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Washington policija 
susikirto su “bonų 
armijos” veteranais
Du krito, keturi sunkiai su

žeisti; Washingtor.an pašauk
tas raitelių batalionas

Washington, D. C., liep. 28. 
Washingtone įvyko smarkus 
susirėmimas tarp bonų armi
jos veteranų ir policijos. Iki- 
šiol žinoma, kad vienas vete
ranas nušautas, vienas polici
ninkas mirė sunkiai sužeistas 
j galvą iš veteranų būrio pa
leistu plytgaliu, keturi vetera
nai yra kritingame padėjime 
ir keliolika .veteranų ir polici
ninkų panešė nepavojingas 
žaizdas. Padėtis pasidarė tiek 
rimta, kad prez. Hooveris ma
tė reikalo j Washingtoną pa
šaukti raitelių skvadroną ir 
penkius šarvuotus automobi
lius. Washingtonas yra gen. 
Douglas MacArthur rankose.

Neramumai tęsėsi per visą 
dieną. Federalė valdžia parei
kalavo, kad veteranai apleistų 
valdžios namus ir žemę, kur 
jie buvo laikinai apsistoję. Da
lis veteranų įsakymą ignora
vo ir nutarė namus neapleisti. 
Pašaukus policiją, jie pasiprie
šino. Svaidydami buteliais ir 
plytgaliais nedidelį policistų 
būrį išvaikė. įtaikė šio susirė
mimo, vienas policistas Scott 
ir buvęs mirtinai sužeistas. 
Atvykus didesniam policijos 
buriu i ir veteranams** tčbesi- 
priešinant, pasipiktinęs; .policis- 
to Scott likimu, policistas 
Shinault paleido pirmą šūvį, 
nuo kurio vienas veteranas kri
to.

Po tų įvykių Washingtono 
komisionieriai pranešė, federa- 
lei valdžiai, kad jie nepajėgia 
palaikyti tvarkos ir pareikala
vo pagalbos.

Padaryta eilė areštų. Suim
ti keli pasipriešinusių vetera
nų vadai.

Airija nori susitaikinti 
su Anglija

Dublin, Airija, liepos 28. — 
Tik kelias dienas atgal paskel
busi 100% muitus prieš Ang
liją, Airija jau parodė norą 
atnaujinti derybas su Londonu 
ir ginčą dėl nesumokėtų žemės 
mokesčių likviduoti. Prie to 
varosi buvusio Airijos prezi
dento Cosgrave šalininkai.

Mussolini prašalino 36 
gubernatorius

Rymas, liepos 28. — jPeror- 
ganizavęs ministerių kabinetą, 
Mussolini nepamiršo ir provin
cijų gubernatorių. Prašalino 36, 
o dalį perkėlė j kitas provin
cijas. Viso provincijų Italijoje 
yra 92. Permainos padarytos 
Genoa, Bergamo, Padua, Cre- 
mona ir kituose didesniuose 
centruose.

įORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; žymiai vėsiau; vidu
tinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 72- 
87 laipsnių.
. Saulė teka 5:39; leidžiasi 
8:13 vai.

Abo prasidėjo 102 
lapujiečių fašistų 
sukilimo vadų byla

Svarbiausi kaltinamieji yra fa
šistai Viktori Kosola ir gen. 
VVallenius

Helsinki, Suomija, liepos’ 28. 
Antradienį Abo mieste prasi
dėjo 102 Lapua fašistų orga
nizacijos narių byla. Organi
zacija ir nariai kaltinami su
rengę ir vadovavę sukilimui, 
kuris įvyko kovo mėnesį ir 
kuris buvo ruoštas tikslu nu
versti dabartinį Suomijos ka
binetą.

Svarbiausi kaltinamųjų yra 
Vihtori Kosola, lapuj ietis ūki
ninkas, kuris 1930, anot fašis
tų, išgelbėjo Suomiją nuo bol
ševizmo, ir gen. Wallenius, ku
ris buvo vyriausias kovo mė
nesio sukilimo vadas. Byla nu
sitęs kelius mėnesius.

Suomijoje buvo manoma, 
kad prieš teismui prasidedant 
lapujiečiai griebtis naujų eks
cesų, bet paskutines dienos 
praėjo palyginamai ramiai, 
nors savaitę laiko atgal būrys 
lapujiečių mėgino nužudyti 
Suomijos apsaugos ministerį 
Lahdensue.

Nepasekmingas lapujiečių su
kilimas buvo likviduotas Mant- 
saloje, kur visi sukilėliai pasi
davė valdžios kariuomenei. Vy
riausybė tuojau paskelbė dek
retą, suteikiantį amnestiją vi
siems sukilimo dalyviams, iš
skyrus civilius ir militarius 
vadus, agitatorius, štabo na
rius ir tuos, kurie prie 
sukilimo prisidėjo finansine pa
rama.

J. V. samdo 20,000 dar
bininkų

Washington, D. C., liep. 28. 
Kongresas paskyrė $15,000,000 
naujų armijos rūmų statymui. 
Tam tikslui bus pasamdyta 
apie 20,000 darbininkų ir al
gomis bus išmokėta apie $6,- 
000,000.

$3,000,000 paskolą Illi
nois valstijai

Washington, D. C., liep. 28. 
Finansinė rekonstrukcijos kor
poracija suteikė Illinois valsti
jai ir Chicagai $3,000,000 pa
skolą bedarbių reikalams. Vė
liau Illinois tikisi gauti ir dau
giau. Viso Illinois priklauso 
$45,000,000.

Chicagoje ieško George 
Rowlando

Chicago, III., liepos 28. — 
Michigan ir Chicagos policija 
sujudo ieškoti George Row- 
lando, kuris, kaip sako Mich 
policija, vadovavęs komunistų 
sąmokslui prieš bankus.

Suimtas Arkansas an
gliakasių vadas

Clarksville, Ark., liepos 28. 
Policija suėmė G. E. Mikei, 
United Mine Workers of. A- 
merica atstovą, kuris kaltina
mas organizavęs Johnson ka
syklose įvykusias angliakasių 
riaušes.

DASSAL, Minn., liep. 28. — 
Minnesota valstiją užklupo 
smarki vėsula. Vienas ūkinin
kas užmuštas. Sužeistų skai
čius tikrai nežinomas, bet šie* 
kia kelias dešimtis.

[Acm«-P. b A. Photo] < '

Marseilles, III. — Tvenkinis, statomas prie Marseilles, III., kur neseniai įvyko riaušės tarp prie 
tvenkinio dirbančįų neunijistų ir protestuojančių unijistų. Neunijistai protestuojančius ap

šaudė revolveriais.

III. angliakasiai prie
šinsis naujai algų 

sutarčiai
West Frankfort, III., liepos 

28. — West Frankforte įvyko 
8,000 angliakasių mitingas, 
kuris pradėjo organizuoti opo
ziciją prieš užvakar unijos ir 
operatorių atstovų priimtos 
algų sutarties projekto priė
mimą. Angliakasiai nepaten
kinti $5 alga, kurią jie atme
tė dvi savaites laiko atgal įvy
kusiam referendume.

Rugpiučio 4 Londo
ne pasitarimai laivy

nų klausimu
Paryžius, liepos 28. — Rug

piučio 4 d. Londone įvyks Ita
lijos, Franci jos, Japonijos, Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų pa
sitarimai laivynų sumažinimo 
klausimu. (Pasitarimų tikslas 
bus suderinti Hooverio ir Bald- 
wino nusiginklavimo projektų 
punktus, liečiančius laivynus.

Milwaukee riaušėse nu
kentėjo trys bedarbiai

Milwaukee, Wis., liepos 28. 
Prie bedarbių šelpimo įstaigos 
Milwaukee įvyko bedarbių de
monstracijos. Kai kurie de
monstrantai įsiveržė į įstaigos 
vidų, sudaužė rakandus ir iš
daužė langus. Nuo policijos 
buožių trys bedarbiai sunkiai 
nukentėjo. ’ >;«i

Walker atsako i Seabu- 
ry kaltinimus

New York, liepos 28.— New 
Yorko majoras pasiuntė guber
natoriui Rooseveltui atsakymus 
j adv. Seabury ir Hofstadterio 
komisijos kaltinimus prieš jį 
už kyšių ėmimą ir nešvarų 
miesto reikalų vedimą.

---------------------------------- 1—_

Japonai nužudė 40 ki
nų sukilėlių

Harbin, Mandžurija, liep. 28. 
Ties Tungliao, Mandžurijoje 
įvyko smarkus mušis tarp ja
ponų kariuomenės ir kinų su
kilėlių, kurie priešinasi Pu-Yi 
valdžiai. 40 sukilėlių žuvo.

Reikalauja panaikinti 
muitus ant J. V. odų
Ottawa, Kanada, liepos 28.— 

Kanados kailiadirbiai pareika
lavo Britų imperijos ekonomi
nės konferencijos suteikti leng
vatas J. V. odoms, kurios j 
Kanadą eina daugiausiai iš 
Chicagos. Dabar aiit J. V. odų 
yra uždėtas 15%, muitas.

Baltijos juroje susida
rė vokiečių ir rusų 

laivai
Stockholm, Švedija, liep. 28. 

Netoli Gotlando Salos, Baltijos 
juroje, susidūrė rusų submari- 
nas ir vokiečių prekinis laivas 
“Renate”. Abu paskendo. Vo
kiečių laivo jgula išgelbėta.

J. V. gina savo inte- 
• resus Kanadoje

Ottavva, Kanada, liepos 28. 
Britų ekonominei konferenci
jai davus suprasti, kad nori
ma išstumti iš Kanados ir ki
tų imperijos šalių rinkos J. V. 
prekes, J. V. biznieriai pradė
jo daryti žinksnius, kad ap
saugojus savo interesus. Jie 
nurodė, konferencijai, kad ta
rne atvejyje Britų imperijai, 
ypatingai Kanadai, reikėtų 
smarkiai nukentėti.

Austrijos!) parlamentas 
priešingas T. S. pa

skolai
Viena, Austrija, liepos 28. 

Visos Austrijos parlamento, 
partijos, išskiriant krikščionių 
partiją, yra priešingos T. Są
jungos suteiktai $43,000,000 
paskolai. Austrija kenčia fi
nansinį krizį ir paskola jai 
reikalinga, bet T. S. statomos 
sąlygos yra - nepriimtinos. T. 
S. reikalauja, kad Austrija 
per 20 metų nedarytų jokių 
muitų ar panašių sąjungų su 
Vokietija ar kitu kaimynu.

Hooveris J. V. kainavo 
$2,114,217

Washington, D. C., liep. 28 
Keturi Hooverio prezidentavi
mo metai J. V. mokesčių mo
kėtojams atsiėjo $2114,217. 
Coolidge, administracija tuo 
tarpu kairiavo $1,722,500, o 
Hardingo-Coolidge administra
cija — $1377,840.

Fašistų laikraščio r< 
daktorius žmogžudys
New York, liepos 28.— New 

Yorko policija ' sulaikė žymų 
italų fašistų laikraščio redak
torių Domenico Trombetta, ku
ris kaltinamas nužudęs 
Salvatore Arena.

tūlą

Jau dabar rengiasi prohibicijos 
(panaikinimui

NEW YORK, lifepos 28. — 
žymus New Yorko ' restoranto 
savininkas Louis Maąuin pa
skelbė Franci joj e užsakęs 1,- 
.000,000 galionų vyno, nes tiki, 
kad ateinančiais metais nebus 
prohibicijos.

Oi

Indiana gubernato
rius šaukia anglia
kasių konferenciją
INDIANAPOLIS, Ind., liep. 

28. — Gubernatorius Leslie pa
kvietė kasyklų savininkų ir 
angliakasių atstovus į bendrą 
konferenciją algų klausimu. 
Kai kuriose vietose nesusipra 
timas algų klausimu privedė 
prie susirėmimų. Indianoje 10,- 
000 angliakasių nedirba.

Dancigas protestuo
ja prieš Lenkijos 

“dumpingą”
DANZIG, liepos 28. — Dan- 

žigo komercinės, industrinės ir 
agrikulturinės1 organizacijos 
priėmė bendrą protesto rezoliu
ciją, kurioje kaltina Lenkiją 
peržengiant dabartinės muitų ir 
ekonominės sąjungos įstaty
mus. Tarp kito ko, rezoliucijo
je, kurią pasiuntė T. S. Danci
go. pirkliai sako, kad Lenkija 
sistemątiškai diskriminuoja 
Dancigo produktus ir /dumpi- 
ną” rinkas savo produktais.

Bolivija mobilizavo 14,- 
000 kariuomenę

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 28. — Argentinos laikra- 
čiai praneša, kad Bolivija mo
bilizavo 14,000 armiją ir ją 
sutraukė į Gran Chaco terito
riją, dėl kurios tarp Bolivijos 
ir Paraguajaus eina ginčai.

Anglijoje 22,000 audėjų 
sustreikavo

Burnley, Anglija, liepos 28. 
Streikan išėjo Burnley teksti- 
lio fabrikų audėjai, viso apie 
22,000. Iš Manchester ir kitų 
miestų sutraukta policija pa
laikyti tvarką.

Pranašauja aukso im
portus į J. V.

NEW YORK, liepos 28. — 
Užsienio biržose smarkiai pra
dėjo kilti doleris. Anglijos ster
lingas nupuolė 17/8 iki $8,5|4 
už svarą, 
3.90 5/8.' Iš to New Yorko ban- 
kieriai pranašauja, kad Euro
pos šalys vėl. pradės gabenti 
auksa į J. V.

Bankieriųs nuteistas 4 
metų kalėjimo

GREENFIELD, Mass., liepos 
28. — Walter N. Snow, buvęs 
Interstate Morgagė Trust Co. 
pirminink; nuteistas keturiems 
metams kalėjimo 
už pasisavinimą $25,000 įdėįių

Nubaustas

Brazilijos kariuome- Ottawos konferenci- 
nę mūšyje nugalėjo joje grasina J. V.

sukilėlius aliejui ir anglims
Rio De Janeiro, Brazilija, 

liepos 28. — Karo ministerija 
paskelbė, kad federalė kariuo
menė, vedama gen. Waldomiro 
Lima, prie Itarare nugalėjo 
sukilėlių armiją ir paėmė 353 
sukilėlius nelaisvėn. Mūšyje 20 
federalių kareivių buvo sužeis
ta.

Pietų Amerikos komu
nistų centras Uru- 

guajuje
Buenos Aires, Argentina, lie

pos 28. — Argentinos paštas 
susekė, kad Uruguajuje yra 
komunistų centras, kuris už
plūdo Argentiną ir kitas val
stybes agitacine literatūra. Li
teratūra spausdinama Europo
je, gabenama į Montevideo ir 
iš ten skleidžiama po visas 
Pietų Amerikos šalis.

Kanada priešinga Šv.
Lauryno sutarčiai

0TTAWA, Kanada, liepos. 
28. — žymesni Kanados biznie
riai ir pramonininkai pasmerkė 
Kanados premjerą Bennettą ir 
Šv. Lauryno vandens kelių su
tartį, kurią jis sudarė su J. V. 
Kanadiečiai aiškina, kad iš jos 
pasinaudos tik J. V., o Kana
dai bus nei šilta, nei šalta.

Juliu Maniu Rumuni
jos premjeras

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 28. — Rezignavo Rumu
nijos ministerių kabineto pir
mininkas Aleksandras Vaida 
Voevod. Sekantį kabinetą suda
rys valstiečių partijos vadas 
Juliu Maniu;

Kanadoje organizuoja
si “bado armija”

I '
Montreal, Kanada, liepos 28. 

Kanadoje pradėjo organizuotis 
bedarbiai į “bado armiją” ir 
kaip Washintone apsistojusi 
veteranų “bonų armija” vyks
ta į Ottawa, kur pikietuos val
džios rumus, reikalaudami pa
galbos. 

!

Mukden, Mandžurija, liepos 
28. — J. V. pilietis George 
Bronson Rea paskirtas naujos 
Mandžurijos valdžios patarėju.
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Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre .

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 Šventadieniais nuo s iki i val.
•» ■■ •

Ottawa, Kanada, liep. 28. — 
Britų imperijos ekonominėje 
konferencijoje susirinkę dele
gatai pasmerkė J. V. anglių 
ir aliejaus bendroves, kurios 
naudoja neleistinus budus, no
rėdamos išstumti mažesnes 
bendroves iš biznio. Vienas su
minėtų būdų yra kainų kapoji
mas. J. V. anglių t kasykloms 
reikės nukentėti, jeigu konfe
rencija suteiks pirmenybę Ka
nados ir kitų valstybių kasyk
loms imperijos rinkose.

Hitleris pranašauja de
mokratijos žlugimą 

Vokietijoje
Berlynas, liepos 28. — Kal

bėdamas Berlyne Vokietijos .fa
šistų vadas Adolf Hitler pa- 
reišė, kad demokratijai beliko 
tik kelios dienos. Jai galą pa
darysią liepos 31 d. rinkimai, 
kurie grąžins Vokietijoje dis
ciplinos ir kumšties valdžią. 
O Hugenbergas, žymus mo- 
narchistas ir nacionalistų par
tijos vadas pareiškė, kad kai
zerio grąžinimas butų visai 
neblogas dalykas.

Z

' *

Hooveris šaukia R.F.C. 
susirinkimą

WASHINGTON, D. C., liepos 
28. — Prezidentas Hooveris su
šaukė nepaprastą finansinės 
rekOiistrukcijos korporacijos 
direktorių susirinkimą. Tarėsi 
paskolų reikalais.

Kaune steigs kaliošų 
fabriką

Kai kurie Kauno fabrikantai 
nori įsteigti Kaune kaliošių 
fabriką. Tuo reikalu vedamos 
derybos ir įvairus pasitarimai. 
Fabriką mano atidaryti 1933 
m. Tai butų pirmasis kaliošų 
fabrikas Lietuvoje.

Ledai išplakė viso kai
mo javus -

Gauta žinia, kad prieš ke
lias dienas pro administracinę 
liniją Seinų apskrity praėjo 
smarki audra.. Ledai puolė di
deli. Kučiūnų kaime sunaikinti 
beveik visi javai, kaip žiem
kenčiai, taip ir vasariniai. 
Daugeliui gyventojų ledai iš
mušė langus..

Tačiau vėsulas kituose kai
muose žalos beveik nepadarė. 
Nuostolių Kučiūnuose bus apie 
50,000 1^. . j,

. _________ .. -..
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PRANEŠIMAS
Jųstių Mackievich, Mortgage Banker

k 14 priduodami 
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lantit taivakort^ar 

'v- ■ '

sau, 

fc ten

bu% i)^ia^siąs. Tėmyidte toHn^sntaą praneštais.

ilIIHiHIlSIlSIlllimilffiHIlIUHIHSJiillIHIilIlESIIllllllHHHliSIIIlHIIHMaHHllllllllffilIllIlIlimSIIIIIIIIIHfiSII
J' . ' , ' ■ ■ ’ -

; lyląrsęiUęs, 
W. JĄiller, s$.ę&
tįs ynu,^- V 
ščsę pęię, upeję stato

BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ.

dencij
nose’l
yra į:iek karštas politikoj ir 
prijuyičiiįiĮ bhiibįnįnkaiiis, ką 
jis dąv.f tf suprasti ii
kalboj

Aš norėčiau įspėti torontię- 
čius, kad Povilas Joniškis yra

veikėjas įr bępdr.Ur 
h- PA’ivtfm ant sta‘ 

kūliai lietuviškųį

kiniai .išeina iš uea 
Chicago,' ’ kasdien 1;l 
te, '6:3$ y, v.

Walker and the 
are again 
wage scale 

which 
deter-

Nors visoje šalyje siaučia, 
didžiausia bedarbe ir nulijo; 
nai suaugusių žinoųiif ii* jų 
kūdikių badauja, bet šiems 
Hopvęęis nei kiek nepasirūpi
na pagalbos suteikti. Musų 
veteranų bonai pribręs 1945 
ipetuose. Ir męs tuomet aplai- 
kysinie po $15. Bonai, girdi, 
įręsta ne ųukšlyn, bet įas-’ 
nięt eina jų vęr.lė že.iųyi)., nes 
atitraukiama didelį už juos 
nuošimčiai, ir taip, kad ant 
galo musų bonai susitrauks— 
sumažės iki $15.

ha ve by referen- 
by 5 to 2 against 
of t Ii e tentative

;WiskW' l$kr?nudilinąs jaučiaus
• A • w •«/*>*,.V,9.1$; •

5 P4 .Joniškis turi tris dukte
ris ir vienų sūnų, kurie yra 
gimę Kanadoj. Visi lanko Ka
nados aukštesnes mokyklas.

’ų^ųi. kalba lietuviškai. 
'Jaunesnioji duktė šauniai

užtektinai pini 
žiu — vargas^

Einam gilini Winnipegų. 
Sutinkame suvargusį darbi
ninkų ir paklausiame, kur

mums parodę maudyklų.
Mes, gyvendami Toronte, 

girdėjome per spaudų apie I?. 
Joniškį. Visi nutąręnię' atsi
lankyt ipas jį manydami, kad, 
gal jis duos koU patarimų; 
arba kųmbarį nąkvynęi.

Atsįlapkemę. Paiųatęs, kad; 
mes sųygęgę, P. Joniškis, tiip- 
jąu| užklausė apįę RB~ 
(lętį ir kęiięnę. I^sąkpjoi^ę 
viską i^jĮc sųvo y.^rg^s įr? pa- 
žengėm į gilesnę pplįUkiį. Tųi 
man pasirodę, kad P 
kis yra darbštus Winnipego 

f * , i,'1 e« " '•«' alietuvių 
darbis 
lo didelę

Angliakasių reikalai ir karo 
veteranų prakalbos

lamatykit kaip lengva yra taupinti pinigus kada jus perkate 
“Mic|west Stores” Sankrovose

Kokybės prekės už žemiausia kainas!

sęųas yclęrųnąs. ppįįęųoft čy,

Aš ir dm: kęletųs lįętuyių 
gyvendami Toronte visų 
girdydavome pęr sjjųudų ųpię 
Węęnipęgo Uelųyįų veiklumų. 
Man yisuomet .buvo įdomų 
pamatyti savų draugus. Bet 
nebuvo progos' ir galimybės 
norų patenkinti.

Tačiau prisiartino ta bai
sioji diena, kuomet sėdau ant; 
paišino juodbėrio ir pasilei
dome tolimoų kelionėn.

Tris diena,s iį' tris naktis 
ėmė, kolei pasiekėme garsųjį 
Winnipęgų. Buvome ne pa
našus į žmones. Bet kų pada
rysi: duonos kųsųis priverčia 
žmones į tokias vargingas 
keliones leistis.

Pąsięke Wffinii>cgą, nėži-. 
nome kur eiti, ries'pirmų kar
tų į šį miestų Atvykome; nie
ko nepažįstame ir neturime, 

Vienu žod-

Už tai esu mes ir kovojame 
prieš šių daromų mums ne
teisybę. Dabar reikalaujam iš
mokėjimo boųm nes dar da
bar turi jie didesnę vertę, o 
mes .palys ėsam*vj)^larbiai, pi
nigai mums reikalingi. Ant 
Armistice Day esu turėsime 
suorganizavę 500,000 senų ve
teranų ir kelis milijonus be
darbių darbininkų. Išvien su
siorganizavę męs, veteranai 
ir bedarbiai darbininkai, su
darysime didelę spėkų ir ga
lėsime padaryti AVasbingtone 
Clcan Housę.

Ateinančiuose rinkimuose 
privalome balsuoti vien už 
darbininkų žmonių klesos pa
statytus kandidatus. Iki šiol

. , , .r- ’ z

mes, darbo žmonių klesa, bu
vome pakrikę, todėl kapita
listai ir jų valdžia Wasliing- 
tone nekreipia nei mažiausios 
domės į musų reikalavimus. 
Bet visada taip nebus. Mes 
dirbame, organizuojame ir 
trumpoje ateityje parodysime 
kad esame organizuota spė-į 
ka ir kad mums, darbo žino-į 
nėms, priklauso ateitis.

Šiandie girdi, kas išdrįstai 
pasakyti teisybės žodį, tas; 
apšaukiamus radikalu, komu
nistu arba kitokiu. Ąš, sako,į 
ųesu komunistas ir nesutinku 
su jų skelbiampmis idejoniįs. 
Ęįęt valgyt reikia ir man ir 
komunistui, ir kitokių pažui: 
rų žmogui. Užtai ir visi, kas 
tik gyvus, turi tiesų kovoti už 
pragyvenimų.

■ Žmonių minia klausėsi ve
terano kapitono kal^P^ 
gausiai 'jam rankomis ploję. 
Užbaigdamas savo kalbų., drą
sesnius bedarbius ir vetera- 
nūs jis kvietę Vykti į Washių- 
gtonų. Girdi, turime perse
kioti kapitalistų atstovus be 
nerštojimo. Lai pasaulis ipato, 
kas dedasi aukso šalyje. Jeigu 
kapitalistinė Valdžia užmuštų 
iš musų nors vienų, tai pama
tysiu kas įvyks.

s Dar išreiškę jis padękos žo
dį miesto majorui Mr- K»PP, 
kad nekliudė jiems tąip drų- 
siąi prakalbas sakyti ii’ dalei- 
do> mieste syęčijųotĮs. Alton, 
III., miesto, majoras esą ban
dė mums veteranais neda- 
lęiętį mieste kalbėti, bet buvęs

Liepos 26 d., vakare, paro
davo gatvėmis seni vetera
ną i-kareiviai ir po to apie 100 
jų išvyko į Washingtonų rei
kalauti bonų. Prieš išvykstant 
jie sakė prakalbas pasmer
kiančias Hopverį ir republi- 
konų ir demokratų partijas, 
kapitalistus Fordų, Rocketel- 
lerį, Melionų, Morganų ir ki
tus. Gerai kalbėjo tūlas, copt.

• IŠPARDAVIMAS ' ’ ---------

PčfcRyčioj ir Subatoj, LIEPOS 29 ir 30

nupasakojo P 
beŠ^li^a 
supratau 
dr Rūgi jų veikimų

Taip pat, būnant man Win- 
nipege, pasitaikė lietuvių yų,- 
kųę^is iiiiąpkytb v 
alęp'dę ųp.ųmidęs, nes pckųvo 
gero vedėję, ir jaunuomenės 
dalyvavo^ Vienok
tiek to, nekreipiau į lai do- 
nię.S, ir ųpių buvo ttUpjHį šil
ta, ba nieko ijępųžįAtiu, o visi 
į mane žfiurį 
tanių lietuvį. Yisgi laidąs be

j e yra mma visokiu turiu ir 
krautuves lūžta nuo perpildy
tų gerypįų.

A tcių.ančibpsę 
kalbėjo, nebalsuokite už re- 
I>uI»Iikonų ir demokratų p.ųę- 
tijas, ųęą jos abį yrą vieno
kios ir atstpyauja vien stam
biuosius kapitalistus ir prote
guoja jų bizmį. Nueikite'jus J 
valdžios įstaiga, 
nei dešimtuko. Bet 
Uęms korporaeijonis 
lię m s b a p.k įerjųms. 
va 1 d ži a, ,s u s i' d e d auti 
liJkonų ir demokratų, mėto ir 
dalina šimtais milijonų do.lc-ple svetainėje susirinkimų. 

Protestavo prieš John Walke- 
rį ir kitus algų komisijos na
rius. Ir išnešė sekančia rezo- 
liuęijų:

“XVhereaų: The members of 
this distriet 
dum vole<i 
acccptance 
wagc scale;

\V hercas:
scale committec 
putling the raine 
Ihat was lurncd down 
sho\vs that thev are

ųiined to put Ibis over pn the 
men;.

Therefore be it resolved: 
That we stand a t this time 
wherc we stood before, the 
first day of Aprik

Be it further resolved: That
’ • *■' k -i. i »>♦ 1 • • -« * - ...f

we, the members of sub-dį§- 
triet 4, arę oppoaed lo

si in 
favor of a sįx-hour dąy and 
five-day >york >yeek.

įių rezoliucijų pasirašė šie 
lokalų viršininkai: t>.an Mę- 
Giiįl, Jovalo 921; Apgęlp tylar- 
siii, 751; James ^Pjker, 492; 
Jobu Cluskcr, 2403; .Toliu Fcl- 
esak, 3661; Thomas Gyeen, 
3738; Hal Waiker, 1115;’ Ed. 
1^. Lee, 999; George Bacon, 
2562; John Gorsek, 1471; Wil- 
liam Gobblc, 413 ir J. Davis, 
494. Taipgi nutarė kuo skait
lingiausia ryt anksti, kaip 5( 
vak jšrytp, susirinkti ties Ar
senai svetaine ir Važiuoti tro- 
kais ir automobiliais į Wesb 
Frankfprtų, III., ir ten laikytį 
mass mintingų ir proteštuotį 
prieš unijos "viršininkus, kam, 
jie stengiasi per nevalių už
karti angliakasiams netikusį 
ir nepriimtinų agreementų, 
kuris jau sykį buvo atmestas.

John II. Walkeris, anglia
kasių 12-to distrikto preziden
tas, nori bulinųi, kad Illinois 
angliakasiai priimtų naujų 
agreementų — tų patį, kų. 
kelios dienos utgaį buvo ang
liakasių visuotinu balsavimu 
5-mįs dalimis balsavusių 
prieš 2 dalis, atmestas. Jie bu
vo parsikvietę Čia ir John Lc- 
Ayisa, angliakasių vyriausiu 
prezidentų, ir sykiu su opera
toriais posėdžiavo keletu die
nų prie uždarytų durų. Na, 
ir vėl paskelbė, kad jie užgi
riu tų patį jau sykį atmestų 
agreementų. Ir antru syk jie 
leisiu tų patį agreementų ang
liakasiams perbalsuoti. Ang
liakasiai griežčiausia prieš to
kį savo unijos viršininkų el
gesį protestuoja.

Liepos 26 dięnų visų Spriu- 
gfieldo angliakasių lokalų 
viršininkai turėjo Labor Tem-

kad 
imis, 
man

Joniškis visai 
tai aą gan. aįšk^j 
apie Winnipeįjo

MII IT A 0 UBORDEN’S” 
iniLHAo EVAPORUOTAS

(^fitsąi persikėle iš 2342 South Leavitt Street i naujų ir dį- 
tlę^nę, męderniškesiię vietų j

2324 South Leąviįtt SU««t 
Kampas 23rd PJacc.

Patarnausim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau
ja m MORGIČIŲ REIKALAMS, perkam ir parduodam morgičius, skoli
nant ant pirmų morgičių.

Katrie turite pirkę morgičius iš uždarytų bankų, kr^’pkitčs i musų ofi
są, mes esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolck.tųot; nuošim
čius lt sumą.

Spulkos Serija prasidėjo nūo liepos 1, 1932. dabar galima prisirašyti ir 
i^o^esęiai spujkos narių priimami 6amc ofise. 1

JUSTIH MAGKIEWIGH
2324 S. Leavitt St. Canal 1678-1679

‘'-f-,i f ' ■*»' . . •«, '* -n

CHICAGO, ILL.

1W Y/ ' V| k

Erie traukiniai yra gteitųs ir pa
togiai įrengti. . Yalgh,.. musų vai- 

paprastai g|ąž>ųs, ?

Dėl tikietų it vls^ žinia kreįpki-

iššluoti,^ nes jie rūpinasi ir at
stovauja lik aukščiau minėtus 
kapitalistus ir vien jų reika
lais rūpinasi. Visi stambus 
kapitalistai turės būt aunųi- 
kiiiti. Jus bedarbiai ir mes 
veteraiįai bėduliai, nėprįyų- 
lome kęsti bųcįp, tųrtįhgį«JV 
šioje l>ĄS0il}io Mę^, gįr-
<U, turjįflie eiti dįidelčniis inį- 
niomis W !»<«'< I< ra litu ves. 
nes di^ąuijua i<vaiW

PRANEŠIMAS- .
Chicagos Lietuvių Šviesuomenei 

i9l? «**t RApaO YALĄNUA pię. 
J’’"'1?’"'0.’ ? d" 193^ b“‘s |,CI kella S*?*1?8

Radio Stotį W. G. E. S.
Ęrogiąmai eina ir eis kas Pirmadienį, 8 vai. vakaro. 

Įsitėmykite Naują Stotį.

CITY FURNITURE COMPANY

PASTABA — Dauguma “Midutost Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsg. paukštiena ir n, ui žemiausias kajnąsl____A

FOR LESS*

STORES
NKlGHHVttHOOV STORKS

V/ipnipegc visų gęrbiamųs ir 
gari didelis darbuotojas W. į. 
f. Draugijos tarpe. Bet kelę- 
tas asmenų pyksta, kad jjs 
nepriklauso prie bimbininkų, 
tai ir nori jį apšmeižti kaip 
fašistų. Draugai, taip daryti 
negražu, nes tokie šmeižtai 
jjįętyvių tarpę yisąi neręiką- 
lingt

Tai tiek iš Winnipego pa
dangės. —Juozas Slinkus.

Ten bedalyva,y j ant teko su- 
sipažįįnti su garsiuoju Winni- 
pego korespondentu į(. Ųę- 
niušiii, kurio tiek korespon 
dencijų teko matyti “Naujie

•*’ 4 •!> J ’ /■ - /*?*>»..?**
‘ t . ‘ •

kAujWd^rčMca^o, iii.

Nęw York
.» Chi5?>

DWICH

“SNĮDER’S” CĄTSUP - 15

S 0 D A

* • .m * S. i A I. • '’£ 4 m* -a > C. 4.^ tji ~ rv HR f

KORESPONDENCIJOS

“POPS
CORN FLĄRĘS
“WARD’S

‘BUY’AT THE |Rlj>W|

MI0WESTQ
29HNbĮtPBNDBNr fflt

KVIEČIAI 
pAK.

jffichyest
SILVER — CHERRY— 
NUT KEKSAS

"SvUNSb 
CHOCOLAtE

ŽĮfc Bonka 1 0c 
didelės
honkos 4? f C 

ALUS “Boheinian Special” 4X250 
MAKARONAI “MIDWEST” 

AR

ŠPAgRTĄI___ * ■ . 1 ,

Augštas
Kenas J V

‘Lincolnshire” l/o Svaro 4
Pjaustyti Pakelis | O

Sv. 32c
2i,ž'27c

I.H. I ■■Į.alAl     I I

Visų skonių______ . 4 pak. 29c
“SALAPA” Arbata Lcibclis

APPLE SAVCE "“X“T" ’ 1 ’O"
■ ' ■ -■ ' Y * u i n M i J

Home Grown”
Sijoti cĮidųmo 3

KIDNEYBEĄNS 25c
KIAULIŲ KOJOS Br I9*

pRa?IA‘ lOC

H. T. HARLC>W, 
General Pdsseriyir Ąf)ent.,

Telefonas

t pen- 
jos ..... ....... . . . . „Jwtp,an- 

m w wai i-

| ^ffi^ipegą

Midwest
VAISIŲ SALADAS
JELL-0

. r T*' ” ‘T
.‘H'i, ■.! J1 A* J vVA 1.1JJ1. ,Wį. ..'L1 ujuį'uy.;

*mXw»*«^^>**»* *■" >!* m—m.
■IĮI.

*»w



Rašo Nemunas.

Apleido Chicagą

'J"
karo

SU ŽEMESNĖMS KAINOMS
stu-

LIPTON’S Arbata

iš trina

moteries pasiliuosa

ML

senam,

atdaros 
šildė jų

1918 
kad 
šie-

“Aiškus įrodymas, kad Old Golds tei
kia vėsesnį rūkymą... vėsesnį negu kurie 
kiti iŠ trijų vadovaujančių cigaretų rū
šių... tapo gautas pagelba akuratiškiausio 
šilumos bandymo metodo, kokis yra ži
nomas Mokslui”, paskelbė New York

tu mane taip
Tiesa, toli 

o

jau ant 
su šiuo 

d. laivu 
iš Nevv 
Ten gi-

svarbu Chicagos • 
negu visaš 
Mikas čia

nebišsigaliu. 
keletą centų, 
užteks, namelis 

Dar kolei kas
niokasi, man pačiam 
mui daug

— “Old Golds pukesnis tabakas ir jo ne
turėjimas pridėtų prieskonių padaro juos 
aiškiai vėsesniais cigaretais“, sako žymus 

autoritetai

jis jau esamos 
tvarkos nebeįs

SVEIKATOS MUILAS

LIFE BUOY “• 3

nereikia
išlaidų naujoms

■ laikraščiams, bet 
valgis man vieiuųn , nedaug

'.r —

pasakojimas kainuoja. 
Kaziui

•i i

Z86T ‘63 'datl ‘sruarpe^usj

Tarp Chicagos
Lietuvių

Visiems “Naujienų” skaity
tojams gerai žinoma Emilija D. 
(E. D rizaitė) tu r bu t 
visados atsisveikino 
kraštu. Ji, liepos 16 
Statcndam išplaukė 
Yorko uosto Lietuvon, 
linsis rašyboj ir studijuos lite
ratūrą. Be to, dar. praktikųo- 
sis aukušerijoj.

Emilija D, dar jaunutė, 
m. atvyko Philadelphijon, 
užsidirbti skatiką mokslo 
kiniui sugrįžus tėvynėn, 
vendanra šiame mieste ji 
metu, veikė tarpe pregresiščių. 
Buvo “Keleivio” bendradarbė 
vardu Virvytė ir drauge viso 
pažangaus jaunimo.

Aštuonius mėtus prabuvus 
Amerikoje sumanė aplankyti 
tėviškę. Grįžus mokinosi. Už
baigė slaugės kursą Kaune K. 
K. klinikoje. Po to, dar sykį 
gyvenimo reikalų traukiama ap
leido Lietuvą ir apsigyveno 
Chicagoj. ;.

Ji yra veikli. Valdo plunksną 
gabiai. Myli gamtą ir gali ją 
atvaizduoti vaizdžiai. Tad lai 
tėviške nesigaili jai vietos ir 
duonos, ba ji sugebės atsily
ginti jai už tai. -Lai Lietuvos 
vaikai moka įvertinti jos ener
giją ir norą sykiu su jais dirb
ti tėvynės labui.

Man malonu, kad ji gėrisi 
Lietuvos vaizdais—esti paten
kinta savo grįžimu. Mat, ko 
troško širdis per ilgus metus, 
šiandien ji tą rieškutėmis se
mia. Tikiu, kad jos sieloj su
kurti gimtinės meile tvariniai 
bus patiekti musų pasiskaity
mui.

Nuo savęs ir vardu tavo drau
gų aš linkiu tau Emilija, būti 
pilnoj sveikatoj, pasekmingai 
sukurti meilią gyvenimo vietą, 
būti nare mokslo > mėgėjų ii 
jfrbti artimo labui.
*'Toliau, kai busi Kaune ap
lankyk Zuzaną. Su ja aš pešda- 
vaus dėl obuolių, ir rišdavau 
meilės problemas dar vaikystėj. 
Ji tave meiliai priims. Atlan
kiusi juos nepamiršk perduoti 
man jų vaišingumą.

‘ Teta J. irgi norėtų išgirst žo
dį apie mane. Bet tą paliksiu 
tavo valiai.

Sakydami sudie, prašome ne
pamiršti ir toliaus bendradar 
biauti “Naujienoms”, mes lauk
sime tavo žodžių!

—Eglės šaka.

75 Bandymai Pripa
žino Old Gold Vėsiau
siais, Lengviausiais 

Gerklei

musų dalykas Šiame raporte spė- 
piiežasčių Old Golds vėsesnio 

ypatybių”. pareiškė p. Jack.

“Septynios dešimt penki pakartotini 
bandymai keturių didžiųjų rūšių patvir
tino šį patyrimą”. užtikrino. G. Brinton 
Jąck, Jr.. Laboratorijų Direktorius. P-as 
Jack griežtai pareiškė, kad bandymai bu
vo padaryti Laboratorijų vien tik kaip 
moksliniai tyrinėjimai ir visiškai be jo
kio dalyvavimo cigaretų išdirbėjų.

“Akuratiški temperatūros rekordai pa
daryti durnų kiekvieno iš keturių ciga
retų užbaigė įrodymą, kad Old Gold yra 
aiškiai vėsesni už kitas rūšis“, užtikrino 
p. Jack.

“Nėra 
lioti dėl 
rūkymo 
“Bet mums sakyta, kad Old Gold yra 
cigaretai puikiausios ir tyriausios tabako 
kokybės, be dirbtinių prieskonių. Jau 
tas vienas gali išaiškinti jų vėsumą ir 
švelnumą, kadangi žemos rūšies tabakai, 
ar tabakai turintys aliejinius prieskonius, 
yra palinkę degti į karštas ir erzinančias 
dujas“. Jis tęsė:

“šie bandymai reikalavo aštuonius mė
nesius. kad juos pabaigti. Mes pirko
me šimtus kartonų keturių žymiausių 
rūšių iš reguliariu smulkmeniškos preky
bos Šaltinių ir kiekviena rūšis buvo at
stovaujama kiekviename iš 75 bandymų. 
Mes vartojome Oxygen ,Bomb Cąlorime- 
ter. viso pasaulio mokslininkų pripažintą 
kaipo akuratiškiausi metodą sužinojimui 
karščio, kuris yra išduodamas degant bile 
kokiai organinei medžiagai“*

CHICAGOS UKA 
NOTI ŠEŠĖLIAI

(Tęsiniu)
Tas viskas buvo virš ketu

rių dešimčių metų atgal, ka
da lietuviais skaitėsi tamsus 
elementas, kada iš šimto vie
nas galėjo laišką rašyti, ka
da iš 5 dešimčių vienas mal
dų knygą mokėjo gerai skai
tyti. Bet nors jie buvo ir 
tamsus, vienok jų siela buvo 
nesugadinta. Šiandie Mikui 
vaizduojasi kas kita —* šian
die Mikas nemato teisybės 
niekur. Jis mato visą lietu
vių gyvenimą pagrįsta blogu,; 
mato vien apgavimą, išnaudo
jimą ir pasityčiojimą iš savo 
brolio nelaimės. Mikas nu
mato, kad tas lietuvių sugedi
mas daugiausia kilo vien iš 
noro likti turtingu. Mikas ma
to šitą sugedimą ne pas vie
nos kurios pakraipos žmones,: 
bet pas visus tuos, kurie pa-i 
mylo auksą, garbę — nori bū
ti didesniais, garsesniais, pa- 
rinktiniais negu kiti jo bro
liai lietuviai. Mikui darosi 
net baisu pamislyti, kad atė
jo laikas, jog lietuvis lietuvio 
mirties laukia, ir dar kiti iš 
savo artimo tautiečio mirties 
gražiai pasipelno. Mikas, ke
turios dešimtys metų atgal nei 
nė sapnavo, kad ateis laikas, 

gimtų naujas biznis, biz-
— tavo brolio, tavo drau- 
tavo giminaičio, tavo arti- 
mirties. Bet Mikas šiau
šti širdgėla tą viską mato 

Vėl Mi-

čiagimiams,
Mikas sa- 

lietuvių 
dau- 

lie- 
pa- 
gy-

uis 
go, 
m o 
die 
savo paties akimis,
kui prisimena seni laikai, ka
da jis su savo draugais gel
bėjo Baltušiu Jonui, Gaidžiu- 
nų Petrui, Valančiaus žmonai 
ir jos vaikams — jis šiandie 
to 'lietuviuose nemato. Mato 
vien po priedanga pagelbės 
pasipelnimo tikslą.

Taip, Mikas senelis savo 
amžių, bet Mikas drūtas savo 
įsitikinimais. Miką nepirksi 
ir neparduos! už dolerį. Mi
kas turi nuo daug metų išsi
dirbęs savo pasaulėžiūrą j gy-> 
venimą, į draugiją. Jis mato 
puvimą esamos tyarkos, .bet 
jis nemato ganėtiną skaičių 
sveiko elemento, kuris galėtų 
greičiau sunaikinti pūvantį 
kūną ir ant jo pamatų1 subu- 
davoti sveiką draugiją. Mi
kas senas, 
draugijinės 
tengs pakeisti, jis ne nebando 
tuo darbu užsiimti, palieka tą 
jauniems, čiagimiams, šios 
šalies piliečiams, 
ve skaito Chicagos 
respublikos piliečiu, jam 
giau 
tuviai, 
saulis.
vendamas praleido 45 metus, 
jis čia visą laiką su lietuviais 
gyveno ir dirbo, vargo, skaus
mais dalijosi ir esant progai 
linksminosi. Chicaga tai jo 
motina, Chicagos lietuviai tai 
jo vaikai, jo artimi , gentys. 
Mikas iš Chicagos nei nema
no niekur skristi. Chicagos 
motina žemė jį maloniai po 
savo veleną priglaus. Bet 
žengiant į karstą, Miko širdį 
drebina esami reiškiniai Chi
cagos lietuvių gyvenime, 
kas negali iškęst to yisko ne
atpasakojęs, ką jis , mato ir 
girdi savo draugui. -— senam, 
labai senam draugui -Kaįiui, 
atvykusiam, pas jį • sveČjys. 
Čia seka Miko pasakdjiniai iš 
gyvenimo prityrimo. • J,

KENČIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 
„ SKAITYKITE ŠITĄ:
Gerbiamas Tamsta:
.„M buvau varginamas Cukrinės ligos 
(Diabętes) per kelis metąs ip gydžiausi, 
bet vienok jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis nemiegodavau. >Po vartojimo 
jūsų Senosios Salios žolių Gyduolių No. 
212 (Old Country Herb Remedy No. 212) 
per du mėnesius aS nebeturėjau cukraus 
slapume ir Įžvartojęs bevoik metus -aS 
jaučiuosi) puikiai, turiu gerą apetitą ir 
daugiau , nebesikeliu naktimis. AS miegu 
stįpral ir. daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už - Medikallų žolių Arbatą 212..'’ 
Tikiuosi, kad ji tą pati padarys kitiems, 
ką ji man padarė. 4

Su tikra pagarba. John Pageler, R. 2,' 
Box 14, Belevue, Kansas.

OriginaM Senosios dalies Gyduolė 212 
S ra vartojama visų vokiečių daktarų ir 

gonlnių ir pasirodė labai sėkminga. Rą
žykite šiandie dėl nemokamo sempelio ir 
knygelės. % svaro pakelis $1.25.

OLD COUNTRY REMEDY CO., 
Dept. L-l, Fort Wayne, Ind.

[Acme-P, K A. Photo]

Gary, Ind. — New Yorko bankierio Stillmanno sūnūs James, 
kuris skrisdamas lėktuvu sudužo ties Gary, Ind.

Miko Galvydžio
jo draugui

— Kazy, Juodei 
retai aplankai?
gyveni, kainuoja kelionė, 
laikai blogi — nesistebiu, kad 
ir tu pradėjai taupus darytis.

t— Čia ne taupumo klausi
mas, Mikai, bet klausimas iš 
ko ryt bei po ryt gyvensime., 
Aš pats nedirbu jau devyni 
mėnesiai, o vaikai irgi stovi 
prastai, šiuo bedarbes laiku 
nieko negali mums prigelbėti. 
Skurstam, tikrai skurstam. 
Bijome, kad paskutinę 
belką miestas neatimtų.

— Nebsakyk nieko, Kazy, 
suprantu tavo padėjimą. Jei
gu bučiau sveikesnis, tai pats 
bučiau pas tave atvykęs. Da
bar 
dar 
žiui 
tas.

Aš turiu 
mano am- 

išmoke- 
rendos 

gyveni- 
Ticsa,

Moterys ištvindavo raukšles 
mųjų lentų;
Jos maudėsi iprakiiite prie 
ugnies ir prie pečių, kurje 
geležinius prošus,

=Tai buvo vakar

Šiandie
4. ■

Skttlbc jasElektnkuus
Elektrikinis Prasyto jas
Tai yra įnagiai
vimo nuo alsinančio darbo prie skal
biamojo kubilo. Ir kaina operavimo 
yra visai nežymi.

Federal Washers yra geri skalbėjai: Federal Ironers .yra: geri prosytojai. 
Leiskite mums tai parodyti jūsų pačių namuose be jokių' preigų iš jūsų 
pusės. . ' ■? i;.", h . .

Kaina geto Skalbėjo ir Prosytojo* yra šiandie žemesnė negu kada buvo 
Perskaitykit šitą:' < t •

SPECIAL KOMBINACIJOS PASIŪLYMAI
................................... I «.......lĮ.IĮIM I . ............. Iliim ....... ' t J i/ l .
Nb. 1 Federąl Washer Skalbėjas, por

celiano kubilas, pilnas balloon rolių 
• gręžėjas ... . $89.00

Federal Rotary Ironer Prosyto- 
jas su kontrole keliais ir au
tomatišku prosinimo . spau
dimu, pilnai su slidžiu, dvie
jų lentų prosinimo stalu - $89.150

Viso - - $178.50 
Speciali Kombinacijos Kaina $100.00

_______________ SUTAUPIMA8 $18,50

Mažas Imokėjlmas ir lengvi mėnesiniai išmokėjimai su Jūsų Šviesos b|la.
Prie visų pirkimų ant išmokėjimo pridedamas mažas carrying charge.

COMMONWEAXTH EDISON 

ELECTRIC SKOPS 
Vidurmiesty —- 72 W. Adams.Stf — 132 S» Dearborn ,St.

DoAvntown sankrova užsidaro SeStatUeįiltils 1 v. p. p. liepos ir rųgplučlo 
Telefonas RANdolph 1200, Local 66

Skyrių sankrovos atdaros žefitadienlais Iki 6 v. v. liepos ir rugpiučlo mėn.
Broadway—4502 Broadway Ashland—4884 South Ashland Avė
Irving Park—4888 Irvlng Park Blvd. South State-—3460 South State St,
Logan Souaro—2618 Milwaukee Avė. Knglewood—852 W. 63rd St.
Madlson-Crawford—4281 W.Madison St. | • South Chicago—2950 E. 92nd St.

Roseland—11116 S. tfichigan Avė.
K U P•O'if A I 7 D U O D A M IF E D E RA L

Palauk Kazy ryto
jaus, šiandie nevažiuok. Ryt 
nueisiu į paštą, paimsiu ke- 
lioliką dolerių — tau duosiu.

— Labai ačiū tau Mikai! Aš 
iš anksto nujaučiau, kad sun
kiausioj gyvenimo valandoje 
aš galėsiu pas tave paramą 
1‘asti. Dabar papasakokite 
Mikai, kas naujo pas jus Chi- 
cagoj ? Kaip gyvena musų 
pažįstami, musų parapijonai?

— Tavo buvęs draugas 
Bumšauskas mirė praeitą mė
nesį. Prieš mirtį gyveno pas 
Gaudeliuną, Petrą. , Gyveno 
pas Gaudeliuną ne daugiau, 
kaip aštuonius mėnesius. Sa
koma, kad atsikėlus jam gy
venti — Gaudeliunas Bum-

NATION-VVIDE SERVICE GROCERS

AUGŠTAS 1 2 O 
' KENAS ■ W

šeimynos skalbimas galt bu-

ŠLAPI PAKUOTI 
PUIKUS—DIDELI

Reg. 1 Oc 
Pak.

1 /4 Sv. 
Pak.

NATION-WIDE

SALMON
PUIKUS

RED ALASKA- :
SOCKEYE

2-19Č

DIDELĖ f)
&NKA QUŽ £OC

♦ . • ' ■ ' > •
i Pridedant paprasta depozitą

- 17c

, NATION-WIDE

SHRIMP
NATION-WIDE 8 UNC
CATSUP Tyrų Tomačių BONKA

AUGŠT.
KENAS--- COC

NAT10N-WIDE ' g|

EXTRA SIJOTI ŽIRNIAI KENAS I OC
NATION-WIDE . ■ ■ ■' ~ ===== No?”1 "gflRrZ

VAISIAI dėl SALAD0 SKANvs “ | O C

Ka.ip žinai, Bumšauskas my
lėjo išsigerti. Gaudeliunas 
jam neskupėjb, bet dar pats 
nuolat 'paragindavo. Prieš 
mirtį Bumšauskas degtine ir 
gyvenęs. Kaip man vienas ap- 
draudos agentas pasakojo, 
Gaudeliunas iš apdraudos 
kompanijų susikolcktavęs

■

Visos 
ti atliktas savo namuose lengvai 
ir su komfortu.

Kiekviena moteris gali atlikti na
minį skalbimo darbą tiek pat len
gvai, kaip lengva jai yra išsimau
dyti.

Kiekviena moteris gali atlikti 
naminį prosinimą su tiek pat ma

žai pastangų, kiek „ reikia 
draįvinimui jos pačiįbs karo.

No. 2 ‘Modelio Federal Spinner 
Washor Skalbėjas, porceliano kubi
las, pilnai su besisukančiu džiovin
to j u (spinner dryer) - $129.50

Modelio 10, Federal Rotary 
Ironer Prosytojas (tokis pat 
kokis aprašytas pasiūlyme 
No. 1) .............................. $89.50

Viso - - $219.00 
Speciali Kombinacijos Kaina $189.00

- 8UTAUPIMAS $30.00 

daugiau, nei penkius tūkstan
čius doleriu. Bumšauskas 
dar buvo gana stiprus vyras; 
jeigu 
butų

ne ta apdrauda, tai dar 
bent desėtką metų pra- 

Tai vis artimo meile.

Grižo iš Lietuvos ir 
atsilankė Į Naujie

nas.
P. Vladas Urbonas, kuris ge

gužės 5 d. laivu “Bremen” iš
plaukė iš New Yorko į Lietu
vą kartu su savo draugais pp. 
Pranu Marma ir p-ia Leokadi
ja Kasper iš E. Chicagos, Ind., 
pasisvečiavę keletą menesių 
Lietuvoje grįžo laivu “Bremen” 
liepos 25 d.

Abelnai, Lietuvoj žmones gy
vena neblogai, duonos ir kito
kio valgymo pakankamai, ja
vai gražus — tik beda, kad tų 
litų mažai.

Oras buvo labai geras ir lai
kas greit praėjo — kelionė bu
vo labai smagi ir greita — iš 
Kauno j Ghicagą atkeliavo per 
9 dienas.

GĖRIMAI
M

NATION-VVIDE ’ _

BREW S pečiai . Pilsener Style
- ------------------------------------- ---------- -------------------- 16 ūkc JfMp
VAISIŲ SYRUPAS ggg

Root Beer Extract 11c
nation-wide 

“The Perfect Blend
Paduokite
Su Ledu Sv.

DOGGIE DINNER Idealia Maistas dėl Naminių Gyvuliukų KenaS 10c

BONKŲ KEPURES b»i(. Do8-Lak.™6.oS ™ 17c
STAR MOP HEADS 12-unc.

KIEKVIENAS DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

MILLER & HART’S Picnic Hams—Short Shanks 

Berkshire Sandwich Meat

SV.

SV.

12c 
21C

NATION-VVIDE
CORN BEEF HASH SVARO

KENAS 19c Į
S T 1 L T Š — S T 1 L T S — S T 1 L T Š" 

Su 10 bile kurįų iš sekamų kibelių: NATION-WIDE, TURKEY RED. SWALLOW ar 
BUY-RIE ir 25c. pora malevotu. stinriu. nustatomu stilts.

Patarčiau, kad ir kiti keliau
tų tokiais greitais laivais.

• Kelionėn išrengė Naujienų 
Laivakorčių Skyrius labai gerai 
—neturėjome jokių keblumų.

— Draugas.

Daktaras
Kapitonas 

Pasaulinianic kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu, kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. , Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._____T ei. Cra wf ord 5573

IŠEINA
I PRIEKI

Specialis Išpardavimas
Pėtnyčioj, Subatoj ir Panedėly, Liepos 29, 30 ir Rugp. 1

7c 
19c

TIKTAI FILTRUOTAS IR . 
OZONUOTAS VANDUO 

VARTOJAMAS 
NAT^ON-WIDE GĖRIMUOSE

3

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

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

4už25t
Pridedant paprastą depozitą
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VALDŽIOS DALYVAVIMAS BIZNYJE
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Junginių Valstijų valdžią yya paskolinusi f armė
nams ir įdėjusi į žemės ūkio produktų prekybą $1,848,- 
841,000 — taigi, netoli dviejų bilionų dolerių. Didžiau
sia dalis šitos sumos, būtent, $1,156,707,00Q, yra pasko
linta f armėnams ant morgičių.

Be to, daugiaus kaip bilioną dolerių valdžia pasko
lino arba kitokiais budais įdėjo į bankinį biznį, į pasa- 
žierinį laivyną, į geležinkelius ir t. t. ; f ’

Pagaliaus, per Rekonstrukcijos Finansų korpora
ciją, namų skolinimo bankus ir kitas įstaigas valdžia 
yra pasiryžusi investuoti dar keturis bilionus ir pen
kis šimtus miliouų su viršum.

Tai sudaro milžinišką sumą — $7,664,515,201.
Jeigu skaityti 4 nuošimčius palūkanų už tuos pi

nigus, tai vien tik nuošimčių nuo tos sumos valdžia tu
rėtų gauti kasmet po $306,580,608!

Taigi matote, kaip toli jau nueita nuo to obateio, 
kad valdžia neprivalanti kištis į biznį.

Jungtinių Valstijų valdžia šiandie yra stambųą 
partneris bįąųyje. Vis didesniam ir didesniam laipsny
je ji yra biznio finansuotojas, šituo atžvilgiu ją pra
lenkia tik sovietų Rusijos valdžia, kuri vykina penke- 
rių metų industrializacijos planą (“piatilietką”).

. . ... ,_^l. ■ •. • M. . .. . .

kąg Leninas, paskelbdamas “naują ekonominę politiką” 
iarba “»epą” Stalinas tą prekybos laisvę panaikino 
1928 m., pradėdamas vykinti sąyo garsiąją “piatjUet-’ 
ką”. Kad valdžia turėtų pinigų steigti pramonę, ji už
draudė ūkininkams laisvai pardavinėti grudus, javus, 
pieną ir kitus produktus ir įsakė jjępis viską gabenti 
į valdiškas krautuves ir sandėlius. Ųž tuos ūkininkų 
produktus valdžia mokėjo labai pigiai, pati imdama iš 
ūkininkų aukštas kainas už pramonės gaminius (plu- 
guę, akėčias, muilą, audeklus ir k, daiktus). Iš to val
džia gaudavo didelį pelną, kurį ji suvartodavo naujų 
fabrikų statymui.

Bet ūkininkai ėmė šitokią^ išnaudojimui priešin
tis. Ažuot atidavinėję savo produktus už pusdykę val
džiai, jie patys juos suvartodavę arba paslėpdįąvo. Val
džia paskyrė tam tikras “kvotas” ūkininkams: Wek 
grudų, mėsos ir ko kito turi jai pristatyti kiekvienas 
distriktas, valsčius ir kaimas, ir paleido komisarus į 
sodžių kolektuoti produktus. Bet pasirodė, kad ir tai 
neduodą geidžiamų rezultatų, nes komisarams apva
žiuoti 26 miiionus ūkininkų sodybų ir kiekvienoje su, 
rasti, kodėl ūkininkas savo “kvotos” neišpildo, tai — 
per didelis darbas net ir tokiai valdžiai, kuri laiko mil. 
žinišką kariuomenę ir viešą bei slaptą policiją.

Tuomet bolševiĮęai ėmę steigti “sovęhozųs” (sovięt’ 
skija ęhoziaistva — valstybinius ukius) ir “kolchozus” 
(koliektyvniją choziaistva — kolektyvius ukius), jung
dami atskirų ūkininkų laukus į daiktą ir darydami iŠ 
jų didelius dvarus. Ūkininkai buvo verčiami \ į tuos 
“sovehozus” ir “kolchozus”j dėtis su visu savo turtu ir 
juose dirbti po valdžios paskirtų viršininkų priežiūra. 
Valstiečiai tuo budu pavirto, iš laisvų ūkininkų, val
džios dvarų kumečiais. Valdžiai tuomet, žinoma, jau 
pasidarė lengva paimti iš ūkininkų kas jai reikia, nes 
tokiuose dvaruose gyvendami ir dirbdami ūkininkai ne
begali pasilaikyti sau arba paslėpti atliekamus produk
tus. Viską tenai kontroliuoją valdžios paskirtį užve.iz-

9 A- Pą?iol
luliųą BriUtebauk, ęharles- 

ton, C. gyventojas, kuris, 
iškeliavo l,50Q,QO(X myliųį po 
pasaulį. Yra 74 melų ainį

Gadynę” pati renka aukas 
‘'Daily Workerim ”

Rimtdmų ir pruseikmių ko
munistų galvose viešpatauja 
tikras 'kabelio bokštas.”

'‘Laisvė” No. 94-me sako, 
■kadx imperialistai romią sočia-, 
lįstų Antrą Internacionalą. 
Puodu “Laisvei” skatiką — te
gul įrodo tekiai^ kur ir kaip 
socialistų Antras Internaciona
las remia imperialistus.

la socialistus, nęs jų tikslas 
yra sugriauti socialdemokratų 
partijas visose šąlyse. Bet tas 
darbas hipokritains Angarie- 
čio tipo nepavyks.

—Marksistas.
• »

“JUO BLOGIAU, JUO GERIAU”
»*ll II Į. I ■«»»■■- «J......... ,

Mįchigano valstijos policija sakosi susekusi orgą-* 
nizuotą komunistų sąmokslą prieš bankus^ Padarius 
kratą vieno komunistų agitatoriaus, George Rowlando, 
daiktuose, esą surasta susirašinėjimas, iš kurio matyt, 
kad komunistai įvairįose vietose — Detroite, Chicago
je, Clevelande —• stengėsi sukelti paniką (išgąstį) tar
pe bankų depozitorių ir priversti juos ištraukti savo 
pinigus iš bankų, idant tuo budu bankai užsidarytų. 
Savo tikslui pasiekti sąmokslininkai vartoją telefoną 
ir asmeniškus pasikalbęjųnus su žmonėmis

Ar tas “sąmokslo” atidengimas yra tiesa, sunku 
pasakyti. Policija kartais prasimano ir nebūtų dalykų, 
ypač kuomet jai rupi sukelti publikos nuotaiką prieš 
“raudonuosimą”. Šiame atsitikime atrodo keista, kad 
policija susigriebė gaudyti “sąmokslo vadą” Row- 
land’ą tuomet, kai jisai jau buvo pasprukęs iš hotelio, 
kuriame tapo užtikti jo daiktai.

Bet, antra vertus, kokių kvailysčių komunistai ne
pridirbą! Jų obalsis yra: “Juo blogiau, juo geriau”. 
Bankų užsidarymai, jų supratimu, rengia dirvą “revo
liucijai”, nes didina žmonių nepasitenkinimą ir liudija 
apie “kapitalizmo smukimą”. Užsidarius kame nors 
bankui, komunistai nemoka nė paslėpti savo džiaugs
mą. Nebūtų tad nuostabu, jeigu jie ir tyčią stengtųsi 
pakenkti bankų bizniui.

Tačiaus be bankų šiandie žmonės negali apsieiti, 
Juos reikia ne griauti, bet geriau sutvarkyti. Prieš ke-> 
lioliką metų Amerikoje buvo daug vadinamų privatinių 
bankų, kurie paskui išnyko, lyg kokiai epidemijai užė
jus. Jų vietą užėmė “valstijipiai” ir “nacionaliniai” bąn- 
kai. Šitie bankai irgi yra privatiniai, tik po valdžios 
priežiūra. Bet praktika parodė, kad ta valdžios prie
žiūra nebuvo pakankamai akyla. Ir, galų gale, nepa
kanka juk tiktai prižiūrėti, Dabartinė, depresija taip 
prispaudė įvairius biznius, kad jiems teko šauktis val
džios pagelbos. Tik valdžios pagęlbą išgelbėjo nuo ban
kroto daugelį nęt milžiniškų kompanijų, kurios pir^ 
iniaus vartodavo šimtus milionų dolerių.

Taigi atėjo reikalas padaryti nuodugnią reformą 
visame bankiaiajpę. bįz.pyjįę, idant bankuose 
nių pinigai butų geriau apsaugoti. Q ba.nkų griųvįmąi 
yra nelaimė — ne tiek bankieriams, kiekžmonėms,

NĄUJAS ^NEpAS” RUSIJOJE
•- .. -....... U_

Stalinas išleido dekretą, kuriuo leidžiama ūkinin
kams, gyvenantiems Maskvos apielinkėse, pardavinėti 
savo produktus privatiniems žmonėms ir tokia kaina, 
kokią jie gali gauti. Iki šiol ūkininkai turėdavo statyti 
savo prekes kooperątyvąpis (y^ps 1$
tam tfltęą nustatytą W«ą» Nuo 
mas pasiliks tiktai grūdams. \

Tai yra naujas sovietų valdžios žinksnis j pr«ky- 
bos laisvę, kurią buvo dar 1921 m. atsteigęs nabašnin-

Tai* kodėl gi dątiąv Stalinas vėl grąžina ūkininkams 
prekybos laisvę? jr iš kur atsirado privatiniai ūkinin
kai, jęįgu jau pemi metais buvo skelbiama bolševikų 
spaudoje,, kad beveik visi Rusijos valstiečiai įstojo į 
“sovehozus” ir “kolchozus” ?

Iš tų valdžios dvarų per paskutinį metą, daug ūki
ninkų pasitraukė ir traukiasi jų vis daugiau. Pati val
džią pamate, kad prievartą laikyt ūkininkus “kolekty
viuose ūkiuose” nėra prasmes, nes jie ąteisąko dirbti 
ir šiaip visokiais, budais priešinasi vyriausybės valiai.

Dar blogiau yra tai, kąd ūkininkai, prieš eisiant į 
“kolchozus”, valdžiai ant keršto sunaikina daugybę sa
vo gyvojo inventoriaus — galvijų, avių, paukščių ir 
arklių, ir šiandie Rusijoje yra pastebimas didelis mėsos 
ir pieno trukumas. Ims gal dešimtį metų „ ar ilgiau, iki 
tąs nuostolis fep^tui bus ątitąisytas. Štąį dėlko Stąlį-, 
nas jau pernąį buvo priverstas sulaikyti “kolektyviza
ciją” sodžiuje ir įsakyti komisarams, W jie neimtų 
pąskųtiui ūkininko gyvulį į “kolęho^p'nuosavybę.

Bet. skaudžiausią smūgį Rusijos ūkininkai — tiek 
pasilikę atskiruos^ ūkiuose, tiek suvaryti į valstybinius 
dvarus — sudąvė valdžia^ atsisakydami Aidintį gamy
bą. Jie užsėja tiek lauko, kiek jiems patiems reikia 
prasimaitinti, jr jaugiau nesėja, nes kuriam galui 
dirbti, jęįgų vąldžioa komisarai y ištiek atima visą ūki
ninko perviršį f To rezultąte bolševikai nebegauna iš 
sodžiaus javų eksportui. Jie vos begali aprūpinti mais
tu miesto gyvento jus. lS[et patys ūkininkai kai kuriuo
se distriktuose, pav. Ukrainoje, jau nebeturi ką valgy
ti, nes kai valdžia paėmė iš jų savo “kvotas”, tai jiems 
nebeliko pakankamai duonos išmisti iki sekančią der
liaus.

Todėl dabar Stalinas atšaukia tuos i suvaržymus, 
kurie buvo uždėti ūkio produktų prekybai. Jisąj tikįąi, 
kad. ūkininkai, atgavę teiąę laisvai pardavinėti sąvo 
produktus, ims jų gaminti dapgiąu. Du panašąuą turi
nio ^©kretai jąu buvo Išleisti š| pavasari: vienu buvo 
sumažintos mėsos “kvotos”, kuriąs ūkininkai turį pri
statyti valdžiai; antru buvo prižadėta Ūkininkams tei
sė laisvai pąrdąvinėti javų perviršį, po< ępil^ymp me
tinės “kvotos”. Dabar, išipiant grubus, Maskvos apie- 
lįnkių ūkininkai jau »galės( visus produktus pardavinėti 
kam norės ir už kiek norės.

Taip, žinksnis po žingsnio, sovietų diktatoriai vėl

Kiek jie nesikamavo, stengdamjęsi Rysijoa mužiką “
II to ^eišjeina WXo "” ' 7 : 

žęionėnis ir Iiuo^tąlįai .yi^rn Hraštut
ijj ■•<*»«

grąžina tą “nepą”, kurį jie sakėsi įamžinai palaidpję”.
"isu-t 

tik vargas

■U
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Lietuviški Limbiniai komų-, 
niątąi rekla aat prūsei- 
kinių, buk Šie apvogę komu
nistų orgahizftcijte iždus. Biin- 
bą teismus,

H.....................agfi)r

Po kiek, laiko s
* ........... ;......... "

sklokininkąį

siįihčia bimbjnenis organizaci
joms aukas. Bimbiniaį ■ visa 
gęrkje Šaukia, kad neimsią pi
nigų, kad tos aukos tai susi
pratusių ‘ proletarų apgavystė.

“Nauji kikilį
siina'\“Ląi^Veiį\rkddęl|i Ši renka

Štai kaip Bjmbos gazieta 4 
d, liepos s. m. atsiliepia apie 
Taurą: Tąčiaus. ipusų Tau
ras, pamatęs debesį Pliiladcl- 
phijoj, nusispjovė ant visą 
draugų bei organizacijų, ir ta
rytum pernokusi lepšė ant lie
taus ištižo.

Tikrą teisybę bimbiniaį sako 
apie savo draugą Taurą.

-- ' • ■ J *— I 
'‘Laisvė” š. m. 30 nr. tauš

kia sekamai: Amerikos socia
listų partija per Abramavičią 
rinko aukas kontr-revoliucio- 
nieriaihsr kurie mėgino Sovie
tų tvarką išsprogdinti iš vi
daus ir ruošia karo kelią už
sienio imperialistams prieš So
vietus.

šitokia kalba .atrodo grei
čiau durnaropių prisivalgiu- 
sio žmogaus kliedėjimu.

——— • .

“Laisvė” 115 numery Sovie
tų Rusiją piešia sekamai: Pa
vyzdžiui, mėsos dar vis yra 
stoka. Paskiaus, muilo ir kito
kių dalykų, kurių darbininkų 
šalis dar nesuspėjo pasiga
minti... *’

' ’ “'7' iNa, kažin, ar koiųisaraį su 
Stalinu priešaky, irgi nuvąjgę 
kenčia tąįp, kaip, darbįuin^ai?

Q No. lįž-nie “Laisvė” sa
ko: Sovietuose skurdo nėra.

*i' . i* \ I ■'

“Laisve” Nr. 89-me talpina V. 
Kapsuko raštą. ąj|kinautį* ką 
darę Lietuvoą soętaideiųpkra- 
tai, kuomet rusų bolševikų ar
mija įsigriovę Lietuvoj. Gir
di, rausvieji socįaldeiųąkratai 
praėję skelbti bplįęįviįąnis 

kąrą,
Tur hut avąpliuęjąjąs Rap- 

sukas. norėjo, kad Lietuvoj so- 
ciaidcmokratei kaip ĮvkJdiai 
lysių į jo varžą.

Amerikoj komunistų parti
jos centro komįtetes preziden
tinių rihkinpi reikale. “Lais
vei** (Nr. ilO) rašo: Aštriau
sia kova prieš socialfašizmą 
laike rinkimų yra didžiausios 
svarbos. Vyriausią (temo turi 
būti atkreipta numaskavimui 
ir nugalėjimui socialistų ir 
Ątuate grupės.

Dm teliąų rąfemiv. Rcvuliu- 
cipė išęi(te iš. krivio turį Kuti 
Ijlačiai popuhariauojama; $is-, 
tepiačiaį' ir Uu^amai numas- 
kuotos frazės apie “socializ
mą,” kurias naudoja sociajis- 
tai* J ,

SpprasJĮęĮtę: ręyęjiucįųę išei
tis (ąi “puteusfcavimas“ frazių 
apie socializmą. Na, sakykite, 
ar čia ne Šarlatanų ir kapita- 
lįstų bernų darbas, pnsiden-

nančįĮj $$ sąvflite>.,Knwt 
iš ju nėra nė vieno komunis
to, kuomet visi jie ’ priklauso 
Amerikos ' D arbo ‘ Eedef acij ąi. 
jį tuo pačiu laiku “Naujoji

nė vieno komnnis- 
visi jie 1 priklauso 

Darbo Federacijai.

' ■

ĮVAIRENYBES
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Rūkymo- istorija.
• *• ■* ’ -... ; -■ ' • J
Kolumbas atradęs Ameriką, 

ra<te čiabuvius indijonus ru- 
kančiuš tabaką. Į Portugaliją 
Europoje tabakas buvo atvež- 

i.t,ąą iš Amerikos 155g metais. 
Itetpicurijos atstovas Lisabo- 

[UoJį, Jonas Nikotas, pirmas 
pjrąiiicurijoje pradėjo rūkyki 
tabaką 1560 matais. Jo garbei 
boVmikaį ir pavadino tabaką 

į lotyniškai “herbą Niootina.” 
,XVH amžiaus viduryje taiia- 
fcass jau buvo, vartojamas be
veik visoje vakarų Europoje. 
Tabako rūkymas buvo laiko
mas kąip priemone gintis vi- 

,sakiausių ligų. Prūsų karalius 
Fridrichas Vilhelmas I buvo 
labai uolus pypkės garbinto
jas, o jo sunąs Fridrichas II 
nors te nerūkė, bet užtai smar
kiai tabaką uoste. Tuo budu 
Jakai >xai>kito tabako uosty
mas. Visa diduomene uoste ta
baką iš brangių tabakierkų. 
Fruteichas II tabakierkas dali
no. savo valdiniams net kaip

■ .................... .  i I I , ■■■*!! ■■ ................  in.Įi..y I unijini ............—

pasižymėjimo ir malonės žen- 
Napoleonas I taip pat 

įuvo polus tabakierkoa gar
bintojas. Tabako rūkymo pa
protį į Vokietiją atnešė juri
ninkai, bet rūkymas čia buvo 
smerkiamas ir net persekioja- 
mas. Rusijoj net įigi 1634 me
tų už tabako rūkymą žmonės 
buvo smarkiai baudžiami. Bū
tent, tabako mėgėjams buvo 
nukertamos nosys. Sultonas 
Amuradas už tabako rūky
mą baudė mirtim. Tik XVIII 
amžiuje ta bausme buvo su
minkštinta; suimti tabako rū
kytojai buvo vedžiojami mies
to gatvėmis su įkimšta į nosį 
pypke. Vengrijoje už rūkymą 
bausta pinigais, o Anglijoje 
karalius Jokūbas I tabaką bu
vo apdėjęs labai aukštais mo
kesčiais. Tik Turkijoj pypke 
buvo gero musulmono pažy
mys, todėl čia pypkes rūkė vi
si, Uoliai ruko ir šiandieną. 
Svečiui Turkijoj ligi šiai die-. 
nąi vaišindami pirmiausia pa
duoda pypkę. Amerikoje, ta
bako tėvynėje, čiabuviai indi- 
jonai teberūko vadinamas '‘tai
kos pypkes” — iš lupų į lupas 
atiduodami kandiklį, šiandie
ną tabako rūkymas visam pa
sauly yra universalus. Išaugo 
didžiulė tabako pramonė, nes 
juk daugiau rūkančių vyrų, 
kaip nerūkančių, o ir moterys 
dabar gana gausiai garbina ta
bako durnus. (“T.”)

*1

BRAM ąTOKĘR 
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(Tąsą);
’ pačioje susirinkimo prad
žioje nuo profesoriaus ir ma
no pečių nusirito dvi sunkios 
naštos. Ponia Harkeriene at
siuntė savo vyrui laiškutį, 
kuriame pranešama, kad ji 
pakol kas prie musų neprisi
dės, nes anot jos, būdami lai
svi ir jps nevaržomi, galėsi
mo geriau dalykus apkalbėti. 
Profesorius ir aš apžiūrėjome 
į vienas kitą ir turiu pasakyti, 
jįad abu pasijutome daug ge- 
riąu. Iš savo pusės galvojau, 
kad, jeigu ponia Harkeriene 
pati suprato pąvojų, tuo ge
riau, nes galime išvengti daug 
hįereikalin^ų Žodžių, skausmo 
ir nemąlonųmi|. Taip aplinky
bėms susiliejus, nujautimas 
laikinai putylėti, ikį vėlesnio 
pasiterįmo, kuriąmc» bus 
galimą, paąįstepgsime, kad 
Harkerienč irgi nedalyvautų. 
Todėl, niekę nelaukdami, ėjo
me prie akcijos plano apkal
bėjimo. Van (teisingas pradė
jo pirmas, bendrais bruožais 
paaiškindamas dalykų stovį: 

“Carięriė Kątąriną” išplau
kė iŠ Terpes vakar rytą. 
Pęię gero pro ir stipraus va
karų vėją Varną ji pasieks 
anksčiausiai už trijų savaičių; 
mes tuo tarpu j tą pačįą vietoj 
trankihin galime nuvažiuoti 
į tris dienaį Dabar, atsimin
dami įtaką, kurią grafas galį 
padaryti į orą, sutrumpipkį- 
mę ląivo kelionę dvejomis 
dienomis; te jeigu to pri
dėsime vieną pieną ir naktį, 
kurias mėą gąlijhe sugaišai 
kelionei , dėl įvairių nenyma-

. Z. , Ąhgarietis,' koliodamas

No- lltym)e: Mums rupi ir pa- 
^ąs. s.oęiaideinokratu partijas

taį vę to sjem^i yoidimn- 
mškąs komunistų pobūdis. 
Todehjie tatp begėdiškai puo

jgvrr

beveik 'dvi savaitę^ laisvo ląi- 
ko: Tokiu budu. kad nesuvė
lavus iš Londono turime išva- 
ŽiW9ti y$įį YėjjftjjįiUi spalių 
17 dieną- Vąrpą pasektume 
V«mi| <|i?n| pjięl įftjve a|vy. 
kimų ir , 4«r tvotume progos 
atlikti- visus reikalingus for. 
maiųnuis ir priruošiamoji 
darta- žinoma, nies vyksime i ■ i i . >' * ' ' i'tr- . / i iapsiginklavę " ‘

»»nt«» priešas.” Profesorių) 
Van Helsingui piftbajgųs, 
Jivintas Mbrįfe. priori
.“KMuį iŠ pimes-

nju paėaĮibJiidij, Grafo šalis

v

a

Varną pasieks prieš mus, to
dėl manau, kad butų nepro- 
Šalį prie minų ginklų pridėt* 
ir po gerą šautuvą. Kuomet 
nujaučiu, kad iš pasalų mane 
gaji užklupti koks priešas, : 
Šautuvą turiu labai didelį pa 
si tikėjimą. Ar a įsimeni, Ar
tūre, tą gaują Tobolske, kuri 
beveik lipo mums ant kulnų? 
Kaip - nįežtejo nnyns rankos 
pavaišinti ją kulkomis!”

“Oerai!” sušuko Van llel- 
singas, “bus ir Šautuvai. Kvin
tą pastabos visuomet yra vie
toje, ypatingai kuomet reikia 
kalbėti apie medžiojimą, 
nors ir palyginimo formoje, 
liet tUQ tąrpu nieko čja būda
mi negalime padaryti. P pa
galiau ar neapsimokėtų į 
Varną nuvykti kiek anksčiau 
ir susipažinti sų miestu ir 
apylinkėmis, nes kaip numa
nau, nei vienas musų neturi 
jokio supratimo apie tą mies
tą. Jeigu čia turime laukti, 
tai kodėl negalimo to padary
ti ir Varnoje? tąnakt ir rytoj 
galėjime prisiruošti, ir iuo- 
met, jeigu viskas tvarkoje, 
mes keturi galime traukti.”

“Mes keturi?” tarė nuste
bintas Harkeris ir lyg klaus- 
dąWR paajaunimo, pažiurėjo . 
paeiliui į visus.

“Žinoma ” skubiai atsakė 
profesorius. “Jus . turite čia 
pasjlikįį ir budėti prie savo 
brangios žmonos, apginti ją 
nuo pavojaus E’ Valandėlei 
Harkeris tylėjo, bet netrukus 
tarė tyliu, žemu balsu:

“Pakalbėk,ipię ąpię tąį ryt 
dieną. Aš noriu pasikalbėti 
sii Miną.” Dabar, pagalvojau, 
atėjo taikąs Van Helsingui 
Sjeti Hąrkerį nei žodžiu

iiiinti Minai apie musų 
planus; bet jis į tai visai ne- 
atkreiP6 domės. Pažiurėjau 
į jį reikšmingomis akimis ir 
sukosėjau. Atsakydamas prie 

ko.
lupų pridėjo pirštą ir ątsisu-
11 I* ,» *■ * - ■ 1 •

(Bus daugiau)
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ŽINIOS
, “Įnflamatus” — nio vakarų. Sprogimas ap- 
Second Hungąrian ^raškęs duris ir išnešęs kele-

Jauna užriu-
šė savu vyra

ne tas sojo, “Įnflamatus” — 
Rossini; “!
R^apsody” — LĮszfo.

Ir lieĮuviaĮ, išvažiuoju vą- 
Įcarais pasivažinėti ąutomobi- 
liais, gerai padaęys, jei Užsi
stos netoliese Grant Parko ir 
pasiklausys šio llpncerto. Jis 
nieko jiems nekaštuo?, o pro- 
gėainas bu? išpildytas žymių 
muzikantų.

Mrs. Dorothy Pollak, 26 me
tų moteris, pųskanibino poli
cijos stočiai, kuri randasi prie 
47 gatvės ir So. Paulina St. 
Ji pareiškė: Aš kų tik nu
šoviau savo vyrų. Atvažiuo
kite adresu 1936 W. Garfield 
blvd.

Policija, nuvykusi praneštu 
adresu, rado Joscph Pollackų, 
49 metų real estatininkų negy
vų, peršauta galva. Ppllak 
turėjo ofisų prie 4f> gatvės ir 
Ashland avė.

Moteris pareiškė, kad ji pla
navusi tų galvažudystę jau 
metus laiko. Jos, girdi, vy- 

, ras draugavęs su kita mote
rie. Ji gi pati, Poliackie.nė, 
laikiusi revolverį štai čia, šio
je komp^oję-

Policijos stoty moteris su
sigraudino ir pradėjo verkti. 
Esu, ji mylėjusi savo vyrų, 
bet jis elgęsis su ja žiauriai. 
Ji norėjusi pagąsdinti jį, o štai

Biznis atsipeĮkėja
Biznis atsipeikėja! — kiek 

kartų per pastaruosius porų 
metų šie įžodžiai iššaukė 
smarkesnio žmonių širdies 
plakimo. Ir kiek kartų jie 
apvylė. Gal būt ir šį kartų 
tie žodžiai yra tik “antis”, tik 
klaidinimas žmonių.

Bet O. M. Smucker, “Her.- 
Ex.” korespondentas, prane
ša, kad Suy. Valstijų vyriau
sybės bonų kainos trečiadienį 
pašokusios iki tokios 
mos, kokios jos dar 
pasiekusios šiemet. 
iž,do ?ckretorju? Mills 
bes, jogei vyriausybės
kolai $6f)0,(X)Q,0j()0 subskripci- 
ja pasiekusi $5,506,^)0,000 su
mos — t. y. didesnę? devynių? 
kartus, ne kad ieškoma pas
kola.

0 ir daugelio privačių Še
rų vertę biržoj tų dienų pa
kilusi nuo 1 iki 4 punktų.

Iš tų ir įeitų reiškinių mi
nėtas korespondentas nužiūri, 
kad šalie? biznis pradędų? 
klestėti.

Ar jis tikrai pradeda?
:1 ■ ’/ 'A : .

tų langų.
• • • .<

Mokyklų taryba suma
žinsianti biudžetą 

$15,000,000
■ ■ rrr-- ,ir-_ . ■ .

Miesto bankai pasižadėjo 
duoti paskolos mokytojų al
goms užmokėti, jei mokyklų 
taryba sumažinsianti biudže
tų. Taryba buvo nužiūrėjusi 
savo biudžetų 1932 metams 
kaip, siekiantį $76,163,364. Da
bar ji sutikusi nukapoti išlai
das iki $61,163,364 metams. 
Taigi mokytojai gali laukti 
beut (labos savo algų netoli
moj ateity, jei neįvyks kokis 
“nesusipratimas”.

Pradėjo kovą su rakie- 
tięriai^

dalyvavusiems tame 
išleistuvių parengime.

gamą ir 
mano 
Taigi bukite njalonųs, priimki
te noęs šį mano pareiškimų. Ir 
dar kartų visiem? ačiuoju.

Su pagarbą, X. Saikus.

Brighton Park
' ■ - ' ■ .r-

Antras Keistučio Kliubo 
iUnažiavimas

Išvažiavimo apielinkė va
dinasi “Mount Forest”. Vie
ta yra tinkama išvažiavimui. 
Čia randasi visi reikalingi 
trobesiai. Beto, ir gražus už
dengtas pavilionas šokiams, 
kuriame įpuzikai grojant tieje 
jauni, tiek seni gąįesime pui
kiai pasišokti.

Geriausiam laiko praleidi
mui ir išvažiavimo pamargL 
U.iniui bus suteiktos
ųž, tąm tikrus dalyvių atsižy- 
ąi ėjimus.

Visi kliubo nariai ir kliubųi 
pritaręntys kviečiami skait
lingai dalyvauti. Musų pa
reiga šį išvažiavimų padaryti 
visais atžvilgiais ^liubui nau
dingų. Aš tikiu, mes tai at-

dovanos

aukštu- 
nebuvo 
Be to, 
paskel

Lietuviai Gydytojai
******w*a*v^aaa#vs^*mw*AA*wwna*«***<»v^****w**

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 
nuo 6 iki 9 valandos vakare
 l • /: • • j : f

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent G Steęle 

DentistaS 
418Q Archer Avenue

Pollackiene įtarė, kaip drau
gavusių su jos vyru, tūlų Mrs. 
Julijų Ccpulski.

Nušautojo Pollak kūnas yra 
pašarvota? Eudeikio koply
čioj, 1605 S. Hermitage Avė. 
Laidotuvės bus pirmadieny, 
rugpjūčio 1 d., 2 vai. po piet, 
iš koplyčios į čekų Tautines 
kapinė?.

Ilinojui duotą pąskpjęs 
$3,000,000

Cavallo Simfoninio Be
no Koncęrtas Grant 

Parke
duosŠiandie Grant Parke 

koncertų Cavallo ir jo simfo
ninis benas. Programas pra
sidės 10. vai. vakaro 

Solistai ir solistės 
Olga Saga, soprano; 
Mucllcr, tenoras, ir 
Mantovani, bassas.

Numeriai bus išpildyti šie: 
Mare h 
Sousa: 
Tell” — Rossini

bus Miss

Giuseppc

‘National Fencible” — 
overture i? “Williain 

Suitc, “Ispa- 
Freer; j

Financc Reconstruction Cor
poration nutarė duoti Illinois 
valstijai $3,000,00(3 
bįanis šelpti. Tatai 
trečdalis tos sumos, 
prašė paskolinti šiam tikslui 
gubernatorius Emmersonas. 
Išreiškiama betgi viltis, kad 
Fįnauee Corporation vėliau 
duosianti ir visų prašytų su
mų, būtent $10,500,000.

bedar- 
yra tilf 

kurios

Bomba Bridegorte
Sprogo juodo parako bom

ba prie Patrjek H. Leahy, 
3829 So. Morgan slrcet, mink-

Kor- šių gėrimų parlorio trečiadic-

Johanna Kasuiienė
PO TĖVAIS ŠLAUPAITĖ

Šiuo pasauliu liepos 27 dieną, 4 valandą po piet 1932Persiskyrė su Šiuo pasauliu liepos 27 dieną. 4 valandą po piet 1932 
ip., sulaukus puses amžiaus, gimus Šiaulių apskr.. ąanjorių kaupe, Ža
garės parap.

Amerikoje išgyvenę apie 11 metų.
Paliko dideliame nubudime vyrą Juozapą, sūnų Artbur, dėdę Joną 

Paržinskį. tris pusbrolius Paržinskius, du švogerius — Antaną ir Petrą 
ir tris švogerkas Kasu'ius ir gimines, o Lietuvoj dvi seseris.

Kurps pašarvotas randasi 1410 S. 4 9 Ct., tel. Cicero 37,^4.
Laidotuvės /vyks subatoj, liepos 30 dieną, 2 vaį. po piet iš Ei^deikio 

koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Johannos Kasdienės giminės, draugai ir pažystami 

nuoširdžiai kviečiasi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
VYRAS.-SŪNŪS. DĖDĖ. PUSBROLIAI. 
ŠVOGERIAI. ŠVOGERKOS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Te!. Yards 1741. *- * »

esat 
pa-

X-

ANTANAS BAKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių liepos 26tą dieną. 7 valandą vakare 193'2 

m., sulaukęs apie 47 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Vadžgirio parap..

Liepos 26 dieną buvo taipgi metinės ženatvės sukaktuvės,
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Oną (po pirmu vyru Maknnienf), 

podukrę Anastaziją, posūni Joną, brolį Joną ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 2900 S. Popler Avė.
Laidotuves įvyks subatoj. liepos 30 4>,ei?ą. 1 vai. po piet iŠ ąamų 

bus nulydėtas į Tautiškas kapines. *
Visi a. a. Antano Bakaičio giminės, draugai ir pažystami esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

MOTERIS, PODUKRĖ. POSŪNIS, BROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Ą. Masalskis, Tęl. Boulevard 413 p.

-f

Cbieagon atvyko John To- 
bin, iš Indianapolis, Interna- 
tipnąi Brpthęrhood of Tę.aųis- 
ters and ęhauffcur? unijos 
prezidentas. Jisai pareiškė, 
kad tapę nusamdyti du pri
vačios agentijos detektyvai 
tyrinėti, kas nužudęs Paįrickų 
Berrell, tos unijos vice-prezi- 
dentų. Tobinui gelbsti kovai 
prieš rakietierius kitų unijų 
viršininkai.

Buvęs bankininkas 
teįsintas

William II. Millėr, vice-pre- 
zidenas užsidariusio National 
Bank of Republic, tapo ištei
sintas (Įžiūrės. Jisai buvo 
kaltinamas suokalbiu prigau
ti Waukegan State banko de- 
pozi torius.

West Pujlųian
Mirė Andriejus Leonas

čia pasimirė senas West 
Pullmano gy.venlęją? Andrie
jus Leonas, 50 metų, gyvenęs 
123Q4 Emcrald Aye. Paliko 
moterį ir. 2 sūnūs. ‘

flAidotuvės bu? panedely, 
rųgp. 1 d., 8 v. ryto iš .namų 
į Šv. Petro ir Povilo bažnyčių 
ir į šv. Kazimiero kabinęs.

p.La į do t u vęųis pat ar na uj a
Eudeikis.

Vieša padėka
Nesurandu žędžįų, kuriais 

galėčiau Jums atsidėkoti u,^ 
ąuteiljLtų maų dovanų ir už iš
leistuvių bąnkiotų* kuris man 
buvo surengiąs vykstant į Uį? 
tuvų. širdingai ačiupju savo 
šęjpijųinkeį O. Ą-Įittąkięnęį, K. 
Rypįęęvjęięnąi, 
čiųtęi ir. Chjcągos Liet. Ghpro 
Pirųiyn pirmįnįiikuį S. Joku* 
bąuskui ir yi^ieius mano di’RUr

Ąbrąškęyj-

Lietuvių Keistučio Pašaipi* 
nio Kliubo antras ir paskuti
nis šių vasarų išvažiavimas 
atsibus ateinantį sekmadienį, 
liepos 31 dienų, 
vai. ryto. Vieta 
Bovshio Miške? prię gero 87 
kelio ir Maple Avė. Geriausią 
važiuoti auiomobiliais ar tre
kais (iš vienos ar kitos pusės), 
Kean Avė. keliu iki 87, o 87 
nuo Kęan Avė pavažiuoti ly
giai vienų mylių į vakarus, ir 
čia bus vieta išvažiavimo.

Taippat yra paranku pri
važiuoti automobiliais ir Ar-: 
cher Avė. — Willow. Springs. 
— Joliet gątvėkariais. Pra
leidus Kean Avė., vietų šau- 
kįąųia Justice Park, dar pa
važiuoti apie septynių? blo
kus į vakarus, ir nuo Archer, 
po kairės, pro raudono muro, 
mokyklų pąsąkti dų blokus 
stačiai į miškų. Manau, mo
kykla bus geriausias žęnklas, 
kad pro jų keliu suktis po’ 
kairės ir rasti išvažiavimų.

Pradžia 11 
— J oseph

siniatysiin kliubo išvažiavime.

GrabnHni

S. M. SKUBĄS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSĄMUOTOJĄS
Dideli ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 Si
^oosffreJ^ 7532

, / ■ > J ■ ■ u ‘ t ■ • 4 ! ‘ ' • ’ ' ’

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Viętor Bagdonas
Perjcraujtom rakandus pigiai į visas mie 
’ sto dalis, fafmas ir kitus miestus. ' 

Darbą gararituojam. ;

3139 So. Halsted St.
Tel. Calųuie.t 3398>

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203
♦ / »■«T t' • I • /

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefoną;

Cicero 3724
ta 

• d

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketoirtadunio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868
t- ’ / A.k » •

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-\, nuo 7-9, 
Nedčldieniau pagal sutartį

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų ną- 

muose, arba studijoj 
6023 g. Halsted St.

' (Jarisėn Štud.J
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

■•i    ■1 ■  ;

Graboriai^
O 'g /■«

Teįcfopas Yards 1133,

Stplęy Į*. Mąžeiką 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenąę 
chicačp, įll.

LIETUVĖ GROORųją
PM«n.nj. ,Jįr<W’‘ J.DO>’W55>.

Reikale mejjžlamf atsišąukti. o 
darbĄ busite užganėdintĮ;

Tel. Roosevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t

1439 S. Court, Cicero, 1U.T.l.: CiKro 5927 “

Pitone Ęoų^y^rd 4139

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau* 
ja geriau < ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bą išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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

n

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušeres.

Seniausia Ir Didžiausia
^Į^TUVIŲ.'1

GRAROIUų ĮSTAIGA
BUDRIKIS k VAI P«blikiI su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
n^uęjigmę ųž ątvę^mą ^irusio žmogaus kūno j musu 
įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui ę?ąnt, automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš f musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 

kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimą jums Visai nieko nereikės nykštį, nSHwrįnt 
l ^> aT W’tą Pirite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių pąbąriu 
teikia ąąjliphiięe patarnįivimų su ekspertu liet 
tarnautoju. bykaį Keturįos Modernišką? ĘopĮy 
Sp,W*“,V- tfOH EREJKl Pirm

Duokite įįfa,

Dr. < B.

Praktikuoja yirj 20 ną. ' *060^ 4649 S. Atkandi Ąvt, 
Z Tįt Bo^yąrį. 64,ęX

► *žiįe 

s ir Akinių Dirbtuvė

«s
ted St.
> 000 M
10 iki 1

4 . ,•
♦

• ■ A c.:y.: A

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo* ofise patinusias, išsipūtusias 
' blauzdų flvslas.Vahndos nuo Į i|i 4^r nno 7 Ug 9 f. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12* 
3343 South Hahted StW 

Tel. BouletątJ 14tfl^

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviais žinomas per 25 me-’ 
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. ............... *

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaiką pagal ' naujausias 
metodus X-Ray ir kitdkius alektros 
prįetaiąus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IBth St., netotį Morgan 5A, 

Valandos: nuo 10—12 pietą į< 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde PaiU 6755 u Čent/ai 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS '
4729 South Aehland Aos., 2 ląboą 

' CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 iki 12 vat ryte, noo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, NedėT. nno 10 iki 12 ’v. tjieną. 
_______ Pbone Midw»y 2880

Telefoną* Yarde 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenuą 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pta 

7 ik: 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12^
Re^. Telepbone Plaza 3200

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde P0rk 3395

DR. T., DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
L i

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

’* iki 12 dieną.
Teąpbonaį dieną ir naktį Virginia

Rezidencijos T*!* Drexel 9191 
Jei neatsiliepia Saukite Central 7464 
Įkfča A», A* ’ T -,iT- 

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Specialistas moterų, vyrą, vaiką ir visą 
chronišką ligų 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31 st Street, Chicago, IR. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 ikf 4 po riet.
7 ikji 9; vakaro. Nedėliomis lt 

šventadieniais 10-12 dieną

2 iki 
10

0036

tatai

Raa. 6600 South Artesian Ąuentu 
Rfaone Prospect 6659' ' 

Ofiso fTel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS,
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namą telefonas Brunswick 059Z

GYDYTOJAS IR 
o y i s 

4645 S. Ash
valandos nuo 2 Bei d Ir nuo fl Hd 

,r 8- vai. vak. NedęHoml. patai sutarti 
Ofiso Tel.ęįoMlėVard 7820 
NaąjĮiĮ 7*d.: Ifoyt 1930

Ą.Ę.Ęųt^Mskas, M. D.
4442 yfutern Aveniu 

Tel. Lafayettc 4146 

VALANDOS:
‘ nuo 9 iki 11 valandai 

ųuo 6 iki 9 valandai vakaro

DB. X J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2403 W 63rd St., Saite C
■ Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutarti

ryto

. Ą. L. YUSKA 
;22 W. Maeąuette Rd. 

ir Artesian Ava.
jėfppas Grovehill 1595
įjMi R iki 11 ryto, nuo 2-4 
o pietų, seredoms po pietų ir 
ilidflil pagal susitarimą

mdost 9 ryto iki 5» vai ■^diliomis pagal sutarti.,

4847 Vest 14th Street,
7 CICERO, ILL,

^-Ray....Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

gydytojas ir chirurgas 
■; 2420 Murąaette Road *

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni 1) 
Kffiirtadicni vakarais pagal snąįrirft^Į.

Phone Boulevard 7042

Į)R. C. Z. VEZELIS

7” un S“. gtmt «t <7A 5utt<

i
J® 

d,:
1 i iį'a’fS

O ^lįįjMpgįįjįĮ

K. GUGIS
ADVOKATAS 

KUESTąOFISAS
N. Oeatborti ot.t Room M13 

Telefonas Central 4411
U7

Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
‘‘ Gyvenimo vi<U 

U23 South Halsted Street 
7 Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nno 6 iki 8 vaL kiekvieną 
Vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Jaką Kuchinskas
Lietuvis Advokatas • 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitc St. 
Telefonu Candl 2552 

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

M įeito Ofisu 77 W. Wuhington St.
Room 905 Tel. Dearbora 7966 

Valandos: 9, ryto iki P9 pietų*
Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Aoe. Tel. Lafaųetlt 7^37,

Namą Tel. Hyde Park 33M
------- ...........

105 W. Adams St., Rbom 1642 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22hd St. nuo 6-9 . 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9<60Q

JOSEPH J.
Lietuvis Advokatas 

4631 Šo. Ąahhųt4 įva. 
TeL Boulevard 280.0

Re*. 6515 So. RocktoeU St. 
Tel. Refrublic ^723 ~

MII l l t I I

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

B. 107th St. — prie Michigan Avė, 
TeL PuUman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge vak. 
TeL Lafąyette 6393 ’ ' 

160 N. LaSalle St, — pagal sutartį

52

CHAS. A. PEPPER
‘lietuvis advokatas

10 N. CLARK ST. Room 1205
TeV Central 6166

VAKARAIS: 3117 S. Unipn Ąyj. 1
' TąV* Vietory, 2213

Arba: 180,0 W, 47th St. Laf. 3490 
Pagal aptarimą

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Węst 69 Street 
* ^elephęne Re^lock 1333 
Valandbe) 9 ryt<7iki • 9 vakaro

Ncdiliomią pagal auurtj



Lietuvių

Komunistai mulkina 
ir išnaudoja Univer

sal banko depozi- 
torius

Pasirodė, kad 
tai “depozitorių grupė” 
užsidariusio Universal 

depozitorių mitingą Lie- 
Auditorijoj. Būdamas 
iš tų nuskriaustų, ku- 

centai žūsta

Liepos 25 d. man pakliuvo į 
rankas lapelis, 
kokia 
šaukia 
banko 
tuvių 
vienas
rių su taupi nti 
kalbamam banke, sulaukęs va
karo leidausi j nurodytą vietą 
pasitarti ir pasidalyti minti
mis su kitais depozitoriais.

Atsilankęs tačiau pastebėjau, 
kad vietoj anų nelaimingų 
žmonelių, tur būt didžiumoj su
sirinko gengė komunistiškų 
politikierių, kurie savo politikos 
sumetimais stengiasi dar dau
giau klaidinti ir net išnaudoti 
žmones, darydami kolektas ne
va padengimui išlaidų. Sutinku
kad be išlaidų darbas dirbti ne- ’ vardės aiškiai neišgirdau. Bet

Nelaikyki! Pinigus Paslėpę-Pirkite Šią 
Nuosavybę - Tai Reta Proga

Priverstas parduoti 10 akrų (2 ketvirtainius miesto blokus), 
su gražiu 9 kambarių namu, ant 95th St. prie Cicero Avė. 
Buvo vertas $35,000, paaukosiu už $10,000, arba padalinsiu 
į 5 ar 2>/2 akrus. Ideale vieta ant kibiausia važiuojamo South 
Sidės kelio dėl restauranto, road house, gasolino stoties, vai
siu marketo ar kurio kito šalę kelio biznio.

4700 West 95 th St.
Tel. Boulevard 1038. Nedėlioj šaukite Oak I^awn 65-J

Iššaukia

(C) P. Lorrilard Coi, Ino.
■ ! ’ ■ 'L . • / '

S .......................................   ■ ■ —......

BE DIRBTINIU PRIESKONIŲ

Jus trys senosios cigaretų rųšys labai didžiuo
jatės savo cigaretais. Ir jus turite tam pagrindo! 
Jūsų cigaretai yra gana geri.
Kiekvienas jūsų, suprantama, manote, kad jūsų 
cigaretas yra geriausias. Jus sakote: “MANO 
cigaretas yra Švelnesnis!” ‘‘Jis Šviesesnis!” 
“Malonesnis!” Ir taip toliau.
Bet ar nemanote, kad priderėtų duoti p. p. Rū
kytojams nors mažą įrodymą?

*Mokslo Nuosprendis
Aiuomi lindi jame, kad 75 pakartotinuose vėsumo 
baidymuose 4 žymiausiųjų cigaretų ruDių .. . nno- 
riiojant kiekvieno cigareto Žilumos turini B. T. Us. 
vienutėmis su Oxygen Bomb Calorimeter, tapo pa
rodyta. kad:

Ol<! Gok! yra vidutiniai 112 B. T. Us.
Vėsesni negu Rūšis X

Old Goki vidutiniai yra 155 B. T. Us.
Vėsesni negu Rūšis Y 

Old Gold yra vidutiniai 150 B. T. Us.
Vėsesni negu Rūšis Z

Termometro bandymai (Fahrenheit) parodė, kad 
Old Gold durnai yra aiškiai vėsesni, negu kitų rūšių.
(Pasirašo) NEW YORK TESTING LABORATORIES 

G. Brlnton Jack, Jr„ Direktorius
PASTABA: Sic bandymai buvo peržiūrėti ir patik
rinti mokslininkų dviejų žymiausių universitetų. Jų 
pasirašyti raportai bus prisiųsti atsikreipus i P. 
jAirrilard Company, Ine., 110 West 40th Street, 
New York City.

:<•
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kitas tris žymiausias rųšis šiam moksliškam 
bandymui cigaretę kokybės

OLD GOLDS norėtų pasiūlyti, kad jus duotu
mėt bile kuriam iš didžiųjų technikos univer
sitetų išbandyti jūsų cigaretus prieš OLD 
GQLD .< . dėl' karščio turinio' j . . vartojant 
Calorimeter metodą, užginą viso pasaulio mo
kslininkų.
Vėsumas, kaip jus veteranai, žinote, yra rodyk
lė į cigareto kokybę. Jis parodo rinktiniausį, 
tyriausi tabaką. Tai kaip apie biskutį vėsumo 
bandymo?
Galbus jus nužiūrite, kad mes žinome, jog OLD 
GOLD laimės. Mes to neužeiname. Šis “vė
sumo” bandymas* 4 žymiausių rųšių jau bu
vo padarytas 75 sykius... it OLD GOLD 
visuomet laimėjo. ' . '
Senas Mokslas niekam nepataikauja. Jis tik 
tikrąją vertę tepripažysta. Jis rado puikesnę ir 
tyresnę OLD GOLD tabako kokybę, taip kaip 
jis pasako tyrumą tyro aukso.

NĖRA SUKOSĖJIMO VISAME VEŽIME

OLD. GOLDS YRA TYRO TABAKO. .

galima. Bet tokios išlaidos tik 
tuomet galima pripažinti teisė
tomis, kuomet darbas, yra dir
bamas tiksliai. Deja, praeitą 
pirmadienį šauktame susirinki
me to tikslumo nebuvo.

Atidarius susirinkimą, visų 
pirma matėsi, kad komunistai 
varo savo rūšies agitaciją įkin- 
kimui savo draugų į komitetus. 
Po to pasirodė, kad susirinkimo 
šaukėjai neturi mažiausio su
pratimo, kaip toks darbas tu
rėtų būt vedamas pageidauja
mam tikslui atsiekti. Jie drožė 
spyčius ilgiausio turinio ir nu
rodė, kad reikia išrinkti tam 
tikras komitetas, kuris praša
lintų iš banko esantį resyverį, 
ir kad tą atsiekęs kalbamas 
komitetas išdalintų žmonėms 
jų depozitus sekančiai: Esą, tie 
žmones, kurie yra pasidėję 
banke po šimtą-kitą, turi savo 
pinigus gauti tuojaus. Bet tie 
žmonės, kurie turi banke padė
ję daugiau, kaip po tūkstantį, 
galės gauti savo 
vėlesniu laiku.

Skamba gražiai, 
nistai puikiai žino, 
kiais jų siūlomais planais vals
tijos bankų kontrolieriai net 
nesiskaitys.

Po šitokios bolševikų agita
cijos prabilo asmuo, kurio pa-

įdčlius tik

Bet konui- 
kad su to-

/

jis logiškoj kalboj nurodė, kad 
jis pažįstąs bankų tiesas kaip 
advokatas ir galįs pasakyti, 
kad toki’ planai, kaip kad siū
lomi tūlų kalbėtojų, yra netiks
lus ir jie nieko dauginus negali 
duoti, kaip tik parodyti, kad 
susirinkę čia žmonės neturi jo
kio supratimo apie kalbamą rei
kalą. Ir tuo esą tik gėdą gali 
ma padaryti lietuviams. Jis sa
kė, kad Nelsono įstatytą resy- 
verj galima pašalinti, bet rei
kia, kad tam tikslui butų išrin
ktas vien tik depozitorių komi
tetas. Tas komitetas turįs gau
ti pritarimą trijų trečdalių vi
sų esančių depozitorių, kurie 
sudarytų tris trečdalius visų 
depozitų sumos. Tik tuomet, 
sako, galima paduoti tam tik
rą aplikaciją valstijos bankų 
kontrolieriams ir reikalauti, 
kad esantis resyveris butų pa
šalintas ir banko likimas ati- 
duotas į pačių depozitorių ran
kas. Darant gi taip, kaip yra 
siūloma mitingo šaukėjų, dar
bas yra negalimas.

Po šitos kalbos dar kalbėjo 
visa eilė paprastų darbo žmo
nelių/ kurių matomai paskuti
niai centai eina prie pražūties. 
Jie savo kalbomis nė kiek ne
prisidėjo prie geresnio reikalo 
sutvarkymo. Komunistai, tai 
matydami, dar toliau tęsė savo 
“spyčius,” dar daugiau stengė
si veikti į nelaimingų žmonių 
jausmus, dar daugiau kurstė, 
juos prieš ne komunistus — 
ypatingai prieš “Naujienas”, 
dar įkiriau piršosi už vadus ir 
dar daugiau stengėsi klaidinti 
susirinkimą.

Po visų bolševikiškų tiradų, 
kas ten pastebėjo J. Stungį. 
Kaipo buvusį kalbamo banko 
darbininką pradėjo jį prašyti, 
kad jis gal ką žinąs ir galįs su
sirinkimui patarti. Komunis- 

į tams pasidarė ne visai jauku, 
'jie leido balsuoti susirinkimui 
'ar Stungiui duoti žodį, ar ne, 
nežiūrint to fakto, kad visi 
kiti; pasiprašę balso, kalbėjo 
kiek tik kuris norėjo.

J. Stungis, gavęs balsą iš 
publikos pasisakė, kad jis apie 
uždarymą banko tiek težino, 
kiek ir kiekvienas iš čia esan
čių depozitorių, žinąs, kad ban
kas uždarytas ir randasi resy- 
verio rankose. Jačiau Stungis 
patarė laikytis nurodymo pir
mesni© kalbėtojo advokato, ku
ris įrodo, kokia linija reikia ei
ti prie pageidaujamo tikslo.

Po šitos Stungio kalbos ko
munistai pradėjo vėl savo spy- 
čius ir kiekvienas jų atakavo 
Stungį. Vienas jų išsitraukė re
zoliuciją ir perskaitė susirinki 
mui. Paprašė, kad susirinkimas 
priimtų ir kad ji butų pasiųsta 
Nelsonui, valstijos bankų kont
rolieriui.

Nepažįstamas man advokatas 
vėl nurodė, kad tokia rezoliu
cija šiame reikale nežadanti 
nieko gero ir tik galinti dalyką 
padaryti prastesniu bankų ko- 
misionierių akyse, čia išėjo An
drulis, atakuoti Stungį ir aną 
advokatą, agituodamas už per
skaitytą rezoliuciją.

žmonės matydami, kad yra 
grynai bolševikiškas mitingas, 
o ne Universal banko depozito
rių susirinkimas, pradėjo skir
stytis iš svetainės. Rodosi, kad 
tapo sudarytas komitetas.

Susirinkime dalyvavo apie 
300 asmenų. Kiek jame buvo 
depozitorių, niekas to nežino, 
nes niekas jų nežiūrėjo.

Prie pabaigos reikia pasa
kyti, kad valstijos auditoriaus 
pranešimu Universal bankas 
turįs apie 11,000 depozitorių su 
ap|e $781,000 depozitų. Kadan
gi reikalaujama trijų trečdalių 

depozitorių susitarimo, kad jie 
galėtų apginti savo reikalus, 
tad reikia žinot, kaip toli tas 
visas yra nuo antradienio susi
rinkimo ir kiek daug tam butų 
reikalinga nuosaikaus pasišven 
tusio ir prityrusio darbo pagei
daujamam rezultatui atsiekti.

Aš nieko taip nenorėčiau, 
kaip to, kad mano draugai dar
bininkai galėtų išgelbėti kiek 
vieną savo žųstantį centą. Ir vi
sa širdimi norėčiau, kad vado
vaujanti buržuazijos klesa, 
kartu ir musų tautos vampirai, 
sykį ant visados pranyktų iš 
musų tarpo, o paliktų darbo 
žmones tyra sąžine dirbti vie
nas dėl visų, o visi dėl vieno. 
Bet aš negaliu iškęsti nepasa
kęs savo draugams darbinin
kams, kad antradienio susirin
kimo vadai jiems nieko gero 
neduos ir todėl reikia jų dabo- 
tis. —Liutkų Kazys.

Vasarine vaikams 
mokykla

------ f

Jūsų vaikeliai lai neleidžia 
veltui liuosą laiką, tegul su
naudoja jį apšvietai, pasimoki- 
nimui lietuvių kalbos ir rašy
bos.

Prašome visus tėvus atvesti 
savo vaikelius į Amerikos Lie
tuvių Mokyklą. Teateina ber
niukai ir mergaitės pas tikro
sios apšvietos šaltinį, vedantį 
prie kilnaus darbo ir tobulaus 
mokslo.

Mokslas eina dienomis ir va
karais. Atlyginimas už pamo
kas labai mažas,—veik ant pu
sės kainos numuštos. Specialiai 
lietuvių kalbos kursai duodama, 
ir maža kaina už mokslą yra 
tik rugpiučio mėnesį šių metų.

J. P. Olekas, Mokytojas, 
3106 So. Halsted St.

Kupiškėnų Kliubo 
piknikas

Kupiškėnų Bendro Kliubo 
piknikas pavyko. Svečių priva
žiavo iš Chicagos, apielinkės 
miestų, o taipgi iš rytų vaistu 
jų — iš Pennsylvanijos, New 
Yorko ir kt.

Buvo surengtos rištinės, ku
riose ėmėsi Anglijos čempionas 
S. Romanas su Dudinsku, A- 
merikos čempionu. Antroji po
ra buvo K. Levinskis su ryti
nių valstijų Čempionu K. Bar- 
ro.

Buvo ko pažiūrėti tų rištinių
ir l^us surengtos vėl ristynės 
dėl pergalės, kurios gali užsi 
tęsti po porą vaalndų.

J. Budriko krautuvė padova
nojo gramofoną, kuris buvo iš
leistas loterijai. Aptiekorius J. 
Kulis paaukavo $5; P. Inčura 
—bačką .alaus. Kliubo pirmi
ninkas J. J. Kulis paaukavo 2 
žiedu laimėjimui.

Išrinkta gražuolė mergina, 
kurios vardas bus paskelbtas 
vėliau. Moteris gražuolė laimė
jo kbntestą — tai Stella Inču-

Publika Pasinaudoja
v ' *

Kiekvienas biznis, kuris nori turėti 
pasisekimo, turi ne tik tiksliai ir teisin
gai patarnauti kostumeriams, bet taipgi 
sudaryti tokias sąlygas, iš kurių publika 
turėtų tiesioginę naudą.

Kad miestas ar apielinkė galėtų gy
vuoti, turi1 susidaryti tam tikras turtas. 
Iš to turto susidaro ne tik taksai,^ kurie 
leidžia miesto valdžiai atlikti savo pa
reigas, bet taipjau sudaro ir uždarbį dar
bininkams.

$ios sąlygos atsiranda, kada biznis yra 
valdomas: pavieniiųRašmenų, iš ko publi
ka turi tiesioginę naudą. Paprastai san
krovos savininkas būna ir namo savinin
kas. Pinigai, kurie ateina į jo sankro
vą, būna išleidžiami čia pat mieste. Jų 
vartojimas tiek platus, kad tas atneša 
didelės naudos ir publikai.

Kada žmonės eiti pirkti į sa
vo apielinkės “Midwest Store” sankrovą, 
jie patys sau įgauna naudos. Visos Mid- 
west sankrovos yra valdomos nepriklau- 
mai. Jų savininkai moka miestui tak
sus, samdosi savo apielinkės darbinin
kus ir išleidžia pinigus savo apielinkėje. 
Tas, savo keliu, duoda darbo ir uždar
bį tiems patiems kostumeriams, .kurie per
kasi Midwest sankrovose.

Dar vienas parankumas tiems, kurie 
pirkliauja Midwest sankrovese yra tas, 
kad šiose sankrovose už nepaprastai že
mas kainas yra pardavinėjamos geros pre
kės. Tai yra todėl, kad šios sankrovos 
viską perkasi tiesiai iš išdirbėjų ir per
kasi ištisais vagonais.

Siamie dienraštyje Šiandie telpa apgar
sinimas, kuris parodo kaip žmonės gali 
daugiau pelnyti pirkliaudami “Midwest 
Stores” sankrovose,

rienė. Abi laimėtojos gavo po 
žiedą.

Turiu pasakyti, kad galiotas 
F. Jakaitis stebuklus parodė 
kilnojime sunkių vogų ir kito
kiuose numeriuose.

Surengimui pikniko daugiau
sia pasidarbavo šie komiteto 
nariai: Balčiūnas su žmona, A. 
Rudinskas, P. Inčura su žmona, 
pirm. J. Kulis Ir kiti prisidėjo 
šiek tiek. Ristikai, galiotas 
Kuzmarski, orkestrą ir kiti vi
si pasiaukavo, neėmė jokio at
lyginimo.

Tariame ačiū visiems kitiems, 
kurie prisidėjo šiokiu ar kito
kiu parėmimu K. B. K. A. or
ganizacijos. Dėkingi visiems 
tiems, kurie dalyvavo piknike.

Prie K. B. K. A. yra atleti
kos skyrius. Bus rengtos risty
nės. Prašome lietuvių gerbia
mą visuomenę remti mus ir to
liau ir' atsilankyti į K. B. K. A. 
parengimus. Prašome visų pa
ramos.
—K. B. K. A. Administracija.

V -M. J. YRA

Pasidaryti Pinigų
Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- V
minga per daugelį 1
metų. Dieninės ir M <*- 
vakarinės klesos. J53
“Išmokite HEIM 
BUDĄ ir užsidirb- J
kitę daug pinigų.” * '

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIEO ADS. I
EdUCatiOnal
  . MokyklOfl

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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

BARGENŲ-
Kur ptgiaus nusipirkti MAISTO. RŪBŲ. AVALYNĖS. RAKANDUS Ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.
SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

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 j

3 t . ‘a * *

CLASSIFIEO ADS
Automobiles

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltalsai___

$29.50 ELEKTRIKINIAI RE- 
•FRIGERATORIAI $29.50

Kam pirkti ledą, kuomet $29.50 atveš 
į jūsų namus gerą elektrikinį refrigeri
terių.

2030 S. Halsted St., 
Tel. Canal 2398

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Chili Parteris, gera, 
išdirbta vieta, arti Dvorak Parko kur 
bolę lošia. Išvažiuoju į farmą.

1936 So. Fisk St.

PARDAVIMUI pigiai barber sbop 
svarbi priežastis. Turiu parduoti šią 
savaitę. Gera vieta, visokių, tautų ap
gyventa. 808 W. 35 St.

GROSERNĖ ir delicatessen, ice 
cream, cigarų, tabako, saldainių. Pi
giai. $700. Renda $3 5. 5 kamba
riai pagyvenimui. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. 6158 S. Carpenter St.

SANDWICH Sbop ant didelio kam
po ir užpakaly didelės high scbool. La
bai gera vieta norinčiam gerą biznį. 
Labai pigiai. 8060 Vincennes Avė.

Personai 
Ągjyenų Įęllęų

PAIEŠKAU merginos arba našlės 
dėl gyvenimo nuo 35 metų senumo., 
Turiu savo namus arba Kotelį.

Rašykite šiuo adresu:

ADAM C. TOLOČKA 
128 Chapcl St.. 

Hot Springs. Ark.

PAIEŠKAU savo draugų Palmerio 
Paškausko ir Antano Rukševičiaus, pa
eina iš Dobkaičiu kaimo. Betygalos pa
rapijos. Esu tik ką atvykęs iš Hart
ford, Connectisut, norėčiau pasimatyti.

SIMONAS RUKŠEVIČIA, 
5121 So. Paulina St. 

Cbicago. III.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 

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

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

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys vaikinui 

ar merginai, su valgiu ar be valgio.
,3214 S. Emerald Avę., 1 lubos

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

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

IŠSIMAINO muro kampas 4—4, 
mainysiu ant 2 flatų ar bungalovv. Kam 
reikalingi 1 morgičiai $5,000?

Canal 1737

PARSIDUODA medinis namas su 
bizniu, namas geras ir geroj vietoj, 
kaina tik $4,000, įmokant $2000, o 
likusius lengvais išmokėjimais. Gera 
proga būt žmogui neprigulmingam ir 
daryt gerą gyvenimą. Turiu pardavi
mui gerų farmų. Rašykite dėl infor
macijų. V. Chesna, 142 S. Brown St., 
Rhinelander, Wis

MAINYSIU 2 po 5 kambarius nau
ją mūrinį su 3 karų garažu ir extra 
lotas. Mainysiu ant didesnio, 3858 
Archer Avė., tel. Lafayette 7077.

STOP! Reiškia sustok be
ieškant, geresnių bargenų ne
rasi. 2 flatų namas tik už 
niorgiČius, taipgi turiu pigų 
cottage ir bizniavę namuką. 
Tel. Grovehill 1965.




