............

KENČIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITE ŠITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

AA buvau varginamas Cukrijifis liąroB 
(Diabet(is) per kelis motus ir gydžiausi, 
bet vistiek jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau. Po vat’tojiino 
jugų Senosios šalies žolių Gyduolių No. 
212 (Old Country Horb Remddy Nd. 212) 
per du mčnesius aA pebeturSjau cukraus 
Alapume ir išvartoje^ beveik metus aA 
jaučiuosi puikiai, turiu gerų apetitų ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. AA miegu 

, stipral ir dangau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medikaliti Žolių Arbatų 212. 
Tikiuosi, kad ji tų patį padarys kitiems, 
kų ji pian padarfi.

Su tikra pagarba. John Pagelcr, R. 2, 
Box 14, Bclcvuo, Kausas.

Origlnalč Senosios šalies Gyduole 212! 
yra Vartojama visų vękječjir daktarų iri 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ką- i 
Aykito šiundio dėl noiuokhnio scmpoljo ir I 
knygeles. % svaro pakelis $1.26. į 

OLI) COONTRY ICKMEDY Cp.,
Bepf. L-l, r ’ Fort rWaype, Ind.’į

BUY-RITE

QUEEN OLIVES
SWALL.OW
SWĖET PICKLES ar
SWEET MIXED
NĄTION-WIDE

catsup 14 UNC. 
BONįCA

I sv.

KVORT.
DŽIARAS

KVORT.
DŽIARAS

REG. BONKA 
NAtION-WIDE 

1 SPĖČIAU 
BREW 

Pilsener

NATIQN-WIDE VITAMINIZUOTAS
PEANUT BUTTER STprebt6

14c ! Paprastas dep.ųž bonką

NATIQN-WIPE

TYMJ ¥ SYRUPAS

X7 IRŠUJE atvaizduojami du vėliausios mados maudymosi kostiumai, 
* kurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas 

duoda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šią vasarą.
Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti 

ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas Ncw Yorko nudistas sako: 
“Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina j pajūrį, o juk ji negali 
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagas. Išdavoje, 1932 
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja 
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais metais labai populia- 
riški, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvejų 
bus ryškių spalvų kombinacijos.”

Ir, žinoma, besinaudojant saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiais, 
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigaretą ir užsitrauks spragintų 
dūmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų maudymosi 
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūląs nešvarumąs 
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesą 
įimant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų, 
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo 
nuomones savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau 
erzina gerklę negu kiti cigaretai. '*

Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1932 metų maudymosi 
kostiumų ir tų kvąlduptų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
atgal, taip yra ir didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško 
cigaręto, ir cigaretų padarytų senoviškų būdu. '

17c 
29c 

A *

ATPLĖŠIAMI IS PAKELIO 2 for 15c

VISŲ 16
SKONIŲ DŽl

$y.NAT[QN-WIDE KAVĄ 
RĄP.-&-WAX'

RŪKYTI BUTTS, 14c20c
36c i

■ H *

PAK.

.   —   ■ '.    —1

' THE "PEk^ECT 
eLehd.....

FRANKFURTERS, sv. . 17c
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

NATION WIDE
COOKLPCORNED BREF

12 UNC. BLEKINĖŠ'

■ ■ FLAKES
PIKELIS MAŽAS
PAKELIS ’ PAKELIS KEKSŲ MILTAI

Augsčiąp»ips Kokybės Kėk-/ 
sų Mįkąį, ^įps jplifta' 

pagilinti

Kiekvienas Dalykas Parduodamas Su Pinigy Grąžinimo Garantija

“AT Oir

BIGGEST SELLER

Kur Tik Jus Eisite, Jus 
Rasite Šį Moltą 
Augštesnes

k Kokybes

Darymas. tiktai vieno 
daįyjco, padaro ž$o-' 
peš ekspertais, ar . tai: 
butų' kirtimas medžių, i 
ar gatpinipias įpulto. ] 
Moltininkai. kurie ga
mina Blue Ribbb*h n'iė- 
ko kito/.ųędirba.,< vien 
moltą gamina—vįena 
'priežasčių jo aųgštęs-. 
nei kpkyhei.' “

BIUE RIBBON MALT

sv.
GRAŽUS SAUSAI RŪKYTI

BOILED HAM, sv~ .
BE ODOS

naTion-wid£
SHRIMP S
PUIKUS. DIDELIS. No- l'gENAS

JBUY-ĮUTE “ _

Pjaustyti dalieji Begins, 2 fW J9®
No. 2 KENAI

NATIQN-WiDE
CUKIOIAI ŽJRNIĄI^A2S
TURKEY-RED
RĘjj KIpNEY BEANS^U
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Kam ašaros, o kam 
patieka

Universal State bankas buvo 
stambiausia lietuvių piniginė 
įstaiga. Musų tautiečiai iš vi
sų Chicagos dalių rėmė ją. šian 
die, kai bankas užsidarė, dau
gelis verkia, nors vis 
save, kad gal jis dar 
darys.

Kas su juo atsitiks,
žinau. Bet štai ką man vienas 
komunistas pasakė: “Na, tai 
dar viena lietuvių uola subirė
jo!” Ir nusikvatojo.

Visi tie, kurie laikė Univer
sal banke pinigus, jaučiasi blo
gai.
žmonių, 
padėty, 
ištikti 
Bet štai 
bininkų
jasi sakydami, jogei dabar, ka
da bankas užsidarė, visi busi 
me lygus.

Nevykęs tiešisijamis.
—Povilas.

ramina 
ir atsi-

as ne-

Ir aš pats žinau daugeli 
kurie randasi prastoj 
neturi darbo, o dabar 
nelaimės ir su banku, 
esama “vienintelių dar 
užtarėjų”, kurie tieši-

kuri jam patinka, paduoda jai 
tikietą. ši perplėšia tikietą pu
siau, dalį atiduoda salės prižiū
rėtojui, o kitą pasilaiko, užsi
kišus! už pančiakos.

Ir prasideda šokis. Mergina 
čia paimta supratimu, kad ji 
šoks su bet kuriuo vyru, kuris 
išreikš noro šokti su ja. pra
slinko apie porą minučių laiko, 
muzika sustojo grojusi, šokis 
pasibaigė. Jei vyras nori vėl 
šokti, jis turi antrą tikietą duo
ti tai pačiai merginai, su ku
ria šoko, arba kitai, jei pirmoji 
jam nepatiko.

Pažinties su mergina nerei
kalaujama. Nėra reikalo nė 
komplimentų sakyti merginai, 
kaip kad jaučia pareigą kai ku
rie vaikinai kitokiose vietose. 
Viskas čia paremta bizniu: 
si mokėjai — pašokai, nori 
šokti — tai ir vėl mokėk, 
kas kartas po dešimtuką, 
kad taksikebui už kiekvieną 
vežtą mylią kelio.

Šokimas šios rūšies salėse ir 
važiavimas taksikebu, biznio 
žvilgsniu, atrodo labai,artimas. 
Gal būt todėl kalbamos salės ir 
tapo pramintos vardu “taxi- 
dance halls”.

šokimas taxi-dance salėse at
rodo pigus — tik dešimtukas 
šokiui. Bet reikia atminei, 
pats šokis tesitęsia vds 
porą minučių. Reiškia, /ei 
si kiekvieną šokį, tai/per
dešimt minučių arba pusę va
landos jau sumokėti visą dole
rį. Tatai gi nėra pigu. Faktinai, 
šokiai čia daug brangesni, nei 
kitose vietose.

šokėjos

Šokėjbms taxi-dance salės ne
moka algos. Merginos šoka už 
komisą. Paprastai jos šoka 
fifty-fifty baze. Už kiekvieną 
šokį penktukas tenka šokėjai, 
o kitas salei.

Jaunuomenės Apsaugos Aso
ciacijos ir kitų visuomenės 
agentijų tyrinėjimu, žymiausią 
dalį šokėjų suteikia lenkai. Pas
kui jas seka airišės, franeuzės, 
žydelkaitės ir vadinamos ame
rikietės. Savo vardais ir pavar
dėmis tačiau salėse jos nežino
mos. Vardus jos pasirenka, tur 
būt pamėgdžiodamos aktores, 
su įvairiais pridėčkais, iškrai
pymais.

— uždarbis. Ta pati šokėja, ku
ri uždirba salėj po 35 ar 45 do
lerius savaitei dirbdama po ke
letą valandų per dieną, teuž
dirbtų dirbtuvėj kokių 14-15

dolerių arba valgykloj 10-12 
dolerių. Gi apie taxi-danėe sa
lės pavojus ji paprastai mažai 
tenusimano. (Bus daugiau) 

čikagietis.
Congrass Paini & Wallpaper Co

2116 Milwuakee Avė.,
CHICAGO, 1LL.

už-

Ir 
lyg 
nu

tempu, 
su-

šokėja

Automobilio nelai 
mėje žuvo dvi 

lietuvaitės

kad 
apie 
šok- 
dvi-

Chicago Tribūne paduoda to
kią žinią:

P-nia Sofija Laudont, 40 me
tų, ir jos duktė Lilija, 11 metų 
(3441 So. Morgan Street), žu
vo automobilio nelaimėj trečia
dienio vakarą, kai automobilis, 
kuriuo jos važiavo, nušoko į 
Mohavvk upę. vienos mylios ato
kume nuo Little Falls, New Yor- 
ko valstijoj. Automobilis nu
šoko i upę po kolizijos.

Jonas Laudont, žuvusios mo
ters vyras, tapo išmestas iš 

u tomobilio. Bet jis išlikęs 
•* lengvai sužeistas.

Jonui Laudontui, sunui, 
Petrui Serbai, iš Utica, N. 
suteikė pirmos pageltos ugnė- 
gesiai, kurie ištraukė juos iš po 
sudaužyto automobilio.

“Naujienoms” 
Laudontai yra 
Chicagoj minėtu 

- resu grosernę.
Vėlesnės žinios sako, 

Laudonto žmona ir duktė ir 
Serbos duktė prigėrusios upėj. 
Į kurią mašina įšoko po kolizi
jos su kitu automobiliu, o Ser
bą ir Laudont su sūnumi buvę 
išmesti iš automobilio.

pranešta, 
lietuviai, 
aukščiau

ati
tik

kad

ad-

kad

Kai kas apie Chicagą

Taxi-dance salės

Tūkstančiai Chicagos gyven
tojų praleidžia liuoslaikį vaka
rais šokių salėse. Tų salių yra 
visokių. Vienos jų sujungtos su 
vadinamomis rodhauzėmis, ki
tos vadovaujamos šokių mo
kyklų instruktorių, trečios ski
riamos “parinktai” publikai, iš 
kurios reikalaujama “evening 
gowns”, “prince-albertų”, “.smo
kingų”, ir tt. ,

&>kių salių tarpe daugiau
sia “garbės”, nors dažnai nepa
vydėtinos, yra įsigijusios vadi
namos taxi-dance salės. Kas jos 
per vienos?

Į jas gali įeiti kiekvienas vy
ras. Tik kai kurios neįsileidžia 
juodveidžių, ir dar atsiranda 
tokių, kurios nenori priimti flli- 
pinų. Bet esama tokių, kurias 
prižiūri juodveidžiai ir kurias 
patronuoja baltieji, nepaisyda
mi odos spalvos.

