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Genevoje pasibaigė Skaudus socialisto 
ginklų konferencija; 
tautos apsivylusios

Renaudel smūgis 
italams Genevoje

Leipzig’o teismas 
svarsto Prusijos- 
Von Papeno ginčą

Atnaujinta kasėjų, 
kasyklų savininkų 
algų konferencija

10 valstybių delegatai nepa
tenkinti konferencijos nusi
ginklavimo rezoliucija.

Atsisakė nusilenkti prieš val
džių, kuri nužudė socialistų 
Matteotti

šiandien nuspręs ar federalė 
. valdžia turi teisę paskelbti 

diktatūrą.

Angliakasiai tikisi prielankes
nės sutarties už atmestą $5 
algą.

Geneva, liepos 24. — Nuta
rusi, kad jau atėjo laikas nu
siginkluoti ir tam. įvykinti rei
kia griebtis konkrečių žinks- 
nių; kad konferencija yra pa
siryžusi griebtis tų žinksnių 
ir kad Hooverio pasiūlymas 
yra užtvirtintas bent pagrin
de, nusiginklavimo konferenci
ja užbaigė ilgai nusitęsusias 
sesijas, kurios be tų trijų 
menkų nutarimų, nieko nepa
darė taikos jgyvendinimui.

Tautos, kurios rezoliucijų 
priėmė, padarė tai matydamos, 
kad nieko geresnio dabar ne
galima tikėtis. Prieš rezoliuci
jų balsavo dvi tautos, o aštuo- 
nios — Italija, Austrija, Veng
rija, Kinija, Bulgarija, Turki
ja, Afganistanas ir Albanija 
jų visai ignoravo. Rusija ir 
Vokietija balsavo prieš. Litvi- 
novas, Rusijos delegatas, pa
reiškė norįs balsuoti “už nusi
ginklavimų, prieš rezoliucijų“. 
Vokietijos delegatas grafas 
Nadolny balsavo prieš, nes 
konferencija ignoravo jo rei
kalavimus suteikti Vokietijai 
lygybę su kitomis tautomis.

J. V. delegacijos užlaikymas 
nusiginklavimo konferencijoje 
ikišiol kainavo $360,000. Kon- 

. ferencija vėl susirinks rudenį 
ar žiemų.
Bcrah pasisakė už karo skolų 

panaikinimą
Washington, I). C., liep. 24. 

Senatorius Borah (ręp., Idaho), 
senato užsienių reikalų komi
sijos pirmininkas pareiškė, kad 
būtinai reikalinga sušaukti pa
saulinė ekonominė konferenci
ja aptarti reparaciją ir karo 
skolų klausimus. Tarp kito ko, 
pasisakė sutinkųs už J. V. ka
ro skolų sumažinimų arba pa
naikinimų, jeigu konferencija 
priimtų J. V. ekonominį prog
ramų, kuris pakeltų kviečių ir 
medvilnės kainas ir grąžintų 
bedarbius atgal į darbą.

Brazilijos sukilė
liams nesiseka

Rio De Janeiro, Brazilija, lie
pos 24. — Anot vyriausybės 
komunikato, federalė kariuo
menė nugalėjo sukilėlių būrį 
ir užėmė Pouso Alegre miestą 
Minas Geraes ir Sao Paulo val
stijų pasienyje. Keli sukilėliai 
žuvę.

Montevideo, Uruguay, liep. 
24. — Iš Brazilijos I praneša, 
kad Rio Grande do Sul valsti
joje kilo sukilimas prieš vy
riausybę, kuris betgi buvo grei
tai numalšintas. ,

Chicayai ir apylinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 70- 
88 laip. i ?

Saulė teka 5:36, leidžiasi
8:17.

Geneva, liepos 24. — Penk
tadienis Genevoje buvo triukš
minga diena. Triukšminga, nes 
vietinė policija turėjo įsibrau
ti į Tautų Sąjungos rumus ir 
malšinti įsikarščiavusius Itali
jos diplomatus ir diktatoriaus 
Mussolini bernus.

Kaip paprastai, į konferen
cijų suvažiavę Mussolini šali
ninkai pradėjo pasakoti apie 
didelius fašizmo nuopelnus. Ita
las Costamagna interparlamen- 
tarinėje konferencijoje, kalbė
damas apie tarptautinių teisių 
kodifikaciją, skambiais žodžiais 
piešė didelius Mussolini nuo
pelnus teisingumo ir parlamen
tarizmo klausimais.

Bet franeuzui socialdemokra
tui (Pierre Renaudel dalykas 
atrodė visai kitaip ir Costamag- 
nai pabaigus, sušuko: Iš kur 
Italija gavo teisę kalbėti apie 
parlamentarizmų ir teisingu
mų, kuomet ji nežino kas par
lamentarizmas ir teisingumas 
yra? Kur nėra laisvės ir opini
jos teisės, ten nėra nei teisin
gumo. Konferencijoje kilo 
triukšmas.

Tuojau subėgo visi delegatai 
iš nusiginklavimo konferenci
jos, kuri vyko greta. Įsikarš
čiavę italai pareikalavo Renau- 
delio atsiprašyti, bet šis atšo
vė: “Aš nematau reikalo atsi
prašyti valdžios, kuri įsakė 
nužudyti socialistų Matteotti“. 
Italai dar labiau įsikarščiavo. 
Italo Balbo, italų delegacijos 
pirmininkas į ginklų konferen
cijų tuojau telefonu paskambi
no Mussoliniui, kuris jam įsa
kė reikalauti atsiprašymo, ar
ba nedalyvauti konferencijoje. 
Dabar Tautų Sąjunga uždrau
dė konferencijai tęsti posė
džius T. S. rūmuose, iki ginčas 
nebus likviduotas.

Įsidėmėtina, kad po šio in
cidento prie fašisto italo gen. 
Balbo priėjo sovietų atstovas 
nusiginklavimo konferencijoje, 
užsienių reikalų komisaras ko
munistas Maxim Litvinov ir 
teatrališkai, ostentatyviškai jį 
pasveikino.

Skuba atidaryti na
mų paskolų bankus

Washington, D. C., liep. 24. 
Indiana valstijos senatorius 
Watson kreipėsi į Hooverį, ra
gindamas tuojau atidaryti eilę 
federalių bankų, kurie, anot 
Kongreso praleisto namų pa
skolų biliaus, teiktų paskolas 
naujų namų statymui ir namų 
savininkams, kurie negali at
mokėti užsilikusius morgičius.

Vengrijoje areštuota 41 
komunistas

Budapeštas, Vengrija, liepos 
24. — Vengrijos slaptoji poli
cija susekė didžiulę komunistų 
organizacijų, kuri vedė stiprią 
komunistinę agitaciją visoje 
šalyje. Areštuota 41 organiza
cijos vadai, tarp jų Emmerich 
Sallay Hollenberg, kuris 1923 
metais buvo pasmerktas mirti 
už dalyvavimą Belą Kūno dik
tatūroj. Anot pranešimų, teis
mo nuosprendis prieš Hollen- 
bergų bus {vykintas.

• * v "MMMMMgį

Chicago, III. —
[Acme-P. 0 A. Photo]

1933 metais atsidarančios Pasaulinės Parodos pavilijonas, kuriame bus išsta
tyti transportą ciniai eksponatai

Nepasitenkinimas ir 
protestai britų ekon.

konferencijoje
Ottawa, Kanada, liepos 22.— 

Ketvirtadienį prasidėjusi Britų 
imperijos ekonominė konferen
cija jau susidūrę su, įvairiais 
sunkumais ir atskirų šalių pro
testais. Kanada pasisakė už 
muitų sienas, kurios paliktų 
jai atviras rinkas imperijos 
šalyse, bet Anglijos delegacija 
tam pasipriešino, aiškindama, 
kad Anglija turinti galvoti ne 
vien apie imperijos, bet ir vi
so pasaulio rinkas.

Šiandien teis prezi
dento Doumero 

užmušėją
Paryžius, liepos 24. — šian- 

rien prasidės Dr.‘ Paul Gorgu- 
lovo byla. Gegužės 4 d. Gor- 
gulovas nužudė Francijos pre
zidentą Paul Doumer.

Paraguay susirūpinęs 
Bolivijos armijos trau

kimu į Chaco
Asuncion, IParaguay, liepos 

24. — Per paskutines kelias 
dienas Bolivija traukė savo 
kariuomenę į Chaco, dėl kurios 
tarp Paraguayo ir Bolivijos 
eina ginčas. Paraguay susirū
pinęs, nes manoma, kad mūšio 
nebus galima išvengti.

Hooveris šaukia trum
pesnės savaitės konfe

rencija
Washington, D. C., liep. 24. 

<Prez. Hooveris sukvietė pra
monės ir prekybos įstaigų vir
šininkus į konferenciją aptarti 
darbo , savaitės sutrumpinimą, 
kad tuo budu butų galima su
mažinti bedarbę.

■

Ir Čekoslovakija prie 
Francijos-Anglijos 

sąjungos
Paryžius, liepos 24. — Čeko

slovakijos vyriausybė pranešė 
Francijai, kad ji prisidedanti 
prie Anglijos-Francijos pada
rytos draugiškumo sąjungos

Kinija atšaukė kariuo
menę iš Jeholo

Peiping, Kinija, liepos 24.— 
Kinijos generolai nutarė at
šaukti kariuomenę iš Jeholo 
ir tuojau išleido įsakymą nu
tarimų įvykinti. (Pranešama, 
kad ir japonai panašiai pasiel
gę.

Lenkijos ir Sovietų 
nepuolimo sutartis
Varšuva, lieploš*<24. — Sku

bėdama sudaryti nepuolimo 
sutartį su. Sovietų Rusija, Len
kija nutarė nelaukti kol Ru
munija irgi prie to prisirengs,- 
bet baigti derybas ir sutartį 
pasirašyti. -Rumunija sutarties 
pasirašymų atidėlioja reikalau
dama, kad sovietai pripažintų 
jai Besarabiją.

Anglija statosi 22 
karo laivus

London, Anglija, liepos 23. 
Anglijos admiralitetas užsakė 
22 naujus karo laivus, kurių 
pastatymas kainuos $48,000,- 
000. Nauji laivai bus sekančio 
tipo: trys kreizeriai, 4 vien- 
stiebiniai laivai, aŠtuoni nai
kintojai, trys submarinai, vie
nas flotilės vadovas, vienas 
torpedinis ir vienas patrankų 
laivai. 1933 metais kovo mė
nesį planuojama užsakyti dar 
kita tiek laivų.

A.L.F. Penkių punk
tų pagalbos planas
Atlantic City, N. J., > liepos 

24. — American Federation of 
Labor įteikė J. V. vadams pen
kių punktų planų, kuriuo ma
noma palengvinti 5 bedarbę. 
Tarp jų svarbiausi punktai 
yra organizavimas pagalbos 
įstaigų visuose, miestuose be
darbius aprūpinti,- trumpesnės 
darbo savaitės ir nedarbo ap- 
drauda.

Santiago, Čili, liepos 24. — 
Čilės vyriausybė išleido dekre
tą, kuriuo |š Čilės ištremiamas 
buvęs diktatorius ir nesenai 
grįžęs ' iš Argentinos Carlos 
Ibanez.

Vokietija reikalauja 
lygybės nusiginkla

vimo konf.
Geneva, liepos 24. — Vokie

tijos delegacija nusiginklavimo 
konferencijoj paskelbė daugiau 
nedalyvausianti pasitarimuose, 
j eigų. k<ųif ofcę^ija aiškiai ne- 
pripažins Vokietijai lygią po
zicijų su kitomis pasaulio' tau
tomis. (paskutiniu laiku ' Hoo
verio nusiginklavimo planas 
rado dvi šalininkes: Rusiją ir 
Italiją. ’ - : ■

Brazilijoj eina smar
kus mūšiai sii ' 

sukilėliais
Buenos Aires, Argentina, lie

pos 24. — Pranešimai iš Sao 
Paulo valstijos pasienio, kur 
tarp sukilėlių iii federalės v ka
riuomenės eina susirėmimai sa
ko, kad prie Paraty kalnų įvy
ko labai kruvinas mušis. Abe
jos pusės • panešė didelius nuo
stolius, bet nieko nelaimėjo. 
Sukilėlių dabar priskaitoma 
apie 60,000.

J. V. suspendavo 60-čiai 
dienų Chicagos gru

dų rinką
Washingtou, D. C., liep. 24. 

Trijų kabineto narių komisija 
suspehdavo Chicagos grudų 
centrą Chicago Board of Trade 
60 dienų, nes jis atsisakė tu
rėti reikalo su Farmers Na
tional Grain Corporation. Ne
priėmimų Board of Trade aiš
kina tuo, kad korporacija pra
sižengė kai kuriems rinkos įs
tatymams, \

Peiliais ir šakėmis ko
voja ,už žemės sklypą

................................. .. <l » —

Rodomsk, Lenkija, liep. 24. 
Apsiginklavę peiliais, šakėmis 
ir akmenimis, 200 Paprzysko-
wo it Gajecice kaimo ūkinin
kai ir jų žmonos išėjo j smar
kų, kruviną mūšį, už žemės 
sklypą, kurį teismas atfcmė iš 
Gąjeciciečių ir paskyrė Paprzy- 
skowo kaimui. 25 moterys at
sidūrė ligoninėje. u

Berlynas, liepos 24. — šeš
tadienį, aukščiausias Vokietijos 
teismas Leipzige pradėjo svar
styti Prūsų ir Von Papeno gin
čų apie diktatūros paskelbimo 
teisę. Dr. Arnold Brecht, nuo 
Prūsų pareiškė, kad konstitu
cija nieko nesako apie federa- 
lės valdžios teisę kištis į valsti
jų reikalus, o jeigu ji ir galė
tų tai padaryti, Prūsų kabine
tas buvo prašalintas negavęs 
progos atremti tuos kaltini
mus, kuriuos Von Papenas jam 
primetė.

Dr. Gottheimer, atstovaująs 
federalę valdžią pareiškė, kad 
valdžia paskelbė diktatūrą (Prū
suose įsitikinusi, kad sąlygos 
to reikalavo. Panašų pareiški
mą padarė ir Von Papenas 
Strassburge, kur šeštadienį įvy
ko Vokietijos valstijų premje
rų konferencija. Von Papenas 
tvirtino, kad diktatūra nebus 
išplėsta į kitas valstijas, nes 
jos sugeba palaikyti tvarkų ir 
ramybę. Leipzigo teismas nuo
sprendį padarys šiandien.

