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Vokietijos masės 
protestuoja prieš
Papeno diktatūrą

Smerkia Papeną už Prūsų kon
stitucinės valdžios panaiki
nimą.

Berlynas, liepos 21. — Pa
naikinimas konstitucinės val
džios prosuose ir karo stovio 
paskelbimas Berlyne ir Bran
denburge sutiko griežtą Vokie
tijos masių pasipriešinimą. Val
stijos Bavarija ir Badenas pri
sidėjo prie Prūsijos protestuo
damos prieš paskutinius Von 
Papeno žinksnius ir pasiuntė 
aukščiausiam teismui Leipzige 
skundus. Teismas paskelbė, 
kad dalyką pradės tyrinėti šeš
tadienį ii- nutars ar Von la
penas turėjo teisę prašalinti 
Prūsų ministerių kabinetą ir 
naudoti diktatoriaus teises.

Berlynan suvažiavo visų 
darbininkų organizacijų vadai 
padėtį aptarti. Kiek žinoma, 
jie neims jokių žinksnių, bet 
lauks reichstago rinkimų, ku
rie įvyks liepos 31 d.

Muerichene įvyko masinis 
centristų mitingas, kuriam 
kalbėjo buvęs Vokietijos kanc
leris Dr. Heinrich Bruening. 
Brueningas pasmerkė kanclerį 
už Severingo prašalinimą ir 
pareiškė, kad diktatūros ir ka
ro stovio paskelbimas buvo 
visai bereikalingas. Von Pa- 
penas pasidavęs fašistų ir Hit
lerio reikalavimams^.«

. Komunistų * organas Rote 
Fahne išleido specialę laidą, 
ragindamas mases paskelbti 
generalį streiką, kaipo protes
tą prieš diktatūrą, bet laikraš
tis buvo tuojau uždarytas ir 
visa specialė laiko konfiskuota.

Esseno miesto taryba irgi 
išreiškė savo nepasitenkinimą 
atsisakydama laikinai paleisti 
iš vietos majorą Franz Bracht, 
kurį Von Papenas paskyrė 
Prūsų diktatorium.

Permainomis Prusnose nusi
džiaugė tik Hitlerjs, kuris kal
bėdamas Bremene pareiškė, 
kad jau senai buvo laikas iš
mesti Scveringą, Prūsų vidaus 
reikalų ministerį ir premjerą 
Braun iš valdžios, kurioje jie 
išbuvo per 14 metų.

Atsakomybėn patraukti Ber
lyno policijos viršininkas so
cialdemokratas Albert Grzezin- 
ski ir jo pagelbininkai Weiss ir 
Heimansberg, kurie kaltinami 
pasipriešinime militariam au
toritetui. Kaip ir Severingas, 
Grzezinski atsisakė pasitraukti 
iš vietos, skaitydamas Von Pa
peno elgesį nelegaliu.

Dino Grandį ambasado
rius Anglijai

Eymas, Italija, liepos 21. -—i 
Buvęš Italijos užsienių reika^ 
lų ministeris Dino Grandį pa
skirtas Italijos ambasadorium 
Anglijoje.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
kiek vėsiau; vidutinis šiaurry
čių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 80- 
98 lai p. . .

Saulė teka 5:33; leidžiasi 
8:20.

Kaina 3c

Astuoni neunijistai 
šaudę j unijistus 
kalti žmogžudyste 

-_______ • ' /
Visi turėję revolverius ir šau

dę į protestuojančius, unijos 
darbininkus

Ottawa, III., liepos 21. — |Po 
ilgo tardymo koronerio “grand 
jury”, tyrinėjusi ' unijistų ir 
neunijistų darbininkų riaušes, 
kurios įvyko prie naujai sta
tomo tvenkinio Illinois upėje, 
apkaltino aštuonius neunijistus 
žmogžudyste.

Neunijistai, dirbą prie Mar- 
seilles tvenkinio pradėjo šau
dyti į unijistų būrį, kuris pi- 
kietavo tvenkinį, protestuoda
mas prieš neunijistų ir ne Illi
nois piliečių samdymą tam 
darbui. Daugumoje unijistai 
buvo bedarbiai. Vienas jų Ste- 
phen Sutton puolė nuo neuni-
jisto James Collins revolverio 
kulkos. Revolverius turėję pri
sipažino dar septyni neunijis
tai Ralph Taylor, Bernard Par- 
tin, Olat Hoff, Joe Murray, 
Harry Pagc, Harold Staples ir 
Leo Dale. Visi buvo sulaikyti. 
Kiti neunijistai darbininkai pa
leisti.

Brazilijos orlaiviai 
bombarduoja suki

lėlius
Bio De Janeiro, Brazilija, lie

pos 21. — Tęsdama ofenzyvą 
prieš Sao Paulo valstijos suki
lėlius, vyriausybės kariuomenė 
iš orlaivių smarkiai bombarda
vo sukilėlių centrus ties Que- 
luz miestelio.

? ■ ——————i .

Čilėj prailgintas ka
ro stovis

Santiago, Čili, liepos 21. —< 
Čili valdžia, kurios priešakyje 
stovi Carlos Davila, prailgino 
mėnesį laiko atgal paskelbtą 
karo stovį dar 30-čiai dienų.

Rusija siūlo suma
žinti ginklus 2Z3

* ♦ . ■ ■

Geneva, liepos 21.— Maxim 
Litvinov, Sovietų Rusijos at
stovas Genevos nusiginklavimo 
konferencijoje, pareikalavo kon
ferencijos priimti rezoliuciją 
numažinti apsiginklavimą % 
ir tik tuomet išsiskistyti vasa
ros atostogoms. 

' _______
Reikalauja nacionalės 

konferencijos bedar
bių reikalais

Boston, Mass., liepos 21. — 
Naujosios Anglijos bedarbių 
reikalų organizacijos kreipėsi 
į Hooverj, reikalaudamos, kad 
jis sušauktų nacionalę konfe
renciją bedarbių reikalais, tiks
lu sumažinti bedarbę trumpi
nant darbo valandų skaičių.
' • f

Krausto bonų armiją iš 
Washingtono

Washington, D. C., liepos 21. 
Iždo departamentas įsakė vi
siems veteranams išsikraustyti 
iš valdžios namų, kuriuose kai 
kurie jų gyveno. Dauguma 
veteranų rengiasi važiuoti na
mo ir naudojasi federalės val
džios teikiama paskola kelionės 
išlaidoms padengti. Priskaito- 
ma, kad jau išvyko apie 5,000 
veteranų.

Chicago, III., Penktadienis, Liepos J uly 22 d., 1932

z [Atme-P. B A. Photo]

Marseilles, III. — Illinois upės statomas tvenkinys, kur antradienį įvyko susišaudymas tarp 
neunijistų ir unijistų darbininkų. Vienas unijistas buvo nušautas.

Hooveris pasirašė 
$2,122,000,000 pa

galbos projektą
Washington, D. C., liepos 21. 

šiandien prezidentas Hooveris 
pasirašė kongreso priimtą $2,- 
122,000,000 pagalbos projektą. 
Tuo budu projektas lieka įsta
tymu ir valstijos galės gauti 
pinigų aprūpinti savo bedar
bius.

A. F. L. propaguoja 
penkių dienų darbo

* * ♦ ✓'■*'*■* •*** ' *•# *•*** J ■ isavaiteK*
Atlantic City, liepos 21. — 

American Federation of Labor 
nutarė, kad vienintelis bedar
bės klausimo išrišimas yra 
penkių darbo dienų savaitės ir 
G darbo valandų dienos įvedi
mas.

Brazilijos kariuome
nė nugali sukilėlius

i

Rio De Janeiro, Brazilija, lie
pos 20. —Vyriausybės kariuo
menė užėmė Itarare miestą 
Sao Paulo valstijoje, sukilėlių 
teritorijoje. Sukilėliai pasitran
kė po trumpo, bet kruvino su
sirėmimo. Rezende sukilėliai, 
anot valdžios komunikato, pa
sidavę. .

♦ a

Sustreikavo 500 Alaba- 
mos angliakasių

Birmingham, Ala., liepos 21. 
Streikan išėjo' 500 Sarenton 
anglies kasyklų darbininkų, 
reikalaudami geresnių darbo 
sąlygų ir , reguliariško algų 
mokėjimo.

Bedarbių skaičius Vo
kietijoje didėja

Z J.

Berlynas, liepos 21. — Lie
pos 15 d. -— Vokietijoje be
darbių priskaityta 5,492,000. 
Per dvi savaites jų skaičius 
pakilo 16,000.

Ragins valdininkus nu
sikalti algas ' ——————

New York, liepos 21. — New 
Yorko majoras Walker per 
radio kreipėsi j 130^000 New 
Yorko miesto valdininkų,' ra
gindamas juos npsikapoti sau 
algas $20,000,000. Miesto tė
tušiai nori .sumažinti .1933 mer 
tų biudžetą $75,(700,000.

Japonų orlaiviai bom
barduoja kinų miestą
Shanghai, liepos 21. — Ki

nijoje kilo didelis neramumas, 
kuomet Japonijos armija įsiver
žė į Jęhol teritoriją, Mandžu- 
rijos pasienyje, ir pradėjo žy
giuoti krašto vidurin. Kinų te
legrafinė agentūra praneša, 
kad keli japonų orlaiviai bom
bardavo Jeholo miestą Chao- 
yang ir j j gerokai apgriovė. 
40 sužeista. Japonai užginčija, 
kad jie nori užimti Jeholą, bet 
invaziją aiškina tuo, kad norį 
atimti nuo Jeholo armijos su
imtą japonų-karininką. Ishimo- 
to.

III. operatoriai ren
giasi atnaujinti 

derybas
Chicago, III., liepos 21. — 

Šią savaitę Chicagoje įvyks 
Illinois anglių kasyklų savinin
kų konferencija, kurioje tarsis 
dėl algų sutarties ginčo už
baigimo su angliakasių unija. 
Pereitą šeštadienį angliakasiai 
atmetė operatorių siūlomą $5 
algą už dienos darbą.

Čilėj mėgino atsteig- 
ti diktatūrą

Santiago, čili, liepos 21. — 
Vyriausybe paskelbė, kad su
sektas suokalbis grąžinti į Či
lės valdžią buvusį diktatorių 
Carlos Ibanez. Suimta eilė įta
riamų asmenų, daugiausiai Iba- 
nezo draugų. Ibanezo namai 
apstatyti stipria kariuomenes 
apsauga.

1 ■ <

Francija vėl traukia 
auksą iš Jungtinių 

Valstijų
New York, liepos 21. — Tre

čiadienyje Francija išvežė iš 
New Yorko $6,004,400 aukso 
ir į trumpą laiką rengiasi iš
vežti ikeliasdešimts milijonų 
metalo į Paryžių. Viso šiais 
metais Francija išvežė aukso 
iš V. $418,194,400. 

. f .

Smith' j senatorius
New York, liepos 21. — New 

Yorke, eina kalbos,, kad derpo- 
kratai susitarė statyti Al 
Smitho kandidatūrą į J. V. 
senUtą, o dabartinio. New Yor
ko senatoriaus Wagnerio kan
didatūrą j gubernatorius.

/

Areštavo fašistų lai
kraščio redaktorių 
už žmogžudystę 

7

New York, liepos 21.
New Yorko policija suėmė 
Dominick Trombetta, italų fa
šistų laikraščio “II Grido della 
Stirpe” redaktorių. Jis kalti
namas nužudęs tūlą Silvatore 
Arena, laike Garibaldi iškilmių, 
liepos 4 d.

Valstiečių partija 
kontroliuoja Rumu

nijos senatą
—■A . . .... ,

Bukareštas,. Rumunija, liepos 
21. — Valstiečių partija, ku
riai vadovauja buvęs premjeras 
Juliu Maniu, lafmėjo sekma
dienį įvykusius visuotinus rin
kimus ir gavo didžiumą vietų 
Rumunijos senate. Juliu Maniu 
numatomas j premjerus.

Policija suėmė 20 
streiko vadų

High iPoint, N. C., liepos 21. 
High Point, N. C. pietinių val
stijų industrinio centro polici
ja suėmė 20 kojinių fabrikų 
darbininkų ir kitų įmonių strei
ko vadų; Streikui pradžią davė 
kojinių darbininkų walkoutas. 
Po to, prie jų prisidėjo apie 
6,000 kitų darbininkų. Streiko 
priežastis, — planuojamas al
gų nu kapoj imas. x Dabar savi
ninkai kviečia darbininkus 
dirbti už senąją $2 dienos al
ga. ; ? '

Detroitas nukapojo al-
■ gas '■ ■■

Detroit, Mich, liepos 21.—- 
6 balsais prieš 2 Detroito mies
to taryba nutarė įvesti 5 dar
bo dienų t savaitę ir nukapoti 
valdininkij algas 14.5%. ■ z

______ _

Bedarbis nusižudė nušo
vęs dvi dukteris

Philadelphia, Pa., liepos 21. 
Susirūpinęs dėl darbo neteki
mo Frank Cibor, 53 metų tė
vas nušovę miegančias 9 ir 13 
metų 'dukteris ir vėliau palei
do sau kulką į kaktą.'

7 Altona, Pa., liepos 20. — Ąl- 
tona miesto parke žaibas tren
kė j didelį medį, p6 kuriuo sto
vėjo trys asmenys ir visus už
mušė.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos Banko Aukso 

Fondas
Liepos mėn. 1 d. siekė 53,3 

mil. litų, užsienių valiutos fon
das — 20,2 mil. lt., banknotai 
— 96,7 mil. lt., paskolos — 
97,98 mil. lt. Padengimas auk
su siekia 52,33%, o aukso ir 
valiuta — 73,34%.

Bolivijos piliečiai 
reikalauja karo su 

Paraguajum
La Paz, Bolivija, liepos 20. 

