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Auga judėjimas per 
Lietuvos ir Lenkijos 
demarkacijos liniją

- Klaipėdos ginčas ir Dancigas 
prisidėję prie Lietuvos-Len
kijos susiartinimo

Kaunas, liepos 25. —. “Chi
cago Tribūne” korespondentas 
Dcnald Day paduoda žinių, 
kad “Lietuva ir Lenkija pasi
rašė paliaubas ir atidarė de
markacijos liniją judėjimui.” 
Tautų Sąjunga buk įsakiusi 
abejoms valstybėms atidaryti 
pienas ir jos tuo reikalu pasi
rašiusios sutartį.

Pastaruoju laiku judėjimas 
per sieną buvo gana didelis. Iš 
Lietuvos j Vilnių buvo nuvykę 
skautai, mokiniai, ėtc. Šią va
sarą, be skautų sienų perėjo 
ir Lenkijos ir Lietuvos politi
niai vadai, vykstą pasimatyti 
su savo giminėmis.

Permaina i Lietuvos nusista
tyme į Lenkiją atėjo su nepa- 
sekmingu Klaipėdos ginčo pa
sibaigimu. Lietuva pamatė, kad 
vargu jai pasiseks asimiliuoti 
Klaipėdos vokiečius. Klaipėdos 
klausimas Lietuvai yra tiek 
svarbus, kiek Lenkijai Danci
go. čia ir yra bendras ryšys 
tarp abieju šalių.

Kaune ir Vokietijos ir Rusi
jos diplomatai smarkiai prie
šinasi Lietuvos Lenkijos susi
tarimui. Vokietija siūlanti Lie
tuvai naujus ūkio* produktų 
kontigontus,. Rusija^ _ didina 
transitą į Klaipėdą ir naudoja 
Lietuvos geležinkelį gabenti 
savo produktus į Vokietiją. 
Abejos šalys grąsina Lietuvai 
ekonominiu boikotu, jeigu ji 
mėgintų susitaikinti su Lenki- 

’jh. Dėt fiprš judėjimas per de
markacijos’': ’ liniją ir padidėjo, 
normalių santykių grąžinimas 
dar tolimas.

2,000 policistų prieš 
marguojančius dar

bininkus
Meksikos Miestas, liepos 25. 

Meksikos Mieste {vyko para
das 6,000 darbininkų, kurie 
protestavo prieš valdžios įsi
kišimą j streikuojančių gatvia- 
karių konduktorių reikalus. 
Laike parado < gatvėse patrolia- 
vo virš 2,000 policistų.

Argentinos radikalų va
dai tariasi

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 25. — Sekmadienį Buęnos 
Aires įvyko dviejų radikalų 
partijos grupių konferencija, 
tikslu suderinti skirtumus, dėl 
kurių partijoje įvyko skilimas, 
palengvinęs konservatyvams 
1980 metais įsteigti diktatūrą. 
Konferencijoj dalyvavo abiejų 
grupių vadai, buvęs preziden
tas Yrigoyen ir De Alvear.

Chicagai ir apylinkei Tederą- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus 
su griaustiniu, kiek šilčiau; 
vidutinis pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 69- 
89 laip.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 
8:18. .....................

Lenkija varosi prie 
nepuolimo sutarties 
sudarymo su Rusija
Varšuvos vyriausybė rimtai 

skaitosi su dabartine situa
cija Vokietijoje

.. n • i

Varšuva, liepos 25. — Nu
gąsdinta paskutinių įvykių Vo
kietijoje, Lenkija skubu pasi
rašyti nepuolimo sutartį su 
sovietais, kad užtikrinus bent 
savo rytų sienas nuo puolimo.

Lenkija dėjo pastangas susi
tarti su Rumunija, kad ne
puolimo sutartys su Rusija 
butų pasirašytos vienu laiku, 
het Rumunijai besiginčijant su 
Maskva dėl Besarabijos, Len
kija nutarė nelaukti.

Dar Rusija ir Lenkija nėra 
galutinai susitarusios dėl kai 
kurių menkesnių sutarties 
punktų, bet tikimasi, kad ga
lutinas dokumentas bus pasira
šytas dar šią savaitę.

Rumunijos spaudžiama, Len
kija prižadėjo sutartį nerati
fikuoti, iki Bukareštu i nepasi
seks su sovietais susitarti.

Socialistas Maurer 
pradėjo savo kam

paniją
Newark, N. J., liepos 25. — 

Newarkan atvyko socialistų 
kandidatas j vice-prezidentus 
ir Elizabathe pasako kalbą ati
darydamas savo rinkiminę 
kampaniją. Šiandien Maurer 
kalbės Newarke, trečiadienį 
Kearny, ketvirtadienį Patter- 
sonc ir penktadienį Nonvalk, 
Conn.

Al Smith Į fed. re
konstrukcijos korp 

pirmininkus?
Washington, D. C., liep. 25. 

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Hooveris rengiasi paskirti 
demokratą A. E. Smith fede- 
ralio rekonstrukcijos korpora
cijos pirmininku. Tos korpora
cijos pirmininku buvo Charles 
G. Dawes, kuris rezignavo ir 
grįžo į Central Republic Ban
ką Chicagoje. Al Smith savo 
laiku buvo New Yorko guber
natorius ir kandidatas į J. V. 
prezidentus.

Nepasekmingas vetera
nų maršas į Baltaji 

Namą
Washington, D. Č., liep. 25. 

Progresyvių bonų armijos ve
teranų grupė mėgino surengti 
demonstracijas ’ prie Baltojo 
Namo, kur gyvena prezidentas 
Hooveris. Apie, du bliokus nuo 
rūmų policija veteranus sulai
kė. Įvyko muštynės, po kurių 
policija suėmė 6 veteranų va
dus. Tarp jų buvo John 'Pace, 
kuris jau kartą buvo areštuo
tas už neramumų kėlimą.

Planuoja Britų Imperi
jos banko {steigimų
Ottawa, Kanada, liepos 25.— 

Britų imperijos ekonominėje 
konferencijoje iškeltas visos 
imperijos banko steigimas, ku
rio tikslas bus stabilizuoti vi
sų imperijos šalių valiutas. Ry
šy su tuo banko steigimu iš
keltas ir sidabro remonetizaci- 
jos klausimas.

[Acme-P. 8$ A. Photo]

Bažnyčia prie 'Armstrong upės. Laike potvynio vanduo išplovė jos pamatus. Nuo potvynio nu
kentėjo apie 1,000 Fayette ir Kanawha apskričių III. gyventojų.

Leipzig’o teismas 
atsisakė išpildyti 
Prusą reikalavimus

Atsisakė uždrausti Von Pape
nui eiti Prusą komisionie- 
rifius pareigas

Leipzig, Vokietija, liepos 25. 
Vokietijos aukščiausias teis
mas atsisakė išpildyti Prūsijos 
reikalavimą uždrausti (injunc- 
tion) federalės valdžios kanc
leriui Franz1 Von Papenui kiš
tis į valstijos reikalus. Atsisa
kymą teismas pamatavo argu
mentu, kad Von Papenui už
draudus užimti federalės val
džios komisijonieriaus Prūsijai 
pareigas, autoritetas Prūsijoje 
pasidalintų tarp jo ir praša
linto ministerio kabineto.

Prūsija kreipėsi į Leipzigo 
teismą, kuomet Hindenburgas 
paskelbė dekretą įvedantį dik
tatūrą Prūsuose ir paskiriantį 
Von Papeną komisijonierium. 
Nuo savęs Von Papenas pa
skyrė Esseno .majorą Franz 
Brachtą Prūsų diktatorium.

Nežiūrint karo stovio pa
skelbimo, /Prūsijoje ir kitose 
Vokietijos dalyse politinės 
riaušės tebeeina, nors užmuš
tų nebuvo. Sužeistų priskaito- 
ma apie 35.

Berlynas, liepos 25. — Vo
kietijos kancleris Von Papenas 
šiandien pareiškė, kad pasku
tiniai įvykiai Vokietijoje ne
turės jokios įtakos į reichsta
go rinkimus. Jie įvyks paskir
tą dieną liepos 31. Taipgi iš
reiškė įsitikinimą, kad karo 
stovis Berlyne, ir Brandenburge 
bus greitai panaikintas.

London, Anglija, liepos 25. 
Paskelbta, kad Vokietija suti
kusi prisidėti prie' Franci j os- 
Anglijos draugiškumo sutar
ties, su išlyga, kad sąjunga 
lies vien tik Europos reikalus. 
Prie sąjungos prisidedanti ir 
Rumunija.

Sovietai praplatino ko
operatyvų teises

......

Maskva, liepos 25. — Mask
vos vyriausybė paskelbė dek
retą, kuriuo praplatinama Ru
sijos kooperatyvų teisės. Koo
peratyvai dabar galės pirkti 
žalią medžiagą be jokių tarpi
ninkų ir už nepriklausomai nu
pirktos žalios medžiagos pada
rytus produktus imti atatin
kamas kainas, sulig pačių koo
peratyvų nuožiūra.

Mirė aviacijos pionie
rius Santos — Dumont

Rio De Janeiro, Brazilija, 
liepos 25. — Sao Paulo mieste 
mirė Alberto Santos-Dumont, 
kuris pasižymėjo kaipo aviaci
jos pionierius. 1898 metais 
pradėjo darbuotis aviacijos sri
tyje. Buvo 59 metų amžiaus.

Federalis reservas 
turi $942,000,000 
aukso pervirši

Washington; D... C., liep. 25. 
Iš federalio reservo sistemos 
mėnesinio raporto paaiškėjo, 
kad jo bankuose yra susikro
vęs $942,000,000 aukso pervir
šius. Iš tos sumos J. V. iždas 
pasiskolino $650,000,000 bė
gantiems reikalams, tarp jų ir 
bedarbių šelpimui.

Gandai apie Meliono 
rezignaciją
r r ■■ _| ur' ■" J ' •

Washington, D. C., liep. 25. 
Melionui išvažiavus į J. V. iš 
Anglijos, kur jis ambasado
riauja, Anglijos spaudoje pa
sklido gandai, kad Melionas 
rezignuosiąs ir išvyko atgal į 
Washingtoną norėdamas įteik
ti savo rezignaciją. J. V. užsie
nių departamentas, tačiau, pa
skelbė, kad Melionas atvyko 
pasisvečiuoti.

Prasidėjo Airijos — An
glijos muitų karas \

Dublin, Airija, liepos 25. — 
šiandien įėjo galion Airijos 
parlamento priimti 100% mui
tai ant Anglijos importų. Ang
lija irgi paskelbė panašius mui
tus, kuomet Airija atsisakė 
mokėti jai priklausančius že
mės mokesčius.

Italija slaptai statosi 14 
karo laivų

London, Anglija, liepos 25.^— 
Anglijos spaudoje pasirodė 
pranešimai, kad Italija jau per 
kurį laiką slaptai statosi 14 
naujų karo laivų, kiekvieną po 
6,000 tonų įtalpos.

Ir Hooveris prarado 
turtus

t

Washington, D. C., liep. 25. 
“Fortune” mėnesinis žurnalas 
paskelbė, kad prezidentas Hoo- 
yeris, 1914 metais turėjęs '$4,- 
000,000 turto, dabar teturi tik 
$700,000. ■
: v ’-'.ę . ■ • Z . \ ■ •.. v

Hitlerio-junkerių 
suokalbis užgrobti 

, Vokietijos valdžią
Hitleris numatytas kancleriu, 

o Von Papen Prūsų ministe- 
riu pirmininku

Berlynas, liepos 25. — “Mes 
tik gardžiai nusijuokiame iš 
reichstago rinkimų komedijos. 
Mes, kurie esame išsilavinę val
dyti, vakiysime Vokietiją ir 
toliau, nekreipdami mažiausios 
domės į balsuotojų masę” — 
taip pareiškė ‘vienas įtakingas 
junkeris-militaristas, dabarti
nio Von Papeno ministerių ka
bineto rėmėjas, komentuoda
mas apie liepos 31 d. įvykstan
čius Vokietijos rinkimus. Kad 
jo žodžiai turi gilesnes reikš
mės parodė susektas junkerių 
ir hitlerininkų slaptas suokal
bis, kurio tikslas buvo pagrob
ti Vokietijos valdžią į savo 
rankas.

Kaip praneša kai kurių laik
raščių korespondentai, Hitleris 
susitaręs su Prūsų dvarponiais, 
kad jo partijai laimėjus rinki
mus, Hitleris busiąs Vokietijos 
kancleriu, didžiumą kabineto 
vietų teksiančios - junkeriams, 
o Von Papenas busiąs paskir
tas Prūsų premjeru. Dabarti
niam militaristui apsaugos mi- 
nisteriui gen. Kurt von Schlei- 
cher Hitleris atiduosiąs savo 
ginkluotų burių kontrolę. To
kiu bųdu, Schleicher, kontro
liuodamas reichswehrą (armi
ją), policiją ir 400,000 hitleri
ninkų, savo rankose turėtų di
džiulę jėgą.

Anot junkerio barono von 
Lersner pareiškimo, Von Pa
penas stengiasi sudaryti koali
cinę partiją — ,iš centristų, 
nacionalistų, junkerių ir hitle
rininkų, kad užtikrinti sau 
premjerystę.

Italija keis ambasado
rių J. V.

Rymas, liepos 25. — Prane
šama, kad Mussolini planuoja 
atšaukti Italijos ambasadorių 
Wųshingtone, N. G. de Marti
no ir jo vieton paskirti Ber
nardo Attolica, dabartinį Ita
lijos atstovą Maskvoje.

Uniontown, Pa.; liepos 25.— 
Apleistose Nellie kasyklose už
tikta trys skalynų užgriūti la
vonai, (Patyrinėjus pasirodė, 
kr<d tai buvo bedarbis W. Shi- 
rer ir du jo 8—10 metų sū
nus. >

Lietuvos Naujienos
Išieškos prieškarines 

skolas
Kaunas. — Naujajam finan

sų ministerijos juriskonsultui 
p. Indrišiunui pavesta sudaryti 
naują įstatymo projektą iš gy
ventojų prieškarinėms skoloms 
išieškoti.

Greičiausiai šis įstatymas 
pradės veikti dar šiais metais.

9 žuvo komunistų su
sirėmimuose su po

licija
Havana, Kuba, liepos 25. — 

9 asmenys žuvo (daugumoje 
policininkai) ir 55 buvo sun
kiai sužaloti, kuomet keliose 
Havanos miesto dalyse įvyko 
bombų sprogimai ir policijos 
susirėmimai su sprogimų kal
tininkais komunistais. Raudo
niesiems vadovavo Esteban 
Delgado, kuris irgi žuvo nuo 
policisto kulkos. Havanoje pa
skelbtas karo stovis.

Brazilijos sukilimas 
plečiasi

Buenos Aires, liepos 25. — 
Iš Brazilijos gauta pranešimai, 
kad Sao Paulo valstijos suki
limas prieš federalę valdžią 
plečiasi. Prie sukilėlių priside
dančios šiaurinės ir pietinės 
Brazilijos valstijos. Sukilėlių 
armija, sakoma, gerai discip
linuota ir priskaitanti arti 100,- 
000, >

Gronau išskrido iš Gren
landijos :.

Ottawa, Kanada, liepos 25. 
Vokiečių • lakūnas * Gronau 
skrendąs iš Vokietijos į Chica
go 10 vai. ryto išskrido iš 
Grenlandijos salos, traukdamas 
į Labradorą, iš kur tęs kelio
nę toliau į Chicagą.

“Gaza” “sausoje” Amerikoje

Sandusky, O., liepos 25. — 
čia randasi didžiulis vynų ir 
šampanų sandėlis, priklausąs 
Homellio vynų firmai. Jame
randasi virš milijonas butelių 
įvairių brangių , gėripių, kurie 
tačiau paudojami tik medika- 
liams tikslams. /

........................... ■— ....................... ....... i ■iiir-niw»W i

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

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

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

. per Bremen. * t * >
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre .
' ' ' ' ' '' ‘ \ ' Z'' '

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 s iki i val.

Schreiberio direkto
rija atleido Klaipė

dos mokytojus
Grąžino į jų vietas mokytojus 

iš Vokietijos

Klaipėda, liepos 7 d. — Pa
tirta, kad Klaipėdos krašto di
rektorija atleidusi iš vietų di
džiausią dalį jaunųjų moky
tojų, kurie šį pavasarį baigė 
mokytojų seminariją ir buvo 
įstatyti mokytojų kandidatais. 
Tokiu btidu tie jaunieji moky
tojai liko be vietų. Į tų apleis
tųjų mokytojų vietas direkto
rija jau išstatė svetimšalius 
mokytojus (iš Vokietijos).

Vokietijos laikraščiai jau ži
no pranešti,- kad dar šią savai
tę jvyksiąs labai svarbus kraš
to seimelio posėdis. Posėdyje 
direktorijos pirmininkas dr. 
Schreiberis darysiąs platų pra
nešimą apie krašto ūkišką ir 
politinį padėjimą. Ta proga jis 
smulkiai išpasakosiąs Simai
čio direktorijos darbus. Lau
kiama esą, kaip rašo Vokieti
jos laikraščiai, kad seimelis 
didele dauguma nutarsiąs Si
maičio direktorijos narius pa
daryti atsakomingais už kraš
tui padarytas žalas. Vieną di
delę “neteisybę” Schreiberio 
direktorija , jau atitaisiusi, bū
tent atšaukusi atleistuosius 
mpkytojus Vokietijos piliečius 
atgal į jų vietas, kol jų daly
kas busiąs galutinai išaiškin
tas ir išmokėjusi jiems' pri
klausantį atlyginimą pagal 
teismo nutarimą ’ už! tą laiką, 
kada jie nebuvo tarnyboje.