Nežiūrint diktatūros, riau
šes Prusnose ir kitose valsti
jose nesiliauna. Bunzlau mies
te vienas reichbanneris buvp 
užmuštas ir 15 hilerininkų ir 
fašistų . sužeistą. Kielę vyriau
sybė uždarė socialdemokratų 
laikraštį “Volkszeitung,“.,į; .,

Islandijos Sala, 
Vokiečių lakūnas

• ’» i ' ' » **

Vokiečių lakūnai nusi-
1 leido Islandijoje
Reykjavik, 

liepos 24. —- 
kap. Gronau, kuris trečiu kar
tu mėgino atskristi į J. V., bu
vo priverstas ■ nusileisti Islan
dijoje. Miglos ir gazolino tru
kumas neleido toliau skristi. 
Be Gronau skrido dar trys la
kūnai. ‘

Illinois tikisi greitai su
laukti pagalbos

Washington, D. C., liep. 24. 
Federalė finansinė rekonstruk
cijos korporacija paskelbė, kad 
stengsis greitai užbaigti visus 
Illinois pagalbos paskolos rei
kalo formalumus ir netrukus 
suteiks Valstijai $10,000,000 
bedarbių aprūpinimui. 
——  ......... .......... —

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

per Londoną. 4 ■>
. Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremen? . .
Spalio 8 dieną laivų “Paris” - < ~ 

per Havre ,
' , ■ 1 . 1 ■ ' '.‘j

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 1 VAL.

Springfield, III., liepos 24. — 
šeštadienį Springfielde atsinau
jino kasyklų operatorių ir ang
liakasių atstovų konferencija 
algų klausimu, kurioje dalyva
vo ir United Mine Workers 
prezidentas John L. Lewis. 
Jis pareiškė, kad konferencija 
buvo sušaukta, nes kasyklų 
operatoriai išreiškė pageidavi
mą vėl tartis su angliakasiais.

Del to tikimasi, kad jie pa
siūlys angliakasiams daug prie
lankesnę algų skalę už pamati
nę $5 dienos algų, kurią ang
liakasiai atmetė referendu
me. Naujos algų sutarties pro
jektui paruošti paskirta komi
sija, į kurią įeina John Walker 
nuo angliakasių ir D. W. Bu- 
chanan nuo kasyklų operato
rių.

šiandien komisija pateiks 
paruoštą projektų bendrai kon
ferencijai, į kurią įeina. 5 ang- , 
liakasiai, penki operatoriai, 
Lewis ir William J. Sneed, ku
ris atstovauja United Mine 
Workers of America. Tikimasi, 
kad abejos pusės greit susitars. ’

Lenkijoje trys ūki
ninkai nuteisti mirti

■ i . j , •' . .; n »

Sanok, Lenkija, liepos 24.,—» 
Karo teismas paskyrė mirties 
bausmę triji€lms*, ūkininkams/ 1 
kurie dalyvavo1-'* sukilimą prieš 
valdžių, kuoipet komunistų - 
agitatoriai j įęms melagingai 
pranešė, kad Lenkijoje planuo- 
jama grąžinti b^utĮžįava.

Mirė garsus Jmpresario 
Ziegfeld

" m ■ i .■ .. ..j ■ j ; ■,

Hollywood, CaL liepos 24.— 
Po ilgos ligos > Hollywoode, mi
rė garsus New Yorko teatro 
impresario Florence Ziegfeld. 
Buvo 63 metų amžiaus. Gimė 
Chicagoje.

Nicaraguos sukilėliai 
nužudė tris anglus

H':. J'r'r-:'!'! ■■‘' r:
Managua, Nicaragua, liepos 

24, — Vietiniai laikraščiai, pra
neša, kad Sandiąo sukilėliai 
nužudė tris anglus, kurie dir
bo United Fruit bendrovei.

■v - , * • .

fegįžĮ ■p t;>). S'i *.u<’
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KORESPONDENCIJOS
Iifarir i'n ItliTTin •

Springfield, III East Winrfsnr, Ont.
20 dieną šio mėnesio pasi

mirė Antanas Karvelis. Jisai 
yra buvęs Amerikoj kariuome
nėje ir tarnavęs didžiojo karo 
laiku. Gavo garų karo lauke. 
NUO 10 Išiko Sirguliavo ir rtė- 
begalėjo dirbti daūgiąu. Gu
lėjo karilfohVeriės TigOniriČj'e ir 
gaudavo pensiją iš valdžios.

Praėjusj bėraYiVlžiO mėnesį 
jis parvažiavo pas brolį į 
Springfleldą. Nesijautė gerai. 
20 liepos, ryte, mirė savo bro
lio namuose.

Jam mirštant, jo brolio mo
teriai darė operaciją. Tai dvi 
bėdos kartu.

Velionis Antanas KarVtHs 
paėjo rttto MaHalripolės, bUVo 
nevedęs, paliko du broli U ir 
seseris.

jai 
du

21

Kai skaitau “Naujienas”, tai 
matau dAug aprašymų Apie 
Illinois mainicrius. Alė tie 
aprašymai vis yra ne pilni ir 
neaiškus. Šeria mokestis bu
vo $6.10, 6 nauja $5. Ir dar 
vakar primintai, kad teks dirb
ti ne 6 valandos, bet 8. O 
kompanija nori, tai gali 
šiftus padaryti.

Atrodo prastai. Ba ką
mainos varė darbą, tai dabar 
gali viena 12 valandų varyti.

Kitiems žiuririt iš šalies, pen
kinė dienai atrodo labai ge* 
rai. Ale kiek tų penkinių 
garini, kai mašinas įdėjo? 
Dirbti duoda priepuolamai, 
pasivaduojant. Ir aš esu išsi
šnekėjęs, kad kitas darbhiiri- 

,kas gauna progos dirbti tik 
keturias dienas per tris me
nesius* 1 1

Mažesnėse kasyklose darbi
ninkai gauna dirbti daugiau 
diėnų. O apie Springfieldą, 
kAl įdėjo mašinas, tajtibmpa- 
nijos pastatė darbui jaunus 

' vyrus, bet slabniu protu, kad 
galėti]' jais' arti .ir akėti.* ' O 
kai jaunus padėjo darbui, tai 
jus seniai eikite kur norite. *

Na, ir pradėjo darbą su jau
nais vyrais, , Iš karto bosas 
pristojęs prie vienos gengės vis 
ragino: greičiau, greičiau! Ki
tą dieną prie kitos — ir šiuos 
privertė skubėti. Vienas žmo
gus užkrauna po 50 tonų ang
lies per dieną.

Jaunimas iš karto džiaugėsi, 
kad tik jam duoda darbą. Ale 
kai tie jaunieji padirbėjo po 
porą metų, tai ir jie liko se
niais. Bosai išvaro iš darbo 
juos, kai jie nepajėgia padirb
ti tiek, kiek jis nori.

Na, o kiltie dirbame nuo to
nų, tai negauname karų, kad

per tris dolerius dienai už 8 
valandas. Ir jeigu būtumėm 
priėmę naują agrynienią, tai 
musų uždarbis butų nupuolęs 
iki dviejų dolerių ir 25 centų 
dienai.

Naujame agrymente yra nu
mušta 15 centų už 25 svarų 
bačkutę parako. Ir kurie an- 
glėkasiai pirks anglį^ tai gau
sią ją pigiau 40 centų tonui. 
Reiškia, mokėsime tonui ang
lies po 4 dolerius ir 5 cefttus. 
Reikia pasakyta, kad anglėka- 
Siams tai yra visai nežymus 
palęngvinimas reikmenims

Tuo tarpu anglies kasyklos 
dirba ne daugiau, kaip pusę 
laiko. Anglėkasių moters ne
nešioja šilkinių drobužių ir 
nenešios. Ir dar eina prova, 
dėl naujo gazo — kart jis pte?-' 
daug brangus. Jei gazas ne
atpigs, tai žmonės turės ir vėl 
pečftiS krirenti Anglimi.

,,-v

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju

sarte.
khne. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
OŽg-ydyti Jutu kolų ialsdae. •umaiintl auti- 
nimue ir pašalinti vijus ekausmue. kad jut

pelMa. Jutu apūekininkaa nepakilai 
pialrii. jelra nenorSolte.

In.nI1*- ii

Komunistų gudrumas

“..Vienas už visus — visi už 
vieną...” — ’Taip skamba žo
džiai Lenino evangelijos “šven
tos”. ftel, ėtėja, šio miesto A. 
L. D. L. IX Ž1 k. organizato
rius, brolis Butrimas, 283 Ric- 
kOry Road, Rast Windsor, On- 
taVid, Supratęs Ur riėšiipratęs 
tą obalsį, pradėjo išnaudoti sa- 
Vd dVaugUs dafbrnlnki'is.

RtiVP taty. Vist darbiUibkai, 
kurie turi savo namus Šiame 
mieste, buvo apkrauti padidin
tais iiYok'e'Siiift'ts Į miesto val- 
tfybns iždą. Miesto valdyba 
tais pinigais Šelpia visus be
darbius. Vedęs bedarbis gau
na 5 dolerius į savaitę, dova
nai ditorią, it dovanai kufą, o 
neVėdęs bedarbis 'garina tik 1 
1 dtolėrį ir 50 CėhtVi į SUVaitę.

Todėl bnlis ftVilrfinėk, turė
damas pastovų darini Genėtai 
Motors kompanijoje ir vUžinė- 
dnriYaš dėr geru automobiliu, 
paniekinęs visus konVUrilSfų 
obulšiūs, nuėjo į miesto val
dybą ir po priesaika pasakė^ 
Jogei neturįs darbo, neturįs 
autoiftobitio ir “neturėdamas” 
ką Valgyti prašė pašalpos, ži
noma, miesto valdybą pašalpą 
$1.50 išdavė, bet patyrinėjus 
Susekė, kad Butrimas net pa
šalpos atsiimti atvyko automo
biliu.

To negana. Dar B. Butri
mui nusibodo imti pašalpą ir 

' sumanęs atostogoms vykti į 
kitą miestą savo pašalpai gau- 

kiam tai rusui George Pasilik, 
kuris nuėjęs į miesto valdybą 
ir' pakliuvęs į policijos rankas 
viską išpasakojo, ir dabar abu 
visuomenės apgaudinėtojai sė
di kalėjime ir miesto valdyba 
rengiasi juos išdeportųotU

Aš manaui jO'gėt komunistai 
laikosi tiktai • šio obalsio: 
“...Kas tavo, tai ir mano — 
bet kas mano, (ai ne tavo...” 
— L. Trockis atvyko į Rusiją 
bictfhas; bet iŠ jos ištremtas 
išvažiavo net kupinai pilnais 
keliais traukinio vagonais!...

Gynėjas.

Daukanto Rolė Ar- 
gėntinoje

B. K. Algimantas

Kada atvyko Argentinon 
Lietuvos Charge d’afairs buvęs 
Krašto Apsaugos ministeris ge
nerolas Tadas Daukantas, Ar
gentinos lietuviai nusidžiaugė. 
Buvo manyta, kad šviesus as
muo neitraliai atsižvelgs į vi
sų Pietų Amerikos lietuvių 
krilturiiiį darbą. Jame tikėtasi 
matyt politinių grupių kovos 
barometrą. Bet Visi, kurie ši
taip galvojo, labai apsiriko. 
Skaridu pažymėti nemalonus 
faktas, bet f Aktas lieka f Aktu: 
apart poros arbatėlių su "so
čiai cTdiriiėriais” Buenos Aires 
ir Montevideo, ponas genero
las daugiau jokio neitraįišku- 
nm liepa’rodė. Daukantas kuriu 
ir diišia atsidavė nusivalkiojri-

jį naudoja ne tik savo jezui- 
fiškoms Šunybėms vykinti, Bet 
ir laike religinių, kultūringo 
pasaulio užmirštų procesijų Šri 
bažnytinėmis vėliaVOipis susi
sukęs Buinša vadžiojusi Dau
kantą (nekalbant apie fana
tišką lamsurią GaitČį) Buenos 
Aires gatvėmis davatkų minio
je. Ne be pamato visi kalba, 
kad Daukantas sėdi kunigų 
padurke ir jų asmeninės pra
bangos reikalus girią, bei pa
deda jų nešvariai politikai.

Primenu Neiv Yorko faktą*
šešių kasdieninių laidų po* 

puliarus Buenos Aires diėn- 
TAMs “NotfciAs Graficas” už- 
giria Anglijos konsulo Netv 
Yorkt pastangas, jo datoms 
ištyrime mirties (nusižudy-

;i ,.N.fĮN.

mo)’ pVtožastfeš Anglijos pilie
tės Virilėt SftriVp, kurią, įtriru^i 
Liridfeergo šribaus kfdiriųririi- 
me Nri\V VorkO policija Kanki
no. Esą nusižudė iš baimės, 
kad vėl šriėmUki nekanhiritu. 
Tai, esą, gali atsilieptį nęt į 
tų dviejų valstybių santykių 
pablogėjimą.

Tas faktas paskatino “No'ti- 
cfak Graficas” atkreipti domę 
į likimo valini paliktus Argen
tinos AVOlirilŠriliris. Argerilinie- 
čii] IriiktriŠtib kl išriki A ir atsa
ko!

“Kodėl švetibių vAistybių 
korisrilrii Argcritinoje rifekA'dOš 
paiiriŠIM nėkimpiUA SAVo tau
tiečių ApkririgA? .h'igU jfė britų 
])ašiYbpihę taip kaip anglų 
koriMrilri% Ne\V YnvKe> butų iš
gelbėję ne vieną savo iAuRetį 
n viri nerižtArn aritų Krinėfų ir 
m AlėriirilėM skriAridota.’*

“At^rilinos Rietuvių Rai
ša s” SAVO piritoAirio puslapyje 
į tAi SARO:

“Trii“p 'gerbiamieji skaityto
jai 1 Vėfos spArida stebisi už- 
tardAUYA sVettipŠAliris, tai ką 
turime pasAkyti mes, yprič 
kuomet pVišimenairio tuos isto
rinius pVOVOkricijų ir lietuvių 
vaVdą juodinančius lapus su 
mrisų koiisrilato parašu, ktlriė 
ir iki Šiol platinami, taip pat 
kai krivių musų ‘patViotų’ Vie
šai prišipAžintus žygius į poli
cijos dėpArtameritą ?”
KdH "apsrdirlif su opozicija 
klerikalai kreipiasi Lietuvon, 
kad ten parašytų kaltinamuo
sius aktus. — Prašymą pasira
šė tik karbonkų krapštytojai 
ir akliausi broslvininkai..