Merginos su šokėjais partne
riais taxi-dance salėse nepagei
daujamos. Mat, salės turi sa
vas šokėjas. ,

Nusiperka vyras, nepaisant 
koks — senas ar jaunesnis, krei
vas ar šleivas — dešimtį ar 
daugiau tikietų, kiekvieną po 
dešimtuką. Įeina vidun, pasi
dairo, pamato Šokėją merginą,

.. ................. ... ...... . ------------------------------------------------— .. ................ . —I

Didžiumoj šokėjos yra jau
nos mergaitės. Galima .sakyti, 
perjaunos tokioms vietoms. Vi
sos jos, veik be išimties, gra
žiai nuaugusios. Nes prasčiau 
atrodanti mergina nepadarys iš 
šokių gyvenimo, ba kostumerių 
savo tavorui — šokimui — ne
ras. Be to, jos yra pratusios 
šokti greitu ar povaliu 
sukinėtis taip ar kitaip 
lig kostumerio taktu.

Jaunesnė ir gražesnė
daro geresnį biznį. Nauja šokė
ja, bent pradžioje, daugiau ko
stumerių gauna. Kiek senesnė 
arba jau kostumeriams pripras
ta, priversta būna dažnai grieb
tis stimuliuojančių priemonių: 
gašlesnių šokių, nes į tokias sa-: 
les visokio svietelio! susirenka. 
Kai jau vienoj salėj šokėja ne
tenka kostiimęrių,'ji persikelia 
į kitą. Kai ir čia biznis suma
žėja, tad pereina j sales, kurio
se filipinai yra priimami. Pa
galios išvyksta į kitus miestus 
arba nueina į juodveid^ių,užlai
komas sales, ir kai jau paten
ka čia, tai galima sakyti, kad 
šokėjos karjera yra žymiai ap
temusi.

Ne todėl, kad mano ar jūsų 
žvilgsniu šokimas juodveidžių 
prižiūrimose salėse butų netin
kamas amatas. Bet taip žiuri 
didžiuma publikos, kuri patro
nuoja taxi-dance sales.

Bendrai imant, taxi-dance šo
kėjos karjera neužtikrinta ir ne
ilga. Kodėl gi merginos eina į 
jas?

Viena, jas traukia patys šo
kiai, pažintys, sūkurys. Antra

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konstlpacijofl, prasto apetho.

Kalvos skaudCjlmo, bemiegės. 
_________ Visose aptiekose.__________

New York
Iš 

*23 o 
^47°°

Chicago

VIENĄ 
PUSĘ
Į ABI 

PUSES 
geri tiktai 

__ vagonuose 
kada priduodami 

d/jjįlJlįiSb kartu su T rans- At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

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

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai jrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus . 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofis| ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Passenger Agent, 

327 So. La ‘ 
Telefonas ___ ______ .

ERIE RAILROAD

Šalie St., Chicago 
HARRISON 4160

ŽIŪRĖKIT ŠIŲ BARGENŲ! 
Dabar* jus galite pirkti visą tą gerą maistą ir kokybės 
groserius, kokie tik jums bus reikalingi “Liepos 4 die
na” šventėms.

IŠPARDAVIMAS
PĖTNYčIOJ IR SUBATOJ, LIEPOS 1 IR 2

CVTI?QTAQ “Midwesl” Puikiausias sv. gfl dVlDOlAij Ūkiškos roles ........... Z.... I JJ ‘ C
MILTAI Geriausi ...... ........

SARDINĖS
CORN FLAKES ?• ■Mi<,weM"

CATSUP

fj sv. maiš. 13c
2 b, k 19c
2 blck 13c

“Snidcr’s” Dideli sf Maži sf f* 
Toninio.................. , | OC ' I UC
■ ■■ - ,a.,——.......................    A ,n i.i   .................................. ......... ..

”Midwcst
VrlV Puikios Bartlett

BLACKBERRIES ‘Sunburst

No. 2 kenas 15c
No 2 kenas 19c

APPLE BUTTER ''Sh;>d>' D'n’’ 36 unc- džiarM 17 C
NITT” Pcanut 9 didc,i 9£c Dvhail Bandymo 

A**l 1 A Bjittcr "džiarai dž.su kieky.pirkiniu

WARD’S WINE CAKE

RAISIN COOKIES Pa'’1 Schl"”
Visų CfinA sKoniu 

Root Bcer VvVA Ginger Ale 
..................  ... ....... . ......... ........ >—  ....................... ... '■ ■■■        

• ' v *

ATTTQ “Bohemian Spėriai”
O šviesus ar Tamsus ................

“FLA-VOR-ADE”
Minkštų gėrimų milteliai

s'

5ę
SALAMI DEŠROS

BANANOS Rinktines

15c
’v 15c

3. didelės
bonkos hn I l#

4 bonkos 25c
Padaro 10 

stiklų gėrimo

Viršminėtą krautuvę per aštuonis metus užlaikė Jurge
lionis ir Willis. Jonui Williui 
ko jo pusę.
Dabar Jurgelionis padarė šią 
mą nupigintomis kainomis:
Geros rūšies sienoms popiera,

Moore išdirbystės Sani-Flat pėn- 
.........................   $1.75
House pėntas dėl lauko pėntavi-

. $2.35
.. $1.75

mirus, Jurgelionis atpir-

gąvaitę didelį išpardavi-

role

Garsus Benjamin
tas< galionas

Benjamin Moore
mo, galionas

QUE pėntas, baltas,' dengiantis vienu kautu, gal
• •

Benjamin Moore fliorų pėntas, galionas .........
Kas norite sutaupint pinigų, atsiminkit, kad šie bargenai 

tik šią savaitę.

dA VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
474S SO. ASHLAND AVENUE, 1048 W. NORTH AVENVE
ĮSOS MIL5VAUKEE AVENUE, ' 8349 W. 2flth STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
m ir viduriai tinkamai veikia? 
ll JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIU visu «« A susirsrimų paeina nuo skilvio ir netinkamo viduriu Ilfi*. ®

vali mosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie Į V
• FV kentėjo nuo visokių lirų, yra dabar pasveikę var- Į

MMSTZ todairtl DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis
t labai Švelnus tonikas yra padarytas ik 26 skirtingų

gydančių žievių, kaknų. uogų, lapų ir žolių. Neturi\ i savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete* ĮOf į
_Į_ >' mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- yn tį NcT'f tojas. Ateikite | musų sankrovų nemokamam pasi- t AjfflĮĮ tarimui. Daktaro egzamlnacija yra visikkai dykai y /yfft
JL_l kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonle. Arba

raftykite mums, prisiųsdami 60c, o mes prisiusime Jums $1.00 bonką Dr. Michael s Ali 
Herb Tonic, ir tada patys Įsitikinsite, kad Jei niekas kitas jums nepagelbčjo. tai pa
geltos DR„ MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonk^ DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

VALDŽIOS TAKSAI 
ANT ANGLIŲ

i 

importuotų

$2 ANT TONO
> ■*■*••**■ A ***.*. A ■ (*r'M''ut į v* <*., • *■ • ■

Nevilkinkit su savo užsakymu, jums 
galbūt reikės juos mokėti, jei lauksite 
perdaug ilgai. Šaukite mane dėl kainų.

Geo. P. Taylor, Jr.
Coal Co.

2450 S. Halsted St.
Visi telefonai VICTORY 6605 ,

fYRAN’HAT “Sunkist” 
_____Saldys Valencia

KOPŪSTAI Si””™.......

“PALMOLIVE” Mui,as

t„z. 19c

4 v 10c
šmotai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

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

so ap plakės . . ,s 19c
šn,6l,‘157cMUILAS ’ 10

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rosi jos
PASTABA Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

. ^buyvat’the_

MIDWESTC£ STORES
290 IHDhPBHDENI' I Wv"uJBl NEIGHBURHOOD STUMS

et
, S ! (>U | S ,

FORLESS*

NUIGtinUftHOOtf STORES

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS . 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALĄNDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. ___ Tel. Crawford 5573

[♦IIIIIIIIISIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIESIIIIIIIIIIIIffilIlIlIlIlIlIffilIlIlIlIlIlISIIIIIIIIIIIIffllIilIlIlilII®

J

Piknikas su Dovanomis i
BIRUTES DARŽE į

Archer Avė. ir 79th St. s ■'

Nedėlioj, Liepos-July 3 dieną, 19321
Bus puikus Radio Programas ir kiti pamargitoimai.> Taipgi bus dalinamos dovanosi Fg

įžanga dykai

CITY FI RNITURE CO. i
’ Lietuvių Krąuti^vė
2316 W. Roosevelt Road

Maloniai kviečia visus atsilankyti.
\ 'i.'1-' •• M- '

IN OUR OFFICE

i?

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

V m. ‘ vTiems, kurie uzsirasys
NAUJIENAS , ' : 

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoj e $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.
1 ' I <•*

i
Pilnas vardas ir pavarde

Adresas .................... ..........

Amžius

Į»

——

» *

"T

RENGĖJAI. <.
) i

Kam užrašote?
*

Ar giminė? ......

. ■> ■ V \*

.......... -.............. 1........................ :----------  
tV.... .................. ---  ’ ..... '-‘."j! y* . .

A fr(HJNt>Bfe I 

MM TROUfcLE J 
^dUAk\W(yJ

MIMSELF WITW 
TUę ' 
• šo. «

INHAT<-WOfeĘ 
SAuKRN

YHVPRoMKeb 
ME A RME

BŪT IFHOU PMP

XWAT T M6BTTIHG- 
hmh;bo$s” >

■

Ox
voot>

877842
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h ..... ........................................................................................................................................... Mw<—MĮMimrr t miniuiir - ■

d%25c5%25be.su


Penktadienis, liepos Į, 1932

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New* 

gbllshed Daily Ęxcept Sunday by
* LithuĄnian New» Puh, Co.» Ine. 

1739 South Haltted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GKlGArrite

Vtatakyaio kata]
Chicagoje — paltui 

Metam* __...... ......... ...
Pusei metą 
Trims minėdama 
Dviem mineslam ...
Vienam minėsiu! ,

Chicagoj per iineiiotojua:

88.00
4.00
2.00
1.50

.75

Sobscriptlon Kate*: 
p«t mt i» ctaada . 
PCI xe*r. outald* O< Chicago

8c per copy

Mareh 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicaffo, IU. uactat the act of 
Maich 8M 1879.

---------- ---

Naojtaotf Utor Itadta. iUBktat

III. THiefanep BooMveH 8500.

8c 
18c 
75cMineaiui ... .................

Suvienyto^ ValitijoM. na Chlcarfoj, 
paltui

Metama 87.00 
Pusei meti........... ....... ........ — 8.50
Trims minusiam* 1.75
Dviem mlnesiams ... .......... 1.25
Vienam mineaiui .75

Lietuvon ir kitur uistaiuose 
Utpicinta)

Metama    88.00 
Pusei mėtą       4.00 
Trims mineeiatt* .. .„-■■■■- --- 2.60 
Pinigas reikia sltstf palto Morta?

Orderiu karta su atsakymu.

VOKIETIJOS PADĖTIS

Vokietija šiandien pergyvena vieną kritingiausių 
momentų nuo to laiko, kai susikūrė respublika. Von 
Papeno baronų valdžia atšaukė kanclerio Brueningo 
išleistą patvarkymą, kuriuo buvo uždrausta naziams 
rengti paradus. Bavarijos premjeras Held pareiškė, jog 
jis naziams ‘visvien neleis paraduoti, kadangi tai gali 
privesti pfie kruvinų susirėmimų. Held’o nusistatymą 
remia ir trylika kitų Vokietijos valstybių.