,< ’žili’li Ij i j • ’ i i ;< i

Gaisrininkai vandens 
.. nępriteko : . >

LT'įhiA** si
Šiauliai. 2 d.; liep. užsidegė 

pil. Andrulienės daržinė. Gais
rininkai supylė į ugnį atsivež
tas dvi stktiLidš; vandeKių^bet 
gaisro tas jncnuslopiuo/i o kol 
gaisrininkai t; j pilnomis stati
nėmis vėl atidardėjo, liepsna 
spėjo persimesti į .gretimo gy
venamo namo stogą ir. jį užde
gė. Gaisrininkai greitai. , vėl 
vandens pritruko, supylę jį į 
'daržinę ir namą,. bet;. neužge
sindami nei -vieno, . nei; antro. 
Tik susipratę panaudoti gesini
mui miesto > sodne i esantį van
dens baką, pagaliau vargais 
negalais gaisrą A t Jįkyįįąyo/ bet 
daržinė sudegė yisilkai,’ o na
mo — stogas. Nuostolių apie
8,000 litų. . , , , •
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SLA. 37to Seimo De
legato užrašai

Vos šiandien, bevartydamas 
drabužius, radau kišenėj savo 
“locna” ranka užrašytus tūlos 
SLA. 37to Seimo užrašus. Ne
žinau, kiek jie bus pageidau
jami laikraščio skaitytojams. 
Bet kad daugelis delegatų ir 
korespondentų rašė apie Sei
mą daug ir visaip, tad “tokiu 
spasabu”, anot gerbiamo tau
tiečio Birštono, ir man norisi 
savo “voŽnas pastabas špžnai-i 
minti visiems”. 1 <

Mėtote, dalykas prasidėjo Ši
taip: Buvo tai biHelio 26 d. 
arba, kitai]) sakėnt, pagedėlio 
rytas. Nes aš ir mano kūmas, 
geras tautietis, buvom atvesti 
labai slaunaus musų tautiečio 
pono Račiūno. Jis, kaip žino
te, runijo į prezidentus. Bet 
padaręs sgodą su ponu Gegu
žiu, jis nuo prezidento čino at
sisakė. Tiesą pasakius, tai he- 
taip svarbu, nes yra nesvarbu 
nė kaip ir kur mes katras už- 
girtiėm. Tačiau svarbu, kaip 
ir kur gyvenam.

I I HĮI," !■!"»’IŲR'I J . 1 1 . ............ ................................. ....

žni ką žinojo npfe, jžtfo stovį, 
bet antrasis paMr’rįAė dideliu 
žinovu ir įrodė ličbom, kad 
4% cehto yra neiškoFektuotą 
už procentų procentus. Kilo 
dėl to daug sujudimo, bet pa
galios nutarta, kad tokių vož- 
nų ličbų daugiau ttecitųotų, 
neš Viši ktėtėgiVtni pradėjo 
shdOšti, b Bašinskas Mvo pa
prašyta baigti savo raportą, 
Da skaityta eilė įvairių rapor
tų, bet kad aš ir mano kūmas 
mažai ką galėjom suprasti, kį 
tas viskas reiškią, tad nuėjoni 
byfcb išsijiferti į beismiirttą.

IV
Birželio d., kaip ir pa

prastai, suširihkOm, ro^os, vi
si į svetainę. Susėdom veni 
pb dešinės, O antri po kairei. 
Sekretorė gana nobažnai per
šaukė visų pavardes ir viskas 
buvo gerai.

šai, kokie ten socialistai, mums , 
Už jai akis Hiėd !

Kaip aš, IAi|5 ir nmbb kubias, 
sutihknin, kad geri&bsiė btiti 
bė tcdnstitucijdš. gnk
da^i t^lp, kaip hbti. Žlbre- 
kitę, Stalinas taip valdo Kusi- 
ją, hąjiją, 'o niiisį
Smetona valdo Lietuvą. Ge
gužis gali valdyti SLA., kaip 
kqd jis valdo jį jau apie še- 
šioliką metų, mažai ką paisy
damas apie kokias ten kd'nsti- 
tucijas. RfeHda pasakyti, kad 
tos višOš konštihičijos ko
kių VeO ’deOibkmtfškų IdOjty 
išmista, kimių šftVFs ttiųpdftfta 
pritaikyti įMČ taištih^ 'dlk-! 
tatuVoš. į

T’1-----;---- r* • •.. •
(jfaįįifcb lĄjbeveftA. Toks šiur
pulingas 
mas. B<

tus, tartum bala, vietomis da-bendrojo sluoksnio, bet, rodos,
dar štiiMai beįlaiką. fem'eftta- libai užverstas uolienų medžią-
• • »v 4« '* r.w !. . •' | y ’ • • ate •’ Ą k •jame urvo pakraštyje buvo 
griovis, kuriuo lėtai tekėjo lyg 
ir gelsvas, labai nešvarus van
duo. Viętorpis šitas griovis pla-

ga ir susiaurėjęs. Anglies 
sluoksnis tik apie trijų pėdų 
storumo.

(Bus daugiau)

.j darbo žmogaus liki- 
et staigiai bliksterėjo jo 

galvoje kitokios mintys: Antano. 
žimoiią ir Y^W-. Reikia jai pra
nerti. Eidamas namo, užėjo 
kmimm ir juodais

Išrašė Anta-j

Gailėjosi Rbkks geVo diWgo; 
bet syleite dtežteltaįlb Wvtaje 
mintis, kad šitame pačiame ur- 
ve saKta Wu JŪtndUMh 
dirbti.

*»»».,užraše »nva- 
tavtatt.tate, Į.teteiki, Intel Jte'Atttatete fote®-,

teta .telikti W te ^te- m

>

Daktaras
Kapkonat 

Pasaalihfamre kare

WISSIG,
Specialistai ii 

Raiijbi

YRA 
kraa-

įteigi ve, a§ ir mano kum aš 
atvykom į lietuvių sitizinų 
svetainę, susėdom visi paret- 
ku ir netrnkiis pradejom Sei
mų. Nieko sau, sėdim ir 
klausom. Vienas atsistojęs po
rina, kitas, žnočinasi, porina, 
tik pajutau, kad mano tautie
tis iš Brooklyno, ką “šakar- 
marus” pardavinėja, stuktelė 
į pašonę ir liepė kelti rankų. 
Aš ir mano kuinas da nuo Ki- 
tajaus vainos žinojom koman
dų, tad momentaliai viską at
likom.

Prasidėjo kalbos, kad toli 
delegatai buk negerai atvažia
vę j Seimą. Kaip jie važiavo, 
aš nežinau. Tik vienas apy
jaunis vyrukas atsistojo ir kal
ba: “Gerbiamieji, čia yra po
litika, jie manęs nenori priim
ti į Seimų todėl,; kad aš per
daug žinau.” Man kvoštelėjo 
j galvą, kad tai turi būt mo
kytas žmogus ir moka ličbas 
rokuoti. Tai^tokiu spasabu jį 
ir nenorima jsilęisti į Seimą. 
Po to, tokiu pat spasabu, mes 
priėmėm ir 14 kuopos delega
tus, suvis nepaisydami ką ten 
konstitucija sako, kad jie yra 
nelegališki, nes esą skolingi 
Susivienijimui. Kas čia mums 
darbo, ką jie skolingi, arba, 
kad mes laužom konstituciją. 
Mums net advokatai patarė, 
ka'd mes balsuotum už priė
mimą, tat ir balsavom. O juk 
ponai advokatai žino ką daro, 
ar ne? ;

ten iš Waterburio spėėialę kb- 
inisiją patluinočyti apie tai, 
kaip AžunariS su DėVeniu ap
gavo SLA. Pild. TarFybą ir iš
viliojo iš SLA. iždo $25,000. 
A'dv. K. Lukošius skaitė ilgą; 
ilgą rdštą, Jrodydamdš, kad 
Susivienijimo prez. S. Gegužis 
nieko apie tai bežinojo. O I)e- 
venis labai gerbęs p-lę P. Jur- 
gcliutę. Tas, taip sakant, bu
vo viskas tvarkoj, dr n'ė? Tik 
ve nelabasis pagundė Devenį 
pabėgti kur ten į Ncw Yorką: 
Ir kuomet sp'ccialė komisiją 
pasiuntė reikalavimą, kad p-Ie 
Jurgeliutė su pagema New 
Vorko policijos pagautų DeVe* 
n j, }tri ji to nepadarė. Mano
ma, kad Devcnis bijo labai 
kalėjimo, todėl jis pats į kai 
Įėjimą ir neHorįs eiti. Ot ma
tote, kokie prasti popieriai!

Gerai, kad mūšų didis tautie
tis Tareila rekomendavo 
mums visai užmiršti tuos $25,- 
000, nes Devenis yra greitesnis 
už Lukošių ir tokiu spasabu 
Devenio negalima pagauti. Ad-J 
vokalai Olis ir Bordenas tvirj 
tino, kad Devenis esąs labai 
greitas, ir jo Lukošius pagauti 
negalįs, ir kad todėl Pild. Ta
rybos tie nariai, kuriuos juo-* 
du pirmiaus stengėsi apkaltin
ti, dabar yra nekalti.

od6s, ligas, žaizdas,, reumatizmą. gUVos skomui, skausmui nuga- 
•ka’įdejfmą ir pad^tingįs ligas.

galėjo jus išgydyt, ateikite eta ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja.a>er daigelį .metą ir iigydl tuk^ančius ligonių. PatarimasOpfsO JVALAJ&OS: Kasd& niro 10 valandos ryto iki 1 
Valandai ir hUo 5-8 valandai va k re. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wrtt 215 S t._____ kampasK^eeler Avė._______ TtL COtarford 5573

tfeteteita
ika- 
eik

Vii h
Sesija dešiilMa. Viškdš kaip 

ir š'csijOs'e. Jpkr-i
miabsin ktasitas
p. Vijiko kabdidnlutos ntayė- 
timd į Št/A. Sekt, litedą. čiU' 
mus gabįs “a d vokalai nuro
dė, kad pagal kobštihiėiją į). 
Vinikaš hėttm'ėj'o teisės ii^ilidli 
sekretoriaus vfetą, Ules Jfs lu'0 
laikii da nebuvo SUvi'eįiytiį 
Valstijų piliečiu. Mat'olė, ČIA 
ipes pasinaudojom sau rfeikn-i 
lingu pUnktU koUštildcijds, b 
po tam betrukus įneš sbtam- 
peiU bą kAs kohšlitVrėijoe mums 
netiko. Tdi protas, tai gdl>U- 
mai! •

Dabai’ jau einame prie Til
domos l' t^yboš ri’ikir.m. Kn 
daugi n es trečiadienio vakare 
laikėm, kaip kad mano kurna: 
sako, kdknsą ir ten išrinkom 
SLA. prezidentą Gegužį, o mu
sų jaunuolis Bačiunas, kuris 
visą laiką su savo adjutantais 
agitavo prieš Gegužį, bet dą- 
bar apimtas patriotizmo ir tė
vynės meilės (kad išgelbėti S. 
L. A. nuo internacionalistų), 
atsisakė nuo kandidatūros ir, 
kaip geras politikierius pada
vė ranką Gegužiui ir apkabi
nęs pabučiavo jį, tai sakrfu, 
lįęt sugraudino mane!

“Koks tąi sielos pabučiavi
mas!” sušnabždėjo man į ausį 
mano kūmas. ,

“Tai]),” sakau.! “Bet to tau
tiškas patriotizmus reikalauja. 
Supranti,” sakau, “nutarta, pa
daryta ir pasibučiuota. Žinok, 
kad visa tai ne veltui. Einant 
politikos keliu, visa tai turės 
būt sugrąžinta ir da su maga
ryčiomis.”

“Žinai ką, kūmai: tie visi 
žmonių balsavimai, tas visas 
demokratijos ir fraternalizmo 
principas mums vikai nesvar
bu. Jeigu Lietuvoj Smetona 
pagelba keleto smurtininkų 
mokėjo nuversti Lietuvos žmo
nių išrinktą valdžią ir save 
padaryti šalies amžinu prteži- 
dentu ir diktatorių, tai po šim
to pypkių, kodėl mes negalime 
padaryti tokiu pat keliu artiži- 
nu prezidentu S. Gegužį? — 
sako mano kūmas.

“Taip, taip kūmai!”
“Tokių spasabu aš daug ži

nau ir ličbom viską įrodau.”
Gaila, labai gtiila, kad nies 

heprašalinom adv. K. Gugio iš 
iždininko vietos ir nepadejom 
į jo vietą miišų didėlio įtarift- 
to TareiloS. Taip pat negar
bingai pralošem ir “Tėvydeš” 
redaktoriaus vietą. Bet dar 
BtdgiaUš išėjo SU apšvietoš ko
misijos vietomis. Vienok mes 
laimėjom įkišdami savo gar
bingą vyrą Ginkų, kuris ne
moka nė skaityti, nė rašyt, į 
skundų, stovio ir apeliacijos 
komisijos vietą. Viskas, matot, 
atsiekiama, jeigu tik pavai’toji 
gerai sugalvotą . skymą. Taipj 
mums Dičvė ‘paįeįc; lauksime 
kito seįmo.-

/ .į’LA. 37-ifo seimo deleg
i . u

tas bbtei; 5Ž ’t&-
tį.teį. tei h tau
te®OįŠfe.
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Rusiška ir Turkiška Pirtis I 
DOUGLAS fcATHS

^51*4'6 W. ^OOSEVELT ROAlį)
ajti 8L Louii AVe. Trf. Kedzie SVOt

Va n oi, lįttąųs h druskos vanos. 
iwfmmfng jsool.

.■ RNriffka ir turkUka pirtis tnotrrfmi

........  ............................. ’ - t , - - - ’ i Į -

fcėtaft titaiėjb. Vdk btaVo jau 
tatateitesi, ta šttateitrškinti. 
Vžtefee jfe frtetyte Uolą.

i wii ir
Už 

An
tano fcftš jis ne- 
žft»?iū. UŽ 'Sielio
tafete VM&i w MujU įurš
tai... ftoit

tei'oja ictaHtaį it-

H Ita&nv, O*, te teif-. 
teteki teftta. štertfcte ėMte; 
už kurį kompanija nemota. 
koks pAvojuš, kai viVŠiij galvos 
kabo didėlis akmuo? Gal būt ge
riau, Rokai, kad šan^’ėšP'ėj Vie
toj gautum darbą..

Durnai praretėjo. Antanas 
gręžė kitą šk^dę, <y fedkas l'fod'a- 
vo karą; Trys stori stulpai, ku
riais buvo paremta dalinai at
plyšti s uola, pradėjo braškėti. 
Antanas su Kokli pastatė dar 
du stulptis, stiVarč šiinkiu kuju 
kylius ir vėl dirbo kaip pirmiau.

—Aš jau degu knatą.Bėk, 
Rokai.

Rokas ėmė bėgti, o paskui jį 
ir Antanas. Bet Antano batas 
užkliuvo už stulpo. Jis parpūd- 
lė. Vos spėjo atsistoti, suvis iš
šovė. Bdišiai Stipri oro banga, 
pilna mažų fr Midelių anglies 
šmotų taip • smarkiai trenkė 
Antaną į du greta Sustatytus 
stulpus, kad jiSfVisąs— ištiškb..

Rokas, kaip paprastai, skersi
ny j urve Antano laukė. Bet šį 
kartą jau nebesulaukė... Nusi
gando. Per tirštus, karštus du
rnus bego ieškoti, bene rasiąs 
kelyje suklupusį,ąrba šūvio par
trenktą. Nebesurado... Nubėgo 
darbavietėn. Troškino jį sun
kus dUmši, per kuriuos jis dak 
nieko nemato J Apgraibomis 
ieškojo Antano. Dešine ranka 
pajuto ką tai Šiltą ir šlapią. 
Takėlė ranką arti Akių— visa 
kruvina. Nukrėtė jį aštrus šiur
puliai:.. Stulpai smarkiai braš
kėjo. Nubėgo Rdkaš pagelbbš 
šauktis. Sbbėgo dlahįriah mainiė- 
rią. 'Praretėjo diimai. Tarp 
smūlkių ir stambių anglies šmo
tų’ gulėjo žmogaus kuifo dafys... 
Vienbj btivo kraujo bala, kurios 
foną ‘Sudarė plonas Anglies dul
kių sluoksnis... AtŠjb iu Vyrai 
su naščiais. Surankiojo Antaną, 
sudėjo ailt Paščių it hėŠė į 
bendrąją hrvą; Ant to paiio ta
ko, Antanas per penkis metus 
vaikščiojo;., dėl Sakęs ir kkvo 
šeimynėlės Šviesesnius ateitta 
rumus štatė.i. dabar vAtVėjiOpr'd’ 
naščius jo krAujaš-..

« M. «ėjo. ’ 
į kad

nebedirbsiąs, ir prašė, kad rū
pestingiau paieškotų Antano 
kūno dalių, mes matęs batą ir 
už anglies šmoto lyg ir kyšojan- 
čftis pirštus.

—Gerai, Aferai, —pasakė bč- 
sas.—- E'fk namo! Kitus dirbs.