Per kurį laiką tarp (Paragua- 
jaus ir Bolivijos eina ginčas 
dėl mažos srities Chaco. Pa
sklidus žinioms, kad Paragua- 
jaus kariuomenė užėmė vieną 
Chaco fortą, Bolivijos gyven
tojai suruošė didžiules demon
stracijas, reikalaudami kad Bo
livija prieš Paraguajų paskelb
tų karą.

policistai kaltinami 
brutališkumu

New York, liepos 21. — 
Areštuota keturi Nassau ap
skričio policistai, kurie kalti
nami brutališkai nužudę kali
nį Hyman Stark. Visi kaltina
mi "antro laipsnio žmogžudyste.

Suimta penki, įtariami 
nužudę lietuvį

Atlantic City/ liepos 21. — 
New Jersey policija, suėmė 
penkius Philadelphijos gyven
tojus, kurie įtariami prisidėję 
prie lietuvio Stasio Uždavinio 
mirties. Tarp suimtųjų yra, ir 
mirusio brolis Jonas Uždavinis. 
S. Uždavinio kūnas buvo ras
tas ant White Horse Pike, 
toli Absecon, N. J.

ne

$1,170,000 pražuvo 
apskričio iždo

is

Cleveland, O., liepos 21. — 
Iš Cuyahoga apskričio iždo pa
slaptingai pražuvo $1,170,000. 
Dabar iždininkas 
jury” mėgina patirti, kas tiek 
daug pinigų galėjo nušvilpti.

ir “grand

35 metai kalėjimo už ki- 
dnapinimą

Kansas City, liepos 21. Char- 
les Mele nuteistas, 35 metų ka
lėjimo už turtingos fabrikantės 
Nell Donnelly kidnapinimą. '

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

per Londoną. ’
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen. fper Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.

. . > i

No. 172

Korporacijos šventė
Liepos 2 d. Nepr. Lietuvoj 

buvo švenčiama kooperacijos 
šventė. Viso krašto kooperaty
vai tą dieną platino plakatus, 
atsišaukimus, brošiūras ir ra- 
gino burtis į kooperacijos or
ganizacijas. Be to, daugely vie
tų buvo rengiamos paskaitos 
valdininkams, ūkininkams ir 
kariuomenei. Visur buvo kelia
ma kooperatyvų nauda ir ragi
nama bendromis jėgomis vers
tis prekyba, šventės programa 
buvo paįvairinta gegužinėmis, 
žaismais ir koncertais.

(Pažymėtina, kad šiuo 
Lietuvoj kooperacija turi 
lio pasisekimo. Ji turi 
bankus ir visame krašte didelį 
tinklą kooperatyvų. Koopera
tyvų centras turi santykių ir 
su užsienio kooperacijos cent
rais, su kuriais derina veikimą 
ir pasekmingai veda prekybą.

metu 
dide- 
savo

Išleista lietuviška archi- 
valinė medžiaga

Vilniaus lietuviams gerai ži
nomas norvegas d-ras- Chr. S. 
Stangas pernai ilgesnį laiką 
studijavo Vilniaus kraštu lie
tuvių kalbos tarmes ir kartu 
rinko Vilniaus universiteto ir 
kalvinų sinodo archyvuose se
nų lietuviškų raštų medžiagą. 
Surinktą medžiagą vėliau su
rūšiavo, suskirstė ir paruošė 
.spardai-

Svetimas. Imtuvas Ra
seinių aps.

Skirsnemunė, Raseinių aps. 
Liepos 1 d. iš šiaurės buvo at
skridęs lėktuvas, kuris labai 
aukštai skraidė apie valandą 
laiko. Per žiūronus jis aiškiai 
buvo matomas ir neturėjo Lie
tuvos aviacijos ženklų. Tokis 
pat lėktuvas jau buvo čia 
skraidęs birželio 13 d.

Prigėrę du sportininkai
Kuršių marėse prigėrė du 

sportininkai. Iš Tilžės į Juod- 
krąntę nedideliu laiveliu šeš
tadienį plaukė trys sportinin
kai. Tą dieną marėse buvo ne 
visai ramios ir vidury marių 
laivelis apvirto. Du sportinin
kai ėmė plaukti į krantą, ta
čiau, nepasiekę jo, paskendo. 
Vienas^ kuris pasiliko prie ap- 
virtusio laivelio, vandeny išsi
laikė 8 valandas ir po to buvo 
išgelbėtas. 1 4 .
..........t ■ .1 .....  ■...................... .................-................— S.
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Globoja gyvulius

nr.-ihii iih^i

BIZNIERIAMS

as

Chicago, UI

in»i —

‘NAUJIENŲ’
GRAPEFRUIT
GRUšIOS

KEKSŲ MILTAI PAK

MINKŠTA SALAME DEŠRA
BAKED MEAT LOAF SV. 21cDrexel Farms

SODA
Garsinkitės Naujienose

ALUS “Bohemian Special

versmas

Rugp.-fiugust 14,
Maišyti

Midwesf

B1RBTES DARŽEIVORY” MUILAS

nes

i s v
PAK

“SWANS 
DOWN”

“Midwest” 
—Ginger Ale 
Root Beer

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Afusų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

gi 'ir stiprus, bet ir 'taurus atei
ties žmoiiėšl6 '

Tokius UtSfšaukifHtfs Latvių 
gyvdlių gldbOs draugija itažnai 
platina if1 jos hUrių škaičilts yra 
labai didelis. Tyčiotis iš gyvu-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Kottvertus
Pldkatuš

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

ISTORIŠKI PASI 
BUČIAVIMAI

Midwesl” Geriausios No, 2 kertas

Šalie St., Chicago 
HARRJSON 4160

RAILROAD

Pikta ir liūdna darosi dabar
tiniais laikais, pasikalbėjus su 
žmonėmis. Vieni keikia rcpub- 
likonus, kiti pyksta ant demo
kratų, treti niekina diktatūrų, 
neki/rie kviečia j bažnyčių, 
ten vėl būrys tariasi statyti 
saliunų; kiti vėl siunčia į RuJ 
sijų, čia vienas maldauja nU 
kelio, čia vėl kitas rengiasi 
karti socialistus. .O aš sakau,— 
jūsų visų vieta beprotnamyje, 
—kųda jus ten visi busite, tai 
aš irgi iltį jUiliis... —St—s.

COOKIES “Paul Schulze

Kur tik; 
ŠĮ Moltą, 
Visuomet Vienodas

H. T. HARLOW, 
Gefneral Passenger Agent 

327 So. La “
Telefonas

ERIE

Jums Apsimokės
Pirkti “Midwest Stores” Sankrovose 

Pažiūrėkit į šitios bargenus! Kiiihoš yria žemiausios 
gi yra augšČiausia!

— Daūditma ‘Miduest Stores" tupjiri

‘BUY'AT THOfl

R-B” No. 2 kenai 
................... , -.t^į , f., h. .i i Įt. ,.iiA.a.

Setas 45c 
’Š.IV ii ' II 

didelės 
bonkos r’C

fėlSs ■ ■'*

15 c

COLLEGE INN” ryžių pietus

ncškdUaiit širtUgėlio, — tai at
sirastų tiek kandidatų, kad 
nei nesuskaitytum ari t pelikių 
tajeiliiiyčių rožančiaus. Na, o 
dirbti lietuvybės Ir valstybin
gumo idėjai, tai durnių išmis-

• ’ Kak 
AtT • —,,. .... —

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatpj, LIEPOS 22 ir 23

Laike Lietuvos Seimo rinki
mų Antanas Smetona smerkė 
krikščionis demokratus, kun. 
Mykolas Krupavičius smerkė 
tautininkus, 
buvo tikras 
Antanas su 
priešingoms 
rodėsi, kad

"Top Notch”
BONKŲ KEPURĖS Du syk lakeruotos 'Grosas 16 c

"Midwest” \
VAISŲ SYRUPAS 16 unc. džiog. 17c 8 une. džiog. 2.už 19c

Dabartiniame šimtmetyj yra 
labai populiari demokratijos 
skraiste, ir po ja dangstosi vi
sokios rųšies demokratai. Bet 
kaip greitai tie “demokratai” 
turi užmiršti saumylystę dėl 
demokratijos principų, tai tuo
jau parodo savo murzinų dik
tatoriaus veidų.

adttat TAT NAUJI ILLINOISOBUOLIAI u. s. No. i

lio Latvijoj jau nėra taip drų- 
su, kaip kadaise būdavo, nes 
beveik .kiekvienam kampe be
širdį kankintojų gali užklupti 
draugijos narys ir surašyti pro
tokolų. '•

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Amerikos Lietuvių Respub- 
Loj — SLA. irgi įvyko,“per- 

konstitucijos su
laužymas bei garsusis pasibu
čiavimas: Stasys Gegužis var
de sandariečių ir J. J. Bačiū
nus varde tautininkų iškilmin
gai pasibučiavo. Tos didžio
sios pasibučiavimo iškilmės 
įvyko SLA. 37-tame Seime bir
želio 22 d. 1932 metais Pitts- 
burghe.

Lietuvos tautiški vadai bu
čiavosi po įvykinto naktinio 
pučo/ — reiškia tada, kada 
darbas jau buvo atliktas, Ame
rikos lietuvių tautiški vadai 
bučiavosi pirm perversmo —> 
pirm darbo plikimo, tuoj po 
susitarimo. Mykolas bučiuo
damas Antanų žadėjo krikščio
nių paramų "be 
pasitikėjo Antano ‘‘prakilnu
mui’/. Juozas Stasį bučiuoda
mas žadėjo tautininkų paramų 
su ta sąlyga, kad už 2-jų me
tų Stasys turi užleisti '•Juozui

n SALDUS AGURKAI
ISAINlNJbK AR PięCALILLI 24 unc. džiatas

Iš istorinių pasibučiavimų 
arba pabučiavimų, tur būt, 
daugiausiai žinomas yra krik
ščioniškam pasauliui Judo- 
šiauš pabučiavimas Kristaus. 
Per Judošiaus pabučiavimų 
Kristus buvo išduotas žydams. 
Judošius už ta išdavikiškų pa
bučiavimų gavo 30 sidabrinių 
grašių, o Kristus turėjo nu
mirti ant kryžiaus.

Erte traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų va|- 
JOmnosiuose vagonuose yra puikus 
r nebrangus. Erie vaizdai yra ne

paprastai gražus.

Nckurie jankiški politikic- 
riai-rašytojai bijo, kad neįvy
ktų revoliucija, ir tuo pačiu 
kartu tvirtina, kad demokra
tai laimės ateinančius rinki
mus. Matyt, jie įsivaizduoja 
revoliucijų kaip kokių perkū
nijų, gamtos apsireiškimų, o 
gal jie tiki į Antikristų?

Musų lietuviškam pasaulyje 
irgi yra įvykę keli istoriški pa
sibučiavimai, kurie nulėmė aie 
tik musų tautiškų vadų politi
nį ir ekonomirtį likimų bei 
karjerų, ale net ir visos tautos 
likimų ir ateitį.

Daugiausia mums lietu
viams, tur būt, yra žinomas 
tas garsusis ir istorinis pasibu
čiavimas, kuris įvyko Nepri
klausomosios Lietuvos Respu
blikoj po gruodžio 17 d. 1926 
metų naktinio pučo — perver
smo, kada Antanas Smetona 
varde tautininkų ir kun. My
kolas Krupavčius varde krikš
čionių demokratų iškilmingai 
pasibučiavo. Bučiavosi iš 
džiaugsmo, kad pavyko nakti
nis pučas, kad buvo nuversta 
Lietuvos demokratinė valdžia, 
išvaikytas Lietuvos žmonių 
rinktas Seimas ir sumindžiota 
Lietuvos konstitucija.

Tas niekingas darbas, nak
tinis pučas, buvo atliktas tam, 
kad Antanų Smetonų padarius 
Lietuvos amžinu prezidentu, 
kuris kandidatavo, bet Lietu
vos žmones jo nerinko, ir kad 
krikščionių demokratų vadų 
kailiai butų išgelbeti nuo atsa
komybes už šmugelius, žuliky- 
stes ir eikvojimų valstybės iž-

“soštą” ir visas kitas privile
gijas. Reiškia, Juozas hepasi- 
tlkėjo Stasio "prakilnumu”.

Smetona su savo šalininkais 
ruošė perversmų dėl to, kad 
Lietuvos žthonės jį nerinko 
prezidentu, o jis būtinai norė
jo prezidentu bųti. Butų jis 
bučiavęsis su pačiu velniu ne 
tik su Krupavičium, kad likus 
prezidentu. Gegužis su savo 
šalininkais ruošė SLA. Seime 
perversmų dėl to, kad SLA. 
'nariai nerinko jį prezidentu, o 
jis būtinai norėjo da nors 2 
metus paprezidentautti Ir jis 
butų bučiavęsis ne tik su Ba
čiūnų, bet su bile kuo, kas bu
tų pasižadėjęs jį remti.

Lietuvoj rėmė perversmų to
kie žmones, kurie bijojo atsa
komybės dėl išeikvojimo val
džios iždo. SLA. 37-tam Sei
me rėmė perversinų tokie 
žmonės, kurie bijojo atsako
mybės dėl Deveriijrtdos.

Kiek krikščionys demokra
tai laimėjo iš to garsaus pasi
bučiavimo ir iš pagelbėjimo 
Smetonų padaryti prezidentu, 
— tai visi jau žinome; na, o 
kiek tautininkai laimės iš to 
garsaus pasibučiavimo ir pa
gelbėjimo Gegužį 
prezidentu, — tai 
ateityj pamatysime

— istorikas nito viršatis ir 
apačios

žodžiu sakant, 
politinis karas ir 
Mykolu vadovavo 
armijoms. Tada 
Antanas ir Myko

las niekados negales susitai
kyti ir pasibučiuoti, bet taip 
įvyko. Kun. Krupavičius, bu
čiuodamas Smetonų varde 
krikščionių demokratų, žadėjo 
Smetonai "besąlyginę para
mų”; krikščionys garbino Sme
toną ir visus naktinio pučo 
"getojus”.