Tėri pat randame aprašymą 
apie naują aršių klerikalų pla
ną:

“Maža 16, tie patys ‘patriotai* 
dabar raudoja per savo laik
raštį, -kad ginančiai lietuvių 
darbininkų reikalus spaudai 
čia nieko..padaryti negali, tat 
siunčia protestus į Lietuvą, 
kad nors ten jiems parašytų 
bausi,nės aktus.

“Tik deja vietos lietuviai 
tienls^jų protestams neprita
ria ir nepritars. Nesigėdina 
protestų autoriai nė prisipa-, 
žinti, kad girdamies atstovau
jant 40,000 čionykščių lietuvių, 
sugebėjo surinkt vos 30 para* 
šų. Juk vieri jų pačių iš trijų 
gatvių ' paeinantis koalicinis 
štabas turės daugiau kaip 30 
asmenų, reiškia ir jie patys 
nevisi išdrįso padėt savo para
šą į juos pačius juodinantį la
pą, kurio neišmazgos iš Argen
tinos lietuvių istorijos nė su 
sieros rakštimi.”

Kunigai su konsulatu nesi
liauja kompromitavę lietuvių 
vardą Argentinoje. — Pasi
remdama jų teikiamomis ži
niomis policijai Argentihos vy
riausybe čia priskaito 28 pe
riodinius komunistinius leidi
nius lietuvių kalboje. — Dėl 
tokios chulikaniškos politikos 
kenčia visi Lietuvos piliečiai 
Argentinoje. — Juodi Argenti
nos lietuvių istorijos lapai.

Ne koriiunistinis, ne anar- 
kistinis, ne socialistinis, bet 
tau tin iai-liberalinis “Argenti
nos Lietuvių Balsas” savo edi- 
toriAle charakterizuoja Argen
tinos lietuvių istorijos liūdnus 
lapus ir, baisių faktų Akyvaiž* 
doje, tarp kita rašo:

“Pirmiesiems kunigams, be 
Stambios pnigiriėš paramos iš 
Valdžios pusės, nepasisekė su
sukti sau lizdų ir išprovokuoti 
lietuvių koloniją, tat neilgai Ši
lę vėl iš Argentinos išsinešdi
no*

“Ko nepadarė pirnitakunai, 
tą padarė kunigai Bumša ir 
Janiliouis valdžios iždo pagal
ba. Valdžios lėšomis išsinuo
mavo butą, valdžios lėšoriiis 
leidžia sAvo kunigišką provo
kacinį “Švyturį” ir veda de
moralizaciją lietuvių tarpe. 
Nerasdami lietuvių pritarimo 
ir matydAmi, kad kiekViehAs 
pAdorešnis žmogus jų šaliria^k 
griebėsi šlykščių priemonių.,. 
Pradėjo skųsti RėtuviUs Ūribu- 
ru valdžiai; išleido savo, cir-

Winston Salėm, N. C. — Artiste Libby Holtnan, paslaptingai 
minisio tabako magnato sunaris S. Reynolds našlė

. l,,,M.aiWlv.|uWiyi'iT.oK ■■nhwh.lhi.iM. . ............w,
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kuli arą žeminantį lietuvių var
dą svetimšalių akyse, 6 pd čir- 
kulidrri padėtas konsulato pa
rašas.

“Konsulatų- parašas, be abe
jo, buvo padėtas tikslu įtikin
ti svetimšalius to cirkuliaro 
(turinio neklaidingume, nes ką 
išleidžia, ąr tyirtina valstybinė 
įstaiga, tai svetimšalio akimis 
žiūrint, sūrimų nepatikėti. Kad 
P. Gaučys , jjąrėmė pavestu 
jam autoritetų kunigų darbą, 
stebėtis nėra ko. Kuo skiriasi

jos valdžią, įstaigas ir įstaty
mus; propaguojančius ginkluo
tus užpuolimus, sprogdinimus, 

P. Gaučys nuo Buihšos ir Jani- 
lionio. Nesvarbu, kad jis ne
nešioja krinigiško sijono, o kad 
dvasioje didesnis fanatikas už 
BumŠą ir Jhdiiidhį'kartu “sudė
jus, tai abčjoti netenka.

“Kiek žalos, padare tas čir 
kuliaras visiems puikiai žino

padegimus, naikinimuš gele
žinkelių, elektros stočių, fabri
kų, vandėntiėkių, didelių san
dėlių ir prekybos įmonių.
t \ t . < < i j i • . ) | . • i »

“Iškeldamas taip ‘aukštai* 
lietuvių Vardą, dienraštis sako-

bai autoritentingų baltinių. Jei
j si, kad žinias yra gąvęs iš la

ma. Kiek bUVo susodinta į ka-»<, '-k.. • • -

įėjimus lietuvių be jokios kal
tės, kiek briW-jų kankinama! 
Pažemintas • lietuvių vardas 
svetimšalių akyse. Už visa tai 
negali būti dėkinga P. Gau- 
čio-kunigiškai kompanijai lie
tuvių kOlomjfi, nei Liėtttva.

“Nežiūrint, į tai, kad Lietu
vos atstovas p. Daukantas iš
kilmingai pareiškė, jog jis yra 
uždraudęs tų cirkuliarų plati
nimą, jie yra platinami iki 
šiam laikui, ką gali patvirtin
ti konsulas p;. KuČiftskAš. Taigi 
lieka neaišku: ąr p. Atstovas 
klaidiriA visuomenę ir cirku- 
liariai platinami su jo žinia, 
ar kunigai Šri P. Gaučiu ap
gaudinėja p.^AtštOvą?
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Listerįne .beveik , n) P m e, taliai 
Užrhūža tutihčm KoidtUrko 
bu paprastais šątčfa‘iiS baktefi* 
jri.l .Tas-.palengvina, jūsų 
gerklę, taria bakterijos ją sfa- 
Htatidina.' tt. trimtive yra 
taipjau labai, veiksminga ne- 
priteidięve šalčio. Atsargus 
Bttfdijavimais 10$ StyUhią Bi* 
ke V/9 žiemos mSncsių pa* 
rodė, tad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo jąjėiaisk. nuJjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius

Loui?, MA*

taipjau labai, veiksminga ne- 
priteidirpe šalčio. Atsargus 
Bttfdija^ima!s 10$ ?Wani^ Bi- 
ke 2^ žiemos mėnesių pa* 
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
“sirgo JaJėiaisiu tųrijo % 
trumpesnius ir % lengvesnius

.'■v ■ ■' .
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toks dienraštis sudaro šitokią 
lietuviams reputaciją/ tai to
liau eiti nėra kur. ę

“Ko verti tuomet lietuviai 
vietinių akyse, jei į juos žiuri 
kaip į griovikus tos respubli
kos, kuri juos priėmė? šio La 
Pransa’ straipsnio pasekmės 
gali bmi labai Murinos: masi
niai lietuvių areštai, sulupdy- 
mas jų į Vilią DėVoto kalėji
mą, deportavimai, persekioji
mas.

“Iš kokių autoritetingų šalti
nių tas žinias dienraštis yra 
gavęs? — Pats autoritetingiau
sias šaltinis galįs suteikti ži
nias apie čionykščių lietuvių 
spaudą, tai yra Lietuvos atsto
vybe. Bet nejaugi atstovybė 
nežinotų, kad be kuniginio 
‘Švyturio’ išeina tik keturi lie* 
tuviški laikraščiai, be jokių 
žurnalų ar spausdinių, kurių 
‘La Pransa’ priskaito iki 28.

“"Gal btit žinios gautos ne iŠ 
atstovybės, o ym vėl koks ku
nigų išleistas slapias cirkulia
ras su autoritetmgu parašu.' 
Bet jei iki šiam laikui atsto
vybė nepasirripino, kad būt at
šauktos tos klaidingos žinios 
apie Argentinos lietuvių spau
dą, tai verčia manyti, kad tas 
žinias gali būti patiekusi pati 
atstovybė, ar kas nors su jos 
žinia.” 
Bs* Aires, 
Birželis, 1932.“ ‘La Pransa’, didžiausias 

dienraštis rie tik Argentinoj e, 
bet visrij Pietų Amerikoje savo 
editoriaie iš birželio meri. 2 d. 
šių melų, rašo, kad Argentino
je išeina lietuvių kalba 10 pe
riodinių leidinių ir 18 žurna
lų bei kitų spausdinių prieš* 
valstybinio, netoleruotino ir 
atvirai kriminalinio pobūdžio

NAU JIEN Ų 1 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras ka&die ntio 8 V. ryto 
iki 8 vai. vftk. Nedėidieniais 
nuo 9 - v. ryto iki 1 v. p. p.

VIRINE^

Y6wmS
Night and Morning ta keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Freė "Eye Care” 
or "Eįye Beauty” Boėk

Marine Con Dept. H. S., 9 B. OKio Su, Chicage

‘NAUJIENŲ’
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HMM mniiTro nKnrvr BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ. ir 79 ST.

<

pirmadienis, liepos 25, 1932

ui

Buy gloves with whnt 
h sttves

B*ra reikalo moa’Xtl Kbo lįr 
dauriaa, kad m 
kolele. LUterine Tooth Psata 
dideUe tūba* persiduoda ni 
«tkJ. Jt valo ir Apeaucd daa- 
Ue. Be to CkUte ratauptati 
>8. n* kurinoa raUte auslpirk-

LISTERINE
tooth Rašte

PATENTS

SS**®- VnT
CUtta ‘*H0W .to . Ob- 
Hin a !r “Rdronl of In-
ventlon” fnrmoa. Nieko nelmsm 
ti Inforptikcijoa. kt Atryti. Ru«l- 
mllnejhnal laikomi pnalapty-jo. 
Greita*. atMorcuo. rup^ttincM 0a- 
laruavitriua.

CLARENCE a. o-brien 
' Registered Perint Altomey 

43-A Seetarlty gavint* & Comm«retaJ
E*nk BaHding

(Directly ecroaa «treet frdn Patcnt Office) 

VVASRINOTON. D. C.

Don’t 
neglect

Saiąai krutinėję «r *OTkl6je rili 
panhlnryti rinitus. Palenrvinkn 
juoe i 6 minutes su "Mustcrole". 
— “counter-lrritant"! U Medam m 
kart** | valanda, jie turi sutelkti 
pagelbr). Miliont) vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
taru ir siaučia.

i ..........

GĖRB. Nau]ierių skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N auj ienose.
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birželio (June)

PRANEŠIMAS
400.00 400.00 Justin Mackiewich, Mortgage Banker
nieko

19311932

imu irtis moterims

15c

merikos letuviai
15c

išsiuntė per10c

NAUJIENAS

$3,000,000.00
įvairiai

galionas telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais
IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMOPINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS

nas kitam

<$3,500.00
1,500.00

10%
10%

kito 
arba

$3,000.00 
4,000^00 
5,000,00

10c 
io%‘

už 1-mus 
už 2-rus 
virš 4.......

MOKĖTOJAMS
$2,500.00

1,000.00

lies) Medis, už 1,000
Popiera už 1,000

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois

Pilnas vardas ir pavarde 
Adresas 
Amžius 
Kam užrašote? 
Ar giminė? .....

1931
Buvo galioj pradė- 

aš jau ir angliaka- 
gavau. Susipirktu

uolus ir ištvermingas klasines 
<ovos fronte kareivis.

Šitaip intensyviai ir dienomis 
ir vakarais fizinį irdvasinį dar- 
ją bedirbdamas, Rokas ir pinigų 
susitaupė, ir anglų kalbos pra
moko, ir angliakasio popierius 
gavo, vadinasi, akredituotu ang
liakasiu virto, ir, pagalios, kas 
svarbiausia, darbo žmonių kla
ses sąmoningumo ir organizuo- 
tingumo daug įsigijo.

Vieną rytą, po šūvio, Ante
nas su Roku sėdėjo ant bokso 
ir laukė iki prasiskirstys tiršti 
durnai.

—Žinai ką, Antanai 
jo Rokas,— 
šio popierių

TAKSAI 1931 
Buvo Galioje 

NIEKO 
$5.63 
16.88 

101.25 
168.75 
363.75 
618.75 

. 1,4^8.75 
4,588.75 

:T5,7^8.75

Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybės pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu 
Bankų Lietuvoje.

Mes taipgi pasiunčiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili 
jon, Kanadon, Argentinon ir į kitus kraštus.

seniai 
žinoti. 
Jau penkis metu 
išdirbau 
sunkiai, skubėjau, o ką uždir 
bau 
šiek tiek susitaupęs, - 
mano gyvenimui; juk i 
voj ncdykiųėsiu.

(Bus daugiau)

KIEK TAKSAI PA 
DIDĖJO

Brazil
)■

Mėtinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

Taigi, matai, Rokai, aš jau 
rengiuosi Lietuvon va- 

tik tau nieko nesakiau, 
šitame urve 

Žipai, dirbau labai

Visi naujai uždėti taksai įė
jo į galią nuo birž. (June) 21 
d., 1932 m. Pašto laiškams 1-os 
klasės nuo liepos (July) 6, š. 
m. Pašto siuntiniams 2-ros kla
sės nuo liepos (July). 1, 1932 
m. Taksai ant laivų nuo liepos 
(July) 1, 1932 m. Taksai nuo 
pająmų pavienių ir korpora
cijų galioja nuo 1-mo sausio 
(January) 1932 m. Taksai ant 
turto parėjusio į rankas 
asmens budu testamento

Fabrikantai, kurie parduoda 
savo išdirbinius kitiems ir toki 
Išdirbiniai dabar yra apdeda- 
mi mokesčiais, snlyg nauju pa
tvarkymu privalo turėti ome
nyje inventorių birželio (Ju
ne) 21 dieną baigiant, tai fe- 
deralės valdžios instrukcijos.

Kam bus reikalingas toli
mesnis ’ išaiškinimas šioje sri
tyje gali gauti paaiškinimą as
meniniai, kreipiantis į šio sky
riaus sandarbinipką.

J. P.1 Varkala,
3241 So. Halsted St.,

* Chicago, III.

esančius mokesčius ir uždėjo 
naujus savo piliečiams. . f.