Rokas, betgi, namo nėjo. Ieš
kojo darbo kitur. Gdvb, tačiau, 
tik po dviejų savaičių taip Va- 
dibamojė ‘čiopoje”, čia giliai 
žemėn leistis nebereikėjo. Pa
eiki varšhag kitas bendri! urvu 
po kalneliu, ir jab angliakasyk- 
loje. Kokui čia teko dirbti pir
mame iš eiles urve. Tai žemas, 
hboiuįnių, kaip stogas, viršum, 
labai drėjgriaš ir šalta urvas. 
UrvO viršų, arba lubas, sudarė 
heštiprbs Gdiiėhų sluoksnis, vie- 
tomis su dideliais plyšiais, iš ku
rių varvėjo šaltas ir drumzli
nas vanduo. Kai ,kMę dideli , uo
lienų šmotai dalinai atplyŠę nuo

mnimisminiiiiim

PRANEŠIMAS
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Justin Mackiewich, Mortgage Banker
—IR— j ....

b. L. K. dcdimfiYO Building & Lo'an Ass’n.
Ofisai tfersdkefe iš 2342 SoUth Leavitt Street į naują ir di
desnę, moderntškesną vietą j

2324 South Leavitt Street
Kampas 23rd Pjace.

Patarnausiin savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarta
jam MORGIČIŲ REIKALAMS, perkirti Ir parduodant morgiČiūs, skoli- 
nam ant pirmų morgičių. »

Katrie turite pirkę morgičius iš uždarytų bankų, krėpkites į musų ofi
są, nies esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolcktuot: nuošim
čius ir sumą. .

Spulkos Serija prasidėjo nuo liepos 1, 1932,. dabar gajjrna prįsirašyti ir 
visi mokesčiai spulkos narių priimami šiapie ofise. z ( t /" . .

JUSTIN MACKIEWI6H
2324 S. Leavitt Si. Canal1678-1679

... . ...CHfCAGO. ILL. ; .
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Susirinkom po piet, susėdom 
Vėl į krėšlus, klausom, klau
som, kaip daugelis delegatų 
kalba ir vieni antriem liežu
vius rodo. J. Grinius, kontro
les komisijos narys, sėdi prie 
stalo ant steičiaUs ir sako, kad 
tur^s kokius dokumentus už 
ančio. Bet musų slaunus prez. 
Gegužis pasako, kad jis už sa
vo ignoranciją negali bUt kal
tas, ir jei kas jį norėtų apkal
tinti, tai jis Seimą tęs kad ir 
kelias savaites, bet kaltu likti 
nenorįs.

Na, gerbiamieji, pamanykit 
rimtai: ar galima dabar po ši
to viso da tęsti dalyką ilgiau, 
kuomet niekas iš esančių kal
tininkų nenori prisiimti kal
tės? Pagalios nesirado Seime 
irė tokio žmogaus, kuris butų 
pasisakęs, kad jis kaltiiiibkaš 
pražudjme SLA. $25;000.

' vi .
Pradėjom sesiją devintą Bir

želio 24 d. Viskas padaroma, 
taip sakant, kas tik reikalinga. 
Nusiimam kepures, ŠusWah4 
ir klausomės. Prezidentas Ge
gužis sako, kad reikia apsvar
styti ir pataisyti ttdrš kai ku
rios konštitūcijos dalys. B'et 
sakykite, gerbiamieji, kam ta

Air.

ru-e- . <

0 pi’ie io, me$
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PKOBAK
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DOUBLE 
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ACTINC

Nebeteko feokąs geriausio ša- 
Yo draugo. Ir loįcla ųęišreišfeią- 
ma mirtis! Pradėjo kilti jo kal
voje mintys^-, kad ir gyventi

suteikia 
ba

Vakare nies turėjome kitą 
s kodą, kur apie įntštuzinis ad
vokatų mums aiškino, kad ci- 
cilikai nori užimti Seimą ir vi
są SLA. Yimtihgai adv. Olis, 
ličbdm įrodė, kdd raudonųjų 
yra labai daug ir jie gali vis
ką laiiuėli, jei tik įneš heapsi- 
žiurėslfti. < O mes da nito pra
loto AntanaAičiauš laikų atsL 
menaiii, kaip ‘sakydavo kuni
gai iš ambonijos, kad cicili- 
kai yra bedieviai ir jie, o ne 
kas kitas nuveHė Rusijos čftš 
corių nuo stoto, o dabar, to
kiu spasabu, nori nuversti mu
sų tautos vadą Smetdną ntfo 
lietuviško sosto. Adv. Raste
nis aiškino, kad ir jis labai 
gerai pažįstąs eičiliktiš, Bes da 
ne labai tolimas laikas, kAi 
jis pats bilvęš cicilikti. O štdi
Neblogai atrodanti lei(|ė, advo-| konstitucija reikalinga? 
kate šalnienė, pasisakė, kad ji tik tam, kad mes turėtumeni 
taipgi buvus socia)istė, bet'dėugiau ginčų? Juk męs pfr- 
kuomet ji. likus advokatė ir mose seimo dįėnose patrem- 
kuomet jos biznis idealo nebe- Įpėin kohštitUciją, priimdami 
reikalauja, tad ir ji patarė,'14tos kuopos delegatus ir p 
kad mes visi, taip sakant, sti- Olį, -t- iš kokios ten negimu- 
kintume Už gerus idlikieČiuš. šjo's. kuopos. O įitie io, me$ 
Da daug buvo čia kalbėta, ket Jąii hušitarem ahą vakarą, kad 
jfis visko nebešjtejau ližtišyli. j.viąbdtihų balsavimų suvis nei 
Tiek tai padaryta naudos per sftukysim, bet viską darysiįtt 
porą dienų.

III

IKNF1
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NEDELIOJ
” A ■ JI- JKfRugp.-Augusi 14

kaip mums geriąu patinka. Na; 
ir kiiomet mes norim- taip di- 
rytL kad musų partijai butų 

Birželio 22 d. iždo globėjai, geri aus, tai mes susiduriam su 
davė raportą apie SLA. iždu * tokiais ten konstitucijos 

jų, matyti ma-’punktais ir po to musų priė-

skutimos 
haniie

(I'ROftAK 01.Aut')

PaiUbtkite. puikiu fei-

s:n S" o*

e
A VB. ir 79 ST.

bus Puikiausias, Tertiykite tolimesnius pranešimus.
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GARANTUOTI
GARSINTOJAI

čia jus rasite firmas, kurios 
įvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

NO RM ALI S PI RKI MAS AT VES MUS ATGAL (GEROVĘ 
Čia rasite parinktų sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų para
mos. Jūsų patronavimas ir rėmimas šių firmų bus įvertintas

PASIŽYMĖJUSIOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Urnoktl 

MAŠINISTU AMATĄ
Tool and Die Maklng— Automatic Screw 

Machines.

ISmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rą darbą ant moderniAkt} mažinti. Be kny
gų. Geriausia prirengimas už žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankyki! 
į mokyklą, ar rašykite dėl nemokamo ka
talogo.
ALLIED SCREW MACII1NE CU.

524 West Monroe St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jūsų orderis bus be atidėliojimo

Great Lakęs College

—k.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.

: b ' ' . j . ji; 1 . j

Pirkit* tiesiai i* *ttrbtnv?« už ekonomi
jos kai h A*.. Vtrti ruMų m»d »2>flO ir angft. 
Matrosai. aloaujinainU Plunksnos atnauji- 
namoA /Afrpkpkyltit | '.irtum sankrovų, 
pamatykite puipą, pzekrs. pastebėkite mu
šti kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

’ Te). -NORMAL 1300.

*

Western Coal
& Supply Co.

Kokybė—Patarnavimą*—Svarumas 

ANGLYS. MEDŽIAI. KOKSAI.
• LEDAS 

Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

» J. H ;
Patys > pasalinkite skausmus ir kentėjimus 
nuo Dirglių. Pilvo Skaudėjimo. Žyvatavl- 
mp.'Kytltiilių, Mėnesinių Periodinių Mė- 
flunglM, T vaftoįmvi ’ MEIJ^K’M STOMACH 
DKOPM. Jie taipgi stimuliuos skilvį ir 
pagelbsti virškinimui. Per GO metų 

• Ix*mk»‘'s Stomaeh Drops pabalindavo skau
smus pilve ir viduriuose. Gaukite ftiamiii* 
txmR(l_rr J»Mirliintnko.

Dr. H.C. Lemfce Medicine Co.

------------- . .pfl. J,........    . .. , ---

Lemont Dairy Co.
Augštos Rūšies

PIENO’ produktai
Riebus Piehas ir Smetona

Pienas yra geriausias maistas dėl 
Greitas pristatymas.

VkHOLEMALE Ir RETAI!.

visų.

1527 Flournoy St
CHICAGO, ILL .

Midvvest* Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
Namų Pakėlimas, Karpenterystė, 

Pilim b i ilgas, Apšildymas
Namai pakeliami 8233 Ir augil. Cemento 
pamatai. (mokėti, llkiiHlm* lAmokėjl- 
maln , ■■«:) j

ApHkalCItivimnl mielai sutelkiami. Vi
sas ilnrbns atliekamas ekspertų.

6254 Š. Ashland Ąve.
Tel. GROVEHILL 0300

1' ’ ‘

Yra smagu musų skaitytojams, ypač 
musų jaunimui — berniukams ir mer
gaitėms, 
College, kuri randasi 6429-6443 She- 
ridan Road. ši kolegija su dideliu šta
bu patyrusių mokytojų, dabar pasiūloj 
jaunuoliams-ems nepaprastą progą pa
siekti puikią profesiją būtent aptieko- 
rystės ir radio darbo.

Aptiekorystės skyriuje, jaunuoliai-ės,, 
po priežiūra kompetentiškų mokytojų 
yra į trumpą laiką nuodugniai priren
giami prie aptiekonąus pagelbininko eg
zaminų. Patogumai studentų pamokos 
yra duodamos po piet ir vakarais. Pil
nas kursas kainuoja tiktai $35.

Greta ■ daugelio kitų kursų, Great 
Lakęs College pasiūlo radio darbo kursą, 
taikomą tiems jaunuoliams, kurie yra 
rimtai pasiryžę siektis gerai apmokamos 
radio profesijos.** Tas kursas butų nau
dingas visiems, kurie dalyvauja lietuvių 
radio programuose. Pamokos yra duo
damos radio ekspertų visose su radio su
rištose strityse.

Platesnių žinių apie Great Lakęs Col- 
lege ir jos teikiamus kursus galima gauti 
arba asmeniškai atsilankant į kolegiją, 
arba rašant augšČiau minėtu adresu, ar 
telefonuojant Briargate 4727.

rekomenduoti Great Lakęs

ši kolegija su dideliu šta-

840 W. 31st St
Tel. VICTORY 1143

DREXEL ICE CREAM CO.
Išdirbėjai ir J Urmininkai

Tyro Skanaus Ice Cream
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Specializuojamas aptarnavime
Piknikų—Bankietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė.

ir

APTIEKOS MOKINIAI
Kodėl nepadidinti savo 

uždarbio dabar?
Patapkite registruotu 

Aptiekininku
Me« Kalime prirengti Jus prie pagelblnln- 
ko egzaminų, kas tuojau, pakels Jusų 
algų. Pilna, mokslas tiktai 930. Kleaos 
rytai., po plet Ir vakarai.. Ateikite, rą
žykite ar telefonuokite.

GREAT LAKĘS COLLEGE 
6429-6443 Sheridan Rd.

Tel. Briargate 4727

TIKTAI
« I .00 

įmokėti

TIKTAI 
30c 

| SAVAITĘ

Mm pristatysime | Jūsų namus ar ofisą 
Si stebėtiną radio, Midfret didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU TOLUMU.

Specialiai irengtas dėl policijos pasau
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Be Red 
Tapė. .

. Keino *14.06 Pilimi.
Jūsų kreditas yra geras.

S H O R E RADIO STORES
1242 S. HALSTED CANAL 2178^

Atdara vakarais ir Dedėliomis. t

BRIGHTON COAL CO., Ine. 
ANGLYS, MEDŽIAI, 

KOKSAI
Parduodame tiktai augščiaip 
sios kokybės.anglis, iškastus 

iš geriausių kasyklų.
t * * •

Užsakymai telefonu Lafayet- 
te 9456 bus greitai išpildytįiį 

. /K:.. ji'-; J '■ ” :;'••• \<

3719 Sc. Kedzie A ve.
Tel. Lafayette !Mj(>

DABAR YRA LAIKAS
’ M O K I N T I S

(.ROŽES KULTŪRĄ ar 
BARBER1AV1MĄ

Naujas trumpai* kursas 
leis užsidirbti* algų I 
tris savaites. Musų 
visuomet priein a m a s 
regullaris kursas leid
žia uždarbiauti besi- 
inoknant.

Dvi mokyklos Ctiicagoje. Viena už pus* 
kainos. Ateikite, rąžykite ar gaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. t N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6303......

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

Telefonuokite
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St.

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

Iii. ir S. E. Missouri valst* nuo 40 iki 
600 ak., su triobomlg. $26 už akrą ir 
aug.; arti miestų, mokyklų, bažnyčių; 
geriausia Žemė: geri marketai ir (rane- 
port.; 1/4 cash, likusius pen 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bodus ar i nior- 
gičius, kaipo (mokėjimą.

III.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1600 W. Dlvlsion St., Chicago,

DUMAN ROOFING CO.
Ekspertai Stogų Dengėjai ir Bičkų 

Darbo Kontraktoriai
Žvyro stogai, asfalto stogai, 
water proofing, gatavi stogai. 
Ekspertų taisymo darbas. Apskai
čiavimai mielai suteikiami.
Malevos.—Jus 
iki 30% kada 

jums
3541 So.

Tel. YARDS 0385.

sutaupinsite 25% 
mes parduosime 
malevų.

Halsted St.

GREENHUT & CO. 
t ■_ . - 

Mes Parduodant už Pigiau

SIENOMS POPIERA. MALEVOS, 
1IARDWARE

Duteh Boy Mhlte Lead g0.36 už 100 av.
Sienoms Poplera. dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos Ir borderls pilnai, 07c.
•

3 sankrovos

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Ąve.
9238 Cottage Grove Avė.

....................... - ■ ■ - - --

M1DWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

įmokėti, $2 i savaitę
Pilnai iikkrcdituota

$2

Ncrth Wabash Avė.
7-tiis atigštas.

CHICAGO, ILL.

5
Kesner Bldu.

-4

KOKYBĖM PRODUKTAI PER VIRA 30 
M E T Ų 

Mes visuomet parda
vinėjome tik geriau
sias kokias galima 
gauti prekes. Musų 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada jus norite 
MOLTO, APYNIŲ, 
BOTTL1NG R E 1 K- 
M E N V, CORDIALS 
ENTRAKTU, PRIE
SKONI V ar VYN
UOGIŲ KONCENT
RATŲ. pirkite ėia, 
kur Jus tikrai gau
site pilnų vertę už 
Jūsų dolerj.

RA8MINT 
BEVERAGE CO.

»40«—07 Archer Avė. Tel. Vlctory <1617 
............ .................... . ................

prova 
musų

pagal

rytą, pusryčius 
draugas į teis- 

teisėjui apie

Central Farm Sales 
Corporation

Atėjus sunkesniems laikams žmonės 
pradeda gryšti. į farmas, kur gyvenimas 
yra pastovesnis ir labiau užtikrintas. 
Žmonės teiraujasi kur geriau pirkti far 
mas. Central Farm Sales Corporation 
1660 W. Division St., tel. Humboldt 
7764, atstovauja didelę gyvasties ap- 
draudos kompaniją ir pasiūlo farmas Illi
nois ir S. E. Missouri valst., didumo 
nuo 40 iki 300 akrų, su triobomis, arti 
miestų, mokyklų ir marketų. • Farmos 
yra geros, bet jos pasiūlomos už labai 
žemą kiekvienam prieinamą kainą*. Kor
poracija sutinka priimti kaipo {mokė
jimą už farmą, Chicago Real Estate bo
nus ir pirmus morgičius.

Verta kiekvienam pasiteirauti apie šias 
farmas ir Central Farm Sales Corp. mie
lai suteiks kiekvienam, platesnių žinių, 
kas tik kreipsis prie jos asmeniškai laiš
ku ar. telefonu.

BARTA &LEJCAR
Pirmiau buvę Barčai and Barta

Wholei*alc Ir Retall Pardavėjai

Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie
noms Popieros ir 

Vąrnišių
1923 Blue Islancl Avė, •

Tel. CANAL 401)8
3354 W. 26th St.
Tel. ROCKWELL 1740

OAKRIDGE
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 

Po pilna Amžina Priežiūra, 

žemos kainos. ,

Jus esate kviečiami atlankyti Oakridge ir 
apžiurau Jų nepaprastą gražumų ir Įren
gimą.
Roosevelt Road. 1/4 mylios I vakaru. 

< nuo Manhelin Road, IlillHlcle.

Tel. Miansfield 9578

MES GALIME UŽTIKRINTI JUMS...
VISKĄ KO JUS REIKALAUJATE Iš BANKO

STIPRUMAS —Šis bankas yra kontroliuojamas Pullman Car 
& Manufacturing Corporation kuri valdo 95% pagrindinio ka? 
pitalo.
3% PALŪKANŲ ANT VISŲ INDĖLIŲ
ČEKIŲ SĄSKAITOS PRIVILEGIJOS- -už kurias ima
mas tiek mažas atlyginimas, kokį leidžia ekonomiškas reikalų ve
dimas. .
patogi Vieta —pusė bloko nuo Illinois Central Stoties 
ir Cottage Grovc gatvekarių. Užtektinai vietos parkinimui.