Ačiū perversmui ir garsiam 
pasibučiavimui, Antanas Sme
tona jau taikosi pasilikti Lie
tuvos žmonių nerinktu amži
nu prezidentu, o Smetonos lei
tenantai pasidalino šiltomis 
vietomis prie valdžios ėdžių. 
O ką gavo krikščionių demo
kratų vadai už tą "besąlyginę 
paramą?” Nugi nckurie jų 
gavo Varnius pamatyti, o kiti 
turėjo dumti į užsienį, kad iš
gelbėjus savo kailį nuo brolių 
tautininku.

Reiškia, Antano su Mykolu 
tas garsusis pasibučiavimas 
turėjo tiek praktiškos reikš
mes, kiek Judošiaus pabučia
vimas Kristaus...

CUKRUS AR RUDAS lAI
P-as Pronskus, rašydamas 

apie Klaipėdą, sako: "Reikia 
čia daugiau inteligentijos iš 
anos puses, kurie skiepytų lie
tuvybės dvasią” ir tt. Ot 'ką 
jis privalėtų sakyti: reikia čia 
diktatoriaus ir jo pakalikų, su 
keliais tūkstančiais litų algos,

,|W A U jf A “Midwest”
K A v A Puikiausią

Golden Santos

Man nesuprantama, kam yra 
reikalingos parlamentarines 
taisyklės ir koks velnias jas 
išrado, jeigu apkaltintasai ga
li už save balsuoti, — ar* jis 
kaltas, ar ne.

Iš Chicago

$AA.5O Į VIENĄ
C. O PUSĘ

'M/T00 I ABI •f | PUSES
MiP^TIUVn Tikietai geri tiktai v’1 coaches vagonuose

kada priduodami 
A > kartu su Trans-At- 

\Wi1įwX Ja*Hc laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iš Deifbotn stoties, 
Chicago, ‘ka/didi !H:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

MILKAS 4*™ 19c

Ponas Paukštis SLA. bitvli 
sis iždininkas, sakydavo 
“mane išrinko narodas, ir ai 
nepaisau ką sako smarodas.’ 
Kažin, ką Gegužis dabar sa 
kys, kada jį išrinko smaro 
das?

Latvijoj gyvulių globos drau
gija šiomis diėrtomis išsitintin^- 
jo laikraščiams išspausdinti to
kio turinio atsišaukimus:

“Buk ir gyvuliui draugas! 
Bukit gailestingi ir 'geri gyvu-' 
liarns. Nepraeikit tylėdami prb 
žiauriai rrtttšainiį arklį. Nežiū
rėkit abejingai į alkaną šunį air 
katę. Neleiskite svaidyti akme
nimis į gyvulius ir padkšČiusJ 
DtuUSkite artinti paukštelių lii-Į 
dus ar gaudyti paukštelius. ViS 
sur užstdklt gyvulį, nea jis ne-į 
gali savo vargų niekam išpasa
koti ir yra bejėgis iprieŠ žiau
rų žmogų. 'Htikite ’rte tik iprbiin-i

CANTAL0UPE .-’g / ■
VIDUTINIO BIO. 

' Šmotas .
skyrius, kur jų*

___ _ ____ W ?

MIDWESTg)STOHES
- 290 l^'Dt^OBNT IKONESr VAUIMĮ NIliaHHUStttHJl) sruNtiS

bus puikiausias. ’ŲCttiykite tolimesnius . pranešimus.

TOILET 1,000

TISSUE . ro[e

LEN

BLUE RIBBON MALT
zVAfL:R/Cy't'Š BiGGE.ST SFLLER



Algirdas Margeris

Žmogienos Mėsinyč

NATION-VVIDE SERVICE GROCERS

NAT1()N-WI1)I

3 už 28c
MILLER & HART’S

BE GRUDŲ

KAVA
Kiekvienas Dalykas Pjarduodamas su Pinigų Grąžinimo Garantija

PER 27 METUS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DIDELĖS 
24 UNC 
BONKOS

2 UNC.
BONKA

APSKRITAS 
KARTONAS

17c 
21c 
17c

19c 
25c 
29c

NES

žūtbūtinė kova 
gyvenimo aer- 
ką jis per dvi

SAN-Bl GOLUV TObAN iŠ 
FRASNfc IMFE's BlRTHDAN

RAUD. MAIŠ
BUY-RITE,

^ŠVIESUS AR
TYRAS AR SU

pranešta 
” ir te-

TAMSUS
APYNIAIS

Bet neužgijo. Dar kar 
Dabar jau ir kelį 
tik nepiaus aukš- 
O Lietuvoje pali-

"Beadi of Soap'

SlIPER
SUOS

Mažas Pakelis

Special 
PILSENER
_____ Style

NATION-WIDE TYRAS

VANIUA EITRACT

NATIQN-WIDE. , 
_____“ihe perfėct blend

P-niomc Bella Butmanienė 
ir Stella Smailis išvažiuoja į 
Kaliforniją vakacijoms. Jos 
dar priimtų vieną arba du san- 
keleivius važiuoti sykiu. Ap
leidžia Chicagą 27 d. liepos.

Žvalgas.

u. call uptue floeusts
A.N b \AtxNE. AT>O1RN
At41£XUCAH bEAlJTlES Ok)T TO 
-i HOUSE ~------- - — - . ,2

Hoebel ir Gordon atidarė 
naujai ofisą adresu 809 W. 35 
se. — Realty Co.

Iš Joniškiečiu susi 
rinkimo

NATION-WIDE

BREW

N6UJ FOte Ac (SOO'b

Tiktai pamanykite, kliubas vos 
keli metai kaip gyvuoja, o pi
nigų turįs jau netoli tūkstan
čio dolerių, neskaitant tų de- 
sėtkų dolerių, kuriuos kliubas 
yra paaukavęs labdarybės ir 
kultūros reikalams. Kuomet ne
kuriu draugijų narių skaitlius 
vis mažėja, tai Joniškiečių kliu
bas vos iš 5 narių išaugęs jau 
iki šimto narių, ir vis kiekvie
name susirinkime naujų narių 
prisirašą, o ypatingai jaunuo-

P-nia S. Žilvitienė su duk
teria išvažiavo atostogoms. 
Duktė yra mokytoja Public

YAS YOU EFER 
IN ZINZINNATI?

METTWURST RING
SALAMI (Šviežia)

FRANKFURTERS

pu fctb'.’. CM.U upTsas £

pug E <2, u. <------

Liepos 15-tą dieną Joniškie
čių Labdarybės ir Kultūros 
Kliubas laikė pusmetinį susi
rinkimą G,. Krenčiaus svetai
nėj,, 4600 S. Wood St. Gal, dėl 
nepaprastai karšto oro ir lie
taus narių vos tik 15 teatsi- 
lankė. Vadinasi, susirinkimas 
buVo visai neskaitlingas.

Apie 8 vai. vak. J. Butautis, 
kliubo pirmininkas, atidarė su
sirinkimą. Priėjus prie valdy
bos raportų, pirmininkas pa
reiškė, kad kliubas finansiškai 
stovys geriausiai už visas Chi- 
cagoje gyvuojančias draugijai

mokykloje. Ji dar turi laiko 
iki pradžios rugsėjo menesio 
būti vakacijose.

štai viso gyvenimo 'molto 
smagumas! 'Skonis? Stipru
mas? Jus Niekad pirmiau 
neturėjote panašaus j Buck- 
eye. Jis yra vienų miežių 
moltas, padarytas specialiu 
Buckeye DUO-MALTING 
procesu. Tada jis TAKU
ME PAKUOTAS, kad išlai
kyti tų skonj ir gerumų jū
sų smagumui. Vyreli, pa
bandyki jį!

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOtER
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraų4( * 

‘jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga-* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeifcu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytį. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. f Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandas rytd iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėlįomis nuo 10 ryto iki j 1 vai, 
4200 Welt 26 St.______kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

kad Joniškiečiai iš eilės ir vėl 
rengia kitą pikniką, kuris at
sibus rugp. 7 d. St. Svelainio 
darže, priešais Liet. Tautiškas 
Kapines. O kiek vėliau po pik
niko bus surengtas išvažiavi
mas j Indiana Sand Dunes. Bet 
apie tai vėliau bus 
Skaitykite “Naujienas 
mykite pranešimus.

— Reibenietis.

Iš komisijų raportų teko pa
stebėti', kad visi šių metų pa
rengimai, nors ir depresijos la
kąs, kliubui davė gražaus pel
no. Dėka Joniškiečių mokėjimo 
sutartinai išvien dirbti jų 
kliubas auga, jiems sekasi ir 
visuomenė juos remia. *

Prie progos noriu pranešti.

NATION-WIDE

GĖRIMAI

(Tęsinys)

Kitoje lovoje gulėjo jau se
niai, matyti, beskusta barzda, 
ilgais plaukais, įkritusiais vei
dais ir visokios vilties išsža- 
dėj ilsiomis akimis vyriškis. 
Dešinės kojos vietoje antklo
dė įkritusi, tarytum prie pa
klodės prisiplojus. Kojos nėra 
—amputuota.

SWALLOW . : 7*;
PJAUSTYTA JAUTIENA Oi OEp

2^. UNC. STIKL. DŽIARAsCh UŽ

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS h

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lonts Avė. Td. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svviniming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis., moterims .
se rėdo mis iki 7 v. ♦.

DŽIARŲ DANGČIAI P0^ViANU
/ TUZ.

savaites Amerikoje matė, bū
tent: darbo žmonių prakaitas, 
sveikata, kančios, raumenys, 
kaulai, gyslos ir kraujas iš
keičiami už kelis dolerius... 
darbo žmonių viltis, ta vienin
telė laimė, kurios ir vargdie
niams niekas nepavydi, palai
dojama gyvų žmonių kapuose 
—angliakasyklose... d a r b o 
žmonių mulkinimas, žadant 
jiems laimingą gyvenimą dau
sose, žinoma, kada jie atiduos 
savo sveikatą ir gyvybę mora
liai sutrūnėjusiems pasaulio 
vješpačiams: kapitalistams bei 
finansinikams, — iššaukė jo 
sieloje nuogus vaizdus, tyras, 
kaip kristalas, mintis, kimios 
ir kovojo ir naikino jo galvoje 
susikrovusius ir ligi šiol vy
ravusius prietarus bei vergiš
kumą: velnią, pragarą, dangų 
ir maldingą nuolankumą kuni
gams bei ponams!

—Gaila Džiovo. Geras vyras 
buvo. Daug skaitydavo. Pa
žangioms draugijoms priklau
sė. Ir laisvas ir apsišvietęs bu
vo. Mažai čia tokių tėra. — 
Galvą nuleidęs kalbėjo Anta
nas.

Rokas, kaip paprastai, tylė
jo, galvoje.

— O kaip musų Džiovas? 
Paklausė gaspadinė parėju
sius iš ligoninės Antamį ir 
Roką.

—Mirė, misele.
—Jau mirė! Gaila Džiovu- 

ko. Toks geras burdingierius 
buvo. — Apgailestavo gaspadi
nė gero įnamio.

Rokui buvo nyku. Nuėjo jis 
i savo kambarį. Pradėjo žiūri
nėti bei skaityti laikraščius, 
kurių čia daug buvo: “Kova”, 
“Keleivis”, “Tėvynė” ir “Lais
voji Mintis.” Pirmiau Rokas jų 
neskaitė — bijojo. Mat, Lietu
voj būdamas labai daug girdė
jo apie juos, kad tai esą 
“šliuptarniški,” “cicilistiški”, 
“laisvamaniški arba bedieviš
ki”.. Jo parapijos prabasčius 
daug kartų sakė, grašfrio ir 
keikė tuos, kurie tokius laik
raščius skaito. Prabasčius daž
nai tvirtindavo, kad socialis- 
tiškus arba laisvamaniškus 
laikraščius skaitydamas, žmo
gus savo dusią šėtonui parduo
da, užtraukdamas Dievo rūs
tybę ne tiktai ant viso kaimo, 
miestelio ar miesto, bet ir Lie
tuvos. Todėl prabasčius ir įsa
kydavo “tiru lesiems” tokius 
baisius laikraščius deginti, o 
jų skaitytojus mušti ir išvyti, 
kad jų nė “dūko” čia nebe
būtų. (Bus daugiau)

jau per daug. 
Antanas vis dar 

ietoj ir laukė, be
tik prakalbės Džioyas. Bet 

Džiovas, kaip baigianti išdegti 
lempa, tolydžio geso. Pakilo, 
gabaus, Džiovo krūtinė, su
krutėjo kojos ir rankos, su
braškėjo sudegusi oda, atsida
rė burna...

—Džiovai, Džiovai, sakyk, 
ką nori sakyti, sakyk! — jau
dinosi Antanas.

Bet ne balsas, ne žodžiai iš 
Džiovo krutinės ir burnos išė
jo, o kas nors didesnis, galin
gesnis, brangesnis

Antanas nuleido galvą. '' Jo 
akių obuolėliai plaukiojo 
skaudžiu ašarų šaltiniuose. Jis • v . . Įišėjo.

Ligoninės aikštelėje rado 
belaukiantį Roką. Taip žymiai 
buvo pakitėjusi Roko nuotaika 
ir podraug fiziniai veido bruo
žai, kad Antanas, nors ir tirš
tai aptemdytomis gilaus liudė- 
sio akimis, tatai pamatė. Pri
merktos Rokos akys, palinkę, 
kaip audros ištikto ąžuolo vir
šūnė, antakiai, stipriai sukąsti 
dantys ir suspaustos lupos, du 
gilus grioviai tarp burnos ker
telių ir nosies, kietai sugniau
žti jo kumščiai, — ir rodė ir 
sakė, kokia aštri kova eina jo 
asmenybėje, ir kad sprendžia
masis perversmas jau nebetoli.