Dėl visuomenės žinios^ že
miau aš pateikiu palyginimo 
lentelę, ant kiek pajamų tak
sai (Income Tax) padidėjo 
1932 metais palyginant sų pra
eitais metais: ' ,

dovaųomif 
6,-to, J932

Visi tie, kuriuos tai liečia, 
privalo pasirūpinti, kad butų 
tinkamai įplaukos registruoja
mos ir priklausantys taksai į 
laiką sumokėti valdžiai, kad 
išvengti bausmės ir nesusipra
timo su federalės vaįdžįos at
stovais.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialįškai 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 išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: 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._____  Tęl. Crawford 5573

niekais neišleidau. Turiu 
užteks 
Lietu-

pijai, lietuvių kunigai, daž
niausiai labai žemos dorovės 
pabėgėliai, kuriems Lietuvoje 
per karšta buvo dėl šlykščių jų 
darbų, pradėjo vadinti “šliup- 
tarniu” arba “bedieviu” kiek
vieną, kuris parapijai nepri
klausė. O kai dr. šliupas ir 
kitį šviesesni lietuviai pradėjo 
kurti laisvas lietuvių draugijas 
ir laikraščius,' tai kunigai 
“šliuptarnino” ; ir “bedievino” 
kiekvieną, kuris tokioms drau
gijoms priklausė arba tokius 
laikraščius skaitė. Tą patį da
ro jie ir dabar. Pavyzdįžiu, 
priklausai Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje arba Lietuvių 
Socialistų Sąjungai Amerikoje, 
arba Tėvynės Mylėtojų Drair 
gijai, arba, prileiskime, skaitai 
“Tėvynę”, “Kovą”, “Lietuvą”, 
“Vienybę Lietuvninkų”, “Kelei
vį”, “Laisvąją Mintį” ir jau ku
nigai su fanatikais pravardžiuo
ja tave “ŠliUptarniu”, “cicilis- 
tu”, bedieviii0’ arba net ip “šė
tonui parsidavusiu” vadina. Ir 
va, Rokai, šitie kunigų ir fa
natikų išmislyti pravardžiavi
mai, matyti, fy’et ir Lietuvą, pa
siekė ir tępąį, paplito. ,

Rokas kįekįViehą Antano pa

nas 
rioms aš priklausau: Susivieni- 
jimą Lietuvių Amerikoje ir Lie
tuvių Socialistų Sąjungą. Kas gi 
besirūpins musų, lietuvių, rei
kalais, jeigu ne mes patys? Kas 
gi bekovos dėl musų, darbinin
kų, labo, jeigu ne mes patys?

Naujų ir darbo žmc-r.ėms ver
tingų idėjų Roko siela dabar 
išalkusi buvo. Todėl ir Antano 
pakvietimai tikros šilimos joje 
surado. O stipri Roko valia ir, 
tarsi, neišsemiama energija kaip 
tik ir tiko vertingiems darbams 
ir tikslams.

—Jau nebe toli ir ruduo, Ro
kai. Abudu eisime vakarinėn 
mokyklon ir mokysimės anglų 
kalbos. Būtinai reikia. Turime 
stengtis tapti šito krašto pilie
čiais ir aktyviai dalyvauti poli
tikoje. (Pirmus popierius aš jau 
turiu. Prieš kitus prezidento 
rinkimus gausiu ir antrus. Bū
tinai turiu gauti, nes didelis 
darbininkų vadas, Debsas, ma
nau, tikrai kandidatuos j Jung
tinių Valstybių prezidentus. Jei
gu pražiopsočiau antrus popie
rius ir negalėčiau už jį balsuo
ti, tai sudegčiau iš gėdos! Dar
bo žmonės, Rokai, turi rūpintis 
savo reikalais, nes niekas kitas 
pasaulyje jais nesirūpina,— 
kaip tik priešingai: juos išnau
doja!

Rokas klausė, džiaugėsi ir di
deliam darbui rengėsi: daug 
skaityti, mokytis ir klasiniame 
darbininkų judėjime aktyviai 
dalyvauti.

Rokui sekėsi. Stipri jo valia, 
gausi energija ir ištvermė vi
sur jam padėjo. Tikrai. Vos tik 
keli mėnesiai tepraėjo nuo jo iš 
Lietuvos atvažiavimo ir, štai, jo 
vidujinis žmogus— asmenybė 
bei protas— jau visai nebe tas. 
Religinį bei buržuazinį kamšalą 
iškaupė iš savo galvos ir tapo 
klasiniai sąmoningais darbinin
kas. Nepraleis, būdavo^ nė vieno 
pažangiųjų draugijų susirinki
mo, prakalbų arba paskaitų. 
Vakarais bei sekmadieniais, pri
sikrovęs pilną čemodaną gerų 
laikraščių bei knygų, vaikčioja 
po žipones-ir ? pardavinėja be
veik nieko neuždirbdamas. Idė
ja, ne pelnas, jam rūpėjo. Fa
natikai jam grasino, bet fiziš
kai nekibo, nes bijojo galingos 
jo sveikatos. Tai buvo be galo

Federalė valdžia subalansa
vimui savo biudžeto pakėlė

Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street j naują ir di
desnę, moderniškesnę vietą į

2324 South Leavitt Street
Kampas 23rd Place.

Patarnausim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau- 
jam MORGĮČIŲ REIKALAMS, perkam ir parduodam morgičius, skoli
nant ant pirmų morgičių./

Katrie turite pirkę morgičius iš uždarytų bankų, kreipkitės j musų ofi
są. mes esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolcktuot; nuošim 
čius ir sumą.

Spulkos Serija prasidėjo nuo liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti i 
visi mokesčiai spulkos narių priimami šiame ofise.

kalbino jį Anta-
įnagius, gausiu darbą, na, ir 
busiu pilnas angliakasys. Jei tik 
gerai . seksis, tai, manau, ne 
truksiu sųsijtaupyti pinigų, c 
paskui važiuosiu Lietuvon. La
bai pasiilgau namiškių. Nusi
pirksiu žemės arti miestelio ir 
manau, visi išmisime.

(Tęsinys)
—Matai, Rokai, — tęsė Anta

nas, — ką duoda toks tikėji
mas, kokį musų kunigai neap- 
sišvietusiems žmonėms skel
bia: prietarus ir tirščiausią 
tamsybę, kurioje žmonės mer
dėdami, tik šliuptarnius, be
dievius, velnius, aitvarus ir 
Užkeiktus pinigus temato.

Rokas tylėjo ir klausė, o An
tanas kalbėjo toliau:

—Kas gi, pagalios, tie šliup- 
tarniai? Skrantuose gyvena dr. 
Šliupas. Tai, rodos, begalinės 
energijos ir ištvermės žmogus. 
Karštas patriotas, demokratas, 
laisvamanis, o pirmiau, sako" 
ir socialistu buvęs. Tai, regis, 
dar prieš mano atvažiavimą 
Amerikon, kai tik susikūrė 
Lietuvių . Socialistų Sąjunga. 
Jis, berods, pirmutinis Ameri
koje pradėjo žadinti lietuvių 
tautinį jausmą. O kadangi ta
da lietuviai daugiausia pri
klausė lenkų parapijoms bei 
organizacijoms ir, apskritai, 
buvo lenkų įtakoje, tai lenkų 
kunigai arba ir sulenkėję lie
tuvių kunigai, žinoma, bend
rai dirbą su lenkais, bemaž -iš 
galvos neišsikraustė dr., šliu
pą beniekindami, bekeikdami 
ir bebedievindami. Juo labiau 
Jie dr. ? Šliupą'puolė, kadviisaį 
net ir tais baisios tamsybės ir 
fanatizmo laikais nesibijojo 
nuogąją teisybę apie kunigus 
pasakyti. Toliau, susikūrus

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT 
arti Št. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 hml

Vanos, lietaus it draskos' vanos.
, swimming pool. 

Rusiškair turkiška 
seredomis iki

$ 1000.00
AČCIDENT INSURANCE POLICY

_____ )

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

mssą1111* iiririFi 'Tmmim—q

Wl S SI G, 
Specialistas iš

Rusijos

JUSTIN MAGKIEWICH
2324 S. Leavitt St. Canal 1678-1679

CHICAGO, ILL.

Algirdas M arge ris.

Žmogienos Mesinyčia

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

- LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

S. Paulo, Rua da Mooca, 424

“SUR TAX’
DABAR GALIOJE %

$6,000.00—$10,000.06 
10,000.00—12,000.00 
12,000.00—14,000.00 
14,000.00—16,000.00 
16,000.00—18,000.00 
18,000.00—20,000.00 
20,000.00—22,000.00 
22,000.00—24,000.00 
24,000.00—26,000.00 
26,000.00—28,000.00 
28,000.00—30,000.00

Dėl aiškumo aš čia nurodau 
neturinti vaikų ir paliegėlių

TURINTYS PAJAMŲ:

12,000.00
16,000.00
20,000.00 
30,000:00 .
50,000,00 '

100,000.00 ’ •
! KORPORACIJŲ 

Taksai nuo pajamų gale metų 
Taksai nuo Šero stako, išduoto 
l$i|$Į0O?p0 arba mažiau

kuri dabar jam už viską bran
gesnė buvo. Ir jo galvoje teisy
bei bei faktams vietos dabar 
jau nebestingo. Ne! Tiek daug 
prietarų jis jau buvo iš savo 

vienai kitai ir lietuviškai para- galvos, tarsi, mėžte išmėžęs,

NAUJI MOKESČIAI UŽDĖTI: 
yAlVTOTOJAI MOKA: j

Už telefono pašaukimus nuo 50c iki $1.00 ...............
Už telefono pasaukimus nuo $1.00 iki $2.00 ......
Už telefono ^pašaukimus virš $2.00 ..................... -..... .
Nuo telefono sąskaitos (Bill) .........    ..L......
Už kablegramą arba radiogramą ............. ...............
Nuo įžangos, jei bilietas viršina 40c ..................... .
Aliejaus perdavimas paipomis ...................  .....
Už jachtų ir laivelių: vartojimą (sulig didumu) , 

FABRIKANTAI MOKAc
Už aliejaus dėl automobilių ir fabrikų už 1 galioną 
Brewers’ worth už 1 galioną ........... ..............
Malt Syrup už 1 galioną ...... .......................................
Koncentruotas vynuogių skystimas už 1 galioną.......
Tires (padangos) už 1 svarą  ................. J..
“Inner tubes” už 1 svarą .......................................£
“Cosmetics” *...................... -........ J.........................
Gerasis muilas (Toilet soap) ......... .............................
Dantų mostis (Dentifrices) ............. ......................... .
Auksiniai daiktai (Jewelry) ....................................... >10c

(Nėra taksų, jei vertė mažiau negu $300.00 ant visų sidabruotų 
daiktų).

Automobilius ................... ................................
Trokas (Truck) ................ ...............................
“Parts” automobilio dalys ir reikinenos .......
Radio ir fonografai ................................. ..........
šaldytuvai (Mechanical Refrigerators) ...........
Sporto reikmenos ir “kameros” ....................
Ginklai ir jų reikmenos (Firearms and shells) 

BriežiukĮĮl (M
Briežiukai
Saldainiai (Gątidy) ....
“Chewing Gūift” ........
Gėrimai (Soft Drinks) 
Elektros jėga ............
Gazolinas
Be virš minėtų kategorijų, 

yra įvesti nauji taksai ant do
vanų arba aprašant turtą ki
tam. Padidintas laiškų siunti
nėjimas 1-mos ir 2-ros klasės. 
Padidinti taksai ant turtų, ku
rie pereina į antras rankąs su
lig testamentu. Padidinti tak
sai ant šėrų cert|pkatų per
vedant vieno asmens kitam. 
Taipgi y^ą , įvesti nauji taksai 
pervedant turtą bonais, ir per
rašant nekilnojamą turtą vie-

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame ' kare

LENTELĖ:
BUVO GALIOJĘ % 

$6,000.00—-$10,000.00 0% 
10,000.00— 14,000.00 1% 
10,000.00— 14,000.00 1% 
14,000.00— 16,000.00 2% 
16,000.00— 18,000.00 - 3% 
18,000.00— 20,000.00 4% 
20,000.00— 22,000.00 5% 
22,000.00— 24,000.00 6% 
24,000.00 
24,000.00— 28,000.00 7% 
28,000.00— 32,000.00 , 8% 

palyginimą, kiek vedusi pora, 
kuriuos užlaiko, turės mokęti: 

TAKSAI 1932 
Dabar Galioje 

20.00 
60.00 

100.00 
* 480.00 

680.00 
1,140.00 

. 1,680.00 
3,480.00.- 

’ 8,600.00 
30,100.00

TAKSAI: 
13%%

$4,000.00 
4,000.00 
8,000.00

IŠIMTYS TAKSŲ

Vedusiems ...............................
Pavieniams ...... ...........................
Už vaikus iki 18 metų ir palic 

gelius ..... ........ . ............... .
Leidžiama atitraukti nuo tak
sų už pajam. (Earned income)

NAUJIENOS, ChičSfp, III.'
'.h.CJ-uu-. .......... .............. ...............

šluote išlavęs ir dizinfektayęs 
—-Rokai

įsirašyk į draugijas, kui 2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2 i 

į / Bendradarbiaujant j
, ------ ' --------------K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSKUI-----------------------------------“ <' i

o m m o o o ei o o.

TAKSAI 
1932

Dabar gaįioje
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FiNfshęd Dhity Ėxcetit Suftday by 
14fe NbW8 Ftfb. Co., Ine.

1739 Stftth-Hateted Street
Tefephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 ber year ontside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

8c 
18c 
76c

Užsisakymo kainai
Chicago je — paStu: 

Metams .......... ................
Pusei metų 
Trims mSneeiams ...... .
Dviem mėnesiam .............
Vienarti mėnesiui

Chicagoj per ižnešiotojus: 
Viena kopija ............ .

Savaitei .............. . ..............
Mėnesiui ........  .....u.,.,..