Prezidento rinkimuose visi demokratiškai nusista
tę Vokietijos gyventojai rėmė. Hindenburgą prieš Hit
lerį. Milionai žmonių buvo įsitikinę, kad felmaršalas 
laikysis Weimaro konstitucijos ir neprileis prie valsty
bės Vairo genėrolų, kurių tikslas yra grąžinti monaf- 
chiją. Buvusis kancleris Bruening dėjo visas pastangas, 
kad nelaimėtų Hitleris. Ačiū tam, suvienytas reakcio
nierių frontas tapo sulaužytas ir Hindenburgas laimėjo. 
Bet tas pats HiiidenbuJgas dabar šlykščiausiu budu ap
gavo savo rėmėjus. Po kėlių pasitarimų su nusibankru
tavusiais Rytų Prūsijos junkeriais jis privertė Bruenin- 
gą atsistatydinti ir pavedė Franz von Papen’ui sudary
ti valdžią.

Naujoji valdžia neturėjo mažiausios progos gauti 
reichstago pasitikėjimą. Todėl reichstagas tapo paleis
tas ir paskelbti nauji rinkimai. Mat, reakcionieriai ti
kisi, jog jiems pasiseks rinkimus laimėti ir pasilikti 
prie valstybės vairo. Juo labiau, kad demokratijos ša
lininkams šie rinkimai įvyks labai nepalankiose sąlygo
se. Jau dabar tapo įvesta gana griežta cenzūra. Už ba
ronų valdžios kritikavimą laikraščiai yra skaudžiai 
baudžiami.

Prieš kiek laiko socialdemokratų laikraštis “Vor- 
waerts” įdėjo karikatūrą, kur vaizduojama hitlerinin
kų paradas. Visi naziai apsirengę naujomis ir brangio
mis uniformomis, kuomet bedarbiai, kuriems tapo nu
kirsta pašalpa dvidešimt septyniais nuošimčiais, stovi 
susitraukę ir nuskurę. Už tą karikatūrą junkerių val
džia grasina socialdemokratų laikraštį visiškai uždaryti.

Kiti demokratinio nusistatymo laikraščiai irgi jau
čia tą cenzūros slogutį. Užimti kiek griežtesnę poziciją 
prieš junkerius jie negali, nes tuoj yra trumpesniam 
ar ilgesniam laikui suspendujoami. Suprantamas daik
tas, kad prie tokių nenorma:lių sąlygų rinkimų vajus 
bus labai apsunkintas. Junkeriai ir hitelerininkai galės 
atvirai kalbėti, kuomet jų priešams bus užimtos burnos.

Von Papen’as tėra tik junkerių įrankis. Tikrasis 
Vokietijos valdovas šiandien yra generolas von Schlei- 
cher, karo ministeris. Tai pirmos rųšies intrigantas, ku
rio vyriausias tikslas yra sunaikinti Vokietijos dėmo- 
kratiją ir respubliką. Tik klausimas kyla, ar ambitin- 
gas Hitlėris panorės antruoju smuiku groti ir palikti 
prie valdžios juhkėriUš, kurie, palyginti, nedaug teturi 
šalininkų.

Vokietijoj šiandien yra milionai badaujančių ir 
desperacijon įpuolusių žmonių, kurie laukia iš Hitlerio 
išganymo. Jie patys negali paaiškinti, kodėl taip darė. 
Jie tik mano, kad Hiteleris padarys didelę permainą; 
O kadangi Vokietijos padėtis dabar yra tikrai despė- 
ratinga ir nieko blogesnio nebegalima tikėtis, tai ta' 
permaina, jų manymu, turės Vokietijos žmonėms išeiti 
ant naudos. Tai yra vienatinė priežastis, kodėl juo to
lyn, tuo naziai vis daugiau patraukia savo pusėn šali
ninkų. Karo, infliacijos ir nedarbo nukamuoti žmėnėš 
žiuri j Hitlerį, kaip j kokį Maižiešių, kuris gali paliuo- 
suoti kraštą nuo visų nelaimių;

i^rie dabartinių sąlygų, rašo vienas vokiečių žufria- 
lištaš, gal butų geriausias dalykas, kad Hitleris atsisto
tų valdfidš priešakyj. Ir juo greičiau, tuo geriau! Ne
praeitų nei trijų rfietį, kai tie milionai žmonių,' Kurie 
dAbaf remia na’zius, įsitikintų, jog Hitleris yra didžiau
sias huftrbtfgas;

PRIE VOLĖ
i* g» r *■

tarp neįmanomų šalies turtų, tai valstybė visai neskaito 
save atsakominga už to piliečio mirtį.

Kuomet sėptyni milionai piliečių tiesiog badauja, 
tai valdžios kilnumas pasireiškia tuo, kad ji apeliuoja į 
krikščionišką labdarybę ir ragina gelbėti nelaiminguo
sius. Vienok tuo pačiu laiku ji stengiasi pabrėžti tą fak
tą, jog ne valdžios prievolė rūpintis badaujančiais žmo
nėmis. Sakysime, Hooverio administracija jau ne kartą 
pasisakė prieš šelpimą bedarbių.

z Kodėl egzistuoja toks neįmanomas skirtumas tarp 
valstybės ir piliečių prievolių? Atsakyti į tai nėra sun
ku. Civilizuotos valstybės sąvoką Amerikos respublika 
pasisavino iš senovės autokratijų, kur absoliutus valdo
vas įgalėjo žaisti kaip tinkamas savo pavaldinių gyvas
timis, bet pats asmeniškai nebuvo surištas jokiomis 
prievolėmis. Vadinasi, jis datė, ką norėjo, bet pavaldi
niai neturėjo teisės reikrilauti, kad jis rūpintųsi jų ger
būviu.

Karo metu piliečiai buvo draftuojami į kariučmenę 
ir siunčiami į Franci ją kautis su vokiečiais. Niekas ne
galėjo tam pasipriešinti. Aukoti gyvastį “dėl tėvynės la
bo” skaitėsi kilniausiu darbu. Tai buvo kiekvieno pilie- rę nusileidimus dešiniesiems ir 
Čio prievolė. tt. Dalinai tas yra teisybė. So-

Rudenį sukaks keturiolika metų nuo to laiko, kaip sialistinio nusistatymo delcga- 
pasibaigė karas. Tūkstančiai buvusiųjų kareiviu atsi- nebavo pr?®,eitl 
dure bedarbių edese. Daugele jų tiesiog badauja. Bet L utų atnešęs organizacijai vien i 
valdžia visai nesijaučia, kad jos prievolė yra rūpintis nepaįaimą. Musų srioves dele- 
tais karo veteranais^ iš kurių prieš ketųrioliką metiį gatai nebuvo ir nebus organiza- 
buvo reikalaujama lieti savo kraują Frakcijos laukuosė. cijos griovėjai. Jiems rupi or- 

? ,v , . , m < . gariizacijos labas, 6 ne kenki-
Karo metu is visų gyventojų buvo reikalaujama mas, gurėdami omenyje jie 

pasiaukavimo. Darbininkai btivo verčiami pirkti “laite- darė kai kada ir gana didelius„ — 
vės bonus” ir kitokiais budais prisidėti prie karo lai- nusileidimus. Nemanau, liadĮ^.“^*“ guigjoTZiVšriZkrau- 
mėjimo. Visame krašte buvo įvėtetOte “strgarless”, “wheat- bent vienas gero velijantis or- hy pelke}; jo akys buvo užsi- 
lestte” ir kitokios dienos. Sukėlti bilfbnus ddlerių karė gamzacijai narys norėtų, kad merkusios .Rodydamas į jį pir- 
reikalams nebuvo jokio sunkumo. ‘ pasikartotų 36-tę seiino istori-Kodinas tarė:

Šiandien milionai žmonių nėtdri darbo it kenčia B’’yra^giliaT'jŽai niek° daugiau ncbe' 
didziausj skurdų. Bet valdžia į visa tai žiuri pro pirštus, Kai kam iš 36.to seimo įvykio’ Numirėlis buvo jaunas vyras 

ne jos prievolė rūpintis tuo, kad žmonės hemirtų iš buvo geras, pelningais biznis, musų kvartalo, atsidavęs’ 
bado. Jai kur kas svarbiau yra gelbėti kapitalistus, ku- bet eiliniams nariams, kurie Kodinui; tie, kurie dar gargė- 
rie dėl depresijos atsidūrė keblioj padėtyj. \ trokšta organizacijai gerovės, jo, priklausė priešingai parti-

. _______ — ;n__________ . . bUVo nernalorii pamoka. jai. > ’
ItflICIT VT AlhAC I AlU/lcIIlUtAI ČIA Tiesa» pažangieji delegatai1 j, Mudu su Kodinu pasuko va į! 
lllUdy ALtVILIvu iii nedarė griežto pa’sipriėšiniririd' Kuzos bulvarą, kur jis norėjo’

T AINI? priėmimė 14-tos kuopos delega- [pasamdyti vežimą, kad nuva-
di- 1A1T1IL 01L11V1E tų, o tos kuopos delegatai kaip žiuoti pas daktarą. Besitolin-

—------------  tiktai ir buvo nulemianti spė- damas, aš dar kartą žvilgterė-
eiti priė bendro-pąsitarimo. So-Įkos svarstykle. Buvo aišku, kadįiau i mūšio aikštę: joj pasiro- 

:kainą dieną sandariečiai susi- - - ..... ...... ...
tarė su fašistais^; kad pastarie
ji rems p. Gegužį j prezidentus, 
ištraukdami kandidatūrą savo 
kandidato p. Bačiuno, ir atsily
ginimui sandariečiai rems p. 
Tareilds kandidatūrą į iždinin
kus. Taipgi susitaikė, kad į iž
do globėją, vietoj p. Bakario 
reriis p. Mockų iš So. Bos tori, 
Mašs. Taipgi sandariečiai davė 
pasižadėjimą, kad rems p-lę 
JurigeltUtę į sekretorius, nukel
dami griežto reikalavimo, kad 
p. Viniko diskvalifikavimo klau
simas butų atšauktas. Vicepre
zidento Mikalausko, iždo globė
jo p. Januškevičiaus, daktarą .
kvotėjo dr. Klimo ir “Tėvynės” Į kuriems įsimaišiusiems į dėlČ-Kautg Rusijoj, pasiekė ir Du*- 
redaktoriaus p. Vitaičio klausi- gatų ėiles svečiams — jų mąši- ,pojų. Išgąstis buvo didelis: 
mal buvo palikti Dievo malonei, nos šalininkams. Čia bu^vo dau- Į^yriAū^ylič, ant galo, a*t*simmč, 

Pažangaus nusistatymo dėlė- giau' negu pafcityČioj irias iš ^omar6vka sYidnrb1 aht- 
gatai griežtai liaikėši demokrą- konstitucijos, lėisti kuopai td-|jįrgčio šaltinį. Tapo' afsiųsįf
tinio principo, kad visi tie, k u- rėti atstovybę seime, kuri yfa i Sanitarai, kuriė visą kvartalą1
rie yra didžiuma balsų išrinkti centrui skolinga apie $l,9bfr! paskandino kalkėmis' ferbo-
į Pildomąją Tarybą, britų sef- Negana to, p. Gegužis 14 ktfė- Ru,
mb Užgirti, rieatšižVėlgiailt į pos delegatų priėmimo klarisį-L Motina hėlėjb niabė pasilsi 
tai, ar išrinktieji yra pažan- Imu leido balsavimui pirma h kaimą‘pas dėdės, Ėėt aŠ ’ pAtef- 
gaus nusistatymo ar ne. Kuo-Idžiumos maridatų komisijos ra-[priešinau: Kodinas mane inte
rnet sandariečiai ir fašistai d‘ė- portą, kuoriet tririėjo bpti lėf- įpesa^o’ kriri Kas daPgiail, įVėgU 
mokratybės principą paniyne džiama* ma’žiirič^ koriisijos rid- [kaimas. Dabar jis -kas dieną 
pb purvinu' čebatu, kAd tiktai portas. Sulig Roberts Rulėš, triušę šaVb ribtiriį, i'sri^sddnįafe 
savo plauko žmonės pavedus į mažumos raportas, taip kaip' ri ją nakčiai į gatvę. Naktys bu- 

, Pildomąją Tarybą, pažangaus pataisymas prie įnešimo, eina po t^oškičs ir š'ėniikė l!igi prft 
mlsištatyrio delegatai1 visi kaip balsavimui pirma negu origL pyto sėdėdavo susitraukusi

“ Įprie durį ant didėlio akmens.
fRyto mėtą Kodinas surasdavo 
[fa ten įhiėgAnČią ir nUspirda- I' iJ M. /ta fl k • I.' w 4 t t t •!
įčravo- savo keliais, nekreipda
mi jOkri f još deja
vimus.