Ir iš tikrųjų 
ėjo jo dvasios 
noje. Visa tai,

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

RENGIANTIEJI nuo 
CUKRINĖS LIGOS 

SKAITYKITE ŠITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

Afi buvau vardinamas Cukrinas llgoa 
(Diabetes) per kelis metus Ir gydžiausi, 
bet vistiek Jaučiaus pavargęs Ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau. Po vartojimo 
Jūsų Senosios Šalies Žolių Gyduolių No. 
212 (Old Country Herb Remedy No. 213) 
per du mėnesius afi nebeturėjau cukraus 
šlapume ir iįvartojęs bevelk metus afi 
Jaučiuosi puikiai, turiu gerų apetitų ir 
daugiau nebesikellu naktimis.. Aš miegu 
stipriu ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
A<’iu už Medikalių Žolių Arbatų 312. 
Tikiuosi, kati Ji tų patį padarys kitiems, 
kų ji man padarė. .

Su tikra pagarba. John Pageler, R. 2, 
Box 14, Belevue, Hansas.---------- į —..

Origlnalė Senosios dalies Gyduolė 212 
yra vartojama visų vokiečių daktarų Ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite Šiandie dėl nemokamo sempelio ir 
knygelės. % svaro pakelis $1.25.

OI.D COUNTRY REMEDY CO., 
Dept. U-l, Fort lVayne, Ind.

SWALLOW RINKTIN
GRATED PINEAPPLE

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

t Tarp Ohicagoš
Lietuvių

Žiūkas juodgalvis ■ sicilietis. 
Jis kaip kūdikis dabar atrodė, 
—taip trumpas. Abidvi kojas 
akmuo krisdamas sutriuškino. 
Chirurgams beliko lik suploti, 
sumalti mėsos, gvshi, nervų ir 
Kinių gabalai numauti...

—Duokite v rudens! Duoki
te vandens! Tik lašelį, nors 
lašelį! Prašau, prašau... — Be 
perstojimo prašė, maldavo ko
kios 15 metų vaikinėlis. .

—Negalima, negalima. Juk 
jau daviau — išvėmei. Dau
giau duosiu — ir vėl išvemsi. 
Pakentėk biskelį. Dažnai su- 
vilginu lupas ir bus geriau. — 
Kalbėjo simpatinga seselė, vie
na ranka glostydama garbi
niuotus jo plaukus, o kita vil- 
gdydama sausas jo lupas ir pa- 
styrusį liežuvį. Jis fik po ope
racijos. Etheris džiovina, be to. 
ir karštis. Tik šiandie ampu
tavo jau kelios dienos sutrintą 
ir uždegtą jo ranką.

—Bene tik tamsta lietuvis? 
—Tyliai užkalbino s Roką jau 
senyvas vyras. Jis labai jaudi
nosi. Matyti, kas nors paliktas 
už jūrių marių erzino jo rūpes
čio jausmą ir nedavė jam ra
mybės. Jo veidą dengė gilaus 
liūdesio kaukė.

—Taip, — atsakė Rokas. — 
O ką norėjote pasakyti?

-—Aš dar ne per seniai iš 
Lietuvos atvažiavęs. Darbą ga
vau šliopoje. Nuo šūvio bebė
gant, šmotas anglies, pagavo 
ir kulnies kaulą -sutriuškino. 
Nežinau, ar reikėjo ar ne, bet 
vis tiek koją aukščiau riešo 
nupiovė. 
tą piovė 
skaudą. A 
čiau kelio 
kau žmoną, vaikus ir ūkį. At
važiavau pinigų užsidirbti. 
Bet dabar... — Baisus širdies 
skausmas nugniaužė jam kai 
bą. Jis dabar tylėjo. Tik savo 
akimis, spindinčiomis iš gilių, 
kaip yra gili nelaimiu jura, jo 
veido duobių, 
jis į Roką.

Rokui buvo 
Jis išėjo oran, 
tebestovėjo v 
ne
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jeigu tai galima pava

neišbrenda iš:KARO DIKTATŪRA PRŪSUOSE

Sveikatos «alyl
&ad išw^as šinflies

apie

pagalvojus,

vie

kol gydytojas patėmys

aukų ir skundžiantis,

pasiekė 
patyrę 

galą, mes

Rašo Dr. A. Mondvidas

KAPITAĮLIZMO SISTEMA 
»R ® AfRBININKAI

jiems turi

nelaimingoji mergelė

"NaiijieiTOStf’ gdlima gau- 
ii -Urugusijaus, Pieta Ame- 
-riko'j, lietusių laikraščius:

“Nmndji “Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No.«) 
'Kaina 5c kiekvieno.

NMFJAS Kiiltaros "No. 5 
tftčjo. ndiimą gatrti'Naujie
nose. Kaina 45 c.

Kviečia į naują 
<1 <• »♦ bizni

dingas, 'lordas 'Godalmingas, 'dr. 
J. bevardes, Kvintas Morris, 
Joriatanas 'Harkeris 'ir -Mina 
Uarikeriene.

(Bus ctaugtati)

tyra suinteresudti 
!d ^įžtų -geri dulkai, 
i ne .dėlto, kad

iesa! Mė-

.gelbėdami Kapitdliz- 
mą” su smulkiosios Hburžuazi- 
jos 'parama! JUk tik ikudikiusj 
galimu /mulkinti Šitdkioniis; 
c valiomis {pasakomis.

!kui Komunistus, Ktirie ne tik negina respublikos, bet 
•prieš ją piktai ikovoja. Pastaruoju laiku komunistų su- 
demoralizuotos masės jau ėmė dėtis net ir prie fašistų. 
Šituo darbininkų susiskaldymų reakcija ir pasinaudojo. 
Dabar yra klausimas, ar Von Papeno diktatūra nepa
skatins darbininkų masių jungtis į daiktą bendrai kovai 
už savo teises? Jeigu tai įvyktų, tai demokratija Vo
kietijoje butų išgelbėta.

krečiama liga paveikia ir į šir
dį. Staigiose ligose, ji verčiama 
dvigubai ir trigubai dirbti. Bak
terijos arba jų nuodai (kraujo 
yra nešami į pavargusią Širdį. 
Atsiranda joje jų lizdai, nere^ 
tai prasideda puliavimai. 'Bak
terijos arba jų nuodai naikina 
raumeninius sludksnius, kurių 
vietoj įauga kietos randinės mė
sos.

Tiesa, reumatizmas, tonsili- 
tas dr šv. Vito šdkis yra žino
mi ikaipo ^žymiausi širdies ligų 
šaltiniai. Vienok dr dlfterija, ir 
Skarlatina, ir šiltines, ir plau
čių įdegimas, ir influenza nete

ktai sugadina širdį. Iš chroninių 
ligų sifilis Užima pirmą vietą. 
TubėfkiilOzas, alkoholizmas, ta
bako perviršis ir įvairus nuo-

mešisarmatija
Kad jie rengiasi įpriei 

TuojaUtinės revoliucijos” dr 
‘kapitalizmo nuvertimo”, —-. 
ik, girdi, tie nelabieji socialis-: 
tai Jbando jiems šitą žygį su* 
trukdyti

Sulig federaliniu ’pagdlbos dilium, Kurį prieš išsi- 
skirstant atostogoms priėmė J. V. kongresas, 300 mi
lijonų dolerių yra akiniame bedarbių šdlpimui. šituos 
/pinigus federalinė valdžia duos paskolų formoje įvai
rioms valstijoms ir miestams, kurie neturi kuo šelpti 
savo bedarbius.

Vakar tas bilius dar nebuvo pasirašytas preziden
to, p jau visa eilė valstijų ir miestų įteikė prašymus 
gauti paskolas. Arizonos valstija, kuri turi mažiau, 
kaip pusę miliono gyventojų, prašo paskolinti jai $45,- 
000,000, t. y. po $90 kiekvienam gyventojui, įskaitant 
ne tik visus, kurie turi biznį arba darbą, bet ir mažus 
kūdikius!

Tokios pat sumos prašo ir didžiulė Pennsylvanijos 
valstija. Chicagos miestas nori pasiskolinti 10 milionų 
dolerių.

Nežinia, ar visi prašymai bus patenkinti. Jeigu 
kiekviena valstija norėtų gauti tiek, proporcionaliai 
savo „gyventojų skaičiui, kiek nori Arizona, tai joms 
visoms reikėtų daugiau, kaip dešimties bilionų dolerių! 
O tuo tarpu paskirta viso tik 300 milionų.

Ši suma bus, kaip lašas vandens, ant išdžiuvusios 
žemės. 'O iki gruodžio mėnesio, kada kongresas vėl su- 
siririks, da yra puspenkto mėnesio. Per tą laiką dauge- 
lliui žmonių Amerikoje teks pamatyti badą, ir jų padė
tis bus dar Tragingesnė, Kai prasidės žiemos šalčiai.

Houverio administracija ir kongresas nepasirūpino 
tam vargui užkirsti kelią.

rinkimuose šį rudenį ? 
• partijos obstlsis, pa
po Fosterio nominavi- 
“vienjas milionas bal- 
tikrumoje komunistai 

vargiai 'tikisi gauti penktą da
lį to skaičiaus, t. y. 200,000. 
Tuo gi tarpu /rinkimuose da
lyvaus apie 40 'milionų žmo
nių. Paduoti už komunistus 
balsai Tuo budu geriausiame 
atsitikime sudarys tik apie pu
sę vieno nuošimčio visų (balsų. 
Na, ir šitokiose apystovose ko- 
muriištai mešisarmatija “blo- 
fuoti

Komunistai Amerikoje, kaip, 
ir kitose šalyse, daugiausia sa-j 
vo laiko ir energijos pašven-į 
čia socialistų niekinimui ir, 
šmeižimui. Tai pas juos “prin-į 
ei pas”. Mulkindami savo skai-; 
tytojus, komunistų laikraščiaij 
įrodinėja, kad socialistai esą 
“pavojingiausi 'darbininkų prie-, 
šai”, “pavojingesni” net už re-; 
publikonus ir demokratus, nes 
šie nesugebą taip ;gerai >gintiį 
kapitalizmą, kaip socialistai.

šituo savo “principu” vado
vaudamiesi, ir mūsiškiai bim- 
bininkai nuolatos atakuoja so
cialistus. “Laisvėje”, pav. tū
las nemokša J. S. ‘rašo, jogei 
liberalai dėlto nutarę remti so
cialistų kandidatus ateinančiuo
se rinkimuose, kad socialistai 
geriau “drutina Amerikos ka-r 
pitalizmą”, negu kapitalistiš
kos partijos.

“Liberalų supratimu,” pa
sakoja tas komunistų pliauš
kalas, “repdblikonų ir demo
kratų .partijos savo politika 
greitina kapitalizmo galą.

“Todėl liberalai remia tą 
partiją, kuri, jų supratimu, 

Amerikos 
republiko- 

partijos.
socialistų 

trečiąją kapitalistų

žemes kamuolyje. Todėl -nesirū
pinkite, bukite ramus iki mes 
grįžšime.

kad jai grasinąs pavojus su 
bankrotuoti.

Kiek bdlsų komunistų kandi 
datai tikisi gauti J. V. prezi 
dento 
Oficialis 
skelbtas 
mo, yra

siaurėjo 
suirę, 
skolų, bankai bankrotuoja; ka
pitalistiškų kompanijų pelnai 
s umažėj o arba’' visai išnyko; 
žemes ūkio produktams nesu
randama rinkų... Jeigu dalykai, 
tęsis šitaip toliau, tai pramo
nė ir prekyba dar labiau nu
puls, »bus f dar ^didesnis Kankfoj 
tų Skaičius, ‘finansų ;ir Kredito* 
srityje gdli pasidaryti visiškas 
chaosas. ’ p (

®dt Ką <tai reikš? Ar Tar 
reikš 'geresnius 1 'laikus Kafbi-i 
ninkams? Ar iš tokio ekonomi- 
mo paralizio ir chaoso gims 
socializmo tvarka?

Komuništai to laukia,^ bet 
jų 'įsivaizdavimui nėra jokio 
/pagrindo. -Dabartinis dalinis 
'kapitalizmo sistemos susmdki- 
•mąs atnešė darbininkams ne 
gerovę, bet skurdą. Jeigu eko- 
nonįiriis Krizis dar paaštrės, 
tai -masių skurdas pasidarys 
dar didesnis!

Tai ekonominė klausimo pu
sė. O kaip su politika? Ar de
presija pasaulyje pagimdė ^re
voliucinę situaciją”, kaip pra
našavo Maskva ir jos pakali
kai įvairiose šalyse? Nieko pa
našaus. Ekonominė depresija 
paruošė dirvą ne revoliucijai, 

•‘bet reakcijai. Anglijoje paėmė 
viršų konservatoriai, Vokieti
joje įsigali junkeriai ir fašis- 
Tai. ‘Italijoje, (Lenkijoje ir ‘Lie
tuvoje viešpatauja diktatūros.; 
Amerikoje, juo ilgiau tęsiasi1 
depresija, tuo dažniau girdėti 

‘kalbų 'apie “diktatūrą” ir Mfa- 
’šįzmą”.

. Taigi, -žiūrint <į dalyką iš 
darbininkų gerovės "atžvilgio, 
yrą ‘tikra ^beprotyste ^norėti, 
kad . į ekonominis Tkrižis butų 
dar didesnis, megu kad yra 'da-Į 
bar. Ėkonoiriiniš krizis pir
miausia gilia, Wisa savo suriku- 
ma ant ekonomiškai silpnų vi- 
su^omęri^s £«luok«riįų,t. y. ^nt

$7.00
8.50
1.75
1.25

Užėjus bedarbei Amerikoje, 
žmonės .griebiasi kad ir šiaudo 
savo gyvybei ipdlaikyti. Viškas 
'mainosi 
gia 'nepaprastu ‘kėliu: -žmonių| 
turtas žūva, 'gyvastis (taipgi 
-pavojuj.

IBet 'dar esama jprogų vers
kis. Sdkyšime, (Lietuvoj, -kur 
gyvenimas Tėbesitveria, ‘ten !be- 
’darbei merą iprašmės, fir Ikiek- 
vienas /pasidaro ^pragyvenimą.