Kapitalas $300,000.00 Perviršis $150,000.00

Pullman Irus t & Savings Bank
lllth Street prie South Park Avenue

n inkus, gavęs žinią, nieko ne
laukdami nuvedė vieną kar
vę užstatui ir parsivedė musų 
draugą namo sykiu pusry
čiams ir pietums. Ta 
prasidėjo garsi žuvies 
(byla), deliai kurios
draugas išleido daug pinigų, 
ieškodamas teisybės 
įstatymus.

Pirmadienio 
pavalgius, ėjo 
mą paaiškinti
sekmadienio žuvaviiną ir sy
kiu ūkininkas parsivesti na
mo užstatytą karvutę. Kadan
gi teįsme kitų nusikaltėlių ne
buvo, tai žuvies byla pirmiau
siai tapo iššaukta. Warden’as 
atsistoja džiauksmo mina vei
de, žinodamas, kad jis turi ge
rą žuvį pagavęs. Veik sykiu 
pakilo ir draugas, piktai žiū
rėdamas į vvarden’ą, ir abudu 
pakėlė po tiesiąją ranką aug- 
štyn, davė priesaiką teisėjui, 
kad jie kalbės vien teisybę ir 
nieko daugiau, užbaigdami 
“taip mąn dieve padėk”.

Warden*as pasakė teisėjui, 
kad kaltinamasis pagautas tik
rai žuvaujant sekmadienį ank
sti ryte ir dagi su bučiumi, 
kuris yra neleistinas vartoti 
niekuopiet. Taipgi, kad bu
čiuje buvo viena žuvytė, kad 
ji tapo išimta laukan ir įmesta 
atgal į vandenį ir kad bučius 
taipgi buvo įmestas atgal į 
vandenį.
, Dabar turėję pasiaiškinti ta
riamas kaltininkas. Jis pa
kartojo veik tą patį pilnai ir 
teisingai, pridėdamas dar tai, 
kad jis naujai buvo atvykęs 
atostogauti ir tik nubėgęs upės 
pažiūrėti ir netyčiomis pama
tęs lentgalį plūduriuojantį, su
radęs yirvės galą, kurią pa
traukus pasirodė esąs bučius,

Na, o tą žuvelę

Lemont Dairy Co.
Perkant kokias prekes gerai yra patj 

ronuoti tas firmas, kurios yra prielan
kios lietuviams. Tokia yra Lemont 
Dairy Co., kurios didelė ir gerai įrengta 
pieninė yra adresu 8Ą0 .W. 31 St., pa
čioje Bridgcporto •širdyje."3’*.1" ' ''3*‘ i

Iš to$ pieninės tūkstančiai šeimynų 
yra aprūpinamos geriausiu pienu ir Sme
tona. Jos pristatymas siekia nuo itpės 
į pietus iki 95 gt„ ir, į rytus iki 'W«nt- 
worth Avė. /Publika yra -.ypaĮoniai kvie
čiama atsilankyti j šią pieninę, prisižiū
rėti naujausioms tpasteurizavimo ir, re- 
frigeracijos mašinoms ir kaip švariai ir 
rūpestingai pienas priruošiamai pristatv- 
mu.i į jūsų namus. > t .,

Reikia pasakyti, kad pienas yra svei
kiausias ,ir geriausias iš visų maistų, 
ypač kada jis paeina iš ‘Lemont pieninės.

40 Metų Progreso
1933 m. Chicago švęs 100 metų su

kaktuves. Tai pačiais metais Moler 
System of College, kuriose moterys ir 
merginos mokinamos grožės kultūros , ir 
vyrai ir jaunuoliai barberystės, švęs 40 
metų sukaktuves. 1893 m., laike pa
saulinės parodos A. B, Moler atidarė 
pirmą mokyklą, kurioj mokslas buvo 
taip sutvarkytas, kad į kelis mėnesius 
buvo išmokinama to, ko pirmiau reikėjo 
mokintis per kelis metus. Dabar jis turi 
skyrius veik visuoseid dėsniuose miestuose. 
Dabar Moler mokyklos padarė dar vieną 
žingsnį priekyn: greta savo reguliarių 
kursų, pradėjo teikti trumpus ,3 savaičių 
kursus. Besimokinant galima ir uždar
biauti. Vienoj mokykloj kursas tei
kiamas už pusę kainos. Proga bedar
biams išmokti švarų ir gerai apsimo
kantį amatą, kur darbininkų pareikala
vimas nuolatos didėja ir didės. Vidur- 
miesčio mokyklą randasi 59 E. Monroe 
St., kampas Wabas|i Avė.

Pulliiian Trust and 
Savings Bank

- -I I JU ■ .-r.- . . .

Seniausias bankas Calūmet dlstrikte
. . • • ..T!.— ■ ■/.; ■

Nieko nėra šalies, Valstijos ar miesto 
istorijoj įdomesnio kaip bankai ir fi- 
nansinės įstaigas. Nuo jų augimo - ir 
progreso, taipgi nuo sugabumo jų ve
dėjų.1 priklauso' augimas ir gerovė tos 
apielinfcės kurioj jie randasi.

Vaizdingas pavyzdis konservatyvaus 
progreso yra paskiausia finansinė atskai
ta Pullman Trust 8 Savings Bank, ku
ris randasi Pullman priemiesty, prie 111 
St. ir South Park Aye.

Pullman Trust 8 Savings Bankas at
lieka abelną bankinį biznį, priima tau- 
pimo ir komercinius depozitus ir moka 
už juos nuošimčius. ' Jis turi gerai ve
damą ir tvarkomą trust departamentą 
tvarkyti palikimus/ir kkitokį turtą Jis 
kolektuoja dėl bankų, firmų ir pavienių 
asmenų, siunčia pinigus į visas pasaulio 
dalis, renduoja saugaus padėlio * dėžutes 
ir atlieka kitas bankines funkcijas,

Tūkstančiai' žmonių išsiėmė pinigus 
iš bankų per pereitus kelis menesius. 
Daugelis jų slepia pinigus savo namuose, 
kas yra labai pavojinga , ir kartu tie pa
slėpti pinigai niekam neneša naudos. 
Pullman Trust ahd Savings Bankas tei
kia saugumą padėtiems jame pinigams, 
nes jis dabar yra valdomas Pullman Car 
Co., valdančios milioninius kapitalus ir 
dideles dirbtuves.

Be Įmokėjimo 
IŠPARDAVIMAS

* » \ I / •
; ) I * z zNėra Extra Taksų ant Visų < 

’ MAjESTIC •z REFRIGERATČRIv 
parduotų šių savaitę.

'Lengvi išmokėjimai, i ( Pilnai ga
rantuoti. Dykai aptarųayimas. 
Dykai Pristatymas. Tiktai Mid- 
west sankrovoje. . . ,
Pirmą kart^ Chięagoj šio didumo viso jie 
šalyje žinomas elekfri-> pa
kinis refrigerator i u s y II | H 
yra pasiūlomas už; to- 
kią žemą kainą tiktai U

’ f .J 3 * • '

Midwest Piano Stores 
6136 SO. HALSTED STRlteT 

Tel. Norųial., 9431 , .

ŽUVAUTI DRAU 
DŽIAMA SEKMA

DIENIAIS
-----—..„y,.,— 

(žuviniųkų dęnesiuj) •

Didesniam patenkinimui die
vobaimingų žmėnių khi-kūrio- 
se valstijose’yra , praverta va
dinami “mėlyni. įstatyipįąj” 
(blue laws). ViėnAš seniau
sių ir vienas svarbiausių tokių 
įstatymų yra tas, kuris regu- 
liūoja žmonių . elgėsį ’ .sėknia- 
dieniaiš. Paprastai, H yra už
draudžiama dirbti 
niai1 darbai (išskirianį1 valgių 
gaminimą) ir abejnai įvgirąus 
budo pasilinksminimai^ ypa
tingai gi žuyavimąs ir sportas. 
Mat, įstatymas sako: "Laikykit 
sekmadienį šventu”' (Thou 
shall keep thy* Sabbath Holy).

Įstatymas taip skamba, ‘ tas 
tiesa. Bet ką tai reiškip did- 
mieščio “draugui”, kuris įsta
tymų pildymą laiko pamirštu 
dalyku. Ypačiai sekmadienio 
įstatymas jam yra tiek pat ži
nomas, kiek tom žuvelėm upės 
vandenyje, štai kaip atsitiko 
tūlam didmiesčio “draugui”, 
kuris šventė pirmą savo atos
togų sekmadienį pas savo ge
rą draugą ant ūkės, kur netoli 
nuo namų bėgo sraunus upelis.

Rytui išaušus, pabudo musų 
draugas ant pirmo gaidžių pa
šaukimo ir skubiai apsirengęs, 
nė pusryčių nelaukdamas, nu
bėgo apžiūrėti upės pakrantę 
parankesnei vietelei pažvejoti.

Visai netikėtai draugas pama
tė lentgalį pluduruojantį van
denyje, kuris atrodė lyg butų 
pririštas. Pažiurėjus arčiaus 
pasirodė, kad tai vyra pamerk
tas bučius žuvims' gaudyti, Ęa- 
bai įdomu keno tai butų — ir 
gal ten yra žuvies, mĄstė šau 
draugas, * traukdamas bpčių į 
krantą , už ilgos virvęs. , 
\ , J< - . • ( j0

Tiesa, žuvięs buvo, tik nela
bai daug. Rado vieną mažą 
ešeriuką vos kokių 4 colių il
gumo, kurį pilniausių pasigai
lėjimu įmetė Atgal į upelį. Pas
kui žuvelę i įmęte ir išimtą

kasėierii- bučių nieko blogo ne gero ne-
________ j________ ? .

draugui'

manydamas. {
Taipgi visai netikėtai, kada 

atsigrįžo nuo upelio manyda
mas eiti namo pustyčiaDis, pa
matė nepažinstamą žniogų as
menyje game warden’o, kuris 
tarė: “Aš dabojau tamstą per 
savo? žiūroną iš toli ir viską 
mačiau, ką tamsta čia dariai. 
Dabar eik su manim, nes tam
sta esi areštuotas už žuvaviiną 
sekmadienį?’.

“Bet aš visai nežuvavau, tas 
žabangas ne mano, aš tik taip 
sau jį ištraukiau lauk iš van
dens pasižiūrėti, kas per daly
kas ten plūduriavo, aš nežino
jau, kad tai butą bučiaus”, aiš
kinosi „musų draugas.

“Bet”, sako warden’as, “ga
lėsi pasakyti tą pasaką musų 
teisėjui rytoj rytą”.

Nuvestas į kalėjimą pilietis 
prisiprašė, kad duotų žinią 
apie tą įvykį ūkininkui, pas 
kurį jis buvo apsistojęs. Ųki-

tai viskas, 
įmetęs atgal į vandenį tikslu 
ją išgelbėti. Ir patį 
įmetęs atgal todėl, kad jį taip 
atrado.

Teisėjas trumpai pagalvojęs 
sako:

“Tamstos iš ; didmiesčių ne
manykite, kad mus galite ši
tokia žuvies pasakaite (fish 
story) thip lerigVai apgauti. 
Mes čia esame perdaug pri
pratę pildyti įstatymus' ir sy
kiu prižiūrėti, kad ir kitijudš 
lygiai pildytų j Tamsta esi rais
tas kaltu ir turį užsimokėti 
pabaudos $25.00.” ‘

“Tamsta turi teisę apeliuoti 
uždėjęs $100.00 kaucijrts, pa
reiškia teismo sekretorius’.

Taip draugas ir padaTė, ma
nydamas, sau kad Uukštesnis 
teismas visgi jsupras jo nekal
tumą ir atšauks šitokį žiaurų 
nusprendį. * •.

Pasibaigus atostogoms, pa
grįžo draugas atgal į didmiėš- 
tį. Jis kreipėsi į žymų advo
katą su “didele žuvies byla”. 
Tiesa, pati žuvytė buvo maža, 
bet deliai jos byla labai didelė. 
Advokatas pilnai išklausęs 
draugo nelaimę sutiko tyylą ve
sti aukštesniame teisme. Bylą 
buvo apeliuota sekaųiais pa
grindais :

1. Kad žentiasis teismas ne
įrodė kaltinamojo intencijos 
žuvauti. Kas reiškia, 'kad kal- 
tinamasis neturėjo jokio noro 
sulaužyti įstatymą.

2. Taipgi, kąd nėra įrodymų,
jpgei kaltinamasis buvo pri
sirengęs žuvauti, nes nebuvo 
jokio liudymo kam priklausė 
bučius; kas reiškia; kad kalti
namasis turi būti p’ripąžiųtas 
nekaltu. ' i

, 3. Taipgi, kad nebuvo įrbdy- 
mų, kada žuvelė lindo į bučių 
—nes galimas daiktas, kad ji 
galėjo lysti vidurnakčiu iš šeš
tadienio į sekmadienį, kas 
reiškia, kad kaltinamasis butų 
sugavęs tik pusę žuvelės sek
madienį, ir tokiu budu negali 
būti baustas už pusę žuvelės 
sugavimą.

4. Pagalios, kad kaltinama
sis įmetė pagautą žuvelę atgal 
į vandenį, kaip liudijo pats 
warden’as, kas parodo, jogei 
kaltinamasai netik nesulaužė 
įstatymų, bet dar papildė lab
daringų darbą, išgelbėdamas 
mažą žuvytę nuo mirties pa
vojaus. .

bučit

šitokiais sumetimais augšta- 
sis teismas buvo prašomas že
mesnio teisidb nuosprendį at
mesti ir kaltinamojo bausmę 
lanaikinti.

Gerai jautėsi draugas pasi- 
dausęs savo advokato gabiai 
parašyto prašymo augštesniam 
teismui.

“Dabar gali būti pilnai ra
mus”, užtikrino jį advokatas 
paėmęs pinigus bylos vedimui. 
“Kai gausime žinią apie aukš- 
ojo teismo nuosprendį, tada 

galėsime parodyti visam pa
sauliui, kad teisybė turi paimti 
viršų visados.”

Aukštasis teismas paprastai 
neskubi. Bylos ilgai savo eilės 
turi laukti, taip kad musų drau
gas veik buvo ir pamiršęs apie 
tą .didelę žuvies bylą. Betgi už 
metų laiko jis gauna laišką 
iš savo advokato, kuris pra
neša, kad žuvies byla jau iš
spręsta ir kad ateitų pasikal
bėti. Draugas nuėjo, kaip buvo 
liepta, ir vėl ausis, ištempęs 
klausosi, kai . (tjo . advokatas 
skaito aukotojo teismo nuo
sprendį. Nųųsprendią buvo 
<oks: •••

Kadangi pats įstatymas ne
aiškina žodžio prasmės “žu
vauti,” (ai mes randąme reika
linga tą žędžio prasipę įdapil- 
dyti ir tuo, įnąnome, pilnai pa
aiškės pats įstatymas,, kuris 
draudžia .žuvauti sekmadie
niais. Vadinasii* kada žmogus 
žuvaųni pagal įstatymus ir 
kada ne. Jęismo kąlba seka: 
“žuvavimas yra toks sportas, 
kuris reikalauja didelio prity
rimo, daug kantrybės ir tan
kiai būna atsitikimų. piktažo- 
džiavimui.,, Žmogus žuvauja, 
kada jis męta, sąvpt meškerę į 
vandenį; jis taipgi žuyapja, 
kada traukia meškerę lauk iš 
vandens; arba1 kada jo meške
rė yra aukštai užkliuvusi tint 
medžių šakų ir jis'1 bando ją 
išnarplioti; lyginai jis žtVvauja, 
kada jis sėdi medžio pavėšyj 
ir laukia žuvies užsikabinant 
ant meškerės vąšelio. Patk žu- 
vavimo ■, tikslas savaime yra 
nesvarbus, jeigu jokių rezul
tatų1. žvejas’, neturėtų jis 
visvien žuvaūja,’ kad ir nieko 
nepagauna; lygiai jis žuvautų, 
jeigu jokios1 žuvies; tatiie van
denyj „ nebtitį. šitokioje 'pras
mėje, mes atra’ndamė, bŪVo iš
leistas kalb'dhiaš " įstAtyilias. 
Todėl, lai buba pirmasis nuo
sprendis užtvirtintas.” 1 ' . > <• > / i * * ; i > 11H ’ ■

Dabar yra; aišku, sako did
miesčio draugas,. kad , sekma
dieniais yra , draūdžiama:, žu
vauti. Teisybė: j pagal . * įstaty
mus yra labai rūstinga,,.VBA. 
----------------ix .rir ti

AR JIESKAI 
DARBO?

——-—SKAITYK KASDIEN———a 
iNAUJIENASj 
"RIIKIA DARBININKU

Lietuviai taipgi perka r, parduoda 
t progM sužino tiktei.per, ,

NAUJIENAS

H

1111 SnU lilslci Street, tiltui ILL

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku 
apie jos viršininkų rin
kimus ir visk) kas reika
linga prie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Siųskite money ordęrį arba krato* 
ženkleliu*.