Aš buvau sujaudintas tokiu 
barbariškumu. Gandai tai aiš- 

l'kimo tuo* kad tetai Anastazijai

Rašo Nemunus

Panait Istrati. Verte K, A.

KODINAS
__________________________________ . ta . i

mąją Tarybą, po praeito seimo 
— pažangus SLA. nariai suce
mentavo savo spėkas geriau ne
gu buvo tikėtasi. Taip kad se
kamas seimas, 38-tas seimas, 
kuris įvyks 1934 m. Detroit, 
Miėh., bus musų seimu, demo
kratiniai nusistačiusių SLA. na- (Tęsinys)
rilį seimu. Jokie p. Gegužio Mudu abu gulėjo va ant že- 
“stėam-rolleriai ’ nepagelbės nuo mg8. spaudžiau ranką prie 
jo mašinerijos susmukimo. Dėt- sutrcnkto §ono; Kodinas nusi- 
roito beisiantis seimas išgydys ėmė skrybėlę: po ja, vietoj 
esamas žaizdas SLA. kūne, bus plaukų^ pasirodė skaisčiai rau- 
atsteigtas narių pasitikėjimas doną'masė, panaši į raudoną 
organižacijos ateičiai, bus at- uogų kisielių. čiupinėdamas 
steigtas didžiumos narių bal- pakaušį, jis pažiurėjo man į 
sas — demokratinis organiža- veidą. Krauju pafvinusios 
cijos tvarkymasis, koks viešpa- akys, beveik išlipusios į viršų, 
taVo tada, kada SLA. buvo sek-1priminė pasiutusio šuns akis, 
minga! subudavojamas į galiu- Nuo įdukimo jo dantys buvo 
gą kurią per virš 20 metų. sukąsti. Jis su sunkumu pra-

T. . . • or a • . i vėrė burną ir tarė:Kai kurie SLA. nariai kalti
na pažangiuosius delegatus, kad “Tu viską matei?” 
jie nebuvę ganėtinai griežti, da-| Aš atsakiau: “taip”.

“Ar aŠ kabas?”
Aš rierįiamai pakračiau gal

vą. Aš negalėjau kalbėti: de
šimties žingsnių atstume, nuo 

U: pat muštynių pradžios, gulėjo 
| be jokių gyvybės ženklų trys 
lavonai.

. Kodinas paėmė peilį ir sun
kiai atsikėlė ant kojų. Mudu 

j apžiurėjova aplinkui gulinčius 
i nelaimingu dar 

I kankinosi mirtinoj agonijoj,—

mus atsinešdavo nepaprastai 
f Ūmiai: visi su tuo apsiprato. 
Kur kas daugiau nusistebėji
mo sukeldavo tas faktas, jeigu 
senukei tekdavo apie savaitę 
larko nakvoti savo namuose.

Indiferentiškumas vyriausiai 
paėjo iš to, kad teta Anastazi
ja pasižymėjo kokiu tai žiau
riu tylėjimu. Kaimynkos tvir
tino, jog jos niekuomet negir
dėjo ją kalbant. Nykštukas u- 
giu, — godi ligi pasibjaurėji
mo, paniurusi ir atskyduolė,— 
ji visuomet eidavo gatvės vi
duriu, slinkdama tarp vežimų, 
kad nesusitikti su žmonėmis. 
Niekas niekuomet nežinodavo, 
kur ji eina ir iš kur ji grįžta. 
Riek kartų Kodinas apčiupinė
jo jos skarmalus, bet nei sykį 
nesurado paslėptų pinigų. Ji 
nusižeminusiai sekdavo paskui 
moteris, kurios priglausdavo 
ją vienai nakčiai, ir jeigu gau
davo lėkštę sriubos, tai suval
gydavo. Bet jau sekamą dieną 
jį tų moterų nebepažindavo. 
Jos akys visuomet ieškojo su
rūdijusių vinių, visokių skur
lių, kaulų ir tuščių dėžučių. 
Kada jos paklausdavo: “Klau
syk, Anastazija, kodėl tu nepa- 
dutodi nors dalį savo Žemės?” 
ji Visuomet atsakydavo vos gir
dinti balsu: “Kiekvienas pats 
žino, kas jam reikia daryti.”

įš savo piNečių, rašo Df. Robert Briff^ttlf, Jungti
nės Valstijos Vėikalauja neafpriibežiudto lojalumo ir pa- 
sišiehtimo. Reikalui esant, piliečiai tiri aukoti nėt sa
vo gyvastį. Tačiau prievolė nėra sangrąžine: valdžia 
neima aht savęs atsakomybės už Aiiėrikos piliečių’ gy
vastis; Jeigu Amerikos piliečiui pasitaiko mirti iš bado

Kai kam atrodo, kad 37-tris’ 
SLA. seimas padėjo didelį tašką 
visoms toms niautynems, kurios 
tęsėsi gana senokai, kad visi or
ganizacijos nariai pradės dar
buotis išvien, draugiškai, SLA. 
labui. Kad SLA. nariai darbuo
sis organizacijos labui, su tuo 
galima sutikti, bet butų naivu 
sakyti, kad tas darbas butų 
bendras. SLA. 37-tas seimas ne
išlygino srovių nusistatymo Or
ganizacijos rėikalribšė, bet dar 
daugiau sf ievinius santykius 
paaštrino. Tiesą pasakius, pa
žangiųjų sriovių vadai ir sykiu 
eiliniai nariai įiei nėmatč rei
kalo eiti į bent kokius kompro
misus, ypačiai progresyvių dele
gatų kofnproinisavimas su deši
niuoju sparnu biitų įnešęs neiš
vengiamą skilimą progresyvių 
delegatų eilėse. Tiesa, pas prog- 
resyvio bei socialistinio nusista
tymo delegatus nebuvo priešin
gumo pasitarti su taip vadina- 
iriais sandariečiais. Bet pasita
rus pasirodė, kad' bendras šei
minis darbas hera sudeririariate
— sėridariėČiai perdarig boti, o‘ 
duoti nedaug ką turi. Kiek bu- 
Vo galima iš sandariečių patirti
— jie norėjo, kad progresyviai 
delegatai būtinai remtų p. Ge
gužį j prezidentus, o kitais 
klausimais nebuvo daug susido
mėję. Pažari'gibsloŠ pusės buvo 
jiems (sandariečiams) aiškiai 
pabrėžta, kad į tdkiūs komprO- 
misus nėra galima eiti, tas 
prieštarauja didžiumos SLA. 
narių valiai. P-as Gegužis iš tri
jų kandidatų' yra gavęs mažiau
siai balsų ir dar jį kdmprbmi- 
fuoja Devenio-Ažunarič pasko
los klausimas. ‘Pąžangųį delega
tai laikosi principo geriamo re- 

’ferendumd, kės didžiuma balsų 
išrinktai, tas privalo rižimti tSą 
vietą PildOtriof Taryboj, į ku-

/rią SLA. nariai j j išrinko.- San
dariečiai, matomai, to nėi Įdėk 
nepaisė, pėriiat Viėriaš iš d^abgų 
delegatų sėkamai pasakė: “San- 
d’ariečiai yra Šiaudiniai deriid- 
k ra t ai, kaipo su tokiais butų 
bereikalingas d’arbaš kalbai 
apie referėridifmo phgęrbiriią”. 
baugiau riei iš vienos, nėi‘. fe 

baridoma su-tos pusės nebuvo

| tiktai ir buvo nulemianti spė-1 damas, aš dar kartą žvilgterė- 

114-tos kuopos 9 delegatai ne-1d’ė grupes išgąsdintų vietos gy- 
galėjo būti priimti Seiman —Igalėjo būti’ priimti Seiman - ventojų, bet niekur nesimatė 
konstitucija aiškiai nusako, kad1 sanitarinės pa-
kuopa skolinga ėėntrui negali palp°s-
būti reprezentuojama seimė. L žmones laisVi vienas antrą 
Prezidentas p, (gegužis tą kon- 1 —o—

Kodinas jau baigė sveikti, 
, Į kada jis visiškai fapb paliuo- 

1 suolas nuo tard’yiliO ir teismo. 
‘ | Liudininkai, kaip vienas, pa

reiškė, kad Kodinas dėl tiį kru
vinų muštynių buvo nekaltas. 

"[Aš dabar su juo vaikščiojau vi
ii ša i atvirai, ir tai buvo panaŠri' 

pasivaikščiojimą dramblio sti' 
| kumeliuku.