Amerikos lliėtu^iai 'privalo 
ipašinauddti .šia iproga, Ikuri 
rgerą /ateitį žada. Viena dš «dau-i 
igėlio geriausių i progų, ! būtent 
Ta, Ikuri rišasi su Lietuvos ir 
Amerikos (lietuviais '(tdip <ekoT 
Komijos, Ikdip Jkdlturos ritžvil-į 
gitf), yra krutaniųjų paveiks- 

ilų išdirbyštė.
Lietuviškų garsinių Ifllmų 

gaminimas suteiktų i uždarbį; 
daugeliui llietuvįų Taip ILietu-! 
voje, Ikaip čia Amerikoje.

1 Iki šidl 'kitataučiai Žia ipro-Į 
ga naudojasi, ©et ‘laikas in 
mums patiems imtis Žio dar-į 

'bo ‘ir /naudotis šiuo mždarbiu. |
Taigi, gerbiamieji, Stdkimd 

į ‘bendrą dafbą, >o 'laimėjimas; 
^bus 'musų įpusėję. Kiekvienas,' 
kuris gdli ikuo jprišitiėti, 'dėki * 
mes. O Tuo ipadaryšime 'didelę 
maudą sau ir daugeliui Kitų.

$8.00i 
4.00 
2.00
1.50

Subscription Ra tęs:
$8.00 'per year ’in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c <per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

rūpėti “kapitalizmo išgelbėji
mas”, bet dėlto, kad jiems rei
kia valgyti ir maitinti savo 
šeimas!

Tik toki tignorantai, kdįp 
Siurba,, ir “Laisvės” redakto
riai, gdli įsivaizduoti, kad so
cializmą įvykins 'išbadėjusios, 
depresijos apimtos minios. ‘So
cializmo steigimas yra milžiniš
ka® visuomeninės kūrybos dar
bas, kurį bado kankinamos mi
nios atlikti negali. Tokios ’rtii- 
riios gali griauti, bet ne staty
ti, ir jas paprastai pavartoja 
savo tikslams kruvini diktato
riai dr -kitokį despotai.

geriau drutina 
kapitalizmą, negu 
nų ir demokratų 
Liberalai remia 
partiją 
partiją, jos programą ir jos 
kandidatus.

“Taigi, Amerikos darbinin
kams aiškesnio įrodymo ne
bereikia, kad -socialistų par
tija yra kapitalistų partija,, 
kad ji gina kapitalistinę si
stemą.
“Liberijai, smulkiosios bur-į 

žuazijos vadai, socialistų 
partiją pasirinko, kaipo ka- 
pitdlistinės sistemos gynė-:

•Nes 
turime 

(prįpažinti, ’kad dar meturime 
'nustoti '.vilties: viskas 'dar -ne
žuvo. Tos sutvėrimas, ’kurio 
pėdomis -mes I sekame, mžtruko 
šimtus mėtų iki jis 
Londoną; o vienok, 
•kaip *jam .padaryti
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Van Helsingas
Joną t ano Harkerio Užrašai
Spalių 4 d. — Kuomet .per

skaičiau Minai d r. Van įleisi il
go pareiškimą, įkalbėtą į fono 
grafą, 
gerokai pradžiugo, pralinksmė
jo. Faktas, kad Grafas apleido 
šalį ją jau gerokai nuramino, 
o nusiraminimas suteikia jai 
naujų jėgų. O kas link savęs, 
dabar, kuomet nebereikZa vei
das veidan susidurti su tuo 
baisiuoju .pavojum, beveik ne
galiu J visą tai įtikėti. Netgi 
mano paties baisus pergyveni
mai Drakulos ^pilyje atrodo, 
kaip ,i senai užmirštas sapnas. 
Dabar, štai čia, rudenį, su šik
tais saulės spinduliais.

Bet deja, negaliu tam neti
kėti, negaliu užmiršti. Man taip 
besvajojant, akys nupuolė ant 
raudonos žaizdos mano myli
mosios kaktoje. Iki toji dėme 
nepranyks, negaliu tam netikė
ti. 0 po To, vien atsiminimas 
visų tų baisių pergyvenimų ne- 
ddleis įsitikiiiimui į jų tikre
nybę sumažėti. Mina ir aš ne
drįstame sėdėti tuščiomis ran
komis, todėl pakartotinai aki
mis perbėgome per praeityje 
padarytus užrašus į dienynus. 
Kaž kodėl, nors tikrenybė su 
kiekvienu žodžiu vis didėja, 
skausmas ir baimė nudlat lyg 
ir mažėja. Tš visų Užrašų pa
sireiškia kelią mums tikslas, 
kuris tuo pačiu laiku suteikia 

drąsos ir nuraminimo.

Taigi iš šitos žioplos paša-; 
‘kos 'išeina, kad smdlkioji bur-^ 
žuazija yra labiau susirupinus 
Kapitalizmo apgynimu, magu pa
ltys Kapitalistai; o tos smul
kiosios buržuazijos partija, Ii- 
Iberalai, laiko geriausiais -kapi- 
(tdlizmo gelbėtojais ne Tik ne 
frepūblikonus arba demokratus, 
sbet ir ne save, o socialistui!

Tam nemokšai neateina 
galvą pasiklausti savęs, -o ko
dėl gi (liberalai patys neperša 
savęs į “kapitalizmo gelbėto
jus”, jeigu jie tą “džObą” ge
riau Išmano, negu republikonai 
arba demokratai ? Kodėl gi' li
beralai ieško “kapitalizmo gel
bėtojų” pas socialistus, kurie 
skelbia, kaipo >savo galutiną 

Tikšlą, Kaiiftdltanio Ipdk^itimą 
eorittlrzmu?

'•Visas >Šitas žioplas burbos 
argumentavimas /yra (paremtas 
Tuo -komunistų sugalvotu ab
surdu, kad ateinančiuose Ame
rikos valdžios rinkimuose 'klau
simas bus, ar dar “palikti” ka
pitalizmo sistemą Amerikoje, 
ar .jau ją “panaikinti“. .Įsivaiz
duoti, ‘kad šio rudens rinkįmų 
kova Amerikoje eis dėl Šit# 
klausimo, galL tiktai tas, kuris 
yra, ondt To pasakymo, “diir- 
nardį>i<’

” Komuniši
nintėli&is ‘Tikrais rėvolihcionie- 
riaiš” ir “kapitalizmo Inaikin^ 
Tbjais”. 7O ktėk 'komunistų w 
Amerikoje? Jų partija turi vi
so keletą tūkstančių narių, ma
žiau ’kdįp 40,000. Komunistų 
sirnpetizatorių yra, gal, kele- 
ttas ; dešimčių tūkstančių. Jeigu 
biitų 4?eitt keli šimtai tūkstan
čių, tai komunistų spaudai juk 
merėikėtų ^nuolatos, Ubagauti, 
prašant.

Vdkietijos vyriausybė, kurios priešakyje stovi 
IFranz Von Papen, panaikino parlameritinę valdžią Pru
snose ir .(paskelbė karo .stovį Berlynė.

Šių žygių tikslas buvo paveržti kontrolę stambiau
sioje Vokietijos valstybėje socialdemokratams dr Kitoms 
demdkratinėms partijos. Prūsų valdžios priešakyje iki 
šiol stovėjo socialdemokratas Otto Braun, ministeris 
^pirmininkas, ir Kari Severing, vidaus reikalų ministe- 
:ris. Reakcinirikai ypač 'neapkentė Severingo, kurio ži
nioje buvo didelė ginkluota jėga 
minkų. Kol Severingas valdė -policiją ^rusuose, tol fa
šistams ir kitiems juodiems gaivalams nebuvo <progos 
smurto keliu pasigrobti valdžią.

Ministeris Severingas atsisakė pasitraukti iš savo 
vietos geruoju. Todėl centralinė vyriausybė pašalino jį 
dš vidaus reikalų ministerijos rūmų jėga. Ji taip pat 
suėmė dr ^pašalino ^Berlyno policijos Viršininką, socialde- 
-mokratą 'Grzezynškį, ir jo padėjėjus.

.Atlikus šituos žygius, ji pakvietė kitus Prūsų Ka
bineto ministerius ir pasiūlė jiems bendradarbiauti su 
centraline valdžia. Bet jie atsisakė, dr tuomet preziden
to Hindenburgo derkėtu paskirtas Prūsams komisaras 
paskelbė atštatąs visą Prūsų kabinetą.

Vokietijos juiikerių valdžia tuo budu įvedė Brusuo- 
se diktatūrą. Prūsų vyriausybė apskundė Tuos ‘ c en t Fa
linės valdžios žinksriius, Kaįpo jpriešingus konstitucijai,; 
vyriausiam Vokietįjos Teismui. ,-Protestą ^pareiškė Taip 
pat ir 'Bavarijos vdldžia. Ar Šitie Skundai iir 'protestai' 
ką pagelbės, suriku /pasakyti. ®et Kova Tai?pe redkeiriin- 
Kų ir respublikos gynėjų Vokietijoje aMinasį .prie 
sprendžiamo momento. Ją išspręs, galų gale, ne dekre
tai arba teismų tarimai, bet realės jėgos visuomenėje ii* 
valstybėje.

Šio mėnesio 31 *d. .bus Vokietijos reichstago rinki
mai. Jie gali suvaidinti svarbią rolę toje kovo je, mes jie 
parodys, kiek kuri pusė turi šalininkų krašte. Socialde
mokratai deda visas pastangas tuose rinkimuose su
mušti atžagareivius. Jdigu jieins tatai pavyktų, tai 
Von Papeno ‘valdžia Turėtų ‘trauktis ir Prusai butų pa-* 
liuosuoti nuo'diktatūros. '

Vokietijos 'ddribirihikai Turi 'dar rir Kitą 'galingą ‘gin
klą Kovoje priešreUkciją./Anąmet, Tuoj po revoliudįjos, 
kai kaririirikrii, vadovaujami įcąppl’o, buvo sukilę ptfješ 
respublikinę -valdžią, Tai j

dai iš maisto bei pūliuojančių 
vietų irgi . Kartais yra širdies 
ligų priežastis

(Nesigilinant 
reikia pasakyti, kad žmonės ap- 
sirgusieji staigiomis ligomis 
perdaug sparčiai pasiskelbia pa
sveikę. Kaip greit ligos ženklai 
ir simptomai dingsta, taip greit 
/jie mhno, kad jokio -pavojaus 
neliko. (Užmirštama, kad širdis 
yra .nukertėjusi, /kad -mažu joje 
liga .da nepasibaigė, Kad ardy
mo darbas joje gali tęstis da 
ilgai. ’Po kiekvienas ligos rei
kėtų /porą-trejetą savaičių arba 
ir ilgiau ilsėtis. Po -reumatizmo 
net kėlių ‘mėnesių arba ir me
tų pasilsis reikalingas, jeigu 
norima širdį išgelbėti.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .....
Pusei tmąių
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiam ........
•Vienam mėnesiui .___

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija .......... .
Savaitei .......................... .
Mėnesiui ................... .

Suvienytose valstijose,«ne Chicagoj 
paštu:

kramto į vieną dieną. Jis nėra 
visagalis, jis apribotas, bet ga
lingas ir galįs padaryti daug 

tas. Pastarųjų įdegimas ,ir «u-» žalos ir nekenčiąs taip skaud
žiai kaip mes. iBet ir mes esame 
•stiprus, kiekvienas savaip, pri
klausant nuo ’tikslo; todėl vis( 
kariu esame tUo labiau stiprus. 
Nenusimink, Jonatanai ir ne-i 
leisk savo žmonai Minai nusU 
minti, šis mūšio etapas dar tikį 
pradėtas, ir galas apvainikuos 
mtfsų kančias laimėjimu —i 
mes laimėsime; tai esu tiek 

kiek tikras esu, kad

sukilę pi?ješ 
ju ‘‘pučų^ sutriuškino genefa- 

lis darbinirikų -Streikas. Tas pats 'jvarikis bus pavano
tas iirdabar, >jejgu Kitokiu Keliu nfebua .galima nusikra- 
tyti ririilitaristų /jungo. - ( .

Vdkiatijos -darbininkų .nelaimė tašiau yra Ta, .kad 
jų pajėgos yra suskaldytos. Dalis darbininkų seka pas-

Ar Kapitalizmo sistemai jau 
grąsina /pavojus susmilkti arii- 
moje ateltyjė? , ;

Visiško susmukimo pavojus 
kolkas jam vargiai begrąsina. 
Bet ^dalinis suštnukimas yra 
galimas.

Iš tiesų, dabartinis ekonomi
nis Krizis jau yra dalinis ka
pitalizmo sistemos susmuki
mas: pramonė ir prekyba su- 

; įvairių šalių finansai' 
valdžios

mums
Mina kalba, buk mes esame ga 
Jtttinos -laimės ir džiaugsmo į 
rankiai. Gal jos ir 
ginsiu sutikti su įvykiais kaip 
ir ji, sekti jos mintis. Mes dar 
nei karto nęprisinilneme 
ateitį. Manau, kad bus geriau 
palaukus iki pasimatysime su 
prdfesorium ir kitais, kūomet 
jie grjžš sužinoję reikalingas 
informacijas.