Apžvalga į
kiti dėdasi*pusę

BRAM STOKER Perti A. Vaivada

GRAFAS DRAKULA

mr

kad konfėrericija* fūojžus-

buvo

Reikalatifate WUVieton $Cr.OO, kainaujas aktas?

yra su* simboliai. Ir, štai, dabar paša

Šiandie atėjo K O V A 
N<& 7w Galima’ gauti ją? 
Naujienose. Kaina 10c.*

$8.00
4.00
2.001.50

liberalai jeigu Ii-

lams,“ zuotas

Telephone Rooseveli 8500 
Edttor K GRIGĄ A A

Todėl tie, ku- atgižadėti demo- liberalizmo, pri- atvirai stoti už

“Taip, reikia sekti, būtinai būtinai jūsų

HMMIEHOS
Thtf UaHy

Fib

trumpinti pasporto laiką ne- kuriuose atsitikimuose. \GOKtatf dubti prašymus af- n'a-ujihfi pOspOftus afsiriėriiškdi arba laišku Valstybės Depar- thriiehtui, pasporfų agentui, konsuliniui Suv. Vai. atstovui arba' ĖTfaVrtfjOs, Pbilipinos, Bot- to Rico, Virgin Islands, Guam, arba Amerikos Samoa viršininkams? Reikia pasiųsti $5.00 pinigais arba piniglaiškiu su prašymu. Čekiai nepriiniami. ; Reikia pasiųsti pasportą su kiekvienu atnaujinimo prašymu. Natūralizuotas jHMetis su atnaujinimo aplikacija turi pasiųsti pranešimą apie jo vi-

hnilijohai knibždėte knibžda, kur jo aistrų sutinimas butų ^palyginamai lengvas darbas. Jeigu kitas Ne-Mirtingas, kaip ir musų Grafas mėgintų padalyti' tai/ ką' jis padarė, greičiausiai Viši pftfėję šimtmečiai įif tftėitFėS šfiftfftiečiai negalėtų j aift padėti fui įvykinti. Su LnfttSų' priėšu iš*' vtaita, kokiu nors paslaptingu budU, dirbo visos tamsioj, Slaptos ir galin-

KAlB ĖI^WWAT 
“KOVOJO”

WATERBIRIEfTAT rtĖPA SFFENKLA’Ę

NUStGfNKtAVlBie KONFERENCIJAI 
IŠSISKIRSČIUS

Užsisakymo kaina:
Chfcagojė — paštu:

To®' rieiMbaigtląi libe^ bn^ pilna &ain« Bjsnfef’-.'arfc'bą. atoMy-’tthur —«. t . .. ... M toliaus soeiaHstmfiS'. Bet: -št£ ėiniim^ w žmtfemv ’misittni ittrtufeF: ate-1 ® «$■ ]» ; bw ft« ta t-y- i®' ■ ■>< r kffiaAMus jar »; mm j«ą<' Wf' M ««• ĮfoiMojiė,

Valstybės Depdtt'afrieiitaS gegližeš 17 4? išleido sekantį straipsnį laikraščiams paaišr kinti Amerikoj pasporto' regU- 1‘dČijų peYĮnaffias, kurios, įvyksta dėl priėtairito biliaiis H. R. 9393.

ri praeiti Amerikos rinkim^’ k^nlpafiiM paaiškėti, 
kas bus šeimininkas Baltam jam Šame. -užvis- svam
biausia tai — vidujinė padėtto Vokieti jo je,ndo kuriom 
priklauso santykiai visoje Ėuropojėr.

ližvesti bylą prieš buvo suktas, tūlų advo- sugalvOtas, hurpbugas. tik stebėtis, kad kai suaugę žmonės davėsi

Profesorius atsakė su nuolat |dM5jWČitf piktumu, nors pradėjo visai ramiai. Bet kuo toliau jis tęs?, tuč labiau jo'bal- sas dačSšl piktesnis, jis ėmė karščiuotis ir pagaliau tiek pasidavė tiems jausmams, kad į'fiei vienas nėgalėjomė pastebėti jame tų ypatybių, kurios jį kvalifikavo būti musų vadu:

sas keliones užsieny nuo laiko, kiiddiČf jiš gavo tą pasportą, kurį dabar bando atnaujinti; turi pardšyti vardus visų šalių ir kaip ilgai kiekvienoj išbuvo.Atsitikime nafufalizuoto piliečio, apie kurį manyta, kad jis pana tč Amerikos pilietybę, kovo 2 d., 1907 m. aktu, pirm begu jo pašporlas atnaujintas bus, jis viršminčtam ofisui ar ba valdininkui pilnai darodyti, kad priežastis jo ilgo išbuvimo įeina aktan kovo 2 d., 1907 mŽmogus norintis gauti pasportą vis turi prisilaikyti prie aprūpinimų egžekutyvio įsakymo iš sausio 31 d., 1928 m.

despotizmą ekonominėje srityje. Be ekonominės laisves ne- gali' Bųfi užtikrintos laisvės ne politikoje. Paniekus kapitalizmui tam tikro išsivystymo ląipšniėj prieš liberalus atsistoja klausimas: ginti politinę laisvę — ar Kapitalo interesus? Tie, kuriems kapitalo interesai yra svarbesni, .negu libera- llžW idėjos, persimeta į atžA’i gafeiviųprie darbininkų, kovojančių už savo ekonominį pasil mosavimą; pfttfaliaiĮs, dar' kiti iš politinėj kovos pasitraukia.
Natfjaidėj» inkstą 

gydyme^
Rašo 6r. A. Montvidas.

Pusei metu ....................
Trtnta riHJfiėšittifts ......
D.viem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ...... w

Chicagoj pėr .išnešiotojui
Viena kopija ...............
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Gale pereitos savaitės tarptautini nusiginklavimo' 
konferencija priėmė angliį, amėrikomi ir franeuzų pa
siūlytą rėžoiiučiją ir išsiskirstė. AŠtuonios valstybės 
už tą rezolJuciją nebalsavo/ o dvi balsavo prieš ją. £)a- 
bar viso pasaulio spaudoje gvildėnsfrna konferencijos 
rezultatai.

Niekas" neneigia to, kad konferencija savo uždavi
nio neatliko. Joje ne tik nebuvo nutarta, kad valstybės 
nusiginkluotų, bet nebuvo susitarta nei sustabdyt gink
lavimąsi kiek ilgesniam laikui. Todėl taikos šalininkai 
negali nesijausti nusivylę. Bėt butų klaida manyti, kad 
Genevos suvažiavimas nedavė jokios naU'dbš.

Jau tas faktas, kad keleto dešimčių pasaulio val
stybių atstovai pet septynis mėnesius posėdžiavo ir dis- 
kusavo klausimų, kuris iššaukia daugiausia nepasitikė- 
jimo; baimėj ir pasikarščiavimo tautų santykiuose, yra 
didelės reikšmės dalykas. Kitos tokios konferencijos 
dar nebuvo žmonijos istorijoje. /

t)ar reikšmingiau yra tai,- kad delegatai nesusiba
rė, bet nutarė, išsiskirstydami, už kiek laiko1 vėi susi
rinkti ir daryti konkrečius žinksriiUS, kad ginklavimąsi 
butų apčiuopiamai sumažintas. Galutinoje konferenci
jos fezolfucijofe buvo užgirtas principe prezidento' Hoo- 
verio pasiūlymas sumažinti visų valstybių ginklavimo
si išlaidas vienu trečdaliu.

Iš to, kas atsisakė už šitą fezfoHueiją balsuoti ir 
kas balsavo prieš ją, galimu numanyti, kad jos priėmi
mas reiškia progresą nusiginklavimo judėjime, štai 
tos susilaikiusios nuo balsavimo valstybės: Italija, Aus
tralija, Vengrija/ Kinija, Bulgarija, Turkija,- Afganista
nas ir Albanija. Ar gali kas* tikėti, kad Italijos Musso^- 
lini, Vengrijos Horthy, Turkijos Kernai' Paša', Bulgari
jos caras Borisas ir Afganistano bei Albanijos karaliai 
yra didesni tarptautinės taikos šalininkai, negu demo
kratinės skandinavų šalys arba Ispanijos respublika, 
kurių atstovai balsavo už rėtfoliueiją?

Dvi balsavusios priėš rezoliuciją valstybes buvo: 
Vokietija ir sovietų Busi ja. Kraštutinio nacionalizmo 
pusėn' pakrypusi dabartinė Vokietijos valdžia buvo 
priešinga rezoftučijai ne todėl; kad- konferencija atliko 
permažai nusiginklavimo srityje; bet todėl, kad ji ne
pripažino Vokietijai lygios su kitoins valstybėms teisės 
ginkluotis. 0 kai dėl sovietų atstovo Litvinovo, tai jo 
balsavimas prieš rezoliuciją buvo- paprasta bolševikiš
kos propagandos demonstracija: Niekur militarizmas 
šiandie nėra taip uoliai auginamas, kaip Rusijoje, bet 
Maskvos diktatoriams rupi pasirodyti prieš pasaulį ne
kalčiausio1 taikos angelo pavidale; todėl sovietų įgalio
tiniai tarptautinėse1 konferencijose paprastai daro ra- 
dikališkiausius nusiginklavime pasiūlymus.

Šioje konferencijoje bolševikai neturėjo savo sti- 
manymo1/ bėt jie reikalavo, 
nutartų vykinti’ ftouverio planą, kurio konkretų svar
stymą patys Amerikos delegatai sutiko tuo tarpu ati
dėti iki patogesnio laiko. Litvinovas norėjo boti “nuo
širdesnis’" ffboverTd pasiūlymo rėmėjas, negu* pats Hoo^ 
veris!

Šis juokingas sovietų jghUOtinfc Žygis tačiau tūri 
taip pat teigiamos- reikšmės: Ėtrmiaus tarp Maskvos ir 
kitų valstybių (“kapitalistiško pasaulio“) būdavo toks 
didelis principialis nuomonių skirtumai, kad jas’ Var
giai butų buvę galima suderinti. Of d'abar bolžėvikai 
jau oficialiai priėmė Amerikos f valdžios poziciją- nusi
ginklavimo klausime, ir ginčas ėin’a tiktai dėliai to, ar 
Amerikos planą vykinti tuo jaus, ar laukti, iki-jam pil
nai pritars dauguma stambesniųjų valstybių. Taip’ da
lykams esant, atrodo, kad nusiginklavimo- reikalu ne
tolimoje ateityje galės susitarti1 VišM jWauHsį nėiš* 
imant ir sovietų Rusijos. \ .

Nusiginklavimo konferencija ne pasibaigė, bet tik 
padarė pertrauką. Ji ims savo darbą tęsti, kaip tik bus 
pašalintos kai kurios stambios1 kliūtys, kūrins stovi Jai 
skersai kelto. Turi galutinai bWn’CP

Apie SLA. 11 kp. (\Vater- buryje) susirinkimą, kuriame buvo pateikti delegatų raportai apie seimą, korespondentas pranešk, mums tokių* žiriių: “Šių trijų delegatų (Dr.Stanislovaičio, žemantausko ir Tareilos) raportą trumpai suglaudus, išėiiia esą seime viešpatavo1 betvarkė;- paYtyViškumas pWėlWčr- šė klausimuose; diskušayą diŠMiausia ac&Oftatdi, su? ei6 Ūmais nariais* -niekas: Aesti Sltaiięs.’’Viėnas kuopos- niVrys'' ^ąklau? sū, kodėl Specialė Romfeija/ sušMfc^’iiti iš 1‘1 kp.- nšriif/ Pittšbvirgho seime teisinb vertiO' paskolos kaltininkus # balfeavb’ tft jų išteisinimą; kud^ met pirmiau t# pati' labat a^im jW smėfkč? fe reSpbUtem raM': “žemantauslias atsake, gėi kettTtiš įPil'd'. Tafybb'š narius ir adv. Lopatto rado kaltais, ir jię yra1 kalti De- veniui paskolos davime; Juf- geliutė tame kalčiausia/ kad neprisilaikė dūotų jai instrukcijų-. Bet atsitiko taip; kad jei P. T. butų apkaltint ta; tai bolševikai butų užfc vedę bylą prieš SLA.- Del1 tb ir likosi P. T. išteiSiiita?.-“ Tas prasimanymas, kad De- vėfiid aferos kąltiriirikų pasmer- ki'ifias bufų davęs progos bolševikams “tižvesti bylą prieš _j^j* .-■* 'f . . I - i ■ «•*.» < ,* i- - ‘

Naujienos elhA kasdfęn. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago,

katelių Geikia kurie tuo humbugu apdumti akis.Kuopos susirinkimas/ galų gale, taip’ pasielgė su delegatų raportu:“Delegatų raportas priimtas vienbalsiak Paskui buvo įneštą ir didžiuma Wlsų nu- . tarta pareikšti' viešas Aėpa- . sitenk-ininfas tais seimo- dfclė* < gatais/ kurie balsavo už P.T. išteisinimą.“i Taigi ir Ikuopa pAsWke pridš sėimo daugumą, nežiūrint į tai, Kad > tok kubpOsr delegatai, beVėik visi/ rėdi? seime- tatitb trinkį bfekef' politiką-.
- ' / . ■■ K.tjfd.i.r; i ■ ' /

REMS VOKIETIJOS SOfclAt- 
•; ’
_■ ,z , ’ ■ ■ .-t#, oi -u.- ■ \Vienas Žj^WsW - MMųt

kvieną Bet Šitas ak^riausips nervus/ drąsesnę širdį ia birželio 4 d. 1920 ir didesnę protinę jėgą už kuris* reikalauja užM ktekvietfą tuo< taikli- jo šalyje ;išpildymąjgyvepusį žmogų. ?Jo esmės jos. Tokiu principai pasiekė^ maksimu* *mb; kuo labiau vystėsi jo kto tb yra $WrnSs, kuO labiarf jis’ stiprėjo, iki d'ab’ar bujojo, tuo' labtan’ migo jo Isinegėnų’ jėga, tanTabišb jis ės Įgudrėjo., Visa tai. atsakė, be. tos >r-1.demoniškos pagalbos,> norsrsduaBar jis' surišfa's su bėifug*

“Naujienose” galima gau 
ti ŪniguajauSj 
riko! lietuvių

( fki; žinomu yrk' riėš$mbne. ŠbčikllWi įlėiŠšižądk savo principui kuomet jie kovoja už tam' tikras idėjas, kurias pri- pkŽį'Stk ir liberalai, sakysiriie: uŽ: A-isubtiną balsavimą, už spaddbs ir susirinkimų, laisvę, iį^ ^mobių reiikanią vakl^ią, ir £/ t. Kol liberalizmas stiprus, tai, už šitas idėjas kovojo buržuaziniai liberalai. Socialus tai . anaiptol nesiprieSino jpinb;' jie patys už; jas koVojn. Libėįf^taa?' jie kritikavę* ne už jų liberalizmą,‘ bet už tai,- kad iiberaiąi savo idėjas gina- nė- pakąhka'utaj energingai1: . Tkč|aU' daugumoje šabą- pir-‘ '■ libėrąlizp'itf- idėjos
buvo* i įvykin-tok, buržtiaziniar ii* I 
bėrais “’sttsmnko Įr* pakriko;Imnkėita

kyšiu koks musų ryšis su juo. Jis užkrėtė jus, dovanok, brangi Mina, kad taip kalbu; bet turiu tai pasakyti, turėdamas omenyje jūsų laimę ir grąžią ateitį. Jis jus užkrėtė tokiu ypatingu’ Hudu, kad jam nebereikia niekas daugiau daryti. Jus galite gyventi savo saldų, gražų gyvenimą; bet laikui atėjus, kuomet prisiartins kiekvieno žniogatts likimas ir jus atsiskirsite su šiuo pasauliu, tuomet jus pavirsite į sutvėrimą, panašų į jį, busite jo talkininkė. . Bet to neturi būti. Mes visi prisiekėme to neda- leisti. Mes pildome Dievo norą: kad pasaulis ir jo vaikai, dėl k tiriu mirė jo sūnūs, nepatektų į baisenybių rankas, kurių egzistencija tik dergia •jo vardą. Jis jau suteikė mums progą išgelbėti vieną sielą ir mes,- kaip Kryžiaus karų kareiviai, einame gelbėti dar vieną sielą. Kaip ir jie, mes keliausime į šalį, kur saulė teka; ir kaip jie, jeigu mums teks kristi, kfisiine už kilnų tikslą. Čia sustojo ir aš vėl pa- klausiau:“Bet ar Grafui neužteks to pamokslo? Jis jau buvo priverstas pabėgti iš Anglijos, to- ;del argi jis nesišalins nuo jos, Kaip tigras, kuris visuomet šalinasi nuo sodžiaus, kurio gyventojai eina jį medžioti?““štai,“ sušuko profesorius, “jūsų phlyginimas su tigru yra gefaš, lodei ir aš jį panau- jdosiu. Jūsų žmogėdisIndijoje tigras yrą vadinamas Į— kartą pa’rągąvįjs žfnogaus 'kraujo, daugiau neieško nien- įkų aukų žvėrių tarpe, bet slankioja, ieško be pertraukos, nerimsta iki vėl neparagauna ! žmogienos. Sutvėrimas, kurį mes einaihe medžioti irgi yra tigras, žmogėdis, ir jis niekuomet nesiliaus slankiojęs, ieškojęs aukų žnlonių tarpe.(Bus daugiai!}

ir atvy tiems ligoniams pradėto duoti|kU i na^« Jtar Žhionijoi Ras dieną po kvortą pieno, porą kiaušinių ir vieną pilrtą Val^fj1 iš mČSbš'. Diiodhnia apie 150* gramų proteinų, apart- kitų vai ig^ių. Chroniniame jdeg’ime duodama tarp 100’ iki 8(1 gramų kas dieną. Proteinai draudžia ma. tik tuomet, kada inkstai yrą sukietėję nuo arterioskle rozo.Pa’sėkbs iš* toki6 gydymo, kaip skelbiama, gana gerosr; gefėlsiiėę irė'gu gydant bb p^b- feilių. Jėigti ir tolesni tirinėji- mėi patviftinš, kad tai tiėsd; inkštų ligomis sergantieji nusi* krafys* niep»Kenčtambr phsmrik^