Ir štai vieną gražų rytą pa‘-
. J, v. j . 1 J 1'11' 11J

stitucijos paragrafą ignoravb, 
leido balsavimui ir pats paskel-' 
be, kad delegatai, priimti, nors 
tas buvo aiškiai pastebėta, kadį 
turi blii paskirti balsų skaity-i 
tojai ir kad prezidento paskel
bimas, kad didžiuma už priėmi-1 

imą. delegatą yra nėteiširigas.[
Dar daugiau, prezidentas n’e ‘‘ 
tiktai ignoravo delegatų proteš 
tą, bet daleido balsuoji konteš- Į

Į tuojamiems delėįratatts ir Rai Lljte žjMos kad cįyėra>

Pažangaus nusistatymo dėlė- giau'

Išgąstis buvo didėlis'

vienas stojo, kad Kilhiį demo- nalis įnešimas. Reiškia, p. Gė- 
kratybčs principu, didžibtribš gužis naudojo visas nedaleišti- 
narių valią, apgyriUs, . ri'eatsi* irias priemones; kad . tiktai pa!j r .......... _
žvelgiant nei į tai, ar bent vie- sodinus Clevelando kuopos d&- v p stt kojri aWt žėriės. Jis riilbi- 
ĮflM pažangiųjų- karididatą' bu!s legatus^. čia' tiktai ir gludi mu-xL'’~ 
užgirtas į Pildomąją Tarybą, sų delegatų lėpŠiškumas, kad 
ar ne. Socialistinio bei pažan- vien pasitenkinome protesto pa
gaus nusistatymo delegatams reiškiriU', o riebūvo imtasi 
nebuvo' svarbu,; kad vienas ar griežtesnių priemonių, kad pri- 

.kitas jtį karididatų butų užgiri vesti p. prezidentą pri'ė tvarkos’.. ,
tas; bet švafbu pats principas, Į Tiesa, 14-tos kuopos delegatai [p^klpuse daug žemės; sūnūs 
tevarbii, kad nepaneigus didžiu- g'rąsiri'o, kad jiė eis į teismą ir[n9r®i®’ .prispirti, kad ji tą že- 
ribš narių valios, kad SLA. na- tt., bet to nereikėjo paisytO^.Toks paaiškini- 
rių bdlsas butų šventai pildo- Statydami Organizacijos labąVP“^1^11^8 negalej° patenkin
imas. IPažabgaus nusistatymo organizacijos vienybę ; pirmon U1 * Kodinas apie ą da y ą vi- 
d'ėlegatnt šituo svarbiu frontu Vieton, davėm progą dešinią j am* 
■pralai'rifcjo, bet sykiu laimėjo pefeiriėntui užvaldyti sėimą, pa* 
Štai Ką : laimėjo visU( pažangių neigti didžiumoj organizacijos

M narių Vfėhybę, (.'laimėjo naftų valią i*r tt. čia’ bUvo pir-1 
s^6 spfe^^spdėriii- [mas ir paskutinis" /pažangiųjų
rife' dtėrtiėi d^rbtii SLA\ dr^a-IVadų suklupim’as.' Nestebėtina; 
nizacijoje. Iki šiarii seimui mu- kad kokosiniuose susirinkimuo- 
8ų spfckbs buv'd' riWIŠkibfe,; pa-Ue eiliniai dėre&atai\ išsėtinėj o I taktui Vienybė, solidari vienybė 
drĮkiisiobį riėgalėj'driie taip'ai^-Nadams už nesilaikymą grieŽ- I 

kėlute riud grudį. Beįpėšrife Įiriijos. Dar reikia pasi- gai, 
<po ^praeito balsavimo į Pildo- Mžiri®ti,‘ ka'd sbčialištiriio nusi-'

Tuo laiku, kada visi pradėjo 
kalbėti apie ebofefą, Kodinas 
galutinai paliovė su ja daryti 
kokias nors ceremonijas. Tai 
buvo tikra pramoga ! Prfšiglad- 
dęs prie’ tvoros, kuri skyrė 
musų kiemus, aš matydavau 
viską, kas pas juos įvykdavo. 
Pasirodydavo Kodriias, ir, užti
kęs savo motiną ant akmens,: 
apdovanodavo ją keliais smū
giais; paskui jis paimdavo ją, 
kaip nusususią katę; ir išmes
davo į gatvę. Juodu Jyg žinojo 
savo vakarines pareigas: jis 
turėjo jq pavaiginti keliais 
smūgiais ir išmesti lauk; jos 
pareiga buvo po smūgių tru
putį padejuoti ir paprastoj po
zoj atsisėsti ant akmens. Visa 
:tai įvykdavo tylomis, — be 
šauksmų ir pasiaiškinimų.
Abu suprato kamė dalykas.

Mano motina niekuomet rie- 
širnaišydavo į svetimus reika
las; vienok vieną vakarą, — 
skaitydama tai, gat būt, savo 
pareiga, — ji atsivedė su sa
vimi An'aštažiją; senukė šėke 
pankui’ ją, kaip' šuniukas, ir 
įlindusi į kampą' pfifripč. Mari 
ligi to laiko niekuomet neteko 
matyti jos* akių išraišką, — 
dabar aš stengiausi tai patirti. 
Ji sėdėjo nuleidusi galvą, kaip 
idiote, ir slapta dairėsi aplin
kui.

Rairipė dėge lempa, bet aš 
galėjau tik įžiūrėti senukės 
burną' su' ištemptomis lupo- 
iriis, kurios panašios buvo į 
Viši oš užpakalį. Įsotina davė 
jai Šmotuką mėsos, o paskui 
prisitraukė arčiau ir tarė;

"Kabi tu sa*vė kankini, ne- 
faimiriga Ariastaiia? Vien dėl 
savo ramybės th tėrėluiri par
duoti kelis h'ektafbs savo že- 
fbėš!”

(ĖUte Rangiau)

“NAUJOJI BANGA”

ti; Kodinas apie tą dalyką vi
liai nieko neprisimindavo. Sla
badoj moterys, neišskiriant nei 
niaiio mbtinbs, į tuos kankini-

I <' '

statymo delegatuose nekilo tik- 
ra disoėganizacija. Ačiū musiš- 

I kių' delegatų' šaltam protui ir
, v A ’■ 1 ■ L . -

buvo’ išlaikyta iki seimo užbai

('Eitis daugiau)

vta lėidžianiąš laikraštis, 
ė atima gauti “Naujienose”. 
Kairia tik 5 centai.

i n 1 I 'i.*1 •• - •• • *

NAUJAS Ėulturos Nv. 5
S Nauiie 
juosei Kaina 45 c.
~i.im.wii■II. ui.     II   MII

. ‘^Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame* 
ritoį lietuvių laikraščius 

“Naujoji Banga" ( 
‘tribūna” (No. 4> 
Kaina 5c kiekvieno. (

a” Čfiį. 5 )
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penktadienis, liepos 1, 19$2 t-
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Fotografuoju jūsų na-

Grabprlai

(immediate) jpprącijųs tarnautojas.

Marųuette Park
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Roseland TheEnglishColumn
Lietuviai, atsilankykite!

Announcement
■f / f ’ l. * s ■ f'

o ' •*•■t Avi«t «

CHICĄGOS ŽINIOS

PbUft.'PppJ.nrf 794?

arti

PROBAK-

(PROBAK BLADE)

•»*

Nužiūrima, kad miręs 
liga.

mi-
šir-

1646 W. 46th St,

Telefonai f »'
Boulevard 5203

BouJevajd 8413

f Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

7<<e<X

JARUSH
PHYSfCAL 
THBRAPY 

8 MIDWIFB

6109 South
Afeny

Phone

1327 So. 49tb Ct
. ? f : > » . f • ■■

Telefone

Cicero 3724

Trys banditai padare hojda- 
pą Atlanta', '• Illinois, miestelio 
First National banke. Piktada
riai pasipelnė $4,500. Pabėgo.

Jonas Sovetsky nuteistas 
1Q metų kalėti

AlM. 
2800

Rez. 6515 So. Rocktvel! St. 
td. gepublic 3723

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

2400 W. M a d i ton St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

- Tel. W«t 2860
Namų telefonas BrunswickZ 0597

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

41,42 Atchet Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Lietuviai Gydytojai

Dr. 'C» K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marquette Rd. arti Weųetn At>. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomu ir Pitnyėio ib 

1821 So. Hahted Street

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo l-3> nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35lh St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

b.UR WES 

Night and Momlng to kecp 
them CIean, Clear and Healthy 

Write for Free **Eye Čare’* 
or *'fcye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. U. S.,9 R. Ohio St.,Clw«go

Hemlock 8151

DR. V, S. NARES 
(Naryauckas) 

gydytojas ir chirurgas 
2420 Marquett.e Road 

• ’• į >”

Valandos: 9—13, 7—9, Antradieni ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal susiuritną.

*• ■* ’ *

DR. MARGER1S
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palongvlnklt

1 6 minutes su "Musterolo”, 
-— counter-irrltanV’ I Uždedamas 
karta į valanda, jia turi suteikti 
phgolba. MiUbnų vartojamas per 
įO metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

Buy glpves wlth what 
it suyes

B
 reikalo moitetl 00c ar

250. Ji v*Įo ir apsaugo daa- 
tis. Be to galite sutaupiau 
$8. ui kurtuos galite ■usipirk-

LISTERINĖ
TO OTH PAŠTE

25c

Dr, Suzana A. Slakiš 
Spetialittė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

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

S. M. SKUDAS 
Lietuvįs 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Tel. Roosevelt 7532

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

PR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18?1 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

J. f. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRĄį&ORIJJS CHjtCApOJ

Laidotuvėse patarnau 
ju gęriaų ir pigiau 
negu kįti todėl, kaę 
priklausau prie gra

bų išdirhystės

[Acme-P. b A. Photo] 

Emilia Earhart fPutnam su savo vyru. P-ia Putnam pati vieną 
perskrido Atlantiką

- ----------------------

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. y ak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. py 

r — —

a*;n

Tarp Chicagos
Lietuvių

Soeiąlistų Partijos 
piknikas /

Jau yisąi mažai laiko beliko 
iki Socialistų Partijos pikniko. 
O mes, lietuviai socialistai, dąr 
veik nieko neveikėme pikniko 
reikalais.

Pikniko tikietų randasi “Nau
jienose” pas dr-gę M. Jurgelio- 
nienę. Tačiau niekas nemėgina 
jų platinti. Taigi, draugai, pa
sirūpinkime, kad kiek galėda
mi daugiau išplatintumėm jų.

Partija duoda tam tikrą 
nuošimtį už kiekvieną parduotą 
tikietą. Tai bujtų gerai, kad 
draugai, kurie turi atliekamo 
laiko, paimtų tikietus ir mėgin
tų juos parduoti.

Reikia sukrusti, nes piknikas 
įvyks liepos 1,0 dieną puikiau 
šiame piknikams Chicagoj dar
že—Elm Tree Grove, 6542 Ir- 
ving Pąrk boulevard. Tai yra 
labai didelė ir graži vieta. Įva
žiuoti daržan gąlima mašino
mis ir nereikia nieko mokėti už 
vietą mąšįnoms. Yra daugiau 
patogumų, kurių kituose dar
žuose neužtiksime.

—A. K. Sargias.

' NAUJIENOS, CM<W, UI/

Lietuvis Jonas Sovetsky, tu- 
rys drabužių sankrovą Western 
gatvėj, prie 63-čiQs, federalinio 
teismo teisėjo John P. Barnes 
tapo nuteistas 10 metų kalėj i- 
man ir užsimokėti bylos kaštus, 
kurie sieks kelis tūkstančius 
dolerių.

Sovetsky tapo nuteistas už 
pardavinėjimą drabužių, kurie 
buvę vogti iš vagonų.

Jo partneris Sam Ginsburg, 
kuris buvo teisiamas už tą patį 
nusikaltimą, bet prie kajtės 
prisipažino, tapo nuteistas dviem 
metam kalėjimai!.

Šį vakarą, liepos 1 dieną, į- 
vyks Palmcr Parke koncertas, 
kurį rengia p-lė Constance Bu 
bens, mokytoja pianą skambin
ti.

Pas ją mokinasi muzikos ne
mažai ir lietuvių vaikų. Taigi 
prųgrąmą pildys ir lietuviai ber
naičiai ir mergaitės.

Koncertas prasidės 8 vai. va
karo. Įžanga visiems veltui. 
Patartina lietuviams būti tame 
koncerte ir atsivesti į jį savo 
vaikus. Lai ir vaikai užsiinte
resuoja muzika.