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metams  ----------- - -----.... $7.00
Pusei metų  ................ ..... ....... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams .......   1.25
Vienaip mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .............   $8.00
Pusei metų ......................  4.00
Trims mėnesiams .......... —..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. 
■į III... I* « I .■■■.!. M   .H.....................................  I

NAMŲ PASKOLŲ BANKAI

Enteted as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. nnder the act of 
March 3td 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

džius, nėra apsvarsčiusi. Bet reikia pripažinti, kad tai 
yra drąsiausias sumanymas kovai su nedarbu, kokfe 
iki šiol teko Amerikoje girdėti. įRA įVykiPimui, žindma, 
reikėtų nemažų kapitalų, bet jisai gali Vuti praktiškas. 
•Eš tiesų, kas Šiandie trukdo pramonės atgijimą? Pelnų 
sumažėjimas (arba visiškas išnykimas). Bet jeigu įmo
nės butų vedamos neatsižvelgiant j pelną, tai kodėl jos 
negalėtų eiti?

■<MH—iniid i’n ir m u -'hl.Tiij^ nii TWiiiTirirr‘rit'ifrrMiiii«—į

(Apžvalga
' •' ’ ’ *1 Iiilirr*

ŠIKŠNOSPARNIO TAKTIKA

Vienas tų sandariečių, kurie 
patys nesižiiio kas esą, bet 
dažnai mėgsta maskuotis “de
mokratų” kauke, J. Sekys, pra
pliupo per “Am. Liet.” prieš so
cialistus, kam jie po SLA. 37 
seimo neduodą ramybės tai 
“Švenčiausiai Amerikos lietu
vių tvirtovei” (suprask: Susi
vienijimui), pasakodami apie 
nemalonius dalykus, kurie įvy
ko (PittsbUTghe. Jisai sako, kad 
šiandie socialistai varą Susi
vienijime politiką, “blogesnę ir 
UŽ bolševikų”.

Priprastu saUdariečiams bū
du, p. Sekys pučia durnus j 
akis publikai. Socialistai, kaipo 
organizacija arba kaipo srovė, 
i SLA. reikalus Visai nesikiša. 
Jeigu fašistai ir sandai*iečiai, 
sudarę savo juodą bloką pasku
tiniame SLA. seime, nesiliaus 
ir tolinus vedę aklą fanatizmo 
kampaniją prie socialistus Stt- 
Sivienij'imo, tai gal teks it so
cialistams Susivienijime orga
nizuoti savo jėgas ir nuo tų 
nfcnaudėlią gintis. Bet kdlkas 
tokio partinio socialistą Veiki
mo Susivienijime nėra.

Yra judėjimas kuopose tar
pe SLA. narių, kurie pasipikti
no Gegužio “mašinos” sauva
liavimu 37-am seime, ypač 
tais jos žygiais, į kuriuos na
riai žiuri,: kaip į įstatų sulau
žymą ir organizacijos principų 
paniekinimą. Gali Sekys ką no
ri šnekėti, bet atmetimas Ba- 
goČiaus, Bakano ir Dr. Bronu- 
šo, ir išrinkimas, jų vietoje, į 
Pildomą Tarybą asmenų, kurie 
buvo gavę mažiausia balsų vi
suotinuose balsavimuose, yra 
neteisėtas dalykas!

Nes, nežiūrint kaip Uėkurie 
politikuojantieji advokatai tam
pys tuos SLA. konstitucijos 
paragrafus, kuriuose kalbatna 
apie SLA. viršininkų rinkimus, 
bet yra faktas, kad visoje Su- 
siviėnijimo istorijoje nebuvo nė 
Vieno atsitikimo, kur daugiau
sia balsų gavęs kandidatas bu- 
*tą buvęs, be rimto pagrindo, 
nepatvirtintas, o kokia pa- 
įgriftdu vadovavosi seimo dau
guma, atmesdama Bagočių, 
Rakaną ir Dr. Bronušą? Tik
tai tuo, kad šitie kandidatai 
buvo ne tiantirdhkų arba sartda- 
rieČių srovės žmonės.

Sandariečiai su fašistais su
barė seime bloką neįsileisti į 
dildomą Tarybą ^ihternaiOtona- 
lifetų”. šito fakto “Sekys nė ne
bando nuneigti. D ’bdtgi j Įšali 
turi drąsos prikaišioti party-
Viškumą ir politikavimą so
cialistams. Tuos, kurie begė- 
tffišfcai sutrempė bepartyvišku- 
nlo principą Susivienijime, 
Shi gina, o tūba, kifrie prieš tą 
neteisėtą ŠToVią bloko smurtą 
protestuoja, jisai smukiai

Jisai neturi sarmatos net 
pasigirti tuo, kad fąšistų-san- 
dfcriečių klika seime, “jei būt 
Pžsrnorėję”, tai butų neįleidę 
irei (Gugio 4 iždininkus, nei Vi- 
taičio į “Tfev.” redaktorius.

Kodėl gi neiti toliaus? Jeigu 
taiMninkdms yrą viskas gali
ma, ko tik jie “užsinori”, tai, 
•fitattrtu pervarę Devenio pasko
los kaltininką p&Whfimą, jfe 
^gailėjo” juk ir visą SLA. tur
tą pasidalinti tarp '»avęs, įš 
anksto ' priimant- rezoliuciją, 
kad tai ėsą Wnga ir 
įt jeigu Sekto vienmifiČiai ir 
tąlKininkai Pittsburgho seime, 
0 “nėlifeiiidrČjb” padaryti,'

td pariūlyflft) to, ntoft BūOŠ to- mielaširdingi!
. ' ■ h*

“jupdmarškinio” 
nesvarbu organi- 
pareikšta baisa- 
arba įsigyvenusi 
tvarka (kaip ji

Penktadieftj prezidentas Hooveris pasirašė kong
reso priimtą bitių, kuriuo numatoma įsteigimas 8 ar 
12 federalių bankų įvairiuose distriktuose. Tie bankai, 
su 125 milfonų dolerių kapitalu, duos paskolas gyvena
mų namų statymui (ne daugiau, kaip po $20,000 vie
nam asmeniui), o taip pat “spulkoms” ir kitokioms or
ganizacijoms bei Įstaigoms, kurios skolina pinigus na
mų statytojams.

Su 125 milionais dolerių vargiai bus galima daug 
kas šioje srityje atlikti. Bet kai dėl pradžios, tai nema
ža suma pinigų.

Šis finansinis sumanymas bus dar vienas valdžios 
žygis, prieštaraująs Hooverio nusistatymui, kad val
džia neprivalanti kištis į biznį. Namų statymas yra 
labai stambi pramonės šaka. Jeigu per tuos federali- 
nius bankus, kurie ketinama steigti, valdžia įdės į sta
tybą šimtą su viršum milionų dolerių ir paims už tai 
“morgičius” ant namų, pastatytų su jos pagelba, tai ši
toje pramonės šakoje ji turės progos padaryti daug 
ftakos.

Prieš kokius dvejus-trejUs metus laiko kas butų 
galėjęs manyti, kad Amerikos valdžia bandys kištis į 
tą dalyką, kuris buvo laikomas labiausia privačiu rei
kalu žmogaus gyvenime, — į privačių rezidencijų sta
tymą? Tikrumoje jau ir šitoje srityje asmens iniciaty
va seniai nebuvo visai laisva. Namų statymą — kaip 
vartojamos medžiagos, taip ir saugumo bei hygijenos 
atžvilgiu — miestuose paprastai reguliuoja įvairios pri
valomos taisyklės. Bet tuo rūpinasi vietinės savivaldy
bės — municipalitetai. Federalinė valdžia į tai nesikiš
davo ■; ji tiktai, per savo prekybos departamentą, duob
davo techniškų patarimų norintiems savo lėšomis pa
sistatyti rezidenciją.

Bet kuomet dabar valdžia ims skolinti pinigus na
mų statymui, tai ji, be abejonės, ims rūpintis ir geres
niu šios pramonės sūtvarkymu. Tuo budu, žinksnis po 
žinksnio Amerikoje vis labiau Valdžia susiriša su eko
nominiu žmonių veikimu. Jeigu depresija ilgiau prasi
tęs, tai Dėdė Šamas pasijus abkšciaus juostos įbridęs 
j tą, kas paprastai vadinama “valstybiniu socializmu”.:

ĮMONIŲ PAĖMIMAS J BEDARBIŲ RANKAS?

Prieš dešimtį su viršum metų anarchistūojautieji 
ir bolševikuojautieji Italijos darbininkai sumanė vyti 
iš dirbtuvių jų bosus ir patys imti jas į savo rankas. 
Tas revoliucinis judėjimas buvo kurį laiką labai popu
liarus masėse; jį gyrė ir už jį agitavo ir dabartinis Ita
lijos fašizmo galva, Mussolini. Bet užgrobę dirbtuves, 
Italijos darbininkai neturėjo jėgų jas sėkmingai vesti 
— truko žaliavų, darbui, trūko rinkų pagamintoms pre
kėms, truko pinigų algoms, ir dirbtuvės neilgai tru
kus buvo sugrųžintos jų savininkams.

Po šio nepasisekimu Italijos darbininkų dvasia la
bai nupuolė, o kapitalistai, baisiai persigandę, ėmė or
ganizuoti ginkluotas gaujas kovai prieš darbininkus. 
Mussolini atsistojo šitų gaujų priešakyje, ir po dvejeto 
metų kruvinų grumtynių tarpe jo vadovaujamų “fa-; 
Šistų” ir organizuotų darbininkų, Mussolini, armijos ir 
policijos padedamas, paėmė viršų. Darbininkų judėji
mas tapo sutriuškintas. į

Tas pavyzdys įrodė, kad dirbtuvių grobimas Sftiub-į 
tu į getą trėveda. Bet tai nereiškia, kad yra ne įvykina
ma pati dirbtuvių paėmimo į darbininkų rankas idėja. 
Tam tikrose apystovuse ši idėja gali būti visai gera. 
Prieš keletą metų Milwaukee’je streikuojantieji riibsiū- 
viai buvo pasisamdę trobą ir įsteigę savo rūbų siuvi
mo dirbtuvę. Finansiškai juos rėmė unija, ir darbas 
toje dirbtuvėje ėjo taip sėkmingai, kad streikininkai 
nugalėjo savo pirmesftiuosius samdytojus.

Tur-but, mintis apie šitą eksperimentą dabar pa* 
skatino socialistą Ben Rubiną, Wisconsino legislaturos 
atstovą, pasiūlyti tos valstijos Darbo Federacijos koiiH 

* vencijai reikalauti, kad į bedarbių rankas butų paver
ta dirbtuvės, kasyklos, sandėliai, bankai, krautuvės ir 
kitokios bižnio įstaigos, kurios dabar yra dėl depre^r- 
jos uždarytos*: kad darbininkai galėtų tas įmonės ati
daryti ir vesti jas ne pelnui, bet tikslu pasidaryti prį- 
gyvenimą. ,

Mes niekuomet nebuvome 
aukštos nuomones apie Sekto 
“demokratiškumą0* Urba kito
kius “principus”. Bet šituose 
savo išvadžiojimuose jisai pa
rodo gryną 
logiką. Jam 
zacijos narių 
vimuose valia 
organizacijos
buvo vykinama per dvidešimt 
su viršum metų!), bet svarbu 
tik “Užsinorėjimas6 tos klikos 
vadų, į kurios rankas pateko 
sprendžiamoji galia. Kaip “už
sinorėjo”, taip padare!

Tik iš šitos smetoniškos ar 
mussoliniškos Sekto logikos ga
lėjo pas jį išplaukti it ta nuo- 

mintis, kad Bagočius tu- 
“neleisti” “Naujienose” 

tokių raštų apie seimą, 
nepatinka Sektu i, 
girdi, jisai

ki-
už BagOčių

suimti į 
tas asmuo taip 
'gindamas Pit'ts- 
daugumos sau- 
Jisai pats tenai

stabi 
retą 
dėti 
kuriė 
taip,
nėbalstidsiąs.

Bet nefctmku yra 
galvą, kodėl 
“storavojasi”, 
btifgho seimo 
valės žygius,
negražiai “susiTieizojo”, bandy-, 
dainas kartu pasirodyti “de
mokratu” ir nesusipykti s*u fa- 
žįstais. Jisai buvo vienas tą, 
kurie balsavo už devejnijadoą 
kaltininką ^atedsmimą”; ir 
nol‘s Jisai dabar bando įrodyti, 
kad taip jam padiktavusi elg
tis jo sąžine, bet tai yra tik 
išsisukinėjimas. iPats Sek y s 
seime ne vienam delegatui spa- 
viedojosi, kad jisai už “patei
sinimą” balsavęs, bijodamas 
susipykti draugiais0.

Kada toki šikšnosparniai mč- 
giiia publikos akyse prisistaty- 
ti, kaip “švenčiausios”. lietuvių 
tvirtoves gynėjai^ tai ima juo
kas ir piktumas.

Ne Musų Valstija
šeštadienio (“Naujienose” 

(liepos 23 d.) tilpo adv. Ch. P. 
Kai straipsnis antraše “Musų 
Valstija”. Autorius kalba apie 
sunkius laikus ir kaltina repu- 
blikonus.

Šičia mėginsiu parodyti kitą 
medalio pusę. Padarysiu vie
ną kitą pastabą apie New Yor- 
ko demokratus su Tammany 
Hali priešaky. Mat, apie sa
viškius, b y. ohieagtečiūs, kai- 
b^ti neparanku; antrą vertus, 
New Yorko demokratų šeimi
ninkavimas yra demokratų 
vyriausybės riškiausias pavyz
dys, yra jų idealas, jų kelro-i 
(lis.

Man, man, ina-an!
Vaikutis dar visomis ketu- 

TioMis ‘teber^plihėj a, bė’t (ką 
įpamfatOvM ištiėsa ranka if cy
pia-: “Maft, mun, ma-aU I” Ben
drai imant, tenka pažymėti, 
kad ir Tainmany Hali bemai- 
čių darbudtČs yra aiškiai pa
remta šituo* “ma-an!” — gal 
būt todėl, kad paprdtte iš pat 
jtfunystss įgytas. .

Norite pastatyti New Yorke 
Uhirią, garažu, teartrą — ge
riau bukite prisirengę pamaty
ti reikalingus Taūimany Hali 
bernaičius ir patenkinti jų rei
kalavimą “ma-an”. Jei nepa- 
ttėifl&ttgfte, tai gali atšifikti SU 
jūsų užmanymu 'taip, kaip toj 
kiniečių skalbykloj: “No tiki,, 
no vaši”. Norite varyti bizir 
-^žinokfte, kad Tammany Hal 
bernaičiai laukia j ušų dovanų. 
Jei jie nesulauks dovanų, tai 
jąs ptftys Veikiai gaii-te susi
laukti nesmagumų.
•':»/ b '’V I ' ’ ' y

J * demokratiška teisybe |
r Kada patenkinote Tammany 
bernaičių troškimą “ma-an”, 

, tuomet jus patys pasitęisiilbte 
|'įstatymo akyse. Ir Štai payyz-’

Sūdegė teatras. Regis,: 
keletas vaikučių buvusiųžuvo

jame. Ir ve vienas stambus 
Tanimany vyras pareiškė: 
“Tėvai kalti, kad leidžia Skvd 
vaikus į tokį nususį teatrą”. 
Matote, ne teatro savininkai ir 
ne inspektoriai kalti, bet vai
tų tėvai.

Ne kurtą buvo kilusių skan
dalų Ncw Yorkė su pirkimų 
teisėjų vietų. Tačiau daugu
moj atsitikimų paaiškinta, kad5 
teisėjai ne džiabus pirkę, bet' 
rinkimij vajui aukavę. O rin
kinių vajams New York e, kaip 
žinoma, sėkmingiausia vado* 
Vau j a Tammany Hali bernai
čiai.

Kada kandidatai ,nors ir į 
tuos pačius teisėjus, paaukau
ja žymias pinigų sunias, tai 
tartais nori ir atsigriebti nors 
truputį. Ir štai tik vienas pa- 
aiškėjęs faktas: tūlas aukštes
niojo teįsmo teisėjas kartu su 
savo (bangučiais už pagelbų 
vienai laivų kompanijai gauti 
irieplaukos koncesiją laimėjo 
atlyginimo (gonoraro) $240,- 
000.

. O kiek įvairių faktų neiškį- 
la aikštėn ?u. Well, galite nu
manyti, kad teisybe demokra
tiškame New Yorke dažnai už
simerkusiomis akimis arTba 
šlubuodama keliauja.
Ir už darbą t&nka užsimokėti

Arba o.t jums Tammany ber
naičių rolė, kai norite geriau 
apmokamą džiabą gauti. Sa
koma, kad joks asmuo negau
siąs krutamu jų paveikslų ope
ruotojo laisnio New Yorke, jei 
nesumokėsiąs Tammany ‘ber
naičiams nuo $1,000 iki $2,500.

Apskatčiuojama, kad Ne\v 
Yorke per mdtus padaroma 
apie 150,000 abortų. Tai yra 
wc mauto ir ne jtisų biznis. Bet 
jeigu tas ar įeitas 'daktaras par
tenka bėdon, tai suprantama, 
kad jis neturėjęs tinkamų ry
šių su Tammany bernaičiais, 
arba pamiršęs, kad ir jie 'lau
kia sėkmingos operacijas davi
nių.

Demokratai tr ‘bankai
• Įi' ' j

Mes, cliičagrcčiai, nukent ėjo
me deltai bankų užsidarymo. 
WeTl, užsidarė bankų ji* Ne*w 
Yotke. Ir Vieno tokių bankų
— The Bank of United States
— $11'2,00(^000 dingę nežinia 
kur. (Reiškia, tniptičiuką ar
šiau atsitiko, nei kad ’SU ’ohi- 
oagiškio BaiUo bdnkais.

Reikia dar žinoti, kad šitie 
milionai buvo sudėti 400,000 
depozitorių didelėj didžiumoj 
darbininkų. Ir yra gerai Žino
ti, kad labai Žymių Tammtfhyi 
bernaičių buVo artimai sUsiry- 
šusių su tuo banku.

Drm^krdtai ir rrpublikoittii 
vieni kilų neatsvers .

Aukščiau paduota tik VtondS 
kitas pavyzdys iš demokratų 
šeimininkavimo New Yčrke^, 
didžiausiam Amerikos mieste,' 
kur jie yra pilni bosai. Bet b 
jų, manau, užtenka, kad feti-j 
prasti, jogei nėra skirtumo 
tatjp demokratų ir repubtiko-! 
nų praktiškos politikos.

Teisybe, šiandie siaučia de
presija, Washingtone sėdant: 
republikonų vyriausybei. &e-: 
mokratai gi trina deintis w 
džiaugiasi, kad ne jiems, o p< 
HOOVerjui tenka w Bonų Ar
mija kariauti.

a tas, kad pakalti

kad apie Walsbo kandidatūrų, 
Yiė neprisiminta.

Wėll, atrodo, kad žmogaus 
gabumai, jd švarumas ir pasi- 
fariiavimąs plačiajai visuome
nei lygiai nerupi demokratams, 
kaip nerupi republikonams. 
Aįfra, jei rupi, tai ’ffk tiek, kiek 
yra naudinga politikierių, kaip 
profesijos interesams. N.

---------r. --------- .T

Klaidos pataisymas

' Adv. Gh. P. Kai straipsny 
šeštadienio “Naujienose” (lie
pos 23 d.) įsiskverbė klaida. 
Ten buvo pasakyta: “Kodėl 
musų valstijos 53 senatoriai”..., 
o turėjo būti: “Kodėl musų 
valstijos 51 senatoriai”...

Faktas

fcfcAM STOktR

GRAFAS
Pertt A. PdfooJtf

DRAKULA
*

PrmtMton Doubleday, Dorsa S Co.

jam teks nustebti, 
pftUks per anksti, 
matyt, nepataisomas 
taburnis, vėl pradėjo* 'keiksmų 
litaniją, įvairių, įvairiausiomis 
kalbomis, o laibasis Vyras man
dagiai nusilenkė, padėkojo, ir 
pridūrė, kad mėgins nenusidė
ti jo geriems norams atvykda-* 
mas į laivą prieš išplaukimą. 
(Kapitonas, visas paraudonavęs 
iiš apmaudo, dar ryškesniais ir 
-daug biauresniomis kalbomis 
•išreiškė SfeVo jausmus, 'duoda
mas slrpfašti, kad jis nenori 
savo latve rišpaik^USiO, dvo
kiančio ’fhthtuzpdlaikto, neno
rįs SftVo luisto suteršti. Išklau
sęs kapitono plūdimas, laiba
sis, užklausęs, kur gali nusi
pirkti relkdlirigas ‘laivui blan
kas, nuėjo.

“Niekas nežinojo !kUr jis nu- 
viertam nerūpėjo 

Viši tutėjo

jeigu iš- 
Kapitonas, 

nepraus-

K

Dunojaus žiotis ir savo ranko
se turi miglas, kurias reikalui 
atėjus g^lės laisvai panaudoti. 
Btffihis laivas neplaukia labai 
greitai, Užtrunka ilgoką laiką; 
mes galėsime jį lengvai pasi
vyti, keliaudami traukiniais, 
šaiišŽemiu. Vienintelė musų 
viltis užtikti jį begulintį dėže-, 
je tarp saulės užtekėjimo ir 
saulėlaidŽio; nes tuo laiku jis 
negalės mums pasipriešinti, 
mes turėsime liuosas rankas 
ir galėsime su juo pasielgti, 
kaip mums atrodys geriausiai. 
Turime dar kelias laisvas die
nas, kurias galėsime praleisti 
ruošdami kelionės planus. Mes 
žinome, kur mums reikia trauk
ti, mes pasimatėme su laivo 
savininku, kuris parode visus 
reikalingus dokumentus ir raš
tus apie laivo kelionę. Dėžė 
bus iškelta Varbos uoste ir per 
dudta agentui, tyliam Ristik- 
sui, kuris turi Grafo igaliavi- 
mą. Tuo laivo savininkas ir 
užbaigia reikalą su musų prie
šu. Jis paklausė ar viskas ge
rai su ta garsiąja dėže, nes

i jeigu yra kas nors pavojingo 
ar neaiškaus, jis galįs telegra
fuoti į Varną. Bet mes atsa
kėme, kad Viskas tvarkoje; 
mes turime reikalą užbaigti 
be. policijos įsikišimo. Mes da
lyką turime užbaigti patys vie
ni ir savotiškai.”

Dr. Man Helsingtti užbaigus 
’pasttkdti apie dienos įvykius, 
paklausiau ar jis buvo visai 
tikras, kad Grafas pasiliko 
laive. ‘Jis atsakė:

“Tam patikrinti mes turime 
geriausius įrodymus: tamstos 
ipačios įrodymus, kuriuos pa
teikėte šįryt laike hipnotiško 
•transo.”

Nenurimdama vėl užklausiau, 
ar Ištikro buvo reikalas Grafą 
sekti, ries, Dieve, aš taip bijo
jau bdti palikta pati vieiia, 
be Junatano. Kur jie, ten ir 
įfe, niekuomet nesutiktą pasi
likti užpakalyje.

(Btis dangiim)
-.i— ■ -  . n <.n tfr i .fa •,«.! i...i»

ėjo, ir <hei 
kur jis trankėsi, 
fupintiš svarbesniais reikalais, 
ir šiuo kartu vėl naudotis ne
praustaburnio žodžiais, nes pa
sirodė, kad “Carieife Kumariną” i 
visgi negalės išplfetikfi, kaip 
tikėtasi. Skystų miglų juosta 
pradėjo slinkti nuo ‘Upės ir au
go it augo; ir netrtrktts sutirš- 
tėjušl, pasunkėjusi apglėbė lai
vų it Viską aplink. Kapitonas, 
žinoma, kaip paprastai, keiks
mais išreiškė savo jausmus, 
bet nieko nepajėgė padaryti. 
O vanduo, tuo tarpti, kilo ir 
kilo; visi kartu su kapitonu 
pradėjo nerimauti, ’kfld ftetfeks 
pasinaudoti potvyniu ir reikės 
išplaukimą atidėtu

Kapitonas bu(to nėla'bai SU- 
kalbamam ir draugiškam upe, 
kuomet vanftėiiiui baigus kilti, 
laibasis vyras lieptu užlipo į 
laivų ir paklausė, kur buvo, 
padėta jo dėže. Kapitonas at
šovė pageidaująs, kad jis su 
savo dėže ~ žinoma, čia jam 
reikėjo getokai, 
sukeikti — < 
nių ir degtų pragaro ugnyje. 
Bet laibasis vyras neužsigavo, 
su vįenU jūreiviu nuėjo į lai
vo Vidų, pamatė dėžės pozici
ją, ir, grįžęs atgal ant denio, 
valandėlę stovėjo pusiau pra
nykęs migloje. Tiek jūreiviai 

nes po to kaž 
kur pražuvo ir nei vieno ne- 
buW daugiau pastebėtas. Bet 
tiesų pasakius, niekas apie jį 
ir begalvojo, nes netrukus 
migla pradėjo tirpti, išsiskirstė 
ir 'ritas vėl pragiedrėjo. Mano 
drgagak- ji-vrie pasižymėjo tros- 
ktiliu 4r kipšbib, vėlntois iš- 
rrfaįfginta kalba, gardžiai pra
dėjo j^mktiSi kalbėdami apie 
kapitoną, kurio vartojamų žo~ 
d&ų iv kalbų skaičius tuo at- 
Vėjū beveik ^dvigubai padidėjo 
ir jfes sugebėjo mintis išreikš
ti labai vanadžiais žodžiais, 
kuomet ’uŽktetus’ęs į Vieną ir į 
kitą gdią upSt slenkančių lai
vų jurminkų, patyrė, kgd jie 
niekur 'nematė migĮos, rūkų ir 
"kad ji buvo užgulusi tik jo lai
vo, prieplauką. Laivas, vienok 
išplaukė' 4 su VOS ptahdėjiisiu 
atoslūgiu; {šįryt t jau btryo ga
ila toli prie upės ^fočfų. $a- 
bat gteičiau^ąi slenka at
vira jura. '■ : *. '.

• “Tokiu bridis fridno brangi 
ponia Mma, dabar kurį laiką 
galėsime ilsėtis, riės musų prie
šas plaukia jura, pakeliui į

reikšmingai 
eitų po šimts vel-

jo ir tėmatė,

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
^■•it......... . i; < 11 ................   Į...... .

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 e.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame- 
tiko j, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Sauga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5č kiekvieno.

ntts ant tos pačios šakos Vitui 
kitų jie neatsvers.

Dar vienas pavyzdys ir Už
teks. Hardingo admini^tradi1- 
jos taiku aliejaus magflatak 
reiptfblikonų pagelba, buvo su
manę Iškopti SūV. Valstijų 
aliejaus laukus, vertus 'dfttt- 
giau kaip $l'00;000į000, o gal Ir 
keletu Šimtų ttiilionų. Parimo* 
jimas išvilkta ąigŠtįn. Ir gal 
daugiausia $rhfne džiabe pasi
žymėjo vienas gabiausių ir Vie
nas ■ švariausių • demokratų 
soj šaly, senatorius Wal$h iš 
Montana valstijos. i
, Prezidento nominacijos^ kkn 

rios įvyko neužilgo po to, de
mokratai, rodosi, neturėjo fin*: 
kamesnio už AVsMrą kandida-i 
dato. O kas atsitiko? Gi tai,‘

“NAUJOJI BANGA” 
Atėjo piNttas fflntteris 
nigmy patahgnibB *Wtu- 
h leidžiamas Mt&raštis.1» ,.. l̂t.:i

Ml i i..........III Ii ^lii* i Al* IliM'MllMl

-“NAU
JIENAS* tite kam
po, kiii* parduodami lai- 
Ktaščiai. Pardavėjas lak 
krašč*« bus gatavas 
Jums patarnaut. Jisai 
teitai -stovi ne savo staa- 

bet Ju«i pato- 
įfujtfo 'ddtei.
' ii" ii i ~  ..Air, tį niiB -r .J.I—— ■■.■.■■.i/.   ,     

Garsinkitės “N-nose



Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai
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Lietuves Akušeres

Advokatai

MADOS MADOS

... Afc'11 Gy<l?t»)«l ILL,

Bombos teatrams

12935

Valandos nuo 10

per krūtinę

(Vardas ir 'pavarde)

(Arimas)
nūs

Jau 
nia

Skelbimai Naujienose 
duoda ’nauda aelto, 
kad pačios Naujiėfioš 
yra naudingos.