Biftihmr Višų pirrria jūsų labui*, O pagaliau ir visos žmonijos gerovei. N'ots apribotas į siaurą sritį ir tik trumpą laiką po. savo išsivada vinio iš ta'iiišuihd ir n'efi įlojome, kūmauta jis klaidžiojo į per mėtų metus, jis jau spėjo 'padaryti žmonijai labai daug Ėžaios. Aš visus tuos faktus jau suininėja'u savo draugams: jus, mano brangi ponia Mina, [galėsite apie juos patirti iš mano draugo Jono fonografo ■arba Jpnatano užrašuose. Aš | jiems jau pasakiau, kad tai i, šimt- įmęčių planavimas apleisti šarvo tuščią nevaisingą šalį, kur 'žmonės yrh retenybė

Iki šiol gavusieji staigų arba chroninį inkstų“ įdegimą turėjo maitintis parinktais javais, daržovėmis, vaisiais* it pienu. Mėsa ir kiti proteinai’ buvo draudžiami. Baltinio ir kitų proteinų , medžiagų atsiradimas šlapime šitoj ligoj ir žinojimas, kad proteinų atmatos išeina, su šlapimu, kurios gal? erzinti ir taip jau nesveikus inkstus, lyg sakytė sakė, kad mėsa, kiaušiniai, žuvis ir kiti panašus daiktai yra pavojingi valgyti*.Inkstų įdegihias tęsiasi per kiek savaičių, o chroninis pėt kiek menesių, ir mėtų, Ir ligoniams reikėjo* suailaikyti nuo tbltią yaigių, prie kurių jie buvo pratę, ktifie btfvo gardžiausi ir, rodč’S, davė daugiausiai stiprumo.Pastarųjų * taikų' tifihėjimai keliose klinikose ir ligoninėse' parodė; ’kad proteinų valgymas inkstų įdegime ne tik nėra* kenksmingas ir pavojingas, o dar žymiai- gelbsti. Kuomet liga sunkia iš1 kūno šitas medžiagas, jis visai nusidėvi ir susil pnėja prieš ją kovoti. Da esama ir fizilogihių priežasčių, ko-|įj)UVO šimtmečių darbas įdėl proteinų stoka kūne irikstt*" ■ - • - ■įdegime yra kehksmihga.Staigų' inkstų įdegimą tiirin

KomUhistaš-Bimba dte Vis plepa savo “Laisvėje’’, kMd SLA. seime socialistai nesipriešinę tautirilnkų-fašistų smurtui, tik jo pasekėjai, g^rdi, “veržėsi j kovą’’. Kaip Bimbos šaliniiikai “kovojo*’, M pŽifO- do šie faktai:Renkant pfėifidėtitą, Bimbai ištikimi delegatai, vietoje paduoti savo balsą už teisėtą kandidatą. Bagočių, padavė tuščias korteles, o kai kurie balsavo net už Gegužį.Kada buvo renkamas iždinin-
!■kas, tai bįmbininkai netiesioginiu budu rėme fašistų “kandidatą“ Tarėilą, atitraukdami' 11- balsų nuo G ūgio ir atiduodami juos uz Mariką, kU’ri’s neturėjo jokios vilties laimėti.Taigi Pittsburgho' seime bim- bininkai stengėsi padėti tautininkų blokui. Tik jų nelaimė buvo ta, kad jie tenai turėjo mažiau kaip tuziną balsų. Bet vistick Gegužis praėjo su' jų pagėlba.

soc.-detabkratų organui) straipsnį, agituodamas Visus, kuriems rupi demokratijoj išlai- kytpaš Vokietijoje ir' tarptautinės taikos apgynimas, bal- . šuoti liepos 31 d. už socialdemokratus.Jisai nurodo, kad buržuazi-, nių demokratų partija Vokietijoje pakriko ir kuone išnyko, kaipo organizuota politinė jėga. 1919 m. ta partija buvo pravedusi į Nacionalį Šeimą (kuris pagamino Vokietijai konstituciją) 75 atstovus, o paskutiniame reichstage jau tfy»v buvo tik saujelė demokratų ; gi PrUsų seime jų tėra tik 2. Kur dingo tie milionai balsuotojų, kurie tuoj po revoliuci-1 jos buvo pasiuntę į krašto parlamentą 75 atstovus ? Von Ger- lach atsako:“Jie išbėgiojo į visas pu- ■■ sės, pavirto socialdemokratais arba nacionalsocialistais, liaudies partijos arba ūkio partijoj rėmėjais. Gana žymus nuošimtis, jo tarpe ir nemenkas nuošimtis pačių geriausių j ų, nebepriklausojokiai partijai. Jie pasiliko * be politinės pastogės ir tuė budu paliovė darę įtaką. į viešąjį gyvenimą. Daugelį' apėmė savotiškos rųšies fatalizmas.’’Fatalizmas tai — pasyvus* pasidavimas likimui.Baigdamas savo išvadžiojimus, Vori Gerlach sako:“Nebėra organizuotos buržuazinės demokratijos, nebėra liberalizmo, kuris galėtų sekmirigąi stoti į kovą | dėl valdžios rie nenori kratijos ir valo dabar sąrašą No.Tuo sąrašu eina socialdemoL kratų kandidatai-.ĮPanašųs santykiai, kaip Vokietijoje, šiandie yra ir beveik visame pasaulyje.' Buržuazinė demokratija ir liberalizmas politikoje, kaipo organizuota jėga, subankrotavo*.( Demokvati- jbš principų gynimas šiandie? yra Paliktas kuone visur tiktai socialistams. Liberalai, kurie risnoti išsižadėti savo idėį- jų, todėl yra • priversti remti sčcialistus.Anarchis t lio j an t iėj i (komuu ništiški ir šiaip rhdikališki) elementai, deliai to, dažnai darė priekaištus socialistams, kad jie “parsidavė* buržūazi’jai“. Jie argumentuoja taip: yra buržuaziniė srovė beralai sutinka balsuoti už sočiai istiiŠ', t'at rėiškik.’, kad ir socialistai yra buržuazijos tar-

Jeigff Volttotijojė buš galutinai su
mušta, tai Genevos. darbai’pasiliks bergždi. Įsigalėjęs 
Vokietijoje militarižųias nfe tik štltrukdyš nusiginki^ 
vimą, bet gali ir užtraukti: dnt Europos liaują karą.
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vieta, kurioje Grafės gyveno per šimtmečius, yra pilna ge- logiško ir cheminio pasaulio keistenybių. Ten yra milžiniškos bedugnės ir gilus plyšiai įženiėjė, kurie nežinia kur pasibaigi'#.' Ton dtff tebėra ug- |W niakalniai, iš kurių kraterių dar ir dabar sunkiasi keisti vandenys jr. dujos; kurios? | žmogų užnuodija arba suteikia j aUif rtaujų gyvybę. NbgtfliAia’ abejoti, kad tose tamsių jėgų kombfttacljbsė yra kaž kas* liragffėttakų; eiėitmfifo; w keistu budu veikia į gyvybę ir Į j ą pėr amžius palaiko'; Be to# ]£#ŠfcliHiU įtakų, jame “Sulig Kongreso tffettr,' ilž-j^pačiaiAė lta$V dtftigybė stiprių girtu gegužės 10 d. 1932' m.fcuypatybių. Tais kruvinais, pa- Į ttžvardtattt “Aktafc prikelti1 Įv^jingata kurta pasi^- ųjbrtd ir kifiėtos fffts* Mejfe riuolat-iniais kąrata DėparthmęntaS autorė .n%blafiWu kraujo praliejimu,
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Antradienis, liepos 26, 1932
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CHICAGOS
ŽINIOS

progos ištirti mirties priežAš- na tapo lengvai SUŽ'Cfšta į koV 
tį ir kodėl suželtasis taip ii- jks, kiti keleiviai spfejo šrtgul- 
gai policijos nebuvo nugaben-|ti ant grindlj. Jachta tapo 
tas ligoninėn. ] 
vės bus ketvirtadieny.
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Misula laidotu- ^Vefaa kulkų kelioše vietose

kodėl ireikalaūti

Reikalauja pagelbos 
mažietnsiems namų 

savininkams

Grudų birža nepasiduo- 
sianti

• ■ <iir.. - -n-f Fili j.

Federalė komisijų iš trijų 
kabineto narių šibmiš dieno
mis nutarė uždaryti Chicagos 
biržų 60 dienų, ptadedartt hub 
rugpiučio 8 d. Biržų įsakyta

ir vos įstengė atplaukti į Wau- 
kegdnį, kUr turės taisytis ir 
užlopyti visas skyles. ‘Spėja
mų, knd jdeh’ta papuolė šau
dymo sritį kai Citnip Lbg&U 
kareiviai Marė šaudymo prati
mus. ;

Lawndale Taxpayers’ Assn. 
valdyba specialiame susirinki
me priėmė rezoliucijų, kurio- uždaryti todėl,, kad ji Utšisa- 
je reikalaujama, kad guberna- kė tarnauti Farniers. Naional 
torius Emmerson sušauktų ne- Grain Čorp., farmerių koope- 
paprastų valstijos legislaturos 
posėdį tikslu suteikti pageibų 
mažiesiems namų 
kams.

ratyvei organizacijai.
Grudų biržos valdyba te

savinin- ^įaW9 hrttiH’ė šiėni federalinės 
Ta pagelba turi būti vnidžiOS nutarimui 

sukelta ar tai išleidžiant bo- Įjiržų i - - -
nūs, ar užtraukiant paskolų ir kreįp(is j federalinį teismų rei- 
butų teikiama namų savinin
kams formoje ilgalaikių nior- 
gičių. Dabar namų savininkai 
turi didžiausio vargo su mor- 
gičiaus atnaujinimu ir iš nie
kur negaudami morgičių, dau
gelis jų prai-ado savo name
lius, į kuriuos buvo įdėtos jų 
viso gyvenimo sutaupos. To
dėl ir reikalaifjama, kad pas
kolas ant namų teiktų pati 
valstija, l'os paskolos-morgi- 
čiai turi būti duodami ant 20 
ant 30 inetų už kiek galima 
žemiausias palūkanas.

Associaeija kviečia ir kitas 
namų savininkų draugijas sių
sti gubernatoriui rezoliucijas 
ir reikalauti pagelbos smul
kiesiems namų savininkams.

uždaryti
nepasiduoti ir tuoj aus

kalaujant tų nutarimų panai 
kinti.

21 žmogus sužeistas ele 
vatoriams susidurufe

Vakar vakare, laike didžiau
sio žmonių važiavimo, vienas 
elevatorius įvažiavo j kitų 
Garfield Bark linijoj prie Ru
čine Avė. Nelaimėje 21 žmo
gus liko sužeistas. Keli su
žeisti sunkiau, bet dauguma 
sužeista kiek lengviau.

Mayoras išvažiuoja

Mayoras išprašė pasko 
lą mokytojų al&oriis

Daktarų patariamas, šiandie 
mayoras Cerirtak išvažiuoja 
Europon pasilsėti ir pasigydy
ti. Sugryš ChicagoU pradžioj 
rugsėjo mėn.

Tautinių Kapinių
Direkcijos pareiš

kimas

Mayoras Cennak po konfe
rencijos su bankieriais paskel
bė, kad jam pasisekė gauti 
$2,500,000 paskolų algoms mo
kytojams. Bet paskola duota 
su ta sąlyga, kad mokyklų ta
ryba sumažins savo išlaidas. 
Gavus paskolų mokytojai gaus 
gal poros savaičių algų, kuri 
yra atsilikusi jau kelis mėne
sius.

Ajpšaiidė jachta

Milionicriaus Wcllingtoh 
Quirk iš Evanstono jachtai su 
buriu svečių plaukiant iš Chi
cagos į XVaukegbnų, jachta bu
vo apšaudyta papliaupos iš 
kulkosvaidžio. XTena mergi-

Mirė vežamas iš polici
jos i ligoninę

Lieprts 21 d. John Misula, 
22 metu, 1735 S. Elizabcth 
Avė., išvažiavo pasivažinėti 
vogtu automobiliu. Prie Marsh- 
field Avė. ir 44 gatvės jis au
tomobiliu į ka tai įvažiavo ir 
Sunkiai susižeidė. Policija jį 
suėmė. Bet vieton vežti ligo
ninėn, jis tapo nuvežtas poli
cijos stotin prie 47 Pi. ir Hal- 
sted St. Tik vakar policija 
susiprato vežti jį Bridewell li
goninę. Tečiaus bevežant po
licija pastebėjo, kad jis nero
do gyvybės ženklų. Tad ji 
sustojo prie 47 ir Hermitage 
Avė. ir pasišaukė ten ų>at tu
rintį ofisų Dr. Hajdusek, ku
ris apžiūrėjęs, pripažino Mi- 
sulų jau įnirusį. Policija ta
da Misula kūnų atVežė pas gra- 
borių Eudeikį. Koronerio ty
rimai tapo atidėti, kad davus

SIMONAS PILKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 24 dieną, 1 valandą P° P*eC 
1932 m., gimęs Šiaulių appkr., 
Vaiguvos mieste.

Amerikoj išgyveno 5 metus.
Paliko dideliame nubudime ke

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

Kūnas pašarvotas randasi 6811 
S. Campbell Avė., tel. Hemlock 
64 16.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 27 dieną, 8 vai. ryto iš na
rtų į Visų Šventų parapijos baž
nyčią. RoseTand, kurioje atsibtis 
gedulingos pamaldos u? velionio 
sielą o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines

Visi a. a. Simono Pilkio Virti
nės, draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskūtinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Žentai 
ir Giminės. ,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Afttanas Kučinskas
Persiskyrė šu Šiuo pasauliu liepos 24 dienų, 6:55 va

landų ryte 1932 iii., sulaukęs 36 metų ainžiaUs, gimęs Ra
seinių apskr., Tytuvėnų parap.

Amerikoj išgyveno apie 18 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronei 

tėvais žineckaitę, brolį Augustinų, tris seseris — 
Ii jų, Oną ir Marijonų, švogerius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2939 W. Persljing Road.
Laidotuvės įvyks ketverge, liepos 28 dienų, 2 vaL po 

piet iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.
Visi a. a. Antano Kučinsko giminės, draugai ir pa

žystami esat nuoširdžiai kviečianti dalyvauti IdiifOtUv&se 
t ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuhidę liekame,
Moteris, Brolis, Seserys, Svogeriai ir 'Gimines.♦

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

c, po 
Roza-

“Vilnies” 128-me ir 130-me 
num. šių metų labai peteisin- 
fai užsipuolama ant Lietuvių 

'autinių Kapinių komiteto.
kadangi kapinių trustisai at

sako už komitetų ir taipgi už 
kapinių užveizdų, tai jie, lai
kydami savo susirinkiinų lie
pos 3 dienų, iškėlė klausimų 
apie šmeižtus ant trustisų, til
pusius minėtuose “Vilnies” 
humeriuoseį ir primetiinų 
jiems chuliganizmo.

Trustisai numatė reikalų iš
rinkti komitetų ir trijų asine- 
O L J y kari jis parūpintų pareiški
mų “Vilnies” reporteriui. Tąd 
komitetas pareiškia, kad kas 
dabartinei valdybai ir trusti- 
sams primeta chuliganizmų, 
tai jis pats žiuri chuligano 
akimis.f i • « • - ■ •

O kai dėl velionies Wilio■ Ji I _

paminklo emblemos, tai buvo 
taip. Balandžio 17 dienų visuo
tiname tautinių kapinių susL 
rinkiihe, kurį laikė, lotų savi
ninkai, velionies žmona buvo• «• * • >. •.
prisirengusi i’eikąlauti iŠ lotų 
srtVirtfnktį leidimo ehibleriių 
padėti. Bet ’triislisdi nežino,

Tačiau gegužes 1 dienų ji 
atsilankė į trustisų susirinki
mų ir pi-ėšė pdvfelijimo emble
mai ant savo vyro paminklo— 
kad butų galina uždėti piaiitu- 
tfcs ir krtjiš. Triistisai atidėjo 
šį praŠymį visųbtiriairt lėtų sa- 
virtinkų siisirirtkilhui išspręs
ti.

Wili'O žhioha td nutdrhn’o 
rtepaiše. Atvežė paminklų SU 
viršrtiinėta ėinbiema. kapinių 
Užv'eiždn, žinbdahAas triištišų 
tint arimų, nelėido pamiiiklų 
statyti ir kreįjiėšP į kapinių 
kdirtitetų, 6 kapinių komite
tas frgi prisilaiki trUstisų rtu- 
tariirtb it neleido partiihklų 
statyti, 'tad pamirtkTo statyto
jai prižadėjo Uždėti Wi’lio pa
veikslų vietoj emblemos, ir ta 
sąlyga buvo leista paiiiinklas 
štatyti.