Programas bus įvairus ir su
sidės iš muzikos, šokių, grupių. 
Maloniam vakarui praleisti Ro 
sejanjdo lietuviai geresnės vie
tos šį vakarą neturės už Pal
mei’ Parką.—Vietiąįs.

Dempkratjai priėmė 
“šlapių” platformų

■>: <::'ž ' • • 'V'

MsK
I ■'
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fe A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

paktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, ilsiputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halited Street

TeL Boulevard 1401

se, kurie veiks blaivybės inte
resuose, neleis sugrįžti saliu- 
nams ir iškels svaigalų trafiką 
aikštėn valstijų kontrolėj.

Mes reikalaujame, kad fede- 
ralė vyriausybe efektyviai pa
vartotų savo galią apsaugai 
valstijų, kurios nenori įsileisti 
svaiginančių gėrimų.

Iki atmetimas įvyks, mes pri
tariame greiti! m f
pakeitimo Volsteado akto, kad! 
legalizuoti išdirbi mą ir parda
vimą alaus ir kitų gėrimų to
kiu alkogolio kiekiu, koks yra 
leidžiamas sulig konstitucija, ir 
iš to gauti tinkamų ir reikalin
gų valstybei pajamų.

Traukinioj^Jaimč
Elgin, Joliet' and Eastern 

traukinys vilko užmuštą žmo
gų ir jo sujauktą automobilį 
tris mylias, pirm negu trauki
nio tarnyba pamate nelaimingą 
prietikį.

Užmuštas žmogus buvo F. 
R. Seleine, Deep Rock Oil kpr- 

, Jo au
tomobilis įvažiavo į traukinį, 
tarp dviejų tankų ir buvo pa
gautas traukinio. Nelaimė atsi
tiko prie Torrence avenue.

Chicago . išmokėsianti 
$9,000,000 palukų

Mirė konvencijos 
čias

Prie Chicagos stadiono, kur 
laikoma demokratų konvencija/ 
šalygatvy susmuko James J. 
Leavy, 70 metų, new yorkietis, 
atvykęs j Chicagą kaip kon
vencijos svečias (visitor). Ji
sai buvo skubiai nugabentas į 
ligoninę, bet čia rasa jau 
ręs. 
dies

Subankrutavo sena Chi
cagos firma

Paskelbta subankrutavusia se
na Chicagos firma, Loftis Bros. 
& Co., gražnų (jewelry) biznie
riai. Kalbama firma gyvavo 
Chicagoj per 70 metų. Firmos 
skolos siekiančios $400,000. 
Kiek turto ji turi, dar nepa
skelbta.

Vėl išrinktas mokyklų 
viršininku

Buvęs per pastaruosius ket
verius metus Chicagos mokyklų 
superintendentu VVilliam Bogan 
vėl tapo išrinktas toms parei
goms' eiti mokyklų tąrybos su
sirinkime įvykusiame trečiadie
ni. »

Pusė 1930 metų taksų 
nesumokėta >

- I

Kauntės iždininkas McDo- 
nough pranešė trečiadienį, kad 
už 500,00,0 Cook kauntės sa
vasties gabalų neužmokėtos 
1930 metų taksos. Dar $14.5,- 
000,000 kalbamų metų tak^ų 
neiškolektuota.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborjus Chicagoj

[vairus Gydytojai

D R, HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgai 
ir skuteris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ^ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elekttoo 
prietaisus.

Ofisąs it Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan Sts 

Valandos: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
j 4729 South Athland Avė., 3 luboa 

CHICAGO, 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

■ Moteriškų, Vyriškų ie vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone 'Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
______Rez. Tęlepbone Plaza 3200

Ofiso Tel Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

1 Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų
Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Cbicago, I1L 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

k ii Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

šiomis dienomis Chicaga turi 
išmokėti palaukų $9,718,351 už 
skolas. Kad nesugadinti visai 
savo kredito, miestas priruošęp 
reikalaujamą sumą išmokėji 
mui.

Dar vienam bankui hol- 
dapas

Cjhicągo Lith. Chorai Soeiety 
“Pirmyn” wil hold its aminai 
mceling Friday July 1 at Mel- 
dazis Hali at 8 o’clock. There 
will be eleetion of officers. 
Ali members are urged xto 
attend this important meet- 
ing. ’ Secretary.

r Don’t 
n egle et 
Colds

Grabeliai
v .•» r, 0 ;; . <

Lachąvich jr Simus
LIETUVIS GRABORIUS

ii
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiame atsišaukti, o i*uių 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Ręoseyęlt £515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU IŠTAIGA
£UJ>EiKIS ir vii publiką su »¥•
m!* kainpmls ųž ąukštos rųšies palaidojimu Mm 
nerpkjipjąme už atvežimą mirusio žmogaus Irano | mus^ 
jatęįgą iš bite Įięfcięs miesto

Reikalui esant, musų

Telefonas Yasds 1138

Stanley P. Mažeika 
Grąborius ir 
Balzamuotojas

• Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokįęms reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn AyeBue
CHICAGO, ILL.

*» < * •. 7 *1 v ■/ r e\ •

Phope Boųlevąrd 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuose ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, jcad petųriųję iš- 
jajdų užlaikymui jky-

, . ■' -

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

668 ,W. 18th Street 
Te). Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 
i r

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Athland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

DR.M.T. STRIK0L1S
OYpy^JA^ ^CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė., 
OflHo' valandos nuo H iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vai. Vak. 'Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų yei.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 41f6

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

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. JProspect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt S t. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

kėlioj pagal sutartį

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 Wiest 22nd Street 

Ajtti Leąvįtt St. 
TeĮefonfU Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pčtny#oj* nuo 9 iki 6

A. A. ŠLAKIO
Advokatus

Mietto Ofiiat 77 Mąehington St.
Room 905 . Tel. Dearborn 7966 

•' Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Nariių Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1°5 V. A4«m St-. Room 21 iZ 
Telephone Randolpb 6727 

Vakvaia 2151 W- 21nd St. nuo 4-9. 
Telephone Rpottvtlt 9090 

Namįe 8-9 ryte Tel. RepubUc ?600

Demokratų koąvencija di
džiuma 934 balsų prieš 213 pri
ėmė “šląpią” platformą. Ęon- 
vencija išsireiškė, kad demo- 
kratų partija kovosianti, ięįąnt 
18 amendmentas butų ątmęą- 
tas. Esmėj demokratų pareiš
kimas skamba taip:

Mes pritariame (favor) 18 
amendmento atmetimui. Kad 
atmesti tą t vapiępdmeptą,. męs 
reikąlaujame, idant kongresas 
tu.Qj.au pasiūlytų konstitucijų 
amendmentą, įsakantį susirinkti 
atstovybipėms vąlst. konvenci
joms šiuo tikslu.

Mes raginant išleisti tokias 
patvarkymus įvairiose valstijo-

suteikia 
barzdaskutyldęs

konjtįrįl

M 9kut,n">s
na™?

namus ir atves į musų įstaigą, 
džiausį pasirinkimą grabų # reikmeąy ir ui pa-

’ tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint'
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
Jeįkia ąmbula^ce patamayfmų w ekspertu lietuviu pa 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčias Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDĘIKĮ pirm nejii kreipsitės kur

* . " t • •

Dagtie CMmi 

4605^07 South Hermitage Avenue 
' Viri Telefonai: YĄBDS 1741 ir 1742

DR. KARL NURKAT
(NURKĄITIS)

Akiniai pritaikom 
mokslišku buju

2437 W. 69th St.
Tel. Groyeįbill 22.42

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
.blEYUyis AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

^eąėlidmis nip 10, ijd 12

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. fiiacųaette Rd. 

kampas 6 7th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 |ki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų,'gėdoms po pietų ir 

nedėliotas pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Vąląpdps: nųp 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
48’47 West l4th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

Nuo 9 iki 12 v»L dienoj Ji 
!”< UŪ p iflMW

Dentistas
Ashland Ąyo,
^7th

JOSĘPH J, GRISH
Lietuvis Advokatus

4631 So.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Central 6166
1800 West 47th St., Lafayette 8490 
Utarninke, Seredoj. Pėtnyčioj nuo 7-9 v. 
3117 Unįon Avė., Vįctory 2213 

Kitais vakarais ir nedėliomis.

J. P, WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tfe St. — prie Micbigan Avė.
Tel. PullmanA 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge rak. 
Td* Lgfayette 6393

160 N. LaSalIe St. —- pagal sutartį

Ncdėliomii pagil mtlftį

tu.Qj.au
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matysite kas išlaimes automo

CLASSIFIED ADS

Furnished Rooms

CLASSIFIED ADS
Educational

Glušokų kalba

Valdyba. Euening American

Chicago Daily Netvs

MADOS MADOS
Automobiles

Pranešimas
Patarnavimo VietaChoro

For Rent
£859

Brighton Park

pažymėjimu naujai

Halsted S

EKSKURSIJOS

(Vardas ir pavardė)

(Adresą*)

šalpą, kaip Chicagoj. Gi su dar
bais, tai tas pats nelabasis. Tiek 
tai sužinojau iš Bąltro Radžiaus.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

stogų rynas

METAL

Financial
Finansai-Paskoios

COMMERCIAL HOTEL 
Goodland, Indiana

PARDAVIMUI 
Barbeųue 
Archer Avė. 
Springs, 
mes.'

REPORTERIO
SKILTIS

Turėsite 
muzi- 
gard- 
tąipgį

Taut. dr-stės M

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS .

ir paties Baltro oda 
gal nuo 

tos vynuogių sunkos, o gal nuo 
saulės. Be to, Baltras papasako
jo, kad Rockfordiečiai daug pi” 
giau pragy vena, negu mes. Ypa
tingai ten rendos daug pigesnės. 
Bedarbiams irgi, sako, ten ne? 
taip sunku gauti iš miesto pa-

Senas Auksas 
Old Gold

speech. of wel- 
Mes nuoširdžiai išklausė- 

kalbą ir nesigailėjome

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co., 
Room 913. 202 S. State St. kampas 
Adams.

Sekmadienį, liepos 3 d., ant
rą valandą po pietų, p. K. Ma
čiuko raštinėj įvyksta SLA. 260 
kuopos pusmetinis susirinki
mas.

teikiami masivėj

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

SLA. 260 kuopos na 
rių dėmesiui

susirinkimas (Vyks penktadieny, 
Liet. Audito-

RESTAURANTAS
PARSIDUODA.

22 So. Racine Avė

nariai pribūti, nes bus 
apsižiurekit su

„__
Šekr. S. Yurchis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kasputis šiandie apleidžia 
Chicagą

Baltras Badžius, kuris buvo 
išvykęs Rockfordan, III., ten iš
buvo apie du mėnesiu. Dabar 
vėl sugrįžo Chicagon ir apsis
tojo Northsidėj pas Juozą Mar
kų. leškosiąs darbo. ; / ;

Pasak Baltro, Rockforde nau
jienos šiuo laiku tokios: bimbi- 
niai bolševikai su bolševikais 
sklokininkais ėdasi už Maskvos 
tarbą.

Sako, pas Rackfordiečius sun
ku gauti kitokio gėrimo, kaip 
vynuogių (grėpsų) sunkos — 
to tai jau esą pakankamai.

Išrodo,
truput; lyg parudus

NAUJIENOS Pattern Dėvi
1789 S. Halsted St., Chicago. 
čia (dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No*
Mieros K.... .......į..... per krutinu

ŠIURPULIAI — 
FEJERVERKAI

Amerikos Didžiausia Washingtono 
Celebracija

LABAI didelis Bargenas. Parduosiu 
arba mainysiu kampinį lotą 42nd ir 
Homan Avė. 54x140 pėdų, ant troko, 
mašinos arba ■ biznio. C. Balcbunas, 
1616 So. 48 Ct.

PAEŽERIO cottage Wisconsine dide
lis medžiais apaugęs plotas, puiki vieta 
daržininkystei. $750. Išmokėjimais, 49 
mylios nuo Chicagos. Taipgi turiu 2 
puikius didelius kampus, biznio praper- 
tė prie žymaus vieškelio dėl Bar B Q ar 
gasolino stoties ant ežero praperth. Bos 
1452, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

ti tuo reikalu. Jau laikrodis ro
dė aštuntą valandą vakaro, kai

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

PARDAVIMUI 2 flatų. 6 ir 6 kam
barių, medinis, pigiai. 4538 South 
Washtenaw Avė., Tel. Lafayette 4294.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui maža krautuvėle, valgimų, 

drabužių, indų ir smulkmenų kartu sU 
fixtures. Gera vieta ant kampo arba 
mainysiu į namuką ar farmą. Moterų 
dresės vertės $80, tik $3 ir $5.

4358 So. California Avė.

Kada visi užėmė savo vietas 
estradoje, tai p-lė Emilija sė
dėjo atskiram suole tarpe mo
kyklos oficialų. Orkestrui nu
tilus, pasipylė garsus aplodis
mentai iš publikos, kurios bu
vo nemažai. Reiškia, publika 
pasveikino užsitarnavusius dip
lomų studentus-stųdentes, o gal 
nemažiau ji bu\4) dėkinga ir 
pačiam mokyklos principalui p. 
Arthur M. Nichelson, kuris 
priekinėj estrados daly ramiai 
sėdėjo.

Ceremonijų programo vedė
jas, gražiai atrekomendavęs, 
perstatė pirmą iš eilės kalbėti 
mokyklos klasės vice-prezidentą, 
kuriuo pasirodė esanti musų 
p-lė Emilija M. Kalnes. Ji pa
sakė puikią, jausmingą sveiki
nančią kalbą 
come 
me jos 
aplodismentų, taip kad aplodis 
mentų aidas negreit pranyko.

Mokestį galite siųsti pašto 
■' į.. . J

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III, s

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
būtent ilgai kalbėjo vienas sve
tys, p. M. S. Szymczak, kuris 
savo kalboj pasakė daug juo
kingų anekdotų. Studentas, p. 
J. Novy, gan vykusiai sudaina
vo solo. Iš kitų keturių studen
tų kalbėtojų, rodos, geriausią 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
William Sullivan, dėl kurios ir
gi publika daug plojo. Tai dar 
jaunas, kokios 18 metų, vaiki
nas, bet iškalbus ir gerai mo
ka kalbos sakinius akcentuoti.

Iš tarpo muzikantų, kvarte
tas grojo gražias melodijas, bet 
išėjo nekaip,- nes balsai nesude
rinti.

Prie užbaigos kalbėjo patsai 
mokyklos principalas, p. Arthur 
M. Nichelson. Jis dėkavojo pub
likai už skaitlingą atsilankymą 
ir dčkavojo visiems studentams- 
studentėms už jų pastangas kib
ti mokslingume, -linkėdamas 
jiems būti sau ir kitiems nau
dingais žmonėmis. Baigęs kalbą, 
visiems išdalino diplomus ir 
programas baigėsi orchestros 
maršu.

Kalbant principalo žodžiais 
apie pastangas mokslingume, 
reikia pasakyti, kad ir musų 
lietuvaitei, p-lei Emilijai Kal
nes, netruko pastangų bei pasi
ryžimo baigti aukštąją mokyk
lą. Nes jai teko dienomis dirbti, 
o vėlais vakarais lankyti mo
kyklą. Ji turėjo tai daryti, nes 
reikėjo padėt savo tėvui uždirb
ti' pragyvenimą visai šeimynai, 
kuri susideda iš šešių ypatų. 
Laike, dienos darbo ir vakarais 
mokinimosi p-lei Emilijai dar 
teko kai kas ir namuose pasi
daryti, nes jos motina jau keli 
metai kaip serga' ir randasi li
goninėj. ’

Mažai rasi tokių energingų 
merginų, kaip p-lė Emilija.

Aš nuo savęs veliju p-lei Emi
lijai Kalnes laimingiausios atei
ties.

prasidėjo ceremonijos davimo 
studentams diplomų. Visųpirma 
skaitlingas orchestras sugrojo 
maršą, ir studentės nuo išlau
kinių durų, iš kairės, krėslų 
protarpiu maršavo estrados 
link, kurių pirmoji buvo p-lė 
Emilija. Kartu, taipgi krėslų 
protarpiu, iš dešinės maršavo 
studentai.

Naujienose galima gauti 
naują ir labąi parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų 
kelių ir mieštų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina
Tik oOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms. I

NAUJI IR VARTOTI 
MOTORCYKLIAI

Visų išdirbyščių už žemiausias dis
konto kainas Chicago je. D^lys.dęl .visų

PARS1DUODK pirmi morgičiai 
$3050, muro prapertė, verta $10,000, 
morgičiai baigiasi per 15 mėnesių. Box 
1453, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

6 KAMBARIAI ir biznis pasirenduoja 
tinkama vieta dėl visokio biznio, ne
brangi renda. > 724 W. 14 PI.

Susirinkimas bus tuo svar
bus, kad jame bus išduota 
SLA. 37-to Seimo delegatų ra
portai. Kaip matom iš spau
dos, Seimas pamynė SLA. 
konstituciją, paneigdamas vi- 
sutiną balsavimą. Kad aiš
kinus apie šį taip svarbų įvy
kį patyrus, kviečiami yra visi 
kuopos nariai atvykti į virš 
pažymėtą susirinkimą ir iš
girsti savo delegatų, K. Liut
kaus ir K. Mačiuko, išduoda
mus iš Seimo pilnus raportus.

Kuopos korespondentas.

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co. 
3327 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 4669

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
lauk arba raly k t 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Daugelis Brighton parkiečių 
šiuo tarpu labai susirūpino dė- 
liai kai kurių bankų užsidary
mo. Mat, vienų pinigai uždaryti 
viename, kitų kitame, o dar ki
tų vėl kitur. Kai kurie labai pa
sipiktinę laikraščiy garsinimais 
ir korespondencijomis, kuriose 
buvo peršama saugumas banko 
bei širdingumas banko prezh 
dento, ir tt. •

Tiesa, kad pinigų negalima 
matrasuose laikyti. Bet kur ta
da? Antra , vertus, bankai kas
kart praranda žmonių pas i tikė
jimą jais.

Well, pažiūrėsime, kaip toliau

ant biznio 
cash, n»ėra kredito, 
į mėnesį su rūmais ir 
Nepraleiskit progos.

Lietuviškų komisarų Brid- 
geporte lapas (No. 154-me) 
įžiūrėjo dar vieną “Naujienų” 
nusikaltimą. Matote, kada 
Universal Stale Bankas užsi
darė, tai “Naujienos” įdėjo p. 
Elias pareiškimą, kad bankas 
atsidarysiąs, jei ras \depozito- 
rių ir visuomenes pritarimo.

18/os Apielinke. Liet. Vakarines 
Žvaigždės Pas. Kliubo susirinkimas įvyk
sta 1 d. liepos, 7:30 vai. vak. G. Cher- 
nausko svet., 1900 S. Union Avė. Visi 
nariai ir nauji aplikantai malonėkit da
lyvauti. Rašt J. Gelgaudas.

I

Jaunų Liet. Am,į Taut, Kliubo pus
metinis !
liepos 1 d., 7:30 V.
rijoj. Randasi daug svarbių reikalų, 
todėl visi nariai prašomi atsilankyti lai
ku. Užsilikę su mokestimis malonėki
te užsimokėti. Rašt. S. Kunevičių.

ar mainui.
MID-CITY CYCLE CO., 

1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

dės, bet til< viena iš jų 
rai žinoma. Tai jaunos 
amžiaus p-lės Emilijos 
nes (Aukštikalnytės), 
gal seniausia Brighton Parke 
gyvenančio Povilo AukštikaĮnio 
dukters. P-as Aukštikalnis gy
vena adresu 2854 W. 40th St.

Kadangi p-lė Emilija baigė 
minėtos mokyklos kursą su pa-

Užkvietimas išvažia 
viman

ĮŽANGA — 50c, 75c, $1.00, $1.50

PASIRENDUOJA 6 kambarių mo
derniškas flatas su garadžium, renda $45 
į mėnesį, 6315 S. Justine St.

Tad mylintieji pasilinksmi
nimą nepamirškite Šio suva
žiavimo rengiamo remontavi- 
inui bedarbių šelpimo pasto
gės — Lietuvių Tautinės baž
nyčios, kuri tuksiančius duo
nos bakanų išdalino žmo
nėms ir kuri pienuoja kaip 
pagelbėt biedniems ateinančios 
žiemos reikalus sutikt.

Iš anksto ačiū už pasimaty
mą. Dėdė Titus.

2 AUGŠTŲ mūrinį namą su bučer 
nės bizniu ar be parduosiu arba rnainy 
siu į namą arba farmą.

3356 S. Halsted St.

Nedėlioj, liepos 3 d., bus pik
nikas p. Grybo platformoj prie 
Tautiškų kapinių 
p/ogą šokti prie šaunios 
kos, i sotinsit skilvius 
džiais užkandžiais ir

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Kankakee, III. ŠV. Jono dr-ja ren
gia pikniką sekmadieny, liepos 3 d., 
Brookniont darže, ant Kankakee upės 
kranto, Kankakee, III. Kviečiame visus 
smagiai pasilinksminti^ Grieš J. Grusho 
orkestras. Kviečiame ir chicagiečius at
vykti pas mus pasisvečiuoti. Įžanga dy
kai. — Komitetas.

PRANEŠIMAI
Kensington

Brolių ir Seserų^ pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, 1 d. liepos, 7 p. m. 
Malonėkite visi 
daug naujų nutarimų 
mokestims, kurie esat užsilikę

šį rytą Dr. Kasputis aplei
do Chicagą. Išvyko jis i New 
Yorką.

Rytoj sės i laivą kelionei Lie
tuvon. Europos krantus tikisi 
pasiekti liepos 12 d.

Trečiadienio vakarą, birž. 29., 
d., būrelis daktaro draugų su
sirinko jo bute atsisveikinti su 
juo ir palinkėti jam laimingos 
kelionės.

Dalyvavo daktarai Graiču- 
nas, Zimantas, Naikelis, Berta- 
šius, žilvitis, Karalius, Drau
gelis, ir “šeimininkai” Zalato- 
ris ir Šimkus, taipgi adv. Gu- 
gis. pp. Rušinskas, Janus ir ke
letas kitų.

Beje, Dr. Kasputis žadėjo 
pasidalinti kelionės įspūdžiais 
su “Naujienų” skaitytojais.

Laimingos kelionės Dr. Kas 
pučiui.—Rep.

SLA. 238 kp. susirinkimas įvyks lie
pos 1 d., 7:30 v. vM K. Gramonto 
svet., 4535 S. Rockvvell St. Visi na
riai ir narės kviečiami atsilankyti ir iš
klausyti delegato raportą. Kitas svar
bus klausimas, tai iždininko nepasiun- 
timas pinigų į centrą už gegužį ir bir
želį, nes nariams gręsia suspendavimas ir 
tas reikalas turi bud nuodugniai ap
svarstytas, o fin. raŠL išduos nuo^ugną 
raportą

,111. Liet. Paielpos KĮiubas, laikys sa
vo pusmetinį susirinkimą, penktadieny, 
liepos 1 d., Ch. Liet.. Auditorijoj, 7:30 
v. v. Visi kliubiečiai būtinai atsilan
kykite, nes bus atskaitos išduotos ir 
taipogi yra kitų svarbių reikalų aptarti.

— A Kaulakis, rašt.

PASIRENDUOJA kambarys prie naš
lės moteries, kas galėtų pagelbėti ap
mokėti rendą. 3 329 South Morgan, 
St. 2 lubos užpakaly. \

DAUG parsiduoda, ale mažai gerų 
parsiduoda Graži grosernė, puikiai 
įrengta, biznis geras, randa nebrangi, 
ant bulvaro, labai pigiai. Norint įver
tint, reik pamatyt.

Telefonas 
Lafayette 8549

arba pri- 
pažynrifti

________— ___________tVtr-_______ -----r .-T-‘ 

dą, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Pattern Dept, 1789 So. 
ęhieago. I1L

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekseliui— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius-L 
Morgičius. .

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai. 

Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A; Šucharoff

Gas DENTISTAS w X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313 -
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Kada
pirktis maisto ar groserių 
ja vien perkamąja kaina, 
sias dalykas yra prekės kokybė. Ji jau 
pirmiau yra tankiai apsirikusi, kada žiu
rėjo vien kainos, nes tankiai Vieton iš
rodančio bargeno ji gaudavo tik kartaųp 
patyrimo

Pav., šeimininkė nusipirkdavo kenuo- 
tų vaisių ar daržovių. Nors kenai ir 
būdavo reikiamo didumo, bet valgis 
juose būdavo daug prastesnis. Qreitai 
ji ‘pamatė, kad skirtumas kainoje suda
ro skirtumą prekės kokybėje.

Taupios šeimininkės lanko tas san
krovas, kurios užlaiko ne tik kokybės 
prekes, bet kur ir kainos yra žemos. 
Del tos priežasties tūkstančiai ir tūks
tančiai šeimininkių lanko savrx apielin- 
kėse esančaš “Midwest Stores’* sankro
vas.

Jos iš patyrimo pamatė, kad “Mid- 
west” sankrovose jos gauna ne tik ko
kybės prekes, bet už sutaupinimą tei
kiančias kainas. Lengva patirti, kad 
“Midwest” kainos yra žemiausios; už
tenka tik palyginti kainas šios organi
zacijos sankrovų skelbimuose su skel
bimais kitų kompanijų.

Visos prekės “Midvvest” sankrovose 
yra parenkamos su tokiu rupestingumu 
atsižvelgiant į jų kokybę, kad kiekvie
nas sankrovos savininkas garantuoja pil- 
niausį patenkinimą, arba pinigai grą
žinami.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantiio 
tą darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET 
WORKS 

3218 So. Halsted 
Tel. Victory 4965

šeimininkė eina į sankrovą 
ji nesivaduo- 
bet svarbiau-

Jaudina žiūrėtojus sutartina mankšta 
gražus fejerverkai 
skalėj — Chicago Daily Tribūne. 
Eikite į Soldier Field ir pamatykite šią 
didžiąją parodą 
Sujudinanti proga chicagiečiams patvir
tinti savo lojalumą George _Washington 
principams.
Chicagos gyventojai negali praleisti tokio 
reginio, dėl kurio kiti važiuos šimtus 
mylių. — Herald-Examiner.

20,000 sėdynių po 50c 
VAIKAMS 25c 

SMAGUMAI

RENDON pilnai įrengta kriaučių ša- 
pa amerikonų apielinkėj, kito kriaučiaus 
aplink nėra. Gera vieta sumaniam biz
nieriui. Taipgi storas dėl bučernės it 
grosernės.

2859—Augesnei , moterei praktiška 
vasarinė suknelė. Tinka iš byle kokios 
materijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį pažymėti 
mierų ir aiškiui _ parašyti savo var

iną 15 centų, Galima pri-

NEPAPRASTAI DIDE 
LIS PASISEKIMAS!
JUNGT. VALSTIJŲ ARMIJOS

Militaris Turniras
DABAR IR KIEKVIENĄ VAKARĄ 

8 VAL. IKI LIEPOS 4 d.

SOLDIER FIELD

šią sensaciją
kie mes, muČelnįnkaiI 
areštuoja, mus 
grūda!” • Komisarai tuo-įvy
kiu didžiuojasi Įaip^ kad , at
rodo, jog'jie patys ir pasikvie
tė policiją, kaį ši areštuotų 
juos. .. ' '■ (■ * P

Visuose savo .’ straipsniuose, 
visose žiniose, net ir smul
kiausiose, komisarai mėgina 
iš prasto kvapsnio vašką 
spausti. Toks elgesys ir yra 
didžiausias žmonių mulkini
mas. '

PARDAVIMUI restaurantas, geras 
biznis, , išdirbtas per septynius metus. 
Priimsiu partnerį su biskiu. pinigų, ar
ba automobilį kaipo dalį' {mokėjimo. 
Atsišaukite 3517 S. Halsted St.

Nors ir pasivėlinau, visgi ne
galiu praleisti nepažymėjęs nuo- 
tikių, kurie įvyksta musų vie
tos lietuviškos išeivijos ir čia 
gimusio jaunimo tarpe.

Vienas tokių įvykių atsibuvo 
užpereitą antradienį, birželio 14 
dieną, Williams J.' Bartholf 
svetainėj, prie Jackson ir Oak- 
ley bulvarų, kur ir aš turėjau 
progos dalyvauti. Tai < buvo, 
kaip jau mes papratę sakyti, 
graduations Aukštosios Crane 
Accredited vakarinės mokyklos 
baigusių tos mokyklos mokslą 
studentų-studenčių.

Viso gavo diplomus šešios 
dešimtys. Jų tarpe buvo trys 
lietuviškai skambančios pavar
dės, bet tik viena iš jų man ge

li metų 
M. KaL 
seno, o

Chicagos Lietuvių
Pirmyn piknikas, kuris turėjo 
įvykti sekmadienį, birželio 26 
d., Justice Parko darže, ‘dėl 
lietaus neatsibuvo. Piknikas 
tapo atidėtas tolesniam laikui, 
ir tie patys bilietai laimėjimui 
bus priimti piknike, kai jis 
įvyks, ir traukimas taip pat 
atsibus tą dieną.

Tėmykite laikrašty praneši
mą apie pikniko dieną ir pasi
laikykite bilietus.

Komitetas.

RENDON vienas ar du kambariai, 
garu apšildomi, pavieniam, ar vedusia] 
porai. 3301 Wallace St., 2ras augštas.

EXTRAl EXTRA! BARGENAS 
Parsiduoda labai pigiai grosernė ir bu 

černė, randasi South Side, 
gatvės. Biznis 
Renda pigi, $45 
1 kaVo garažu. 
Pamatykit mus.

PAUL M. SMITH « CO. 
4425 S. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

RENDAI. ar pardavimui gasolino 
stotis, lunch room ir gyvenimui kam
bariai. Priežastis pardavimo — vyras 
serga, randasi ligoninėje ir ilgai nega
lės dirbti. Gražioje vietoje, 
viskas įrengta.

6456 So. Cicero Avė.
Tel. Hemlock 6488

Tenka nurodyti komisarams, 
kad ketvirtadienio laidoj 
“Naujienose” tilpo kitas pra
nešimas, kuris liečia Univer
sal State bąnko užsidarymą. 
Žinių apie Universal banką, 
be abejonės, pasirodys “Nau
jienose” ir daugiau, ba lietu
viai to banko reikalų padėti
mi įdomauja, nes daugelį jų 
jis paliečia.

“Naujienų” užduotis \yra in
formuoti lietuvius apie įvy
kius iš jų gyvenimo. Ir žmo
nės, kurie mėgina nužiūrėti ką 
nors blogo tokiose informaci
jose, patys nežino ko jie nori 
ir ką jie kalba. Sodžiuje, kur 
reporteris augo, tokie kvaili 
plepalai, kaip komisarų, va- 
dlnta'‘^glušokų kalba”.

Viena svarbių bet kurio 
dienraščio užduočių yra teikti 
informacijų, žinių, nežiūrint 
to, ar jos yra malonios, ar esti 
kartais skaudžios skaityto
jams. “Naujienos” paduoda 
žinių iš lietuvių draugijų, gy
venimo, iš įvykių lietuvių na
muose, iš prietikių vidurmies- 
ty ir priemiesčiuose. Jos tai 
darys ir ateity. Kas kita bet
gi su komisarais. Kiekviena 
jų paduota žinelė yra iškrai
pyta taip, kad gautų iš Mask
vos užgirimą.

Štai tik vienas pavyzdys. 
Trečiadienį, birželio 29 d., tu
zinas komisarėlių susirinko 
lietuviškos komunistų amba
sados Bridgeporte pastogėse 
tur būt “r-revoliucijai kurti”. 
Policijos skvadas pasiėmė 
juos, nusivežė į stotį ir išklau
sinėjęs paleido. Taip pasako
jo vienas bolševikų spaustuvės 
darbininkas. < r-

O komisarų lapas iš to įvyr 
įaryti didžiau- 
Žiūrėkite, ko- 

Mus 
kalėjimus

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bite kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ. AVALYNĖS, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus. »

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą. , •..." *
SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus. ’ __ i .

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo hudas /ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE. I

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ię naudinga. Del 
smulkinenų telefonuokitę 't

TEL. ROOŠEVELT 8500

Geriausias yra Pi 
giausias

Real Estate For Sale

PAUL M. SMITH 3 CO. 
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkžs —• 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas pauraavimasP

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Business Service
Biznio Pątarriavimas ... - 

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 1952.

Help Wanted—Malė 
__________DaTbininkų......

REIKALINGAS yra geras barberis, 
Darbas ant visados ir ruimas ant vietos. 
3625 Deodor St., Indiana Harbor, Ind. 
Tel. 3424, — Indiana Harbor.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaiHai

BARGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Gražus seklyčios setas $43; radio 
$20; 9x12 Oriental $14; importuotas 
Oriental $32; periodo riešuto valgoma
sis setas, poilsio kėdė $14; modernisti
nis miegamasis setas; 4 kambariai, $237, 
vertės $3,000; firankos, indai ir t. t. 
Atskirai. Užmokėsiu už perktaustymą.

5258 Washington Boulevard, 
tel. Austin 3838

Business Chances
_ PąrtąyimjriJBIzniai

gasolino stotis ir 
standas, geroj vietoj, ant 
tarp Justice Park ir Willow 

Trys vėjiniai malūnai ant žc- 
Kreipkitės prie savininko

DIXIE BARBEQUE, 
Archer Avenue, 

Mt. Forest.

Exchangę—Mainai
R Mainysiu , namą ant ūkės ar 
mo Lietuvoje. Klauskite savininko.

3301 Wallace St. 2ras augštas
A
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