JOSEI’li ,1. GRISU 
Lietuvi. Advukato.suknelė, 

vua- 
vasarinės

randasi 6811 
tel. Hemlock

RMn 1113 
4411 
i I po pietų

anksti iš ryto dabar gali- 
Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

1646 W. 46th St 

'TelefYJAMi 

Boulevard 5205

Š413

Meras Cermakas 
siąs Europon

Vakarai* 2151 

ta** 8

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 tentų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.............
Mieros

SIUSKIT m 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Du Gary lietuviai jau 
nitoiiėi kaltinami mišo 

vę Doltono policistft

lomžo Lietuvos Moftės ir 
taip pertaria Lietuvos bankai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Pirklybos Ta 
rybai išakyta užsi

daryti

Merginos laimėjo kel 
naičių bylą

P-no fienošiaus Aptickoj 
2612 W. 71st Street.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo saro ofise patinusias, išiiputuiiaa 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v, 

' Nedėliotas nai 10 iki 11 
3343 Soath Hahted Street 

Tel. Bonfevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer

Valandos 11 ryto iki 1 ‘po
4 Ik 6 iki 8 Vak. Nedėliė 

iki 12 dieną,
Tėlephohaį dieną ir. naktį Virginia 0036

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatves.

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Cttoul 0765 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki $ 

NedeHoj patai tututį

Pasak kitų žinių policistaš 
Koeftecke pašovęs Burbų rytė, 
kai jis Burbų ir jo sėbrus už
klupęs gripuojant karų. Už
kluptieji vagiliai pabėgę it 
Koehecke prisibifoj’ęs jų keVŠ-

Dttokift HVb akis

Dr. A. R. BLUMENTUAL 
ČPTOMETRISY

. Praktikuoja virt žb m. 
*649 $. Athfahrf Avė.

V Tel. Būūteva'rd 6487

šiandie bus užvesta byla 
prieš Pasaulinės Parodos 1933 
m. viršilas teismuose. Byla 
bus užvesta todėl, kad 12 gat
vės niaudinės tapo išrenduotos 
privačiai kompanijai, kuri ima 
įžanga iš norinčių maudytis.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse Ir kokiame rei
kale viSUotnet riti lįži- 
ningafc ir nebrangu* tb- 
deb kad neturitoe iš
laidų užlaikymui įky-

Ofisas, ir, Akinių Dirbtuvi
756 Węst 35th St.

kampas Halsted St. 
_________15—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomii nuo 10/iki 12

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

liif S*. AWh Ct. 

telefonas

1 Cicero 3724

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albahy A v.

' Pbone
Hemlock 9252

rantttojafn.

Salsted St
Tel. CMurtfet 3398

6-9.

epuMfc 9600

Kendžių Krautuvėj, 2451 W 
69tk Street.

NAMIĖNŲ ADM.

tatyti di- 
Už tą pa- 
rtėžiurint

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Specialistas moterų, Vyrį, Vaikų it VWų 
{ chroniškų ligų .

Ofisas.
3102 So. Halsted St.

arti 3
Valandos:

7 iki 9 vakaro
šventadieniais 10-12 dieną

Bankas užsidarė, mote 
ris rasta paskendusi 

ežere

KN. J. ZOLI> 
Pigiausias Lietuvis 
Graboritis Chicagoj

Pėter Conrad
Fotografuoju jūsų ; na

muose arba studijoj
S. Wstėd St 

f XJWrti» Srūti.) 
Re*. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calnmet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos fa 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

[Acmc-P. 8 A. Photo]

Feldmaršalas Plumer, kuris 
staiga mirė Londone, Anglijo
je. Jis pasižymėjo mūšyje ties 
Ypres, Belgijoje, laike Didžio
jo karo. Buvo 75 metų am
žiaus.

DR. KARL NURKAT
». (NURKAITIŠ) 

Akiniai pritaikomi 
moksliški! budu

24M W. 69th St 
Tel. GrovebilI 2242

Rez. 6600 Soath Aitesian
Phone Prospect 66 5 9 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. 2. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. fj^stėd Street 
CHIC

Kaip vakar mero Cermako 
daktarai rengėsi turėti konsul
tacijų, kad išpręsti klausimų, 
ar mūro sveikata leidžia jam 
keliauti į Europą pasilsiui.

Jei (iaktarai rado, kad mero 
sveikata pakankamai stipri ke
lionei, tai jis išvyks gal dar 
ateinantį trečiadienį.

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 

apatt Icantadianio ir krwirtadunio

Ant Stando ant 6«3čios gatv 
prie Sacramento avenue.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį ekspliodavo dvi boili- 
bos prie Polka Bros, teatrų. 
Viena jų sprogo prie Dės Plai- 
nes teatro, o kita prie Pick- 
\vick teatro, Park Ridge. Ku
ris laikas atgal tų teatrų sąvi- 
ninkai, sakoma, turėję nesusi
pratimų su savo darbirtiukais. 
Bet nėra jokių įrOdynių, kad 
dėl tų nesusipratimų butų 
bombos ekspliodavusios.

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

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

Tel. West 2860 
Hamų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
Advokatai

Mferto Ofifa 11 V^. St
Room 905 T

Valandos: 9 ryto

Vakarais: -Uta:
4145 Archer i

Narni} TV1. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽIhhas Bfoftfen} 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St.» Rornn 1642 
Telepbone Randolph 6727 } r- ~ 

hotft

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o u>usų 

darbo busite užgadėdinti.
Td.’ Roosevelt 2515 atba 2516

2314 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Coūtį Cicero, III.
tek Cketo 5927

Ofito Ir Rtt. Tel. BonleVard 5913

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Hafitea Sts) 
Ofiso valandos nUo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rtz. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, ntfo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Dit VAITŪSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins ikių įtempimą, katilu eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių apteriiimo, h’ervUoturtO, skaudamą 
akių karštį-, nuimk kataraktą, atdtaiso 
trumparegystę ir toliregystaf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas dafaihal: sU elektrą, paro
dančią mažiausias klaidas. Spėriai? atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis 0agi»i sutartį. 
Akinių kainos per pusę fdgiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati- 
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Oforte BdukVard 7589

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 1b ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St 
Pbone Boulevard 8483

Tel. Yards 1829

UJKa VTa dJ&JKJN fiiK
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patylimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

TU. Roosevelt 7531

A. L. YUSKA
2422 Mofųtrertė Rd. 

j 67th ir Aftesikn AVe.
Telefdhft GtoVėhift 1595

VJanddl AtiO 9 iki 11 ryto, m ž-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlionu pagal itftitaritiią

LIETUVIS ADVOKATAS . 

2656 West 69 Street
Yelėphone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal tututį

K. G t) GIS
ADVOKATAS 

miesto Ofisą; 
127 N. Dlttrhofrt K 

Telefonas Centrd < 
Valandos: nuo 9 ryto iki 

Gyvtnim'b vieta 
3323 Soath Haljttd SrrM 

TA Boulevkrd 1316 
Valandos: .nito, 6 iki 8 vaL jkfrttviehą

John KtrthinskaB f t . • ’

Lietuvis Advokatas 
2221 WtBl 22Wd Streėt 

' Arti Drtvftt /St» 
Trtetonas Ctfmd 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Trys Gary jainmoliaiv kurių 
du yra lietuviai, priį»i|)hŽiDO 
nušovę Doltono miestelio nio- 
torc'iklinį policistų Marold 
Koenęeke, kuris juos buvo Su
stabdęs ir vežėsi į policijos 
stotį už pervažiavimų raudonų 
šviesų. Suimtieji ir bTisipAži- 
nę pl’ie žmogžudystės jaunuo
liai yra: Tony Burba, 18 m., 
1155 Van Bureh Avė., Gary, jo 
pušbi*olis Peter Piekeles, 22 m. 
ir Frauk PtiUti, 20 m., taip
jau iš Gary. - Ieškomas fr pas
tarojo brolis Morris Printi.

Pasak vienų žinių, Koenecke 
siištabdė keturias jaunuolius 
už pervažiavimų raudonų Švie
sų ir Tiėjyė jiems važiuoti į po
licijos stotį, nes ir dėl jų karo 
ėmęs abejoti. Tečiau j anuo-' 
liai bandę pabėgti. Tada jis 
pats įsilipo į jų automobilių ir 
pats ėmė juo važiuoti, Beva
žiuojant vienas jaunuolių, sa
koma, Burba, išsitraukęs re- 
VolVerį ir paleidęs į policistų 
kelis šūvius. Policistas suk
niubo prie valdomojo rato, 
bet. dar spėjęs paleisti kelis šū
vius ir pašauti Burbų, o ne
valdomas automobilis atsi
mušė į stulpų. Tada visi ke
turi iššoko iš automobilio ir 
pasislėpė artimame miške. 
Miškų greitai apsupo apie 200 
ginkluotų žmonių. TeČiaus 
Burba, kuris buvo pašautas, 
praslydo pro tų minių, bet ta
po suimtas pas daktarų, kur 
jis atsikreipė ieškodamas mė
lt ikalės pagelbos. Piekeles ir 
Printi tapo suimti daržininkų 
ties Calnmet City, kurie pas
kaitė juos už daržovių vagi
lius.

Du iš susitelkusių juos gau
dyti piliečių irgi lapo pašauti 
ir lengvai sužeisti kitų, kttric 
per klaidų įtėi*e juos esant 
gaudolnais policisto užmušė
jais.

seredoj, lie-
8 vali ryto iš na- 

Visų Šventų parapijos baž- 
Roseland, kurioje atsibus 

pamaldos iii vėliortio 
ten bus nulydėtas į šv. 
kapines
a. Simono Pilkio gimi-

Nona Tbome, 20 metų, 447 
N. Kostner avė., ir Ruth Sinut- 
ny, 18 metų, 4434 Nortb Kost
ner avė., megla loštį tenisų. 
Kad nebūtų karšta, jos dėvi 
trumpas kelnaites ir marški
nius. Prižiūrėtojams parko, 
kur jos lošia, nepatiko tokia 
uniforma.

Merginų byla atsidūrė pas 
teisėjų. Jos laimėjo jų. Bet 
parkų vyriausybė planuoja va
ryti byla aukštesniuose teis
muose.

293 5—LkgantiškJ išėjimui
Galima siūdinti iŠ lengvo batisto 
liaus arba kitokios lengvos 
materijos. Sukirptos mieros 14 
20. taipgi 36. ir 38 Colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnuroelytų pavyzdžių, prašome Iš
kirpti paduotą blankutę a!*hu pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę Ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašte ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dcpt., 1739 So. 
Hafcted St., CMcagO, UI. . '

gydVtgja^
O F I _ „

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nup » iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vai. rak, Nedaliomis pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

NAUJOS NAII.HE 
NV STOTYS

j. i>. WArrcffls 
ADVOKATAS

3|«6O s,

Tam tikro vyriausybės ko
misija įsakė uždaryti Chica- 
gos Pirklybos Tarybų 60 die
nų. Toks įsakymas duota dė- 
liai to, kad Taryba atsisakė 
tarnauti farmerių nacionalei 
javų korporacijai — farmerių 
kooperacinei įstaigai. Ši bau
smė Chicagos Pirklybos Tary
bai busianti dovanota, jeigu ji 
pakeis savo nusistatymų link 
farmerių korporacijos. Bet 
tas nuosprendis nėra paskuti
nis žodis susikirtime.

Našlė Mrs. Taylor ir jos 12 
metų sūnus (6937 Lakewood 
avė.) gyveno iš globos fondo 
padėto viename banke. Nese
niai tas bankas užsidarė, mo
teris ir sūnūs neteko priemo
nių gyventi. Moterį ir vaikų 
priglaudė gimines. Po to, mo
teris pražuvo ir dabar jos kū
nas rasta ežere.

DR. HERZMAN
: — IŠ RUSUOS

Gerti IhttiVhmt žinomšk 25 me
tui kaipo patyrft gydytojas, Chirurgai 
ir akušeris.

Gydo įtaigiai ir chtohtftai UgAi v)r- 
tų, moterų ir vaikų pagal naujauta 
metodui X-Ray ' ir kitokiu elektros 
prietaiiot.

.. Ofhab. Ir Laboratorijai
1025 18fh St., natoti Morgan Su 

Valandoi: nuo 10—12 pietų fa;
nuo' 6 iki 7:30 vai vakaro 

Tel. Ganai 3110 
Rėžidthdldl telrtč'nil

Hydt Pnk 6755 tn Cintrtt 7464

S. M. SKUBĄS 
Lkttivfo 

GRABORIUS IR BALSAMU0TOJAS 
Didėti it graži kotflyėia dykai

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Grairius it 
Balzamui tojas

Moderniška Koplyčia Dotanai 
Tariu automobiliai visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana A. Slakis
Sptciatistė Mottrą ir Vaiką Ligą 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lfefayettė 7337 
Rez. Tkl. Hyde Park 3395

SIMONAS PILKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie-' 

pos 24 dieną, 1 valandą po piet 
1 93 2 m.. gimęs Šiaulių apskr., 
Vaiguvos mieste.

Amerikoj išgyveno 5 metus.
Paliko dideliame nubudime ke

turias dukteris—Aleksandrą. Bro- 
nislavą, Michaliną ir Stefaniją, sū
nų Jonį ir žentus, brolio dukte
rį Petronėlę Šimaitienę, seseries sū
nų Briedelį. šeimyną Aleksandro 
Bagvilų ir gimines, o Lietuvoj 
moterį Rozaliją ir du sūnūs —1 
Juozapą ir Vincą.

Kūnas pašarvotas 
S. Campbell Avė., 
6416.

Laidotuvės įvyks 
pos 27 dien 
mų į 
nyčią, 
gedulingos 
sielą o iš 
Kazimiero

Visi a.
nes. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą 1r atsisveikirtimą.

Nubudę liekame,
Dukterys. Sūnūs, Žentai \ 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
Eudcikis, Tel. Yards 1741.

Victor Bagdonas
Perkradstbm rakandus pigiai į Vfr« mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą

CHAS. A. PEI’I’ER 
LIETUVIS ADVOKATAS

(O N. CtARK ST. . _ Retom 1205

ion Avė.
Arba: 186647th St. Uf. 8490 

Pagal sutarimą
i i a i - -'*•* - p, ........

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau ririkamą Vasarai suknelę. Di 
debs pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, mergincriiS ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tUGjaus.
Galima gauti Naujienose. 1739 South 
Halsted St.. Cftū»go, III.

DR. M. T. STRIKOLIS 
chlRUROAS 

A S:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
t > į

Liidotuviėse patarnau- 
ĮĮ^BK jtt geriau ir pigiau 

bėgų kiti todėl, kad 
2^4 priklaftsata prie gra- 

tsdirbystėi 
2 OFISAS:

MeW 66fe W- 18th Street 
Tel. Canal 6174

Oiate, ; SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tėh Victory 4088
... L.. ...... ..k -L ...

Seniausia ir Didžiausia
Lite T U vi V

GRABORllĮ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nusttebiirib publikų su savo neginto
mis kAinortiis už aukštos rųšies palaidojimą, Mės nieko 
nerokUojatne už atVežitną mirusio žinogattš ktino j musų 
ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui es?mt, mėsų automobilius atvažiuos { jūsų 
namus ir atveš j mūsų įstaigą, kur galėsite pk 
džiaušį pasirinkimą grabų ir kitų reikmottų ir 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėtu 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

fcUDEIKIS yra vienatimis lietuvių gnabdiius, kuriš 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDĘIKį pirm nėgū kreipsitės kur 
kitur. z

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

DUt/ii. Oliiat

4605-07 South Hermitagė Avenue'
. Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

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

Td. Umyette 4146

Pbone Canal 61.22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
* Valandoi: 1—3 ir 7-—8 ■» 

Setaforirit ir ffediltomii pagal intartį. 
Reiidenciįa 6628 So. Richmond Stedet 

Telefonai Repoblic 7868
4729 South Ashland 2 

CHTCAGO.njL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hfg 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki. 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietį ir itoo 7 iki 8:3u vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ištisų. 

Pbone Midway 2880

Telefonai Yarda 0994 , , „

Dr. MAURICE KARN
4631 South Ashland Atfthtu 

Ofiso Vklahdoi:
Nu6 10 iki 12 dieną, 2 iki 3, 'pb pftl 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Ttlrphohe Plazii 5200

Cfceto 1250
. — A,:,,.- ,

l«mlock 81S1

A S. NARES 
GYDYTOJAS îTc^RURGAS 

2420 Mdrdtiffi* Rout

12, 7—9, Antradienj

Dearborn 7966 
i .4 po piftų

ir Kttv.—6 iki 9 VaL

Lietuviai gydytoji _ 
Dr. Vihėeht C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

__ Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utatoitok^L Ketvetgaii fe
2416 W. Marquette Rd. Mi WeittrnAt 

iPhonė Hemlock 7828
PahtdčbaJl. h

1821 So. Haleted. Streeį

įVertctt

i iki
Įin.Oh i'.i'-ir ..HiAiili',

Graboriai

Valšnd&i 9 
Ketvirtadienį Vakarai! pagal rtlitarimll

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street



Tarp Ghi&agos
H a ■ aLietuviu

v
■T! - ~ ff MTi T • TP i ■■ I Į M .■ ———————1

Bankas užsidarė
arba

K4 Aš NUGIRDAU IR
PAMAČIAU

I
Bričporto lietuviškame beiz- 

mante guli senbernis, spjau
dosi ir savo likimą keikia: 
* — Norėjau į Lietuvą važiuo
ti. Tėvai seni, brolis skolose, 
sesuo kraičio laukia, o aš da
bar čionais skausmuose rai
tausi ir velnias žino ko lau
kiu... Kad nors daktaras atei
ty-

Senbernis atsikėlė, priėjo 
prie šėpos išsiėmė bonką na
minės ir pradėjo didelį darbą 
dirbti: įpilti į stikliuką jam 
nevyko, nes rankos drebėjo 
kaip apušės lapai... Iškrito 
bonka, naminė išsiliejo, o mu
sų prieteliaus akys iš kaktos 
išlindo...

Daktaras atėjo apžiūrėti li
gonio. Čionais nieko ypatin
go: išsipagiriosi ir viskas tvar
koje. Žinoma, reikia vaistų; 
aptiekorius sutaisys, ne labai 
brangus, imk po šaukštuką 
kas valandą kol nusiraminsi. 
Ir, žinoma, daktarui užmokėti 
pinigų nėra —daktaras pa
lauks. ką-gi dauginus jis pa
darys.

Senbernio draugas pasakė, 
kad bankas gal dar atsidarys. 
Bet kad jau telefonus ir pini
gus, sako, išvežė.

Vienas banko viršininkų, sa
ko, suraminęs senbernį:

Jonai, nebijok, išvežė, tai iš
vežė, ale kitų pinigus. Tavo 
pinigų nė cento neišvežė... Jo
nas atsigulė ant pilvo ir už
migo.

II
Labai taupus senbernis tik

tai vėlai vakare sužinojo, kad 
musų lietuviškas bankas užsi
darė. Žmogus jisai labai pa
prastas, be darbo, be biznio 
(jau biznį pardavė), žinoma, 
be galo susirūpino — kas-gi 
nesusirupins šitokiu įvykiu?

Musų tautietis ištraukė porą 
burnelių atlešiuoto spirito. Pa
rėjo į ten, kur dabar gyvena, 
išsitraukė iš po lovos savo 
smuiką ir vidurnakty pradėjo 
grježt ir dainuot: “Bankas 
užsidarė, bankas užsidarė’*, o 
ant plonųjų “Neatsidarys, o gal 
atsidarys”.

III
$ ■

Geras buržujus ir geras žmo
gus, kuris visiems aukaudavo, 
pasijuto keblioj padėty: nėra 
pinigų, o čia reikia renda mo
kėti, jau butlegeriams kaltas 
už du kenu ir dar kostumeriai 
nemoka, o banke turi pinigų, 
bet bankas užsidarė. Vadina
si, pradėjo gert, uždarė saliu- 
ną ir akyse viskas susimaišė:

mato visokių žalčių, gyvačiii 
ir velniu...

Draugai apleido, pažįstami 
nepaiso, o kaimynai patys sa
vo bėdas naminėje skandina. 
Reiškia, taip sakant, riestai. Ir 
nuvažiavo musų kaimynas į 
amžina atilsi... k v

IV

Pusėtinai padykusi musų 
apielinkės biznieriaus žmona 
ašaromis pusiau raukšlėtą vei
dą plauna. Atvežė dreses, bet 
pinigų nėra: kaip čia dabar 
pasirodysi bankiete...

Vyras gieda visiems žinomą 
giesmę “Bankas užsidarė”, o 
jo parinko advokato kancelia
rijoj pasirašė ant didelės po- 
pieros ir užtraukė linksmą 
dainą “Laisvė atsicįarė”. X.

B Kinderiuiei pa
daryta operacija

Liepos 4 d., Saint Bernard 
ligoninėje, prie 63rd ir Ilar- 
vard, padaryta skubi appendi- 
citis operacija Bridgeporte ge
rai žinomai lietuvaitei pan. B. 
Kinderiutei. Pan. Kinderiiitė 
toj ligoninėje ruošiasi prie gai
lestingųjų sesučių.

Ligonė dar nėra visai pa
sveikusi, bet tiksi vėl grįžti 
prie darbo už savaitės kitos.

Rožių žemė
Rodosi, gyvename civilizuo

tame pasauly. Taigi turėtu
mėm mokėti elgtis žmonių 
tarpe ir kitų teises pripažinti. 
Bet yra žmonių, kurie jų ne
pripažįsta.

Štai draugija surengia išva
žiavimą. Koks Pilypas iš ka
napių išlenda ir prašo išvažia
vimo gaspadorių leisti jam 
pardavinėti surius. Gaspado- 
riai aiškinasi, kad jie savo sū
rių atsivežė.

Tas žmogus, pardavęs savo 
surius, sau ir pelną į kišenę su
sikraus, gi draugijai nė cento 
neteks. Tuo tarpu draugijai 
kaštuoja surengti išvažiavi
mas, reikia mokėti už vietą, 
tenka garsinti. Be garsinimo 
juk publika nesusirinks.

Kada išvažiavimo gaspado- 
riai atsisakė leisti vienam Pi- 
lipui iš kanapių surius parda
vinėti, tai jis pasišalino smar
kiai supykęs.

Man jau ne kartą teko ma
tyti, kaip komunistai daro biz
nį, kada kitos draugijos su
rengia išvažiavimą. Mat, drau
gijoms pavyksta sukviesti žmo
nes, o komunistai stengiasi 
plepėti ir daryti biznį iš kitų 
parengimų.

Darbų nesidaugina. Dar 
minias darbininkų turi mai
tinti labdaringa įstaiga. Val
gyti duoda du kartu dienai, 
bet pernakvoti vietos neduoda. 
Sako, kad gali gulėti lauke.

Dabar oras ne šaltas, rodosi, 
galima butų nakvoti ir lauke. 
Bet tie nelabieji uodai tai su
krimstų darbininkus. Man ro-
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New York. —; Bendras vaizdas New Yorko pasilinksminimų centro Coney Island, kurį sunai
kino gaisras

Chesterfield Cigare* 
tų Radio Programai

Kas vakarą, išėmus sekmadienius, ly* 
giai 10 valandą, Eastern Daylight Sav- 
ing Time, visu Columbia Broadcasting 
System tinklu, Ligger and Mayers To
bacco Co.. išdirbėjai Chesterfield Ciga- 
retų, duoda gražius radio programus 
kuriuos pildo geras Chesterfield orkest
ras ir geri dainininkai ir dainininkės. Pa
siklausykite jųl

Pirmadienio vakare programą duoda 
Bosivell Sesesrys ir Chesterfield orkestras.

Antradienio vakare — Alex Gray ir 
Chesterfield orkestras .

Trečiadienio vakare — Ruth Etting 
ir Chesterfied orkestras

Ketvirtadienio vakare — Bo$well Se
serys ir Chesterfield orkestras.

Penktadienio vakare — Alex Gray ir 
Chesterfield orkestras.

šeštadienio vakare — Ruth Etting ir 
Chesterfield orkestras.

SIUSKIT FEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonės ir 
pataria Lietuvos bankai

CLASSIFiED ADS.

dosi, kad pirma reikia pasiųsti 
nakvoti lauke pašalpos teiki
mo bosus, o paskui, kai jau 
bosams patiks, tai gal ir darbi
ninkai pasismagins nakvoti 
lauke.

Juk ir mokykloj pirma mo
kytojas paaiškina ir padaro, o 
tad liepia daryli mokiniams.

Kenčia nemažai vargo žmo
nės dėliai Bailio bankų užsida
rymo. Ypač kenčia tie, kurie 
turi notas ant trumpaus laiko. 
Tas laikas pasibaigė., o notos 
tebėra bakse. Tos notos dar
bininkams tai kai]) kokios bak
terijos: jos kainuoja dieną ir 
naktį. Bailias bus ilgai dar
bininkams atsiminimu, kaip 
apdovanotojas notomis. R.

Garsinkitčs Naujienose

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI.yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.*
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Aurora, 111. — Lakūnas William G. Swan mėgina naujos 
konstrukcijos lėktuvą

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Labai Švelnus
nūs mišinys parlnktinio alfe* 
jaus, švelnaus ulesuso, rinkti
nių kaiušinių, retų prieskoni ij. 
Sumaišytas mažom! Isriutb.-- 
mis dėl geresnio skon'c.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser. 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit JI J

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Lietuviams atosto
gauti graži vieta

Antanas žekanis yrą išgyve
nęs ilgą laiką North Sidėje ir 
turėjo daug draugų ir pažįsta
mų ne tik North Sidėje, bet ir 
visoje Chicagoje.

Užėjus blogesniam laikui ir 
sumažėjus darbams, jisai nu
sipirko farmą iš 109 akrų. 
Prie fanuos yra geras vanduo 
ir gražus miškas.

Pirmutiniai naujoj vietoj Že- 
kanį aplankė Rapalai Ivanaus
kai, abudu pusbroliai. Vienas 
jų turi bučernę adresu 2801 S. 
Union avenue, kitas — bučer
nę adresu 2519 W. 43 Street.

Nors pp. Ivanauskai neilgai 
buvo minėtoj fannoj, bet jiems 
ji labai patiko. Dabar abiejų 
Ivanauskų moters su vaikais 
išvažiavo į Žekanics farmą.

Kalbama farma randasi 220

mylių tolumoj nuo Cbicagos, 
prie Pana, III,, miestuko. Ke
lias nuvažiuoti labai geras. 
Tad patarčiau ir kitiems drau
gams ir pažįstamiems nuva
žiuoti ten aplankyti savo gerą 
draugą, ba jisai, gyvendamas 
Cliicagoj, netingėjo kožną vie
ną savo draugą atlankyti.

Kurie nuvažiuosite, busite 
patenkinti. Žekanics adresas 
yra toks: Tony Žckanis, Route 
1, Pana, III. R. E.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradini 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnj 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių jgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. pz OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: ,

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE £

672 West Madison Street » i
■■ •; . ■ ■ . ■ . i - . •

Financial

SKOLINAME PINIGUS .$100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

MADOS MADOS MADOS

2789 —- Naujos mados vasarinė suknelė. Bile materija tinka šiai suknelei. 
Galima pasisiūdinti iš'lengvos lininės materijos arba kitos nebrangios, bovelninės 
materijos, kuri dabar yra labai,madoj. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krdtiiię.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyždžių, 
įrašome iškirpti paduotą bįan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reįkia adresuoti! 
Naujienos, Patterą DepL, 1739 

z So. Ealsted StM Chicago. UI. 
t

------------------------------------- s.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siusti man navvzdi No ..........— ____

Mieros
r * 1

.........:.....------ per krutinę

/ _
(Vardas ir pavardė)

A.

(Adresas)

.........'--T''

(Miestas ir vata.)

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
Tik O3C

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

MOTERYS LE™\VA 
Pasidaryti

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

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

- YRA
Pinigų

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Business Service 
________ Biznio Patarnavimas _ 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimas na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RĘSTAURANTAS randasi 150 kam
barių hotely, gera vieta dėl Pasaulinės 
Parodos. Mainysiu arba priimsiu part
nerį moterį, gerą vyrėją.

8 So. Canal St.

PARSIDUODA bučernė stt mažu na
mu. Lafayette 8780. ,

BIZNIS SU NĄMU_
Parsiduoda namas su* bizniu LuncH 

Room. Arba vien biznis. Labai geroj 
vietoj, prie pat dirbtuvės, ant 74 ir 
Paulina St. 7359 S. Paulina St.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 

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

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

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas, 
naujai ištaisytas. Pigi renda. < 

5604 So. Nordica Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui___

PAAUKOSIU naują cottage 
arti gražaus ežero. 48 mylios 
į šiaurvakarius. $680. Lengvi 
išmokėjimai. Rašykite Box 
1452, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Telepbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė.
CHICAGO. ILL.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile 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. 

,4 v - -
SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba iŠrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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

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

TEL. ROOSEVELT 8500