, , r - I . • ,Komitetas, trustisų vardu, 
pareiškė apie tai “Vilnies” re
porteriui ,kad nebūtų užsipul
dinėjimų ant trustisų ir-kad 
nebūtų daugiau primetama 
trustisams joks chuliganizmas.

Dabartiniai kapinių trusti
sai elgiasi depiokratiškai su 
visais laikraščiais, nežiūrint 
kokių pažiūrų laikraštis yra.

Komitetas:
Paul Daitbaras,• i ’ > • .1

A. Bubinas,

šitas Lietuvių Tautinių Ka-

Vfetor ifogtlbnas
Perkastom rhkąndtfs pigiai j Pil

sto dali?; farrt’ąs p kitas miestus.
Darbą garantuojam,

3139 So. Halsted St.
i-a. Calu'niet 3308

•5 F,' ''■ ‘ F »•'»*! “I-1 1 .r 1 . '<

plnių triištišų komiteto pa-> 
aiškinimas buvo priduotas 
“Vilnies” štabui. Pridavė jį 
komiteto narys A. Rubinas. 
Kadangi “Vilnis” atsisakė jį 
talpinti, tai komitetas kreipė
si į “Naujienas” prašymu pa
talpinti, Lotų savininkai turi 
žinoti, jogei “Vilnis” be jokio 
pamato šmeižia Tautines kapi
nes ir jų trustisus; —Rep.

Lietuviai Gydytojai 
ti-l—j—**• — ** 1 *> 

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

Tel. Calamet 3294 
Nuo 9 iki 12 4al. diedui ls 
bao 6 iki 9 valandos vakare

Kaip viėna ipoteris j sa
vaitę ptarado 10 svarų f *

Mrs. Botty Laedeko 1B t>ayton raBo: ‘AB 
vartoju KruRchen, kad sumažinti svarumų— 
aB netekau 10 svaru t vienų savaitę ir ne> 
žinau kaip jį ir rekomenduoti".
i (Kad nuimti riebumų tenrval, SAUGIAI Ir 
MEKENK8MINGAI — imkite pasų BaukBte- 
llo Kruschon stikle karsto vandens rfU> prie* 
pusryčius — tai yra saukus būdas netekti 
negražaus riebumo ir vįęria tanką, kttrios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite JI pas bite aptįeklninku Amerikoje. 
— yra daug imitacijų ir Jus turite saugoti 
savo sveikatų. .

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Balte 
Jeigu Bi pirma buhka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias jbudas nusikratyti riebumo

......., ... ...................

Š.HŠKUDAŠ
Lictuvli ,

GRABORIUS )R BALSAMUOTOJAS
Bltfeft ir frtži koplyčia dykai

718W.i8St
Trt. ikooMvėlt 7512

’ • t * ’ ir 

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

i«4« V. 4«d> St.
T«i«fon,i 

Boutevard 5203 

Boulevatd 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefdnka 

Cicero 3724

DR.MARGERIS
Valandot: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Ir nuo 6:36 iki 8:30 vakare, Sek- 
madiefiiiii nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boalevard 8483

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki D valandai ryte; 
nuo .6 iki 8 valandai vakare

• «p«rt fVentadienio it ketvirtadienio
Vbone' Canal, 6121. •«,,

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
SeredomU ir nedėliomis pagal intarti. 
Rezidencija 6628 So. Richtnond Street 

Telefonai Republic 7868

Plėtfelr Cortrad 
fcotoįraftioju jūsų na- 

ihtfote arfa

$023 s. flalsted St 
(Japsen Stud.)

Res. 730 W. 62rąd St. 
TA pA^W6<><] 5840

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Šteele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, ihiputuiiaa 
blauzdų gyslai.

Valaudbr nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėltomii nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

JONAS kAtŪTIS

Persiskyrė su jsiuo pasauliu 
poš 21 dieną, 1932 m., sulaikęs 
gausės amžiaus, gin^ęš Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Kvėdarnos para., 
Kadagynų k^ime.

Ąrterikoj 'išgyveno 20 ,rpet‘U.'
Paliko dideliame nuliūdime 2 

Seseris —- Veroniką ir Švoge'rj 
Liudviką Babkus, Oną ir švogerį 
Juozapą Mickevičius, .4 anūkus-— ■ 
Pran'Umą, Eleną ir Oną Babkus, 
E'dįrt'oiitą Mickevičių ir 'giminės;

Kūnas pašarovtas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 27 dieną, 1 vai. po pietų 

'■ iš koplyčios bus rttilydčtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Karučio gimi
nės, draugai ir pažįstaipi esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikt: ^paskutinį
patarnavimą ir atsisvėikin'imą.

Nubudę liekame,
Seserds, Švog'eriai, AntiklS 
ir Giltinės. ,

L.. t c • 1 1

Laidotuvėse patarpauja grabo
rius A. MaŠalškik, Tėl. fedulevard 
4139.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja hldortiV^ kuopigiauiia. 
Reikale meldžią^e a.tuišsiuktir o uoią 

darbu, busite į užganėdinti. ...
Tel. «o6ifcV<ifc 25•>$ arb<» Ž5T6

Ž314
SKYRIUS’ ‘

U39 s. ,Vottrt, Cfcėrt, ni.
Tel. ’Ci'ttfO ^92>

* ■ * h ■ >“*. . I I ' . t I, , ‘ a į
— —   M it  u .          '

J. F. RADZIUS
GRABORIUS CHICAGUJ

Jjjjfc patarnan-
ju geriau h pigiau

I'■'*/- negu kiti todėl, kad
priklausau prie gra- »■ nfr 

JHO 668 % 18th Strtfet 
Tel. Cinai 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

BalzamUOrtjaS

hrti. Kalni pririrrama 

3319 Ądbtirh Avutitife 
CHfcAGO, 1Lt.

Phohe BdiileVard 4139

A. MASALSKIS
Masu Patarnavimas lai- 

- dbtai&ė l’r kokiame rei- . 

. kale spi
ningai it nebrangu! rt>- 
del, kad peturirtt ,jĮ- 
Uidų užlaikymui įky-

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

Jjjėrtvfe* Akušerės .
^Ww*^w*^#vwwwwwww^*w*^*www^**^***^***^x*>

JARUŠH
PHysical 

^THeRAPY.

6109 South
AlBaity Av.

Phone 
Hemiock 9251

omo Ir Rtz. Tel. Botdevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th V Hatmd St») 
Ofiio valando* nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedrtdieniais pagal itatlrti

Ofiso ir k«?TeL Boulevard 5914

DR. NAffiEtlS
756 W. 351h SI.

(Cor. of 35th 8 Raisted Sti) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nėdėldieniaii pagal

Dr. Suzana A. Slakis
ŠpecįalutS ‘Moterų ir Vaikų Ligų 

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

n inkais ir ketvertais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. LkFayettt 7337 
Rez. Tel. Hyrfe Park 3395

Įvairus Gydytojai

DILHERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomai per 25 m** 
tui kaipo patyli gydytojai, chtatrgai 
ir aknhril.

Gydo irai 
ra, moterų 
metodui X 
prietaisui. L 

Ofisai ir Laboratorija: 
1025 W. i'ith St., nitdi Morgan ttk 

Valandos: nuo 10—12 pietų lę 
nuo 6 iki 7:30 vaį, vakaro 

Tel. Canal 3110
Rezidencijos tėlefrtnai 

Hyde Park 6755 y Cgnttal 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 meta!

OFISAS ’ 
4729 Sotah Ashland Ava., i talboa 

CHICAGO, ILL. . . 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS! ! 

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2. Iki 4 
vai. po pietų h hub 7 Iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėk nttd 10 ild 12 V;

Phone Midvay 2Q80

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventsą * 

Ofiso valamdbl:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pitl 

7 iki 8 vai. Neda, alio 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaaa 3200

Ofiso TeL. Victory 6893, . ., 
RežičTencijos TO. Dreiel 9191 

Jei neatsiliepia Jaukite €4^^*1,7464 ,

DR. T. Dundulis 
"GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 ik 
4 Ir 6 iki 8 Vak. Nedcliom nuo 10 

iki 12 dienų.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Re*. 6600 Sotttb Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso TH. Canal 0257

DR. P; Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t , ,1821 So. HaMed Stre* 

CHICAGO, ILL.

RUSAS GYDYTOJAS Ik ’ 
CHIRURGAS

Specialistas moterų, vyrų, vaiką ir vbą 
. chroniškų ligų

3102 So.°feted St
arti 3 Lat Street, Cbic;Valandos: 10-11 ryti, 2 i!

7 iki 9, VWfro. , 
šventadieniais 10-12

ir

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

2400 TV. Madtson St. .
Vat: 1 iki 3 į>o pietį, 6 iki 8 vak.

Tėl. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Advbkrttrti
M*

K. GUGIS
N. Dearborn St„ Rnom 1113 

Telefonas Central 4411- .
idoi: nud 9 ryto iki 4 po pietai 

Gyvepimo ,yfcta > .
____ South Halsted Street 

Tel. EddiėVaid >310 , , ’

ikarą, išskyrus ketvergi 
felioj hUO 9 iki 12 ryto t

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Artii Leavirt Su ' s -

127

Vilandbi :nub9 ryto iii 4 pb pirtį 
Gyvepimo tyįfu 

3323 South Hdsted Street
Te!. BotriėVard >310 t 

Valandoj; nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 
Vikarą, išskyrus ketvergi !

Nedelioj nūb 9 iki 12 ryto

GRABDRIlį IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino frMkiį ŠU Wo Hhpfgihto- 
miš kainomis už aukštos rųšies prtlaMbjiirtų. Mes nieko 
nerokudjame už atvežitrtų mirtt'ėio žniogaUš krth'6 | irtbšų 
įstaigų iš bile kokios miesto datfeš;

fteikMtii es^rtį rtiušų autoittbMlirtlj iittrtžiiiėb j jtišiį 
noktus ir atVeš j mnsų įstaigų, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų iręiktttėttį ir iiž 
tarnavimų jums visai nieko rt'eVėikįs rtiokfcti, iVėŽitarint 
j tai, ar jųš icų pirkaite, ar rte. \ \

EU0KIKĮS yra vfenatiniš
teikia aminilance p^tahi4v|ii4 si /ękšjiettrt Dfettivih pa
tarnautoju. Rykai KetUribs; MoteiiiškbšDM 
šėrmęrtij. maukite EUDEikį jJM :
kitur- ■ r 1 '

d i irš g? i i o 
EMm

® ::'/'g.
DUfįįb WiĄf . ■, ■ • , . ■■

4605-07 South Hermitage Avenue
Vte: Telefonai: YArtJŠ I»4f fr 1742

‘ „AMė.,gydytojai,. “
Dbokite AvS M^minuorf

Dr. A. R.
OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 m. 
H v* 'Aeht&k

. Td. B6trfcvird ^>87
—............. . .......... ,, „į,

DR. KARL NDRKAT
’ (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
moksliška būda

2437 W; «9th St.
Tėl. GrovfebitI 22’42

l)H.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O E I S A S:

4645 S. Ashland A Ve.,
©Tino valandos nuo .iki 4 .ir nuo 6 Iki

8 Vai. Vak. Nedffiotnfa pakai sutarti 
Qfisp Tek: Boulevard 7820 
Narnų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: , 
nuo 9 iki 11 valandai rytu 
nub 6 iki 9 valandai vakaro

Seredoj tt PėthyėiojnUb 9lki 6

DR. Ji J.K()WARSKAS 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėboj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
Advokatas

77 ;W. Wdttrihgtot>
9 irytoIki^b^ričtų966

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
JQ5 W. Adant* St., Rockh 4642

, Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 22nd St. nuo 6-9

i Telephone Rooievilt 9090 , . •
Namie 8-9 ryti Tel. Republic 9600

Afjesro Ofisas 
Room 905

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Maręuette Rd. 

kampas 67th ir Arteftiaų Avė. 
Telefonas GrovehiU 1595

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

nedėlioms pagal susitarimų
1 ■ .'

JOSEPH 3. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Am.
Tel. Boulevard 2800 

Rer. 6515 So. Rocktoell 8t.
Td. Repdblic 9723

LlETnyiS .AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių PlrSmH
J50-,We4 35rt St.

Vėsndift&rVk m » 

. W 10 iki 11

. JMetoViai Gydytojai

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTlSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.,
autai

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4600 S. Wood St. — Ketvsrgo valu 
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle Su — pagal sutartf

Dr. C.K. Kliaug
3420 TV.-Rtf.

GYDYTOJAS^lR'cbimURGAS 

2420 Marąuette Road

andoit 9—12, 7—9, Antradieni it 
drtadieni vakataii pųgal HUtadipi. 
.. .....  i „.i i- ......    m. i , .......; u...........

Phairt Biaie^rd 7tf0

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street '

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N, CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS; 3117 S. Union Avė. 
Tel. Victory 2213

Arba: 1800 W. 47tb St. Laf. 8490 
... . Pagal su&Hmą

Uilliam C. Mitcheli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Wėst 69 Street 
Trtephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 ..vakaro 
Ncdėliomii pagil intirtj ,-J



Cicero
CLASSIHEO ADS

Garnio dovanos

reikia

Iš Northsidės
Matęs

Cicero

Automobiles
įvertinta

Marųuette Park

ir nuosaikumas!

MADOS MADOS

For Reni

PRANEŠIMAS 2963

Mergaitei vasarinė suknelė su

MOTERYS SKAITOąpvir

SKELBIMUS

dirbo

G.A.Šukysir Wm.M.Antonisen per krutinu

(Adresai)

(Miestas ir valstija:

Drg. X. Saikus daug veikė 
Chicagos Lietuvių Draugijoje

RESTAURANTAS randasi 150 kam
barių hotely, gera vieta dcl Pasaulinės 
parodos, 
nerj moterį,

Financial
Finansai-Paskolos

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Educational
Mokyklos___

Business Chances
Pardavimui 'Bizniai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Susikūlė automobi 
liai; įvažiavo į lietu

vių krautuvę

netenka stambios je 
darbuotei.

nos, iššoko

pakraščius 
puikiai iš visų at-

pnpa
Saikus North

arba pri- 
pažymBti 

savo var-

REiKALINGA moteris sortuoti mink 
Štus vilnonus ir skudurus.

2100 S. Loomis St. ’ •

Dr. Zalatoris gavo 
Dr. Kaspučio laišką

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

HEIM SCHOOL 
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englevvood 4634

3320 South Halsted Street 
Tel. YARDS 5215

REIKALINGA ... 
skudurų sortuotoja. J. Cbapman 8 Sons
2531 W. 18 St. '

p. J. N. 
mano, kad nereikia remti ne 
adv. Mastauko, kuris permai
nė savo pavardę į Mast? Nė 
Grišiaus, kuris tapo Grish? 
Nė Česnulio, kuris, jei nekly
stu, pasikeitė į Chesnul?

patyrusi vilnonių

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

Raudonos Rožės Kliubo bes 
bolo lošėjai sunkiai dirba. Už 
praėjusį sekmadienį jie pra 
laimėjo

D/v/. V. Saikus “Pirmyn 
Chore

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

Bet kitaip ir būti ne- 
Jeigu visuomet išloštų^ 

tai niekas neitų su jais ir lošti. 
Praėjusį sekmadienį lošis 

ėjo gan sunkiai, bet kliubie- 
čiai padarė 17 prieš 11. lep
šis pasibaigė lygiai 6 valandą’ 
vakaro. . , . ,

Žiūrėtojų buvo susirinkusi 
galybė. Taip susirenka kiek
vieną sekmadienį. Jei nelija, 
tai galima smagiai laikas pra
leisti.

Butų labai įdomu pamatyti 
Raudonos Rožės Kliubo jauk
tą susikabinant su Golden Star 
Kliubo jauktu. Kadaise, ro
dosi, buvo pradėta vesti dery
bos, bet jos suiro. Ar nebūtų 
gerai atnaujinti jos? žinoma, 
tai menedžerių reikalas.

‘ Tas Pats.

Pirmadienį, liepos 25 dieną, 
Dr. P. Zalatoris, turįs ofisą 
1821 So. Halsted Street, aplai- 
kė laišką iš Dr. K. Kaspučio, 
kuris neseniai išvyko aplanky
ti Lietuvą.

“Jau nuo vakar dienos esu 
Europoj. Mačiau šiaurinę Ško
tiją. Šiandie nuo pietų matau 
gražius Norvegij 
Gyvenasi 
žvilgių. Labų dienų visiems

c. k.“<

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

yra 
tai kur

REPORTERIO
SKILTIS

NAUJIENOS Pattern Deut
\ 1789 S. Halsted St, Chicago.

čia Įdedu 16 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi No. . 
Mieros

Mirė jaunuolis Adolfą 
Gudinąs

Sekmadienį, liepos 24 dieną, 
tapo nušautas lietuvis A n ton 
Kachinskas, 36 metų, gyvenęs 
adresu 2939 West Pershing 
Road. Kaip sako “Chicago Tri
būne”, keliomis valandomis 
vėliau našlė, Petronėlė Ka
chinskienė, ir burdingierius, 
Mykolas Shirma, prisipažinę 
policijai, kad Shirma nušo
vęs Kacbinską.

Jie tvirtino, kad Shirma nu
šovęs Kachinską savęs apsigy
nimui. Kachinskienė pareiš
kusi policijai, jogei jos vyras 
dažnai kaltindavęs ją netinka
mu elgesiu su Shirma. Kaltini
mas buvęs ųeteisingas.