/Diena slenka daug greičiau 
negu aš Tikėjausi. Paskutiniu 
laiku -jos būdavo> begaliniai il
gos. iDabar jau ‘trečia 'valanda 
/po iliiet.

turi pusėtinai apsirgti afrba 
geįti
arba kol įms skųstis. Kol 
muskulas pasilieka sąveikas \ir. 
stiprus, kitų 'Širdies dalių sųge-’ 
dimas nėra pavojingas. Jos JŠ- 
siputimąs ir padidėjimas /rėdo 
į jo paties apsirgitaą ii- išsigi- tįkra, H|
mfiną. , ©ievas -sėdi sdste padangėse ir

Sirgimas netoli bile kuria ap- seka savo vaikų darbus musų

Minos Barkerienės Užrašai
-Spalių 4 d. 5 «val. ’pb piėt:-- 

‘Visi susirinkome išgirsti “Van 
rHėMingo ‘pranešimą. Kumbary-

sekmadienius. Leidžia Naujienų /Ben
drovė, 1739 S. Halsted Si. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.
; .......... I ..............-....................................t, ■ 111.11 .IW»I|»I .1

suomęiięs ^sluoksrtįų
darbo žmonių. O
.žmonės susilpnėja ekonomiškai, 
tai ir •politikoje jtų jėgos pasi
daro menkesnės. Darbininkai 
todėl

širdies ligų skaitlius yra ne4 
mažas. Vienos jų staigios, ki-įj 
tos chroninės; vienos paliečia 
patį širdies muskulą, kitos tik! 
jos pamušalą, Trečios tik plėvę,' 
kurioj ji randasi. Kadangi krau-j 
jas į širdį ateina venomis ir ;išJ 
eina arterijomis, čia -reikalin-į 
gas tam tikras mechanizmas^ 
kuris vienoj ar kitoj vietoj ga-j 
Ii’ sugesti. Iš dviejų viršutiniu 
širdies kambarių kraujas varo-j 
mas į du žemutiniu irgi tinka
mu mechanizmu, kurį ligos ga
li sugadinti. Taigi kuomet sa
koma, kad žmogus turi širdies 
ligą, da reikėtų paaiškinti ku
rią, nes vienos jų lobai pavo
jingos ir veda prie ankstyvos 
mirties, 'kitos yra .menkos reikš- 

^mės >ir /ligonis 'gdli idif bti dr gy
venti tilgą amžių.

*Visoš ligos, štaigios ir chro
ninės, .ir -visi -nuodingumai, ku-.
/rios. ir Kurie gadina širdies mus- sugėtėjome jį išvaryti iš musų 
Kulą, -yra .pavojingi. Jos pamu
šalo -ir ąpdangąlp įdegimas be 
muskulo kliudimo 'yra labai r^ 
■* ’ ~
gedimas lenįvai/gali būti dštir-? 
tas, todėl greitaijpatėmjjamas.-

Metams
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams .......... .
Vienam mėnesiui-................

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
'Pusei mėtų 4.00
Trims menesiams ..........    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

■... .. .tetom .... ...........a--* ;;;

NEMOKŠŲ DEMAGOGIJA

XTąsa)

Skaras XXIV
Dr. Sevarflo 'fonografinis dieny
nas, įkalbėtas Van Rėteiijgo 

Jonatanui Harkeriui:
Jus turite pasilikti prie ipo 

nios Minos. Mes visi eisime ieš 
koti 
diiiti ieškojimu. Mes neieškome, 
nes faktą žinome, dik norime 
musų žinias patikrinti. Bet jus 
pasilikite ir šiandien neišleis
kite jos iš akių. Tai yra jūsų 
šventa, Ibutina pareiga, šian-į 
dien jis daugiau 'nebepasirodys. 
Pavelyk man pasakyti Ką, mes 

Keturi jau žinome, mes jiems 
į viską jau pasakiau. Jis, musų 
priešas, išvyko; jis grįžta atgal 
į savo pilį Transilvanijoje. Ne
galėčiau to ‘biiti Tikresnio, jeigu 
įkas nors didžiulėmis raidėmis 
išrašyti Tą faktą padangėse. Jis 
tam jau buvo prisirengęs ir 

i toji paskutinieji žemių dėžė 
įuvo prirengta pasiųsti į laivą. 
Tam tikslui jis ir paėmė pini
gus; jis škiibejo .paskutiniu 
momeiitu, kad iries jo mesu- 
grėibtumėm prieš satilei nusi- 

flėidžiadt. Tai ’buvo jo paskutinė 
viltis jis Tikėjosi pasislėpti var
gšės panėlės Lucijos grabe, nes 
mariė, ’kad ji Visuomet atida
rys jam duris. Bet čia jam te
ko apsivilti. O ’laikas buvo 
Trumpas.

Todėl jis Kuvo priverstas ;pa- 
sinaudoti paskutine-išeitimi — 

[paskutine tprieglauda, kurią 
Įgalėčiau pavadinti Kotible eit- 
-tertte. Jis gudrus, o, jis labai 
gudrus! jis žino, Kad jo 'dar
bas čia jau pasibaigė, kad jis 

[turi išsikraustyti; Todėl -jis mu- 
ftttrė Tradkti atgdl-namo. Jis* už- 
Tiko laivą, Kuris važiuoja ke- 
lliu, kuriuo jis dtvyKo, ir į jį į- 
Įšikrauste su savo /žemėmis. Mes 
[dabar einame patikti, Kuriuo 
[laivu jis 'išlilaukė iir Kuriuo Ka
iliu; sužinoję, .grįžšime ir vHkąq 
jums prandšime. Tuomet ;mes 
jgdiėsimo ir jus ir ponią Miną, 
' nuraminti. nauj a viltimi 
lištįkrųjų,

■/u: s' ■!./ SIS
-JO
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CHICAGOS
ŽINIOS

Iššoko ar išpuolė iš 
aukšto

13

auk-
East

Iššoko ar išpuolė iš 13 
što Pittsfield trobesio, 55 
AVashington avė., Mrs. Louise 
H. Latter (4917 N. AVhipple 
st.) ir užsimušė.

Vėl naujiena
išmo-Miesto tėtušiai nutarė 

keti miesto darbininkams bent 
dviejų savaičių algą. Algos 
busiančios išmokėtos dar šią 
savaitę. Tačiau mokytojai ir 
mokytojos algų negaus. Tatai 
jau ne naujiena nė mokyto
jams patiems, nė publikai.

Mirė dėl kaitros
Kaip nužiūrima, dėl kaitros 

mirė trečiadienį Mrs. Belle 
Fields, 76 m., 6709 Lakewood 
avė., Mrs. Lena Rillcy, 53 m., 
634 Maxwell st., Norcier She- 
ppard, 79 m., 2310 W. Adams 
st., ir nežinomas žmogus, apie 
50 metų amžiaus tuščiame Jo
te • adresu 5336 Lėxinton st.

Dar kapos algas
Aurora, Elgin & Fox River 

Electric kompanijos darbinin
kai suliko naujam algų kapoji
mui 10 nuošimčių. Algos 
jiems ‘ bus nukapotos prade
dant 1 d. rugpitičlo mėnesio.

Vogti money orderius 
^neapsimoka r

Trys holdaperiai, kuriuos fc- 
deraliai agentai sugavo sekda
mi išleistus banditų money or- 
derus (tuos orderius banditai 
nutvėrė apiplėšę pašto stotį), 
tapo nuteisti kekvienas 15 me
tų kalėti. Nuteistieji yra Roy 
Little, 38 m., Welton Spark, 
21 nk, ir Arthur Cherrington, 
28 m. Jie padarė lioldapą D. 
P. Seiberd aptiekoi, 1151 Gar- 
field bulvd.

Bedarbiams $10,000,000 
pašalpa busianti duota

Chicagos miesto advokatas 
Sexton, sugrįžęs iš Wasbingto- 
no pareiškė, kad Illinois vals
tija gausianti paskolos $10,- 
000,000 bedarbiams pašalpą 
teikti. Girdi, jis nebūtų grį
žęs iš AVashįngtono, jei nebūtų 
tikras, kad prašomos paskolos 
Illinois susilauks.

FELIKSAS BRUCHAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną, 11:59 valandą va
kare 193 2 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr. 
Naujamiesčio parapijoj Daukniu- 
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Moniką, po tėvais Gapšiutę. 
brolį Steponą, krikšto sūnų Albi
ną Bruchą, pussesete Marthą 'Mi
liauskienę. švogerį Povilą Miliaus
ką ir gimines, o Lietuvoj seną 
motinėlę ir du broliu.

Kūnas pašarvotas randasi na
muose Willow Springs, III.. (Na- • 
mas randasi už pusės mylios į va
karas nuo Kean Avė. Važiuokite 
iki pirmos gasolino stoties, suki- 
tės į šiaurę ir važiuokite iki pas
kutinio namo).

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną, 2 vai. po piet iŠ 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines. ' .

Visi a. a. Felikso Brucho gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

. tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. * 
T' 's t '•*'

l'-,i Nuliūdę liekame,

Moteris, Brolis, Kriklto 
Sunuš, Pussesrė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika,

' Yatds 1138.

S

K

grabo-
Tekfonas

Džiurė nesutiko dėl' ban 
kininko kaltės

Buvo teisiamas Jesse Binga, 
67 metų, negras finansininkas, 
vadovavęs Binga bankui. Tas 
bankas užsidaręs. Prisaikin- 
tieji negalėjo susitarti. Tei
sėjas paskyrė naują bylos na
grinėjimą rugsėjo menesio se
sijai.

Katės ir šunys tur tas 
pačias teises, ką ir 

žmonės
Evanstone išleista patvarky

mas, kad automobilistas priva
lo triubyt ragelį, jei mato jo 
kelią perbėgant katę ar šunį. 
Jei kate ar šuva nesusiprastų 
nubėgti, tai automobilistai pri
valo sustoti. Jeigu gi pasitai
kytų katę ar šunį užgauti, tai 
automobilistas privalo sustoti 
ir duoti polieijai savo vardą ir 
adresą.

Dar du butlegeriai 
šauti

nu

Willie 
Mora- 
išsisu-

ir 
laiku 
kurie 
dienos sker

nu- 
arti

Patrick Barrell 
Marks, buvę savo 
no gengės nariai, 
ko nuo Valentino 
dyklos (kai 7 Morano gengės 
bendrai tapo sušaudyti), 
šauti vakar anksti rytą 
Appleton, Wis.

Savęs neužmiršo banką 
uždarydami

Baino byloj vakar buvo liu
dijama, kad Robert Baili, se
nio Baino. sūnūs, ištraukęs iš 
banko $980 dviem minutėms 
anksčiau, nei banką įsakė už
daryti. Bet iki paskutinės va
landos, iki bankai tapo užda
ryti, jie priėmė depozitus, nors 
viršilos aiškiai žinojo, kad 
bankai užsidarys.

PADĖKAVONĖ

STANISLOVAS TEREVICH 

kuris mirė liepos 14 dieną, 1932 
ir palaidotas tapo liepos 18 d., > 
o dabar ilsis St. Patrick’s, JolieC 
III. kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, ku- 
rie suteikė jam paskutinį patarna- 
vijną ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse Žmonėms it 
suteikusiems Vainikus draugams. 
Dčkavojame musų dvasiškam tė-, 
vui. Pralotai Kun. Krušai ir Kun. 
Šiaulinskui kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą dėkavo- 
jąme graboriui p. Eudeikiui kurs 
savu geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į amži- 
nastį. o mums palengvino perkęsti 
nubudimą ir rupėsčius, d.ėkavoja- 
me gėlių aukautojams ir Šv. Mi
šių aukautojams ir grabnešiams ir 
pagalios dčkavojame visiems daly- , 
vavusiems laidotuvėse žmonėms; o į 
tau musų mylimas vyre ir tėve 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę
Terevičių Šeimina ir Broliai.

2 se

BOLESLOVAS ARBETAN ' , 

Persiskyrė su šiuo, pasauliu lie
pos 20 dieną, 1:35 valandą ryte 
1 932 m., sulaukęs 25 metų am
žiaus. gimęs ir augęs Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Povilą, brolį Stanislovą,
seris — Adeliną ir Oną ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 2314 
W. 23 Place. ' , ,

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną, 8 vai. ryte iš gra- 
boriaus Lachavičiaus koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo P. šv. para
pijos bažnyčią kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Arbetan 
giminės, draugai ir pažystami ėsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti; jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikįhihią. '

Nubudę liekame, '■ >

Tėvas, Brolis, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rios A. Lachavich, Tek Rosevelt 
2515.

c

grabo-

4

Bylos taksų reikalu
Vakar tapo iškelta teismuo

se 300 bylų atskiriems asme
nims ir firmoms. Norima, iš- 
kolektuoti iš jų $2^000,000 tak
sų nemokėtų už 1930 metus. 
Tai pirmas tos rūšies bylų 
pluoštas. Viso tomis bylomis 
tikimasi iŠkolektuoti $14,000,- 
000 užvilktų taksų.

“Daktaras” areštuotas
N. E. Wclls, osteopatas, tu

rįs ofisus adresu 6414 Cottage 
Grove avė., tapo areštuotas 
remiantis varantais, kurie kal
tina jį praktikavinm medici
nos neturint leidimo (laisnio).

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Liuteronų Išvažia
vimas Gerai Pavyko

Jau buvo “Naujienose” pra
nešta apie Lietuvių Liuteronų 
išvažiavimą, kuris ir įvyko lie
pos 17 dieną. Dabar parašy
siu daugiau apie tą išvažiavi
mą.

IŠvažiavnias, kaip dėl šių 
blogų laikų, pasisekė ne pras
tai. Jisai davė nemažai ir pel
no parapijai.

Avys buvo keptos dvi. Jos 
ir darė “stebuklų” suvažiavu
siai publikai daugiausia. Aš 
pats savo gyvenime nebuvau 
matęs tokios pramogos. Avis 
paaukavo p. J. Krauzas, biz- 
nieris bučeris nuo 6303 South 
Richmond Street. O tie Rūko
riai kepėjai, tai buvo iš Decr- 
ing, III. — Povilas Abromavi
čių, 10434 Calhoum avenue, ir 
Adolfas Grunow, 10451 Cal- 
houn avė. Juodu abu per dau
gelį metų tame amate įgiję ge
rą patyrimą ir jie yra labai 
priimni žmonės, turi plačią pa
žintį ne tik Soiith Deeringe, 
bet ir kitur. Tai tu aviu ke- v v
pimas buvo labai įdomi pra
moga.

Toliau turiu pastebėti kitą 
dalyką. Lietuviai liuteronai 
visada ir visus bando dalyvau
ti lietuviškuose parengimuose 
ir pramogose ir podraug rem
ti visas lietuviškas įstaigas ir 
lietuvių biznius. Bet kada^jie 
patys (liuteronai) paruošia ko
kį parengimą ir užprašo lietu
vius dalyvauti, tai pasirodo,’ 
kad visai menkas skaitlius jų 
teatsilanko.

Nežinia kodėl. Juk lietu
viai liuteronai yra tokie pat 
žmonės, kaip ir visi kiti lie

Seniausia ir Didžiam
GRABORItl IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupighito- 
ttris kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mės riiėko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogatfs kūno J musą j 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.^ 7

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jiteų ; 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di» 
džiaus! pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų it 'ttž ^tą pa-! 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, riežiuHiit 
j tai, etr jus ką pkksite, ar nė. z

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur

■ kitur. ; : IIP!
■MSI Bi ;BI - '■BHBI fli Bi .EbT ‘I H BSb B I

; 1
•’ J • JŪSŲ GRABORIUS į p ’ 'vi,

Didi/sit Ofita, ■' 'L / • .Įf

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi TelėfoYiai: YARDS 1741 ir 1742

■ ' . . V .. .. i S

- y '■ y
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tuviai. Tai kodėl negalima 
važiuoti į jų išvažiavimus, 
kaip kad jie važiuoja į visų 
kitų parengimus? Juk tai yra 
niekas daugiau, kaip lik pro
ga susipažinti vieniems su ki
tais ir draugiškai laiką pralei
sti. Jie visi yra lietuviai. Net 
senas patarimas sako “savas 
pas savą”. Taig'i ir laikyki
mės to patarimo.

Kaip minėjau, lietuviai liu
teronai rėmė ir remia' visą, 
kas yra lietuviška. Bet jie 
niekupmet nerėmė ir neremia 
komunistų. Lietuviai liutero
nai nėra priešingi organizavi
mui darbininkų. Jie tačiau yra 
priešingi tokioms neva darbi
ninkų organizavimo meto- 
doms, kokias vartoja komu
nistai. f |

Dar turiu priminti, kad sek
madienį, tai yra liepos 24 die
ną, 10 vai. ryto vėl įvyks Lie
tuvių Liuterohų išvažiavimas, 
būtent, Vyrų Pašaipos Draugi
jos. Išvažiavimas rengiamas 
J. Baužio darže, prie 87 gatvės 
ir Maple avenue, WiHow 
Springs, III. įžanga liuosa. 
Bus ir graži muzika. Visi esą-

Labiausia issiplati 
nęs moltas

metus, 
išsipla- 

Tam

Į biskį daugiau kąip du 
Buckeyc mokas, patapo labiausia 
tinusiu moku Jungt, Valstijose, 
priežastis yra, be Abejonės, jo kokybė ir 
nepaprastai geras skonis, kuris kiekvie
nam patinka.

Ypač išsiphdno molto vartojimas prie 
kepimo, nes moterys pamatė, kad mokas 
pagerina veik viską kur jį vartojami 
prie kepimo. , * t

Pagelbėjo ir garsinimas nes pradėjus 
garsinti Buckeye moką.' jo pardavimas 
dvigubai pakilo.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St. 

(JanSenStud.) 
Re*. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englefrood 5840

M

Graboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauria. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o iuusų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

-■ -...................................— ........ ........................... , I Į r ♦■I.i.tm. ■■■ - .

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse 
ju geriau it spigini 
negu kiti todėl, kari 
priklausau v prie 

bų iš&rbysti* 
OFISAS:

668 W. 18itb Stteti 
Tel. Canil S174 

SKYRIUS: f
3238 S. Halstėd St, 

Tel. Victory 4P88
Į ii ■*>■' ............. H 
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te širdingai kviečiami tą dieną 
atsilankyti į šį išvažiavimą, o 
busite patenkinti.

, Jonas Kasparaitis, 
dr-jos korespondentas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atSjų 16 Europoa 

Kam jie priklauso, tejrul nueina 1 
vyriausįji paštų (Clark ir Adamt 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta Iškaba -“Adver- 
tised Window” lobfij nuo Adams gab 
vSs, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas ląiko tam tikra laika, o pas* 
kui sunaikina.

517 Lauriieikienei Pranciš
kai.

518 Levon Jon.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Graboviai

S. M. SKUDAS 
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė į< graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Rnolevelą 7532 

------ — ■    ...z. — ---...........................

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St, 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams.. Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir. kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus lo
dei, kad neturime il- 
laidų užlaikymui aky-, 
nų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

-T-

Lietuves Akušerės
-4-"v- -Ma- X. JL

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY S MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Duokite javo akis ilegzaminnoti

JL>r. A. JK, ISJbtJlvlJulN IJtlAJu
OPTOMETRIST

Hk Pr&tfkaoja viri 20 m. 
4649 S. Aihltnid Ace; 
Tel. Bonievard 6487

.............. K'k'.......

DR. KARL NURKAT 
fceŽOžm. (NURKArns) 

« Akiniai pritaikomi
mokslišku budu 

2437 W. 60th St.
' T«l. Gw.a>iU 2242

- t mm. . r*.. .nismu i im . .............. ........................ .........

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose
(

Ofisas ir. Akinių Dirbtuvš 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-r-4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iką 12

i im'iiimiiniH iii......... i i . i —
^W]bietU^ąi^ gydyto jąi ]Į-/ [

Dr. C. K. Kliauga 
DANTISTAS 

Utafninkils, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Mūrtįuette Rd. arti Western Av, 

Phone Hemlock 7828 
PahddMhl*. Sereddmis ir Pėtnyčio^Ji 

1821 So, Halsted Stęeet

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* 1* 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. MARGERIS
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
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868 
--- ,.■■■>..„ , , ..... ... .......... .....

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 W. 85th St 

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS !R chirurgas 

4142 Archet Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036
-- --------------------------- ---- ................................

Re*. 6600 .South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659. 

Ofiso Tel. Canll 0257 
P *7 ’ZAT AnmiJTC!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860 -
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR.M.T.STRIKOl‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F vi S A S:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo Iki 4 Ir nuo 6 Iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lafayette 4146

jRiitkft usk<is, 1M« D«
4442 South Western Avetftu

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite C

Tel. Prospect 1028
Re*. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 

Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį

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

kampa* 67th ir Artesian Avė.' 
Telefonas Grovehill 1595

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

f nedalioms pagal susitarimą 
... ...... . ...............i;»»*.... ■':. . -«y< ■

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: ndo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedeliomis pagal sutartį. 
4847 W"t 14tb Street, 

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

Hemįock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryanckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 įįfirguette Road -

Valandos!'/9—12, 7—9» Antradienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Streėt

Advokatai

Lietuvini Gydytojai .
Dr. Vincent e. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputusiaa 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-i 
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikių pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas it Laboratorija f
1025 W. ISth St., netoli Morgan 84, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 faboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midėray 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventut 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191 

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 31 it Street, Cbicago, III.

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

šventadieniais 10-12 dieną

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
,A27- N. Dearbotn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

vakarą, išskyrus ke t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
* Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 ,W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte T d. Republic 960ŪĮ

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AtbUnd Am. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

52

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

E.107th St. — prie Michigan Avė. 
Tel. PuUman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge valu 
Tik Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. «— pagal sutartį

_____  _ „ Room 1205 
Tel. Central 6166

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST. “
1 HBP

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė.
; Tel. Vfctory 2213

Atbaf 1800 W. 47th St.' Laf. ^90
Pagal sutarimą |

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro 1 
Ncdžliomią pagil sutątį 4_J

z
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Serga dainininkė p. 
Ona Biežienė

Pirniadienj naktį plačiai ži
nomai dainininkei p. O. Bie- 
žienei padaryta sunki appen- 
dicitis operacija. P. O. Bie
žienė atostogavo Indiana val
stijoje, kur staiga susirgo ir 
buvo greitai atgabenta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Operacija 
buvo pasekminga. P. O. Bie
žienė sveiksta, bet dar tebe
guli ligoninėje, Nr. 324 kam
baryje.

Nepaprastas sujudi
mas

Asmeninis savasties taksų 
reikalu

Kuone kiekvienas žmogus 
susilaukė “dovaną” iš p. J. L. 
Jacobs, Cook kalintos asse- 
soriaus'— didoką popierą. už- 
vardytą “sketch of personai 
property”.

Abelnai, dalykai visados taip 
pasirodo, kaip anglai sako, 
“detriment to one party and 
benefit to another”^ Kai tik 
žmonės gavo tą popierą, jie 
pirmiausia kreipėsi pas real 
estatininkus ieškodami legalio 
patarimo, o iš šių tarpo kai 
kiltie patarė klaidingai, dar 
paimdami po pcnkius dolerius 
iš asmens. Matydamas ši ma
žą dalykėlį noriu pranešti lie
tuviams, kad jiems nereikia 
eiti “for legal advise to real 
estate man”, nė pas advokatus. 
AŠ duodu štai kokį patarimą:

1. Kurią gavote blankas, tai 
išpildykite jas ir pasiųskite į 
nurodytą blankose ofisą. Jei
gu jus juokais praleisite tas 

O. G. prirodė savo gerumą
• Moksliški bandymai atmetė tvirtinimus kitų rūšių
Nusprendė už Old Gold, kaipo vėsiausi, lengviausi gerklei cigaretų.

Mokslo Nuosprendis

degančių

VISAME

GOLDSOLD

Midwest Stores 
rengia pikniką

N fi R A SUKOSfiJIMO 
VEŽIME

Tiškus bandymus, 
juos 75 sykius. Ir visuomet 
GOLD durnai pasirodė esą včsiausi 
ir todėl gerklei lengviausi.

“Midwest Stores” rengia savo pirmą 
metinį pikniką sekmadieny, rugpiučio 7 
d. The Oaks darže, prie Archer Avė. 
Tat bus pirmas tos organizacijos pikni
kas, Bet tai bus nepaprastas piknikas 
taip sakant trigubas, nes jame dalyvaus 
ir Midwest sankrovų kostumeriai, kurių 
yra šimtai tūkstančių, ir tų sankrovų sa
vininkai, kurių yra 290, ir valgomųjų 
produktų išdirbėjai, kurių produktai yra 
pardavinėjami tose sankrovose, 
tarpusavio susipažinimas, 
kostumerio, sankrpvininko 
Ir todėl viskas čia bus įdomu 
ja, ypatinga 
rodos, 
lauks skailingus svečius 
savo f"/ 
žinių apie šį pikniką - 
sakys. (

YRA TYRO TABAKO

OLD GOLD nesitiki laimėti jus vien 
nieko neparemtais skambiais •žod
žiais. Bet jis prašo jus apsvarstyti 
pasekmes bandymų didelės tyrimo 
.laboratorijos ... patvirtintas moksli
ninkų dviejų žymiausių universite
tų... tada padaryti savo paties iš
vadas!

šios laboratorijos padarė 
bandymus

vėsumo’
4 žymiausių cigaretų ru

. ' F*'mg- ‘
... akuratiškus, bešališkus Į moks- 

pakartojo
OLD

Tai bus 
susipažinimas 
ir išdirbėjo.

nes nąu- 
Bus paradas, bus ir pa- 

kiek suvenirų, dovanų kiekvieną 
Pasiklauskite 

Midwest sankpovininko platesnių 
*•*’* *! j —■• jis jums pa-KL1UBV MOTERYS, UZINTKREHUOTOS CIGARETŲ TYRUMU, LIUDININKES OLD GOLD 

MOKSLINES PERGALES.
Mrs. Oliver C. Harriman, Mra. Jtilian Gcrard ir Mis. William Thaw III, atidžioH žiūrėtojos Calori- 
meter bandymo. ,paro<lan<Ho didesni OLD GOLD vėsumą, palydinant su 3 kitomis žymiausiomis 
ruAimis.

liudijame, kad 75 pakartotinuose vėsumo
........... -............  ■■ -i.^.mio- 

tapo pa-

“Naujięnų” laidoje 20 d. lie
pos, korespondencijoje iš 
Burnside yra per klaidą para
šyta, kad Rosėlande trokas bus 
P. Gilio namo, 10051 Wabash 
avė., 10 v. iš ryto; Turi būti 
taip: Roselande trokas bus 
prie P. Gilio namo, 10501 Wa- 
bash avė., 10 v. įš ryto.

PROGRAMAS IŠ 
RADIO

W. G. F. L. Stoties 
970 kilocycles 

NEDALIOJ, 
liepos 24 d., 1932 

nuo 8:30 vai. iš ryto 
' Chicagos naujuoju laiku 
Programas stisidės iš gies

mių ir kalbos. Kalbės
A. STEPONAITIS 

t Temoje:
“KODĖL CIVILIZACIJA 

GRIŪVA”
’ šitą sykį girdėsime progra 

mą GAry, Ind. susirinkimo. 
Jehovos Dievo Liudininkai.

šiuomi ____ _ ___
bandymuose 4 žymiausiųjų eigm’ėtųz ruMu 
mojant kiekvieno eigareto Šilumos turint B. T. Us, 
vienutėmis- su Oxygon Bomb Calorimeter, t . 
rodyta, kad:

Old Gęld yra vidutiniai 112 B. T. Us.
Vėsesni negu RuSle

Old Gold vidutiniai yra 155 B. T, Us.
Vėsesni negu RuSIs

dld Gold yra .vidutiniai 150 B. T. Us.
, Vėsesni negu RuSis

Termometro bandymai (Fahrenhelt) parodė,_______ _ ____ ____ _____ _  _ ... kad
Old Gold durnai yra ūlSkiai vėsesni, negrų kitų ruSlų, 
(Pasirašo) NEW YORK TESTING LABORATORIES

G. Brinton Jack, Jr„ Direktorius

Sle. bandymai buvo peržiūrėti ir patjk- 
raportai bus, prisiųsti’ atsikreipus i P,

I RODYMAS!... štai ko jus norite 
cigaretų apgarsinime. Jus nega

lite rūkyti tvirtinimus. Jus privalote 
gauti įrodymus.
Bet ar jus gaunate juos ... kada ap
garsinimas pasako tkitai: “Mano ci- 
garetas yra geriausias?” Vėsumas yra ženklas cigareto ko

kybės. Tiktai puikiausias, švelniau
sias, tyriausias tabakas dega “vėsiai.” 
Tiktai TYRAS tabakas dega vėsiai. 
Nustačius, kad jis yra vėsiausia, OLD 
GOLD įrodė, kad jis yra tyriausio ir 
rinktiniausio tabako cigaretas; visiš
kai liuosas nuo karštai 
prieskonių.

PASTABA: Sle bandymai buvo peržiūrėti ir pat
rinti mokslininkų dviejų žymiausių universitetų. Jų

I pasiraėyti raportai bus. prisiųsti • atsikreipus t P.
Lorrllard Company, Dic., 110 West 40th Street. 
Ne» Yo,k 01ly.- ' ((j) p co

BE DIRBTINIŲ PRIESKONIŲ

blankas, tai asesorius padarys 
jums nesmagumo. Tai yra, 
asesoriaus ofisas paskui savo 
sprendimu nustatys sumą, ku
ria jūsų turtas gali būti vertas 
ir ant tos sumos dar uždės 
penkias dešimtis nuošimčių 
(50%) baudos. Vėlitui jums 
teks eiti į teismą ir įrodinėti, 
kad jus neturite minėto turto. 
Tai jau bus iškaščių ir nesma
gumo.

2. Išpildyti blanką yra la
bai menkas dalykas. Atidary
kite tą lapą ir žiūrėkite kai
rėj jo pusėje. Ten rasite su
minėta įvairių dalykų. Pavyz
džiui, pastebėsite punktą 34-tą, 
kur sakoma “Household or 
Office Furniture & Property”. 
Aš spėju, kad jus daugiausia 
tą 34-tą numerį vartosite. Ir 
ten galite įrašyti, kad jūsų 
apartmentas susidaro iš dvie
jų ar trijų kambarių ir kelių 
metų senumo, pav.“Three room 
apartment, 6 years old — 
$175”. Jei ne trys kambariai, 
bet daugiau ar mažiau, tai pa
žymėkite kiek. Aš manau, 
kad labai lengva suprasti da
lyką. Nėra reikalo eiti pas 
“legal advisers”, kad jie pa
imtų iš jūsų $5*

Antras pavyzdys. Jeigu jus 
turite automobilį, tai jį liečia 
punktas 9-A. Čia pažymėkite 
kelintų metų automobilis yra, 
pav. v “Ford Sedan, 1929 — 
$75”. Jeigu turite pianą, tai 
pažymėkite 12-me koks piano 
“portes”, kokio senumo jis 
yra, pav. “9 years old — $23”.

Vėliau viską sutraukę žemu- 
tinėj eilutėj (arba linijoj) pa
rodykite kiek yra viso labo 
vertės jūsų turto, paskui nuei
kite pas rael estatininką, į ad
vokato ofisą arba pas bilc ko
kį žmogų, kuris yra “notary 
public”, pasirašykite savo var
dą ir pavardę, tai aš manau, 
kad didžiausias iškaštis jums 
bus vienas kvoteris už tų trijų 
žodžių parašymą.

Gal kai kurie jausis įžeistais, 
kad aš nepatariu mokėti po 

penkius dolerius už tą mažą 
darbą. Bet aš gerai žinau, kad 
penkinė yra didelis pinigas. 
Už tą penkihę jus galime nu
pirkti savo' kūdikiui švarką ar 
ką kitą tinkamą, bet ne ati
duoti kitam už dyką.

Adv. Charles P. Kai.

Roseland
Areštuoti trys holdaperiai; vie- 

' ' nas jų lietuvis

Praėjusį trečiadienį, kaip 
praneša vienas vietos laikraš
tis, buvo nutarabanytas į 
South Chicago teismą Frank 
Pocius, 19 metų, 10532 Eęl- 
brooke avė. Pasak to laikraš
čio, Frankio vardas jau nuo 
seniai esąs policijos rekorduo
se. Su Franku teismas buvę 
nutarabanyti Petcr Olsen, 17 
melų, ir George Sandow, 19 
motų ,kurie gyvena adresu 508 
Wcst 116 st. \

Pocių ir du jo draugu poli
cija areštavo šią savaitę po to, 
kai pasigavo juos dvi mylias 
besivydama. Vaikiozai mėgi
nę padaryti boldapą Alice 
Dahlgren delikatesų krautuvė
je, 1318 Wesf 95 Street. Mo
teriškė pradėjusi klikti. Vai
kiozai išbėgę iš krautuves. Pa
sitaikė taip, kad pro šalį va
žiavo policininkai.

šie ėmė vytis vaikiozus. Pa
galios pasigavo juos prie 110 
place ir Roby avenue. Vaikio
zai važiavo automobiliu pa
vogtu praėjusį penktadienį iš 
Leonardo Maatman, 121 Wcst 
113 plače.

Yra vaikezams daroma ir 
daugiau kaltinimų. Pavyzdžiui 
sakoma, kad Pocius pernai pa
dėjęs apiplėšti Roseland teat
rą ir vietos Western Union te
legrafo ofisą.

Kaltinama, kad jie visi trys 
praėjusį šeštadienį darę hol- 
dapą aiskrimynėj, 11543 Mi- 
chigan avė., ir čia žiauriai su
mušę krautuvės savininką 72 
metų senuką.

Tyrinėjama, ar tik ne jie pa
darė holdapą Juozui Kosmas, 
556 West (120 Street.

Sakoma, kad, vaikiozai prisi
pažinę, jogei jie apiplėšė p-nią 
Mary Courtney, 10155 Eber- 
bardt avepue, ir kad pavogę 
porą automobilių, vienas kurių 
priklausė Harfy Schumann, o 
kitas David Johnsohui, 11149 

’Park avė. ‘

Roseland
t IPereitą sekmadienį miestely 

Globė, III., įvyko Kliųbų ir 
Draugijų Susivienijimo išva
žiavimas. Gražus oras buvo. 
Privažiavo daug svečių auto
mobiliais. Mačiau jų net iš ki
tų valstijų. Sudinto trokas du 
vežimu priliodavęs žmonių at
vežė. 12'vai. jau buvo miškely 
pusėtinai publikos.

Miškelis gražus, medeliais 
apaugęs, prie upės. Bet upėj 
vanduo netyras, užtai jaunuo
liai davė vėjo komisijai, kad 
ji nepasirūpino surengti išva
žiavimą prie tokio'upelio, kur 
butų buvę galima maudytis. 
Komisija, pasakojo, kad ji tai
kėsi prie aplinkybių. Toliau 
vieta išvažiavimui, brangiau 
kainuoja nuvažiuoti troku, pa
sidaro daugiau iškaščių Susivie* 
nijimui .ir publikai, tat depre
sijos laiku komisija turėjo ei g 
tis biškį taupiau.

Gi .praėjus depresijai, kitą 
išvažiavimą rengiant, bus gali
ma surasti tokia vieta, kur bus 
galima maudytis ir žuvauti. Tai 
tiek apie tą miškelį. Dar reikia 
papasakoti ką komisija buvo 
priruošusi publikai.

Buvo geras barąs su viso
kiais gėrimais, gašpadinės tu
rėjo stalą su visokiais valgiais. 
Prie baro, rodos, biznis ėjo vi
dutiniškai, bet S, Budintas nu
žiūrėjo, kad slabnai eina biz 
nis. Jis pats priėjo prie baro ir 
pradėti pilti /byrą j stiklus ir 
dalyti publikai. Kaip matai 
bačka ištuštinta. Jeigu ne vė

lūs laikas, tai butų pasiryžę va
žiuoti ir kitą atsivežti. Sodin
tas išsilavinęs pilti byrą iš bač
kos, o publika gerti, bet darbi
ninkai silpniau išsilavinę skai
tyti pinigus, kiek Sudintas 
spendijo publikai. Jeigu šitokių 
fundatorių butų buvę nors tu
zinas, tai išvažiavimo darbinin
kai butų pailsę skaitydami pi
nigus. Nemažai fundijo ir Bal
čiūnas, kuris užlaiko Strumilo 
svetainę. Nagi, beveik buvau 
pamiršęs iš Harvijos gerus na
rius, kurių gražus buris atva
žiavo. Pusėtinai pačestavojo 
publiką. Ką čia ir suminėsi var
dais, kiek fundatorių buvo, 
nors, ir depresijos laiku. Komi
sija ir nesitikėjo, pamažino 
valgių ir gėrimų paimti. Dar 
buvo likę alaus, papso ir *keik- 
sų, bet Sudintas paliepė, nuo jo 
atiduoti publiksfi išgerti. Matyt, 
kad Sudintui nebus uždarbio. 
Ką jis gavo, tuo f r pasidalijo 
su lietuviais. ’

Muzika buvo gera. Prie to
kios muzikos buvo gerai ir šo
kti. (

Aštuntą valandą buvo lai
mėjimas .dovanų. Pirmą dova
ną $10 auksu laimėjo V. Preik
šą, 10155 State St. Antrą do
vaną ’ (šautuvą) laimėjo Alex 
Jundulas, 856 W. 122 St. Tre
čią dovaną (laikrodis) teko V. 
Mitchell’iui, 10717 State St. 
Ketvirtą dovaną (lietuviškų 
knygų) gavo C. Yurgs, 10611 
Edbrooke Avė. Dovanas laimė
jusieji yra visi lietuviai.

Išvažiavimas pasisekė. Kaip 
depresijos laiku, geriau nė ne
reikėjo. Kiek pelno liko, komi 
sija dai’ negali pasakyti. Nema
žai ir darbo komisija pridėjo 
siirengti tokį šaunų išvažiavi
mą. Publika buvo patenkinta. 
Vėlai vakare ji skirstėsi namo.

Aš pats paskutiniu troku 
parvažiavau. Ant rytojaus bu
vau pavargęs, negalėjau para
šyti šią korespondenciją. Kiek 
pasilsėjęs turėjau išnešioti do
vanas laimėjusiems. Tik trečią 
dieną parašiau korespondenci
ją. Kad keliomis dienomis vė
liau tilps korespondencija, bus 
kaltė mano, o ne “Naujienų.”

Korespondentas.
,---------- ,-------- u___ i

Roseland
KLAIDOS PATAISYMAS

PRANEŠIMAI
North West Side Liet. Moterų Kliu- 

bo susirinkimas įvyks penktadieny, lie
pos 22 d., 8 v. v., Beneckių namuose, 
3312 Wabansia Avė. Narės malonėkite 
atsilankyti. Bus ir šaltų užkandžių.

— Valdyba.

Maequette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubo mene, susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 24 d., 2 vai. po pįet, parapijos 
svetainėj, Washtenaw ir 68 gat. Visi 
nariai yra kviečiami, nes daug svarbių 
dalykų turime apsvarstyti — taksų 
klausimas ir pikniko reikalas ir kiti.

— Valdyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandas pigiai į visas mie

sto dalis, farnias ir kitus miestas. 
Darbą garantaojam.

3139 So. Halsted St.
T<1. C.Iumet 3348

.    , .... —  —. „J.——

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR
KELRODIS

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

Kaina g
Tik z

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

MOTERYS LE^/A I Ik
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį 
metų. Dieninės ir 
vakarinės klesos. JSsį
“Išmokite HEIM z TjF,
BUDĄ ir užsidirb- '■ Q ' 
kitę daug pinigų.” *

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

EKSKURSUOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Educational
-L-- J^ojtyklog

4 MOKYKIS BARBERYSTfiS
AMATO

i

Dienomis ar vakarais. Del informacne 
šauk arba rašyki 

INTERNATIONAL BARBBR 
COLLEGE 

672 West Madison Street

MORLGIČIAUS savininkas parduos 
dviejų flatų mūrinį namą, taipgi bun- 
gaiow naujoj apielinkėj. Kreipkitės 

3140 W. 54 St.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŲBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingu# daiktus. • .

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę* parduoda ar perka namą. 

>
SKELBIMUOSE randa prąnelimus apie teatrus arba kitokius pasitlnk** 
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite . ,

TEL. ROOSEVELT 8500

Penktadienis, liepas 22, ’32

Financial
- - - . - _ - - - - 

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių.
Peoples Loan Service 

1647 W. 47th St.
■ Business Service

Biząįų Pą^ĮmąyjmąĮi _ _ _ t
NAMŲ SAVININKAMS

Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystė* mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

1642 West Division St. '
Tai. Armitage 2951 ir 2952. ,

—O—

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome stogų rynas 
it abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Business Chances

PARDAVIMUI hardware store labai 
pigiai.

1754 W. North Avė.
o

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
pirmos klesos restaurantas. geras biznis. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju į 
Lietuvą. Kas pirmesnis, tas laimės. * 

6249 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų krau
tuvė ir lunch ruimis, arti didelės dirb
tuvės. 3622 S. Ashland Avė.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Wa1te- 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So. Washtenaw Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambatfai, 3628 

W. 55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 
naujai ištaisytas. Pigi renda.

5604 So. Nprdica Avė.
t11—1’----------------------- ;-------------: "—"j "j ..........

RENDOS kai kurių flatų 
yra ATPIGINTOS PER PUSĘ. 
Flatai nauji ir moderniški, pe
čiais arba garu šildėmi. Kreip
kitės pas: •

/ M. J. KIRAS
Real Estate ąnd Home Buider 

3335 S. Halsted St.

Personai
Asmenį] Ieško.

YRA laiškai Antanui Granskiui, ad
resu 3144 W. 43 St. Nueik atsi
imti. >

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia « 

l^^W^M^^*l*^*^W l̂WW*W*rf^^***WW^*Wl*«^l^***W^P*^*******

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prie bufernės ir grošemės, už valgį ir 
guolį. 2714 W. 47 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimnj

GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE. 
tik 46 mylios nuo Chicago*. Jaukus it 
patogus. Paranki transpdrtacija. Ketyirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin
kystei. Kaina tiktai $680. Išmokėjimais. 
Box 1452, Naujienos, 1739 So. Hals
ted St. x ’