Sekmadienį ji ir jos vyras 
ginčijęsi dėliai pasidalinimo 
savasties, kadangi jie ėjo prie 
skirybų, ir Kachinskis pradė
jęs vaikyti ją po stubą buČerio 
peiliu rankoj.

Shirma pagriebęs revolverį 
iš savo kambario ir peršovęs 
Kachinską keturius kartus. 
Taip pasakojo Kachinskienė. 
Burdingierius Shirma papa
sakojo tą pačią istoriją Brigh- 
ton? Parko policijos stoties lei
tenantui Alvin Stevens.

Juodu pareiškė, kad buvę 
taip išsigandę dėl šio įvykio, 
jog bijoję pranešti apie jį po
licijai. Ir galvažudystė nebuvo 
patirta iki tol, kol kaimynai 
nepranešė policijai, kad jie 
girdėję šūvius Kachinsko na
me.

Vakar įvykęs koronerioJury 
tyrimas nutarė Shiriną atiduo
ti grand jury už žmogžudystę, 
o Kachinskienę sulaikyti kai
po svarbią liudininkę. Dabar 
stengiamąsi Kachinskienę iš
imti ant parankos.

Nušautojo Kachinsko laido
tuves bus ketvirtadieny į Liet. 
Tautiškas kapines.

materia- 
ir gero 

draugo, Zuzė buvo žinoma ne 
tik Chicagoj, bet plačioj Ame
rikoj. Tokios rūšies šunų buvo 
visame pasauly 5, o dabar be
liko 4 — trys jų Europoj ir 
dar vienas Amerikoj. ABC.

Sągąvd dat vieną “špiąnažp”.
< Nesehiai “Naujienoje”, tilpo 
keletas sttaipsnių *į iriž. Milės

Pp. čižanauskų krautuvė ir
gi skaudžiai nukentėjo. Jos vi
sas frontas nuardytas. Apskai
čiuojama, kad krautuvei žalos 
padaryta ne mažiaus, kaip už 
$1,000. ,

Nukentėjusieji automobiliuo
se visi buvo svetimtaučiai, ne 
lietuviai. Sužeistieji nugabenti 
į kauntės ligoninę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmame paragrafe “Drau
gas” pasakoja, kad FrancUzi- 
joj mašinos retai kur vartoja
mos ir kad todėl ten visai ma
žas bedarbių skaičius. O tre
čiame aiškinama, kad per 50 
metų Francuzijoj buvo tobu
linamos įvairiems darbams 
mašinos, kad perdaug visko 
pagaminta ir kad dauguma tų 
mašinų sustabdyta ir todėl ne
darbas dar daugiau turėjo pa
didėti.

Praėjusį šeštadienį pp. Kiš- 
kunai, 1520 So. 48 court, susi
laukė gražaus, sveiko sunaus. 
Tėvai džiaugiasi tokia brangia 
garnio dovana. • Dovana 
pirma ir dar sūnūs 
gi nesidžiaugsi

Daktaras Juška įteikė garnio 
dovaną.

Dabar p-nia Kiškunas ran
dasi šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kambary 401. Po keleto dienų 
tikisi 
žiuoti

Antra vertus, kaip yra su 
tais “kruvinai uždirbtais” ska
tikais? Žmonėms yra žinomi 
prakaitų' uždirbti skatikai. O 
kada kalbąma apie kruvinai 
uždirbtus skatikus, tai vaiz
duojasi lįoldapai, .bankų plė
šimai, karo grobis ir panašus 
dalykai. *

I Taigi, <ar fne , “perdėjo” tru
putį jsmafrkųolis J, N;? X

Lietuviai, pp. člžanaujkai, 
turi krautuvę adresu 1458 W. 
15th St., prie Laflin gatvės.

Pirmadienį po piet, apie 15 
minučių, iki 2 valandos, gatvių 
kryžkelėje ties čižanauskų 
krautuve susikūlė trys auto- 
mpbiliai.

Vienas tų ^automobiliu; va
žiavo iš pietų į šiaurę, kitaš— 
iš vakarų J rytus, o tretysis iš 
rytų į;vakarus.,Pirmasis auto
mobilis, >>mąto,mai taikydamas 
pralenkti t kitus, kirto į antrą
jį, o čia pat pasitaikė dar vie
nas, kuris irgi • įvažiavo į ^ne
laimę: < , p .

An|rasiis automobilis 
to. Gį .pįrpiasis išsuko iš kelio 
it Visu smarkumu drožė į pp. 
Čižanauskų krautuvę. Jisai 
pilnai įvažiavo krautuvėm Jo 
pasažieriai, vyras ir dvi mergi- 

iš automobilio ir 
palikę jį krautuvėj pabėgo. 
Labai gali būti, kad policijai 
ištyrus pasirodys, jogei ta tri
julė važiavo vogtu automobi
liu, nes kitaip kodėl gi ji bėgo 
nuo nelaimės vietos?

Kitų dviejų automobilių ne
laimė buvo tokia. Sužeisti 7 
asmens; du tur būt sužeisti

REIKALINGA $10,000 ant pirmo 
morgičiaus. Namas vertas $55 000. 
5 metų senumo. 3003 Logan Blvd., 
Klauskite pas janitorių.

PARDAVIMUI Chtli Parloris. gera, 
išdirbta vieta, arti. Dvorak.. Pąrkp kur 
bolę lošia. Išvažiuoju j farmą.

1936 So. Fisk St.

Tragedija lietuvių 
šeimynoj

Mainysiu arba priimsiu part 
, gerą vyrėją.,
8 So. Canal St,

S. P., bet jis dėjo daug spėkų 
meno organizacijoje “Pirmyn” 
Chore. Jis šitai organizacijai, 
kaip sakant, buvo atsidavęs 
dūšia ir kimu. Palaikyti bent 
kurią meno organizaciją šiais 
išgvėrimo laikais 
daug dirbti. Drg. Saikus bu
vo vienas iš keleto, kurie sun
kią darbo naštą jautė ant sa
vo kupros. Ačiū tokiems' 
darbštuoliams “Pirmyn” cho
ras šiandie gyvuoja. Neapsi
riksiu pasakęs, kad Ch. Liet. 
Dr-gija S. P. ir “Pirmyn” cho
ras sunaudojo drg. Saikaus vi
są brangų laiką, atliekamą nuo 
kasdieninio darbo. Daugelis 
iš musų savo liuoslaikį myli
me praleisti pasiplepėjime su 
draugais, pasitraukime pp 
piknikus, vakarus ir kai kada 
paužime, bet drg. Saikus tą 
laiką padėjo organizacijų bu- 
davojimui. Jis dalyvaudavo va
karuose* bei piknikuose tiktai 
tada, kada jo organizacija 
ėmė dalyvumą. Neįik drg. 
Saikus atlikdavo -“Pirmyn” 
chore būtinus choro gyvybei 
darbus, bet aktyviai dalyva
vo chore kaipo dainininkas. 
Nemažai savo dainomis yra 
palinksminęs ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. narius 
— susirinkimų programuose. 
“Pirmyn” choras ir Chicagos 
Liet. Draugija S. P. ir visą 
Northsidė netenka gero, pasi- 
šventusio darbuotojo.

Liepos 21 dieną pp. Kali
nauskai, turį krautuvę adresu 
1810 So. Halsted Street, aplai- 
kė didelį nuostolį. Neteko ka
lės Zuzės, kuri buvo įvertinta 
Kennel kliubo $1,500.

Zuzė buvo laimėjusi 1 dova
ną šunų parodoj sidabro taurę 
ir dar specialį prizą. Tuo pa
čiu kartu ji buvo 
$1,500.

Pp. Kalinauskai be 
lio nuostolio neteko

linksma ir sveika va 
namo.

—Korespondentas.

Chicagos Lietuvių Dr-gija S. 
P. vra viena stambiausių lietu
vių organizacijų Chicagoje. 
Drg. X. Saikus buvo šitos or
ganizacijos užrašų raštininkas 
laike dešimties metų. Parei
gos šitos organizacijos sekre
toriaus yra gana alsinančios — 
reikia pašvęsti daug laiko, kad 
tinkamai atlikus uždėtas orga
nizacijos pareigas. Su tūk
stančiu organizacijos narių rei
kėjo palaikyti artimus ryšius 
— jų ligose, užsimokėjimo rei
kaluose ir su įvairiais prane
šimais nariams. Drg. X. Sai
kus šitas sunkias pareigas ėjo 
pavyzdingai, organizacijos na
riai buvo patenkinti, jis su 
jais mokėjo tinkamai sugyven
ti. Netiktai, kad jis savo pa* 
reigas ėjo nuoširdžiai, bet 
svarbiausia — organizacijos 
labą statė aukščiau visko ki
to. Buvo taupus organizacijos 
reikaluose, nei vienas centas 
organizacijos pinigų laike jo 
sekretorių vimo nebuvo betiks
liai išeikvotas

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

ir taip, kaip 
sako šiame pirma- 

paragrafe. Bet 
štai kaip jis gieda trečiame:

“Per praėjusius 50 metų šia
me krašte visu smarkumu bu
vo plečiama pramonės pro
grama. Buvo išrandamos ir 
nuolat tobulinamos įvairiems 
darbams dirbti mašinos. Jo
mis buvo pakeičiami darbinin
kai. Po karo visos didžiosios 
dirbtuvės įtaisė mašinas ir, 
kaip bematai, šimtus tūkstan
čių ir milionus darbininkų iš
stūmė iš darbo. Mašinomis 
pradėta masinė greita gamyba. 
Neužilgo apsižiūrėta, kad nė
ra kur gaminių perviršio dėti. 
Per daug visko pagaminta. 
Tad ir dauguma tų mašinų su
stabdyta ir nedarbas dar dau
giau turėjo padidėti.”

Pereitą sekmadienį po trum
pos ligos pąšųnirę įAdeJfps (Ri
dinąs, 14 metų i amžiaus. Pali
ko nubudusius tėvus, du bro
lius ir dvi seseris. Kūnas pa
šarvotas namuose 6807 South 
Campell Avė. Laidotuvės bus 
ketverge, liepos 28 d., iš namų 
į vietos lietuvių bažnyčią ir į 
Šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvėms patarnauja graborius 
Eudeikis. >

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.

■ 2963 
gražiu kalnierium. Sukirptos mieros 2. 
4 ir 6 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome Iš
kirpti paduotą blapku 
duoti pavyzdžio nume 
rnierą Ir aiškiai parai’ 
dą, pavarde Ir adrerą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So 
Halsted St., Chicago. Iii,

siją, i$ kurios'jisai dar šiemet 
sugrįžo. Dabar apie jį komi
sarų lape kalba P. V. Žalpis, 
buvęs Bridgeporto komisarų 
ambasados spykeris, o šiandie 
esąs Sovietų valdininkas, štai 
ką jis sako:

°Drg. Eimutis pradėjo aiš
kinti, kad Miliauskas
Charkove kaip inžinierius, ir 
pagautas špionaže ir darbinin
kams reikalaujant išsiųstas iš 
Sovietų Sąjungos.”

Tik' Žalpis nepasako ką
“šnipinėjo” Miliaus. Gal mirtinai; kiti penki kiek len- 
kiek medžiagos sugadinama gviau. žinoma, nukentėjo ir 
Charkove traktorius dirbant? mašinos, bet tai jau nesvarbu, 
O gal kiek rusų darbininkų j kaį žmonių gy vastis ir sveika-

Turintiems Pirmų Morgičių ir Real 
Estate Bonų Pirktų per

UNIVERSAL STATE BANKĄ '

jis organiza
cijai dirbo, sunkiai ir nuošir
džiai dirbo. Organizacijos na
riai, kurie moka įvertinti savo 
viršininkų nuoširdų darbą, il
gai neųžšimirš drg. X. Sai
kaus, kaipo gero buvusio or
ganizacijos gašpadoriays. 
Draugija giliai apgailestauja 
netekdama savo stambaus dar-

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo- 

stogų rynas

METAL

Ar ir juos reikia boikotuoti?
To paties “Draugo” No. 173 

koks ten smarkuolis J. N. kal
ba šitaip:

Atminkite, kad visi profesi- 
jonalai, biznieriai, kurie per
mainė savo pavardes į svetim- 
tautiškas, nėra lietuviai; jie 
gėdisi savęs ir viso kas liętu- 
višką. Nęremkime jų!. Jeigu 
lietuviška pavardė negera,; tai 
nė lietuvių kruvinai uždirbtas 
skatikas neturi būti jiems ge
ras.”

Well, wel

YOURLTtO
Night and MomLng to kcep 
them Clean, Clear and Healthy 

;Write for Free «Eye Care” 
or t4Eye Beauty” Book

Marine Co^Dept. B. S,9 B. Okio SuChicnte

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo 

ije užmo

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

r WORKS 
3218 So. Halsted

Tel. Victory 4965

šiandien nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles, oro bangomis 
skambės lietuvių daineles, mu
zika ir kalba. Programas nuo
latiniai kas antradienis teikia 
Peoples Furniture Co. krau
tuvės, 4183 Archer avė. ir 
2536 W. 63rd Street.

Teko sužinoti, kad prie iš
pildymo dainų dalyvaus p. 
Juozas Brazaitis sykiu su 
Westsidės dainininkais, kaip 
tai St. Zaura, L. Labonausku, 
R. Zalatorių, P. Paulausku ir 
kitais. Visi stropiai rengiasi 
šauniai sudainuoti musų rink
tinių liaudies dainelių. Prie to 
apie sveikatą kalbės Dr. St. 
Biežis. Juokdarys čalis Kepurė 
papasakos savas gyvenimo pa
stabas, bus graži ir rinktina 
muzika; kas viskas pilnai įdo
maus klausytojus. Todėl reikia 
atsiminti užsistatyti savo ra- 
dio. — KKK.

Drg. Xavieras šaikus liepos 
29 d. apleidžia Chicago — ke
liauja Lietuvon, nusitaręs joje 
pasilikti. Northsidės lietuviai 
drg. šaikatis asmenyje neten
ka stambaus savo darbuotojo. 
Kas pažįsta šios miesto dalies 
lietuvių gyvenmą, pažįstai jų 
kultūrinę darbuotę 
žins, kad drg. 
sidės lietuvių gyvenime, jų 
darbuotėje vaidino svarbią 
rolę laikotarpyje paskutinių 
dešimtie^ metų/ Drg. šaikus 
pradėjo čih darbuotis, kada 
kiti stambus į veikėjai, dirbę 
įvairiose organizacijose dau
gelį metų, pavargo, pailso — 
jis kaip tik tą svarbią spragą 
tinkamai užtvėrė ir buvo ne
pavaduojamas darbuotojas kai 
kuriose organizacijose. North
sidės lietuviai, netekdami X. 
šąikaus, 
gos savo
Chicagos “Naujienų” bendradarbis

Kas yra pasakyta čia viršu
je apie drg. šaikaus darbuotę 
organizacijose, tą patį galima 
priminti dar ir apie “Nauj ie
nas’1. J Daug 
“Naujienas” iš Northsidės lie
tuvių gyvenimo, ypačiai mėg
davo pastebėti esamas vietos 
lietuvių ydas, skatinti vietos 
lietuvius prie organizacijų ir 
tt. Ne tiktai, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija S. P. Pir
myn choras netenka nuošir
daus darbuotoj, taipgi ir “Nau
jienos” netenka nuolatinio šios 
apielinkės korespondento.

Laimingos keliones drg. Sai
kui į seną tėvynę, taipgi par- 
siveškit ir apie mus visus, su 
kuriais bendrai dirbai, gražių 
prisiminimų. Jeigu tėvynė 
tau bus pamotė, o ne motutė 
— grįšk vėl pas mus. Mes 
visuomet lauksime tavęs į 
bendram darbui, musų vystan
čiam kultūriniam darbui.

NAMŲ SAVININKAMS
Masu biuras suteikia patarimas su

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

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

Kadangi žemiau pasirašiusieji esame gerai susipažinę su 
viršminėto banko išduotomis x vertybėmis, mes manome, 
ksd mes galime geriausia pasitarnauti turinčių morgičius 
ir namų savininkų interesams ir sutaupinti jiems išlaidų.

Kol vėl bus atsteigtas normalis bankinis patarnavimas, 
musu ofisas yra pasirengęs jums parūpinti apdraudą^ iš
davinėti money orderius (siųsti pinigus), kolektuoti mor- 
gič uc ir nuošimčius, duoti notaro liudijimus ir teikti viso
kį kitokį panašų patarnavimą.

TAI BENT LOGIKA
“Draugo” editorialas 172-me 

num. kalba:
“Dalyvavusieji didžiajam 

kare karo veteranai pasakoja, 
kad Prancūzijoje darbai dir
bami palengva, kad mašinos 
retai kur naudojamos. Tai yra 
priežastis, kodėl Prancūzija po 
karo turi visai mažą bedarbių 
skaičių. Viso pasaulio dalis 
slegia milžiniškas nedarbas, o 
Prancūzijoj yra kitaip.”

Tegul būna 
“Draugas 
me editorialo

Ruošiama šauni ra 
dio programa

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111 -toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojamt piknikams ir iš
važiavimams až žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai sateikiami. 

šaukite Wortb 148
SOUTH WEST TOWNS BUS LINE, 

i Incv - •į’1-
109 St. ir Harlem Avenne, Worth, III

Masu basai eina nuo 63 ir Halsted 
gatvių į Palos Park. ‘

(Vardas ir pavardė)

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

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus ' arba kitokius pasilinks
minimus. , s

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

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

TEL. ROOSEVELT 8500

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą




