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Veteranų “bony armija” 
traukia iš Washingtono

Lietuvos Naujienos

Nuo policijos kulkų puolė chicagietis lie
tuvis Vincas Juška

Kariuomenė išvaikė veteranus su ašarų bombomis; padegė 
visas stovyklas; veteranai sako nepasiduosią

Ties Petrašiūnais Ne
mune nuskendo dvi 

mergaitės
Liepos mėn. 11 d. ties Pet- 

rašunais Nemune besimaudant 
nuskendo pil. Veronika Stanis- 
lovaitė ir Veronija Žemaitytė. 
Abi po 14 metų amžiaus.

Rytprūsių hitlerinin
kai veržiasi Klai- 

pėdon

VVashington, D. C., liep. 29. 
Veteranų “bonų armija” krau
stosi iš Washingtono. !Po va
karykščio mūšio su policija, 
kuriame nuo policininko Shi- 
nault puolė veteranas, Chica- 
gos lietuvis Vincas Juška, ve
teranai apleido savo stovyklą 
ir pradėjo būriais traukti į 
VVashingtono pakraščius. Jie 
ėjo kur juos kojos nešė. “Ar
mijos” vadas Walter Waters, 
sakoma, perkėlė savo “štabą” 
į Johnstown, Pa., kur miesto 
majoras sutiko suteikti jiems 
vietos stovyklai.

Po mūšio su policija, prezi
dento Hooverio įsakymu į Wa- 
shingtoną buvo pašaukti vie
nas batalionas pėstininkų ir 
vienas batalionas raitelių, ku
rie apsiginklavę ašarų dujo
mis, kardais ir šautuvais iš
vaikė veteranus iš visų ketu
rių VVashingtone pastatytų sto
vyklų. Kraujo praliejimo ne
buvo, bet kaip pasakoja liudi
ninkai, vaizdai buvę labai 
skaudus. Veteranai, jų- žmonos, 
į kurių skvernus laikėsi įsiki
bę maži kūdikiai, bėgo nuo 
dujų, užsidengę ašaromis pa
plūdusias akis.

Išvaikę veteranus, kareiviai 
padegė visas jų stovyklas, pa
likdami vietoje apgriuvusių 
lūšnų, pelenų ir padegėlių krū
vas. Skirstydamies, veteranai 
pareiškė, kad jie nepasiduosią, 
už kiek laiko grįšią į Washing- 
toną daug skaitlingesniais bū
riais ir savo tikslo atsieksią.

“Karui” pasibaigus, prezi
dentas Hooveris paskyrė fede- 
ralę 12 prisiekusių grupę, ku
ri ištirs visus įvykius, suras 
kaltininkus ir patrauks juos 
atsakomybėn.

Francija atsako į 
Vokietijos grasi

nimus

[Acme-P. B A. Thotol

Chicagietis Vincas Juška, 
Didžiojo karo veteranas, kurį 
nušovė Washingtono policija.

Paveikslas nutrauktas 1927 
metais.

Brazilijos sukilimas 
plečiasi

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 29. — Iš Uruguajaus pra
nešama, kad prie sukilusios 
Sao Paulo valstijos prisidėjo 
ir Rio Grande do Sul valstija. 
Tos valstijos 2,000 sukilėlių ar
mijai vadovauja Bautista Lu- 
zardo. Užvakar prie Santos 
uosto įvyko mušis, kuriame 
krito 120 federalių kareivių. 
Sukilėliai reikalauja konstitu
cinės valdžios atsteigimo.

mirSovietai paskyrė 
ties bausmę mergai 

tės užpuolikams

Hooveris užpildė visas 
R. F. C. vakancijas

[Acme-P. B A. Photo]

VVashington, D. C. — “Bonų armijos” nariai ginasi nuo Washingtono policijos, kuri mėgino 
juos išvaryti iš stovyklos. Laike tų musių policija nušovė Vincų Juškų.

Hitleris buria jėgas 
rytoj ivykstantiėms 
parlamento rinkim.
Prezidentas Hindenburgasi dek

retu paskelbė dešimties die
nų politines paliaubas

Meksikoje žuvo 15 su
kilėlių

Guadalajara, Meksika, liepos 
29. — Guadalajaroje. įvyko 
susirėmimas tarp federalių ka
reivių ir sukilėlių. Mūšyje žu
vo 15 sukilėlių, tarp jų suki
limo vadas Cayetano Ąlvarez 
ir penki kareiviai.

Illinois valstijos 
kasėjai reikalauja 
prašalinti Walkerį

Pasipiktinę Springfielde suda
ryta algų sutartimi; smerkia 
unijos viršininkus

Paryžius, Jiepos 29. — Prem
jeras Herriot Vokietijos am
basadoriui .Paryžiuje Leopoldui 
Von Hoesch j teikė protestų 
prieš Von Papeno ir Vokieti
jos apsaugos ministerio Schlei- 
cherio puolimus prieš Versaillės 
sutartį. Herriotas pareiškė,, 
kad* Francija netoleruos tokių 
išsišokimų iš Vokietijos vy
riausybės pusės. Gen. Von 
Schleicher kalbėdamas per ra- 
dio pareiškė, kad Vokietija 
padidins apsiginklavimą, jeigu 
jai nebus suteikta lygybė su 
kitomis tautomis.

lie- 
nu- 
ilgų 

metų kalėjimu už kriminalį pa
sikėsinimų prieš jaunų mer
gaitę.

Čeliabinsk, Sov. Rusija, 
pos 29. — 4 jauni vyrai 
teisti mirti ir 8 nubausti

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
X OLIMPIADA

VVashington, D. C., liep. 29. 
Hooveris paskyrė Charles A. 
Miller, Utica, N. Y. bankierių 
federalės rekonstrukcijos kor
poracijos direktoriumi, tuo 
budu užpildydamas visas kor
poracijos personale pasidariu
sias vakancijas. Kelias dienas 
atgal i direktorius paskyrė de
mokratų senatorių iš Ohio 
Atlee Pomerene.

Berlynas, liepos 29. — Pra
nešimai apie fašistų ginkluotų 
burių koncentravimą į dides
nius Vokietijos centrus rytoj 
įvykstantiems rinkimams Vo
kietijoje sukėlė didelį nerimų, 
nors vyriausybe tvirtina, kad 
ji yra pilnai prisiruošusi palai
kyti tvarką ir suteikti balsuo
tojams progų balsuoti taip kaip 
jų sąžinė diktuoja. Reichstago 
rinkimų kampanijai prisiarti
nus prie galo, visoje šalyje 
pasklido gandai, kad Hitleris, 
pralaimėjęs rinkimus, mėgins 
pagriebti valdžių į savo ran
kas ir tuo tikslu koncentruoja 
būrius.

Šiandien Vokietijos preziden
tas Von Hindenburgas pasira
šė dekretų, kuriuo paskelbė po
litines paliaubas nuo rugpiu
čio 1 iki 10 d. Dekretas už
draudžia viešus politinius su
sirinkimus.

Paskutinėmis dienomis fa
šistų opozicija pradėjo smar
kiai atakuoti Hitlerį, kuris pa
ruduodamas po Vokietiją su 
savo bernais, šaukte šaukė, 
kad šie rinkimai padarys galų 
demokratijai ir grąžins Vokie
tijon disciplinos, tautinės gar
bės ir jėgos” valdžią. Social
demokratų spauda nurodė, kad 
nežiūrint tų šukavimų, Hitle
ris jaučia, kad jis pralaimės, 
nes kalbėdamas Kolne pareiš
kė, jog “pralaimėję, fašistai 
tęs savo kovą.”

Bolvijos-Paragua- 
ajaus karas neiš

vengiamas
Buenos Aires, Argentina, lie

pos 29. — Argentinoje tvirti
nama, kad Bolivijos ir Para- 
guajaus karas dėl Gran Chaco 
teritorijos esąs i neišvengiamas, 
nes dabar abi šalys mobilizuo- 
jasi. Bolivija frontan sutrau
kė 14,000 armija.

Ispanijos nacionalistai 
priešingi Katalonijos 

autonomijai
Madrid, Ispanija, liepos 29. 

Prie Ispanijos cortezo susirin
ko 30,000 nacionalistų* minia, 
kuri protestavo prieš planuoja
mą autonomijos suteikimą Ka- 
talonijai. Jų vadai aiškina, kad 
autonomijos suteikimas reikš
tų Ispanijos pakrikimą. r

Austrija prisidėjo prie 
Angly-Francijos są

jungos
London, Anglija, liepos 29.— 

Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Austri
ja prisidėjo prie Franci jos ir 
Anglijos sudarytos draugišku
mo sąjungos.

Los Angeles, Cal., liepos 29. 
šiandien J. V. vice-preziden- 

tas Curtis atidarys X tarptau
tinę sporto olimpiadą. Joje da
lyvaus apie 50 tautų sportinin
kai.

Areštuoja už laikraščio 
pardavinėjimą

liepos 29. 
laikraščių 
kioskuose 
laikraštį.

ORH

Minneapolis, Minn., 
Policija suėmė du 
pardavėjus, kurie 
laikė “Public Press”
Konfiskavo 2,000 leidinio ko
pijų. Jame tilpęs straipsnis in
kriminuojąs vieną miesto tei
sėjų.

Gana smarkiai prieš jį išė
jo centristai, kurie vis tebe,- 
liudi Brueningo prašalinimo 
iš kanclerio vietos ir netgi na- 
cionalistai-monarchistai, su ku
riais Hitleris ikišiol bičiuliavo
si. Jų vadas Hugenbergas, kal
bėdamas Karaliaučiuje pareiš
kė, kad Vokietija “neturinti 
mėgdžioti kitas šalis (Italijos 
fašistus), nes pilka kaizerio 
kareivių uniforma yra daug 
artimesnė Vokietijos širdžiai.”

100 slaptosios policijos 
ieško komunistų agi

tatorių

Šiandien Chicagon 
skrenda Gronau

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

Giedra, mažai
temperatūroj; lengvas

. karių vėjas.
Vakar temeperatura 

66-72 laipsniai.
Saulė teka 5:40;

8:12 valandą, - - -

permainos 
šiaurva-

buvo

leidžiasi

Moptreal, Kanada, liepos 30. 
Vokiečių lakūnas kap. Wolf- 
gang Von Gronau išskrido iš 
Ottawos, Kanados ir Chicągą 
pasieks apie 3 vai. po pietų. 
Gronau atskrido M*Vbkietijos.

vieną dieną užsimušė
6 lenkų lakūnai

Varšuva, liepos 29 
nine, Poznaniuje ir 
įvyko orlaivių katastrofos, ku 
riose žuvo 
kūnai.

6 lenkų

Lwowe

armijos

Belleville, III., liepos 29. — 
Šio distrikto angliakasiai laikė 
susirinkimą, kuriame visi kaip 
vienas pasmerkė Springfielde 
sudarytą algų sutartį ir priė
mė rezoliuciją, kurioje reika
lauja, kad butų sušaukta spe- 
cialė valstijinė konvencija, 
tikslu pašalinti iš unijos pir
mininko vietos John H. Walker 
ir kitus unijos viršininkus ir 
komitetų narius.

Kalbėtojai smarkiai atakavo 
naujų algų sutartį ir griežtai 
pasmerkė visus angliakasių 
unijos dalyvius konferencijoje, 
kurie sutartį priėmė.

Susirinkime mėgino kalbėti 
ir Belleville subdistrikto pata
rėjas David Wilson, bet anglia
kasiai atsisakė duoti jam bal
sų. Tik kai kuriems dalyviams 
pareiškus, kad kiekvienas kal
bėtojas turi teisę išreikšti sa
vo nuomonę, jis buvo užleis
tas ant pagrindų. Wilson gynė 
Walkerį ir kitus unijos virši
ninkus.

Pontiac, ,Mich., liepos 29. — 
100 slaptosios policijos ieško 
tūlo George Rowland, alias 
Salzman, kuris buk vadovavęs 
komunistę suokalbiui prieš di
džiuosius J. V. bankus.

Japonai išžudė 200 ki 
nų sukilėlių

Mukden, Mandžurija, liepos 
29. — Japonų šaltiniai prane
ša, kad prie Hailuno įvyko su
sirėmimas tarp japonų kariuo
menės, 
Smakasu
Shan sukilėlių 
200 kiniečių.

kuriai vadovavo pulk, 
ir gen. Ma Chan- 

MuŠyje krito

Kulkosvaidžiais saugo
ja J. V. vice-prezi- 

dentą Curtis
LAS VEGAS, Nev., liep. 29. 

—J. V. vice-prezidentas Cirrtis 
vyksta į Californią, kur atida
rys 10-tą olimpiadą. Visose sto
tyse pakeliui į Californią stovi 
sustiprinta sargyba ir kai kur 
traukinys yra apsaugotas kul
kosvaidžiais. Prisibijoma, kad 
po paskutinių įvykių Washing- 
tene gali kilti neramumai.

Suokalbiams Kuboje 
nėra galo

Havana, Kuba, liepos 29. — 
'Policija sakosi susekusi suo
kalbį nužudyti Kubos prezi
dentą Gerardo Machado. Su
imta daug komunistų ir žy
mių opozicijos vadų. Pasikė
sinimas prieš Machado turėjęs 
būti padarytas rugpiučio Mė
nesį.

Meksika deportuoja ki
niečius

“Visa Vokietija sutinka 
su Schleicherio pa

reiškimais
Berlynas, liepos 29. — Vo

kietijos užsienių reikalų minis- 
teris baronas von Neurath 
Franci jos ambasadoriui Berly
ne Andrė Ponchet pareiškė, 
kad visa Vokietija sutinka su 
apsaugos ministerio gen. Von 
Schleicherio pareiškimais apie 
armijos didinimų ir jį rems 
nežiūrint Francijos ar kitų 
protestų.

Banditai pasipelnė iš 
banko $10,000

GRANITE CITY, III., liepos 
29. — Trys banditai užpuolė 
Granite City Trust and Savings 
bankų ir pagrobė $10,000. .

Motina .ir 5 kūdikiai žu 
vo ugnyje

NEW ORLEANS, La., liepos 
29. — Madisohville, La., užside
gė gyvenami namai. Liepsnose 
žuvo Leoną 
dikiai.

Perrileaux ir 5 ku

Klaipėdiškiai hitlerininkai no
rėjo, juos paleisti iš arešto

Kaunas. — Sekmadienį, lie
pos 10 d., traukiniu iš Tilžės 
į Pagėgius važiavo du hitleri
ninkai pilna uniforma. Važiuo
dami pro stotis, jie atsidary
davo langus ir šaukdavo “Heil 
Hitler”. Atvažiavus į Užsienio 
stotį, juos sulaikė pasienio po
licija.

Patikrinus dokumentus, pa
sirodė, kad jie yra tilžiškiai, 
broliai Kurt ir Oskar Mesch- 
.kat. Jie neturėjo sienai perei
ti leidimų ir į Lietuvą pateko 
nelegaliu budu.

iPas juos rasta hitlerininkų 
atsišaukimų. Jie aiškinosi vy
kę pas savo dėdę, gyvenantį 
Meižlaukiuose.

Sulaikius juos, stoty atsira
do būrys pusgirčių vyrukų, 
kurie pradėjo kelti triukšmą ir 
norėjo hitlerininkus paleisti. 
Policija nuo ‘užpuolimo atsigy
nė tik ginklais. Suimtieji, iš
tardžius, perduoti karo komen
dantui.

Didėja kontrabanda ..
Kad ir stropiai saugojama 

lenkų-rusų siena ir lietuvių- 
lenkų administracinė linija, ta
čiau įvairių prekių kontraban
da vis didėja. Pasak lenkų 
spaudos, per birželio mėnesį 
Sugauta kontrabandos už 
345,50 auks., Daugiausia esą 
gabenta iš Nepriklausomos Lie
tuvos. Esą sučiupta 250 kilo
gramų tabako, 120 klgr. sa- 
karinos ir daug šilko bei kito
kios galanterijos. Tokiu budu 
reikia daryti išvadą, kad Ne
priklausomoj Lietuvoj šios pre
kės yra žymiai pigesnės, jei
gu jos iš ten taip dažnai ga
benamos kontrabandos budu.

Iširo dar vienas sindi
katas

Meksikos Miestas, liepos 29. 
Iš Sonoros valstijos praneša, 
kad vyriausybė pradėjo depor
tuoti kiniečius. Kelios dešim
tys geltonodžių pasiųsta į No- 
gales, Ariz.

Sindikatai vienas po kito 
jau yra. šiomįs dienomis su
sprogo dar vienas sindikatas 
— čemodanų ditbėjų. ankščiau 
buvo nustatę “tvirtas kainas”, 
kurios buvo gana aukštos, bet 
nepasidalijo pelnu. Dabar kon
kurencija jau vėl eina ir če
modanų kainos krinta.

Lietuvių Ekskursijos
* * f ' •• ’

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 pilnų užtikrinimą 
•turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Norman Thomas 
kalba “bonu 

armijai”
Pataria eiti išvien su visais be- 

darbiais ir bendrai kovoti už 
bendrus visiems darbinin
kams reikalus.

Socialistų kandidatas j Pre
zidentus, Norman Thomas, 
nesenai kalbėdamas 5,(KX) “bo- 
nų armijos” miniai Anacastia 
stovykloj, Washingtoų, D. C., 
pakvietė pasaulinio karo vete
ranus stoti karau prieš skur
dą, kuris naikina sveikatą nii- 
lionų Amerikos darbininkų ir

NEGIRDĖTI
BARGENAT!

REFRIGERATORIAI

PLOVYKLĖS
IŠPARDUODAMA
UŽ MAŽIAU KAIP

KAINOS

Naujos Standard padarymo 
Vertos $98.00

THOR Plovykles

$38.50

jų šeimynų. Tą karą galima 
butų padaryti daug sėkmingo-- 
snį, negu kad buvo karas “pa
daryti pasaulį saugų demokra
tijai”.

Tarp kitko Norman Thomas 
pasakė:

“Aš atvykau pasveikinti jus 
už jūsų drąsą ir ištvermę, ku
rias jus parodėt šioje kovoje. 
Ilgą laiką aš maniau, kad dar
bininkai sutinka pasiduoti ir 
ramiai ir taikiai mirti badu, 
kad p. lloover galėtų subalan
suoti federalinį biudžetą. Jus 
atvykimas čia, be nieko ir iš 
niekur, suorganizavimas ge
rai disciplinuotos ir gerai tvar
komos armijos, parodo Ame
rikos žmonėms, kad jus turite 
sugabumą tokiai vadovystei, 
kuri turėtų įkvėpti viltį ir pa
sitikėjimą dideliai bedarbių 
armijai, kurią jus palikote 
namie.

“Ta kova, kurią jus vedate, 
nėra vien tik už jus pačius, 
bet taipjau už visas aukas in
dustrines sistemos, kuri leidžia 
milionus žmonių badauti, kuo
met aplink yra perteklius. Jus 
laimėjote karą prieš Vokieti
ją, bet dar svarbesnis ne
gu 'tas karas yra karas 
prieš skurdą, niekad ne
užsibaigiantis karas, kurį 
jus galite laimėti, jeigu tik 
jus susivienysite pastangose su 
jūsų draugais darbininkais.

“Kas pirmiausia jums yra 
reikalinga, kas yra reikalinga 
visiems bedarbiams, yra, pir
ma, ūmi pagalba ir tam tiks
lui kongresas turi paskirti pen
kis bilionus dolerių; antra, 
darbas dėl bedarbių prie miš
kų sodinimo, kelių vedimo, 
namų statymo, kas turi suda
ryti visuomeninį turtą; trečia, 
įvedimas penkių dienų darbo 
savaites, ir ketvirta, nedarbo 
apdrauda. Visi pienai taksa- 
vimui pajamų ir kontroliavi
mui pinigų turi turėti tą tiks
ią-

“Kongresas turi pasilikti po
sėdyje iki bus suteikta pagal
ba. Išeitis yra badas arba su
kilimas. West Virgnijos ba
do eisena nuolatos pasikartos 
ir kitose valstijose ant nepaly
ginamai platesnės skales, jei 
kongresas nieko neveiks.

“Visa šalis, jos kasyklos ir 
gamtiniai turtai, dirbtuvės, ku
rios dabar stovi uždarytos, vis
kas priklauso Amerikos žmo
nėms. Mašinos, kurios turėjo 
jums suteikti civilizacijos pa
laimą, bet vieton to jus išvarė 
gatvėn, gali būti padarytos jū
sų vergais, vieton būti jūsų 
viešpačiais.

“Jus parodėte kelią. Jus tu
rite sugabumą drąsą ir ekono
minės Sistemos pakrikimą, kad 
pagelbėti jums. Solidarume 
ir vienybėje su jūsų draugais 
darbininkais, jus galite atsiek
ti taikos ir patenkinimo stovį, 
kuris ant visados pašalintų tas 
baisias sąlygas, kuriose jus da
bar gyvenate”.

Nauji Gražus Standard pa
darymo $150.00 vertės

REFRIGERATORIAI 
šaldytuvai 

$85.00
Štokas yra apribotas, lydei 
pasiskubinkite atsilankyti į

PEOPIES
FURNITURE GO.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

Cor. Maplewood Avė.
4177-83 Archer Avė.

Cor. Richmoftd St.
CHICAGO, ILL.

Ar mes tokiais ir 
pasiliksime?

j Priešistoriniais laikais gy- 
i veno ‘milžiniški gyvūnai, ku
rių ūgis galėjo lygintis musų 
laikų penkių-šešių augštu na
mui. Tnl dinosaurai. Jie yra 
išnykę ir mes tik muzejuosė 
galime matyti jų griaučių* 
Nors jie buvo milžiniški kil
nu, bet galvą turėjo visai ma
žą. Tokioj gah’O) nugulėjo 
boti dau/ išmintie; ir todėl jie 
turėjo žūti nuo daug mažes
nių, bet išmintingesnių gy
vūnų. Taigi mažiukai nugalė
jo milžinus ir nugalėjo tik to
dėl, kad daugiau proto turė
jo.

Tas pats yra ir su darbinin
kų klesa. Tai yra tikras mil
žinas, nes, pav. Jungtinėse 
Valstijose, ji sudaro apie 90

nuoš. visų gy\'cntojų. Kapita-1 
listtti sudaro įtik apie 10 nuoš., 
visų gyven1ų|j|ų. Bet' tie 10 
nuoš. valdo 99 woš. visos ša-; 
lies turto ir išnaudoja apie 
90 nnoš. šalies gyventojų. 
Delko taip yra? Delio, kad 
kapitalistų klesa, nors ir ma
ža, bet turi daugiau proto, 
kuomet darbininkai, nors kil
nu ir yra milžinai, bet proto, 
kaip išrodo, tai nedaug teturi, 
a riba bent jo nevarite^a sa vo 
naudai.

(Kapitalistai ant darbininkų 
užleido visą savo ibrudą, vi
sus patrazHns, kad tik darbi
ninkus pavergti protiniai ir 
neleist jiems savystoviai pro-i 
t auti. Prie -tų parazitų pir
miausia reikia ipriskaityki 
dvasiški ją, kurios pareiga yra 
rodyti darbininkams dangų,; 
kad nematytų kas dedasi ant 
žemės. Arttri parazitai, tai’ 
šnipai. Jie sitkurė komunistų 
partiją ardyti darbiniiikų vie
nybę. Tie šniipaį, daugumoje, 
komunistams ir vadovauja ir 
prisidengę darbininkiškais e- 
balsiais ištikimai dirba kapi- 
|dlistų kjesai, ardydami dar
bininkų unijas, laužydami 
darbininkų Streikus, pjudyda
mi 'vienus darbuiinkus prieš 
kitus. Yra ir šimtai kitų para
zitų, kurių pareiga yra mul
kinti darbininkus ir neleisti 
jiems savystoviai protauti ir 
rūpintis savo būvio pagerini
mu. '

Tvirčiausias kapitalistų' įna
gis yra valdžia. Ji turi milži
nišką pajėgą ir galėtų daug 
gero padaryti. Bet ir ją paver
gė kapitalistai ir ji tarnauja 
vien tik kapitalistų reikalams 
ir naudai. Jos užlaikvmo naš
ta betgi puola išimtinai ant 
darbininkų. Ir kad tą kapita
listams tarnaujančią valdžią 
užlaikyti, nuolatos yra didina
mi mokesniai, kuriuos, tiesio
giniai ar netiesioginiai , turi 
sumokėti vieni darbininkai ir 
smulkesnieji namų savinin
kai. Jei tie sumokami vald
žiai pinigai biifif^tęisingai su
naudojami, tai galėtumėm ki
tą tokią valdžią . išlaikyti ir 
dar liktų tiek, kad miestai 
daug f geriau butų tvarkomi ir 
daug daugiau pagerinimų bu
tų atliekama.

Kas tam kalias? Kalti mes 
patys, darbininkai. O tai to- 
todel, kad nors mes esame ir 
milžinai, bet neprotaujame. 
Būdami iš visų pusių apsup
ti parazitų, mes nepajėgiame 
susiorganizuoti ir sukurti 
stiprią darbininkišką partiją. 
Juk mes patys išsirenkam 
valdžią, kuri paskui mus vi
saip engia. Mes, neprotauda- 
mi, aklai balsuojame už kapi
talistų pakištus kandidatus iš 
rępublikonų ir demokratų 
pattijų. O kai jie, būdami kti-į 
talistų pastatyti ir todėl vien 
kapitalistams tarnauja, tai 
mes juos patylomis keikiame 
ir atėjus 
inams, vėl 
me.

Jei mes, 
tumėm daugiau proto, tai pa
statytumėm savo kandidatus 
ir sudarydami milžinišką di
džiumą balsuotojų, mes leng
vai juos išrinktuinėm, ir tada 
įneš turėtumėm savo valdžią, 
kuri tarnautu mums, dačbi- 
iiinkams, o ne kapitalistams.

Juk mes turime savo parti
ją, tai Socialistų partija. Tik 
per musiį nesusipratimą, per 
musų apsileirimą, musų nesi
rūpinimą savais reikalais, ji 
yra silpna. Nors ir- -budamą 
silpna partija, Socialistų par
tija Šiems rinkimams yra iš- 
stačiusi visą eilę savo kandi
datų. Musų, darbininkų parei
ga yra už juos balsuoti ir pa
remti jų kampaniją finansi
niai, kas kiek išsigali, kad 
nors kelis savo atstovus pra
vedąs į įstatymdavystes, kad 
jie ten būdami gintų musų 
reikalus. O kai turėsime pra
džią, tai ir tolimesnis darbas 
bus lengvesnis ’ ir taip ilgai
niui mes atsikratysime kapita
listinės vergijos ir .viso to -ka
pitalistinio brudo, kuris iš 
musų kimo dabar čiulpia gai-

ydinguosius syvus ir visą mu
sų kūną siiiįpnin-a ir pankuo
ją musų veikimą.

A titanas Jocius.

Socialistų Partijos 
Platforma

(Pabaiga)
' Bankinihkyste.

Socializacija musų kredi-s L.
to ir pinigą sutemos ir įstei
gimas bendrus bankinės siste
mos, pradedant w pilmi vędd-; 
žios įsigijimų FederaJ (Reserve 
banką ir iprapJetimu pašto tau-1 
pomąją bankų patarnavimo, 
'‘kad apimtų visus bankinio biz
nio departamentus ir pervedi
mas šio pašto departamente 
valdžios valdomai bankinei 
(korporacijai.
i ' ■ ■ i

Taksauimas,
1. Didelis pakėlimas pavel

dėjimo tOksą* ir pajamų taksą 
ant didesnių pajamą ir palyd
inu, kaip korporaciją, taip rr; 
pavienių žmonių.

2. Konstitucinis priedas lei
džiantis takšnoti visus valdžios; 
bonus. . i

sekamiems rinki- 
už juos balsuoja-

darbininkai, ture-

Ayrikidtura
Daugelis iš pirmiau minėtų 

reikalavimų sociaiizavimui pa
jėgos, bankininkystės ir kitų 
industrijų, pakėlimui gyveni
mo standardo tarp nuėstų dar
bininkų, etc., atneštų daug 
naudos darbininkams.

Kaip spečialcs priemones 
agrikultūros pakėlimui mes 
siūlome:

. 1. Sumažinimas taksų naštos 
nuimant taksiis nuo ūkių nuo- 
savvbių ir uždedant taksus ant 
pajamų, paveldėjimų, pervir
šio pelno ir kitų tąksavimo 
formų. u n

2. Padidinimas federalinės
ir valstijų pagelhos kelių sta
tybai ir švietimo ir socialių 
aprūpinimų kaimų bendrome- 
nėms. .... ... ,

3. Įlęurimąs, federalinės par- 
davybos agehujds pirkimui ir 
pardavimuj • ūkio produktų.

4. Tikrų k^opęratyvių drau
gijų ir valdŽi'ošUigentijų įsigi
jimas grudų elevatorių, sloek 
yardų, skerdyklų ir sandelių 
ir vedimas šio aptarnavimo ne 
pelno tikslams. Akstinimas 
ūkininkų kooperatyvių draugi
jų ir vartotom kooperatyvų* 
miestuose tikslu pašalinti per- 
kupčius.

5. Socializacija federalinių 
žemes bankų ir šių bankų tei
kimas ilgo laiko (kreditų ūki
ninkams už mažas palūkanas.

6. Socialė apdrauda nuo 
nuostolių, paeinančių nuo ne
palankių oro sąlygų.

7. Jkurimas načlonalės, apy- 
gardiiiių ir valstijų žemės Su
naudojimo tarybų, tikslu sura
sti geriausius budus sunaudo
jimui šalies ūkio žemės, atsi
žvelgiant į bendrus agrikultū
ros, industrijos, .pramogų, van
dens aprūpinimo ,miškų sodi
nimo, etc., reikalus ir .prireng
ti kelią agrikultūros iplanavi- 
mui ant .nacimialės ir, ilgai- 
niui, ant fvisąpąsaulinęs skalės.

Konstitucinės ^permainos ! j
. . I- * ■1 Proporcionalė atstovybė. 1

2. Betarpiai įridl^iniai prezi
dento ir vicęd)^eziuento,

3. Iniciatyva ię teferčnllifo
mas (

4. Priedas pj’įe konstitucijos 
palengvinantis ^konstitucijos 
pataisymus.

5. Panaikinimas Augščiausio- 
jo Teisino gąjįįps spręsti ąpie 
kongreso priubtų' įstatymu 
konstitticiondliškuihą.

,6. Priėmimas Socialistų par- 
tijos siūlomų Darbininkų Tei
sių pątaisymų , (aiiiendmen- 
tų) prie Konstitucijos, įgalios
iančių Kongresą iįvesti nacio^ 
nules sistemas ’?medaribt>, svei
katos , ir nelaimės ąpdraudos 
ir senatvės pebsijas, ^panai
kinti vaikų darbą, įsteigti h 
perimti gamybos, komercinės, 
transportącijos, bankininkys
tės, visuomenės aptarnavimo 
ir kitas biznio ir industrines

įstaigas, kurias valdytų ir opc- 
rwtų valdžia ir abetnai dėl 
sociaiės ir ekoįrosnėnės gerovės 
Jungtinių Valstijų darbininkų.

Pilietinės laitnres
1. Federaliniai įstatymai vy- 

kinimui Pirmo Amendmento 
prie Konstitucijos, taip kad 
butų garanutota laisve žodžio, 
spaudos fr susirinkimų ir bau
sti tuos valdininkus, kurie var
žo biile kwio paliečio pilietines 
teises.

2. Panaikinimas injunetionų 
darbo ginčuose, uždratidimas 
“geHonojo šunies” kontraktų 
ir priėmimas įsrtatymų užtikri- 
enančių darbininkų teisę orga- 
inžziHrtis į uniijas.

3. Tuoįfftus atišaiikti špiona
žo <Jsil«!tymus ir kitus varžan-

jčths jsltatymus ir ^ugrąžiinti ci- 
viles ir piliefiines teises tiems, 
Sumišė »Wvo -neteisingai nuteisti 
•sulig katro laiko įstatymais.

4. < $rttatyi»ai apsaiuganlys 
rituiviua nuo neįsileidiinio į šią 
šallį, ar nuo pilietybės, ar nuo 
deportavimo iš priežasties jų 
politinių, socialių ar ekonomi
nių įsitikinimų, ar iš priežas
ties Jų veikimo, kuris nėra np- 
iegalis piliečiams.

5. Pakeitimas imigracijos 
įstatymų, kad butų leista at
vykti piliečių šeimynoms ir 
kad butų suteikta prieglauda 
tiems, kurio bėga nuo politinių 
ir religinių -persekiojimų.

6. Vykinimas konstitucinių 
garantijų negrų ekonominei, 
politinei ir ekonominiai lygy
bei.

7. Pravedimas ir vvkinimas 
griežtų įstatymų pi‘ic linčiavi- 
mus.

(Platformos punktas apie 
prohibicijos atšaukimą, parei
kalavus 50 delegatų, 
patrijos konstitucija, tapo 
duotas visuotinam partijos 
rių balsavimui).

Tarptautiniai santibiai
Nors Socialistų partija 

priešingą, visiemsi) karams^ • ji 
mano, kad negali būti amžinos 
taikos iki nebus internaciona
liniai įsteigtas Socializmas. 
Tuo gi tarpu mes remsime vi- Va

sas priemones, kurios veda 
prie geresnių santikių ir draut 
giškunio tarp viso pasaulio 
tautų, kaip antai:

1. Sumažinimas ginklavimo
si, vedantis prie visiško nusi
ginklavimo tarptautiniu susi
tarimu, jeigu galima, bet jei
gu tas negalima, musų pačių 
davimu pavyzdžio. Kareiviai, 
jūreiviai ir darbininkai, kurie 
netektų darbo iš priežasties 
nusiginklavimo, kad butų pri
statyti, kur pageidaujama, 
prie viešųjų darbų, atliekamų 
iš pasidariusių delei nusigin
klavimo sutaupą. Panaikini
mas konskraiĮK^jos, niiiitarinio 
lavinimosi stovyklų ir R. O.

2. Pripažinimas Sovietų Ru
sijos ir užmezgimas prekybi
nių ir industrinių ryšių su ta 
šalim.

3. Panaikinimas karo skolų, 
priklausančių iš kitų šalių val
džių, kaipo (dalis programo vi
siškam panaikinimui karo sko
lų ir reparacijų, jeigu tuo pa- 
naikireimu sutaupinti pinigai 
neis ginklavimuisi, bet paža
dinimui nusiginklavimo.

4. Jungtinių Valstijų jatoji-. 
.mos į Pasaulinį Teismą.

5. Jungtinių V aisti jų įstoji
mas į Tautų Sąjungą sąlygo
mis, ‘kurios padarytų ją veik-i 
ilesiriu įnagiu pasaulinei taikai 
ir atnaujinimui kooperavimo 
įsu darbininkų partijomis iuž- 
jsieny, kad sąjungą įbutų gali
ama paversti iš imperialistinių 
valstybių sąjungos į demokra-

tinę atstovybę, išreiškiančią vi
so pasaulib paprastų žmonių 
aspiracijas.

6. įkūrimas ekonominių or
ganizacijų, kuriose darbinin
kai butų atstovaujami lygio
mis teisėmis, rišti klausimus 
žalios medžiagos, investmenitų, 
pinigų, kredito, muitų ir gyve
nimo standardo, atsižvelgiant 
į viso pasaulio masių gerovę.

7. Panaikinimas visokios 
Jungtinių Valstijų mililarinės 
mterscncijos į kilų šalių rei
kalus. Ūmus i šrt rauk ima s mii- 
litarinių pajėgų iš Haiti ir Ni- 
caragua.

ft. Ištraukimas Jungtinių 
Valstijų inilitarinių ir karo 
laivyno pajėgų iš Chinijos ir 
atsižadėjimas Amerikos cxtra- 
teritorialinių privilegijų.

9. Pilna nepriklausomybe Fi- 
■lipanams ir padarymas sutar
čių su kitomis šalimis apsau
gojimui tų salų suvereniteto.

10. Uždraudimas pardavinė
ti amuniciją svetimoms valsty
bėms. > t

Laikydamosi šio konstruk
tyviu programų, Sueiaiistų par
tija kviečia visos šalies darbi
ninkus ir visus plačių pažval- 
gų ir progresyvius piliečius su
sivienyti į galingą judėjimą 
prieš dabartinį slinkimą į so- 

i dalę katastrofą ir ginti nuosai
kumą, teisingumą, taiką ir lai
svę. %
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Universal State Banko
Depozitorių Dėmesiui

Money Order 
Notės Payable

Kaip visuomene jau žino, 
Universal State banką uždarė 
Oscar Nelson, Auditor of 
Public Accounts, State of Illi
nois, šių metų birželio mėne
sio 23 d., sulig banko direk
torių pareikalavimu. Taip bu
vo pranešta vietinėje anglų 
spaudoje.

Bet už keleto dienų po už
darymo, vienas banko darbi
ninkas ir net pats banko pre
zidentas J. J. Elias paskelbė 
spaudoje, kad bankas užsida
ręs tik laikinai ir kad, jeigu 
depozitoriai sutiks, tai vė
liaus, po knygų peržiūrėjimo, 
bus galima banką vėl atidaryti. 
Iš to buvo galima suprasti, 
kad banko viršininkai šauks 
depozitorių susirinkimų, kai 
tiktai valstijos auditorius per
žiurus banko stovį.

Todėl Universal banko depo
zitoriai nekantriai laukė, kada 
tas banko peržiūrėjimas pasi
baigs ir kada bus šaukiamas 
susirinkimas. Bet praėjo viena 
savaitė ir kita, ir vis nebuvo 
nieko girdėti. Tik štai liepos 
18 dienų pasklido gandas, kad 
p. O. Nelson jau paskyrė ban
kui. resyverj. Taigi dabar jau 
valdžia bankų likviduoja.

Depozitoriai jaučiasi suvilti. 
Be jų žinios bankas yra likvi
duojamas ir grasina pavojus, 
kad jiems pasidarys nuostolių. 
Iš patyrimo žinoma, kad resy- 
veris, paėmęs į savo rankas už
daryto banko turtų, išparduoda 
jį už tokių kainų, kokia gali 
gauti, ir kadangi šiandie yra 
depresijos laikai, tai banko 
vertybes .— bondus, morgičius 
ir tt. — pirkikai pasiima už 
pusdykę, o depozitoriams ten
ka kartais tik po 10 centų už 
dolerį.

Taigi ir mums, Universal 
State banko depozitoriams, teks

panešti skaudžių nuostolių, jei
gu mes savo reikalais nesirū
pinsime. Grupė žmonių, kuriai 
vadovauja tam tikri agitato.i 
riai, neturėję nė cento šitame 
banke*, sušaukė anų dienų mi
tingų ir prižadėjo nuimti vald
žios paskirtų resyverį, pakei
čiant jį tokiu resyvcriu, kuris 
turės pasitikėjimų tarp depozi 
torių. Bet depozitoriams nebus 
jokios naudos, jeigu partijų 
agitatoriai arba jų prieteliai j- 
siskverbs į banko resiverius.

Depozitoriams kaip tik yra 
svarbu, kad jokia politika ne
būtų veliama į banko reikalus. 
Depozitorių reikalai tiktai tada 
bus apsaugoti, kada bus rupus- 
tingai sutvarkytas banko turtas 
(“assets”), neleidžiant pasinau 
doti jokiems politikieriams—ar 
jie butų iš valdiškų partijų pu
sės, ar iš bolševikų pusės. Tai
gi šiuo dalyku turime rūpintis 
mes patys, depozitoriai, kurių 
pinigai yra uždaryti Uhivęrsal 
banke. ’ •

Mes, žemiaus pasirašiusieji 
depozitoriai, atsilankėme pas 
valstijos Auditorių ir teiravo- 
mės apie banko stovį. Iš jo ofi 
so mes gavome atskaitų, kurių 
čia paduodame visų depozitorių 
žiniai. Toliaus teirausimės, ko
kių žinksnių depozitoriai gali 
daryti savo interesų apgyni
mui, ir pranešime apie tai per 
spaudų arba depozitorių susi 
rinkimui, kuris bus sušauktas, 
jeigu didesnis depozitorių skai
čius tokiam sumanymui pritars.

Pasirašo:
M. L. Stulpinas, 3400 S. Eme- 

rald Avė.
Stanley Daugelaviczia, 3251 

So. Emerald Avė.
Jenas J. Kulis, 3259 South 

Halsted St. > J
Felix Lutz, 3501 So. Union 

Avenue.

Surphis .............. ••........................... ..................
Profit and Loss ............................... ........... .......
Dividend Checks ......................................
Building Eųuipment Depreciation Reserve .....
Tax Reserve ............................... r...................... .
Interest Reserve ..........................    ..............
Building Depreciation Reserve ............... .
Furniture and Fixtures Depreciation Reserve 
Mechanical Devices Depreciation Reserve .....
Bond Depreciation Reserve ..............................
Foreign Exchange .................................
Rent ............   ...........
Insurance Commisions ........................ ..............
Reųl Estate Commissions ...................
Defcrred Real Estate Commissions 1932 .......
Deferred Real Estate Copnnissions 1933, .. .....
Deferred .Real Ęstatė Commissions 1934 .........
Defcrred Real Estate'Commissions 1935 .........
Miscellaneous Credits .... ..................................
Measured Service Charge ....... ....................
Tcllers Differance .......... ............... ........ ..........
Liabilily Under Repurchase Agreenient ..........

Totai Liabilities .............

Universal State 
Banko Depozitorių 

Reikalai

General Statcnient of the Condition of
. / • a IT O B -j UNIVERSAL STATE BANK, i' * i

at the Closc of Business June 23, 1932. j
Cook Couiity, III.

Title of Account Resources
Central Republic Bank and Trust Co........................ $16,408.50
Guaranty Trust Co., of New York .... ..........................1,641.75
Stock Yards National Bank ........................................... 156.55
Cash .....  . . . . . .................... ............   8,509:69
Union Trust Co. Cleveland . ......................................4463.07
Bonds . .......... ..............................................................  646,595.38
Fourth Liberty Bonds .........    513.95
Demand Loans, Secured .... .................. ...........  111,573.50'
Demand Loans, Unsecured.......... ................................ 27,752.15
Time Loans, Secured ...................     130,825.82
Time Loans, Unsecured .......    73,446.64
Purchase Paper . ......................     19,523.79
First Mortgage .............  129,010.00
Second Mortgage ...............................    10,315.0Q
First Mortgage Oufstanding under

repurchase agreement ....................................... 42,500.00
Travelers Checųues, A. B. A....... .................................. 13,270.00
Travelers Checųues American Express .....   3,650.00
New Building Account .......   36,602.85
Bank Building ............................................................. ...» ,682.50
Building Eųuipment .................................................. 30,955.66
Land ...... .........          15,000.00
Appreciation Land and Building .................... .’..........  39,813.46
Furniture and Fixtures .......................................:................ 7,489.77 
Mechanical Devices .............................................. , 3,985.73
Other Real Estate ..................................................... 141,459.77
Accrued Interest ...........        21,503.60
Accounts Receiyable ................... .........................    483.01
Accounts Receivable, Sold Mortgages ...........................2,496.25
Overdrafts ......   .40-39
Interest Paid ...............................................................  4,906.48
Expen.se ................ ............. ................. ....... ................_ 12,099.001
Building Expense 1................................................. >911.80
Profit on Bonds ..Jf\......... ,...............................................67,653.77
Clearings 2, 3 ........................................................į 2,743.41

į • -..............................—-» ............................. .

Totai Resources ................................    $1,625,078.24

Title of Account 1 Liabilities
Savings Deposits ....................................................  $586,604.18
Christmas Club 1931 ...................-.................................... 6.75
Christmas Club 1932 ................................................. .... 4,069.50
Individual Deposits ,.................................................. 413,151,09
Dorinant Ledger  .................. ......................................*f3,007.79
Lietuvos Bankas ................................................. ........d 1,496.80
Lithuania Kredito Bankas .................        ,1,688.39
Certificates of Deposit, Demand ..............................- 52,600.00
Certificates of Deposit, Time ........................................... 220.00
Cashiers Checks ..............................    2,152.65
Certified Checks .........................................................  1,385.83
Accounts Payable ............................................-............ 15,264.42
Overdrafts ■40.39

• : : > ■ ■ ' >■

šių savaitę Lietuvių Audito
rijoj buvo sušauktas neva Uni
versal State banko dępozito- 
rių mitingas. - r-

Sumanė šaukti tų milingų 
komunistai. Komunistui garsi
no jį, jų lapo džianitorius pa
samdęs svetainę. Komunistai 
ir vadovavo mitingui.

Susirinko mitingan vos apie 
300 žmonių, nors depozitorių 
užsidaręs Universal hankas tu
rėjo apie 11,000. Be to, niekas 
neklausė, kiek iš tų trijų šimtų 
žmonių buvo depozitorių, o 
kiek nieko bendra neturinčių su 
kalbamu reikalu.

Už kų varėsi komunistai mi
tinge? Jie aiškino, kad depozi
toriai turi susijungti, idant pa
šalinti valstijos auditorio pas
kirtų bankui resyverį, o jo vie
ton gauti tokį, kokio patys de
pozitoriai norės.

šitokiai minčiai galima pri
tarti, nors 'abejotina, ar tiks
las yra pasiekiamasi • • • Dalykas 
toks, kad vyriausybės skirtų re
syverį galima pašalinti vos ta
da, kada>to. reikalaus dtr trečdar 
liu visų užsidariusio' banko'de
pozitorių, atstovaujančių du 
trečdaliu depozitų.

Tiek parašų surinkti, kad pa
sirašiusieji atstovautų reika
laujamų sumų. depozitų, atrodo 
nelengva, štai, Rosėlando State 
banko depozitoriai mėgino pa
šalinti auditorio, skirtų resyverį 
ir gauti kitų. Niekas neišėjo. 
Triusėsi ir kitų užsidariusių 
bankų depozitoriai panašiu jau 
tikslu. Bet irgi niękb nepešė. 
/ Visgi — kodėl nemėginti gau
ti Universal bankui resyverį, 
kuris atrodytų depozitoriams 
tinkamesnis, ne kad dabartinis 
vyriausybės paskirtas?

r Lietuvių Auditorijoj mitingas 
išrinko neva tam reikalui de
pozitorių komitetų iš 7 asmenų, 
kuris jau pradėjo veikti. Bet 
kų jisai daro?

Komitetas dabar renka para 
šus po blanka, kuri yra užyar 
dyta uPower of Attoriiey”.

Kų reiškia, kai depožitorius 
pasirašo tų blankų? Gd ve ką: 
Pasirašiusieji įgalioja komitetą 
paduoti už jį' prašymų gavimui 
priklausančios jam iš banko 
turto dalies (claim); jie (galioja 
jį paimti dividendus' (nuošinv 
čius)., kuriuos resyveriš gali’.i& 
mokėti, ’į'-. ’ į’:i j- į : ;h r

Mitinge; įvykusiamė Lietuvių 
Auditorijoj, buvo kalbėta, kad 
išrinktas komitetas ‘‘kovosiąs”, 
idant pašalinti vyriausybės pa
skirtų resyverį ir jo vieton gau^ 
ti kitą, kuriam pritartų depo-

Pašalina skaudėji
mus muskuluose ir 

kauluose
, Vyrai ir moterys, kurie turi reumatizmą 

ar nervų skausmus, raa didelę pagelta Nugą- 
Tone. Šios puikios gyduoles pasalina iš kūno 
visus nftodus, kurie gimdo skausmus .mus- 
kainose, nervuose ir kauluose. Jie taipgi 
priduoda naują stiprumą ir pajflrą silpniems 
svarbiesiems organamu, pasalina trasus ar U-

apUekohajdgu*aaptlekilXkasnneturile> 
prasykit j| užsakyti i A savo urmininko. t-Ne- 
imlte substitutų, žlurgidte, kad butų tikras 

' Nuąa-Tone—Jokie kiti’- vtUstii faSra tiek keru

... 25.00
176,283.43 
200,000.00 
58,118.06 
13,297.95

57.00
11,134.46
24,169.50

. 8,70Q.()Q 
27,073.48
6,270.39 

.. 3,985.73 
212,485.94 
.. 159.38 
. 1,430.00

531.38
2,519.70
8,128.73
7,461.81
2,453.35 

.. 381.25
252.22

1,493.42
61.83

42,500.00

griuvo. Šitaip manydamas 
gal jis klysta, o gal ir teisy
bę mato. Senas Petras.

North Side
P-nios Dundulienės artistu 

grupė rengia šį sezonų antrų 
naktinį išvažiavimų liepos 30 
dienų 7 vai. vakaro Dambrau
sko farmoj, Willow Springs, 
Illinois.

šiame 
pildytas 
suruošta 
jau yra 

Igera muzika.

............................. $1,625,078.24
zitoriai, O čia dabar ieškoma 
depozitorių parašai, kad komi
tetas galėtų kolektuoti depo
zitorių pinigus iš resyverio, — 
lyg patys depozitoriai nežinotų, 
kaip pasiimti 
jiems pinigus!

■ O daugelis pasirašančių to, 
gal būt, ir nesupranta.

Taigi tas bolševikų komitetas 
daro visai kitokį biznį, negu 
kad buvo kalbėta pirmadienio 
mitinge, ir depozitoriai turėtų 
apsisaugoti. *

išvažiavime bus iš- 
gražus programas ir 
daug žaismių. Taip- 
nusamdyta , šokiams 

O kiek dovamį 
tai reikia ten būti, kad jas lair 
mėti ir pamatyti kas kiti jas 
laimės,.

Dambrausko farma yra jau 
visiems lietuviams gerai žino
ma. Tai graži vieta ir leng
vai privažiuojama.

Bukite visi, kas galite. Ne
sigailėsite linksmai laikų pra
leidę. Mažiukas.

MOTINOS!
REKOMENDUOJA ši 

KŪDIKIŲ MAISTĄ
*• ą

Diena iš dienos, iš visos ša
lies plaukia laiškai nuo dė
kingų motinų. Papras tais, 
jautriais žodžiais šios moti
nos pasakoja apie savo susi
rūpinimų kai jos veltui ban
dė formulų po formulos—ir 
tada džiaugsmų kada sura
do maistų,kurjs jų kūdikiui 
tiko.
Eagle Brand Buvo sėkmingas 
ten, kur kiti maistai pasirodė 
nesėkmingi, nes Eagle Brand 
greta motinos pieno, yra gal
būt lengviausiai suvirškina
mas iš visų kūdikiams mai
stų.
DYKAI— Pastebėtina Kūdikių 

Knygelė!
Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. lisis'ųs- 
dinkite nemokamą knygelį. Nauja 
laida “Baby’j Welfare”—stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

priklausančius

Rep.

Bridgeportas
Langai daužomi

3456Stankaus resauranto, 
So. Halsted st., išmuštas lan
gas ketvergo ryte ir mesta į 
vidų smirdanti bomba. Bet 
bomba sprogo atsimušusi į 
langų.

ši vieta jau i daug sykių yra 
nukentėjusi nuo to laiko, kai 
jų uždėjo Aleksandravičius. 
Turbūt žemos:; doros kompeti 
toriai tų viską daro.

< Žvalgas

Seno Pėtrb atsaky
mas So. Englewoo- 

dibčiui
South Englewoodifetis “Nau

jienų” No. 177 pataria Senam 
Petrui nueiti ir pažiūrėti, < ar 
tikrai Dievo,, Apveizdos baž
nyčia griūva, kad, klebonas 
atsišaukia į parapijomis pra
šymu jų remti. '

*Well, Senas Petras tiek tu
ri pasakyti, kad Rymo kata
likų bažnyčia nuo to laiko, 
kuomet kryžiočiai mums lie
tuviams jų įteikė kardo pa- 
gelba, yra ramstoma ir veik 
niekuomet iš skolų neišbren
da.

Senaip Petrui pasirodė, kai 
jis Dievo Apveizdos bažnyčių 
apžiurėjo, ■- kad jos sienos, 
langai ir stogas stovi čiely- 
bčj.‘ Bet jis' mano, kad kle
bonui tur buį atrodo, jogei 
geriau bus, jei parapijonai 
parems savo doleriais bažny
čias, f Jiuomet jau bankai su-

. ■ . • • i •

y,

Laiškai Pašte
šie laiSkai yra at«je iš Europon 

Kam jie priklauso, tegul nueina 1 
vyrinusiji paštą (Claik ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia' klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobej nuo Adams gat* 
vSs. pasakant laiško NUMERĮ, kaiv 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui

i pas< 
i
H

paštas laiko tam tikrą laiką, p 
kui sunaikina. ‘ J

910
911

, 918
919
920
930
931
935
937
941
944
950
959

Gudaitis Villiam 
Gelenis Joe 
Jonasateni B. 
Jurka Rudolf 
Jufgeliutė P. 
Mankus Mrs. Della 
Matelis Mrs. J. H. 
Palos Auna r; 
Radzus Elzgeta 
Rusga Antanas 
Savickas Josepa 
Soskauskai Jozepa 
Wicovich Frank.

NAUJAS GRAŽUS

Ra.uio

Baby ,Gran,d $4 g g A 
Ratlio | O.9U 
Jps galite pirkti mokant po 

/ , , $1 į savaitę.
10 tūbų Radio gražiausia-

įi“:. *39.00
Jos.F.Budrik

INCORPORATED |

3417 So. Halsted St. ! 
Telefonas BOULEVARD 4705 i 

CHICAGO. ILL.

Nuolatinis Radio Progra-i 
masiš stoties WCFL 97Q 
kilocycles nuo 1 iki 2 vai; 
po piet dalyvaujant orkest
rai ir dainininkams.

......  , ................................. ■■■■■■■■ ..............  , 
Nelaikyki! Pinigus Paslėpę-Pirkite Šią 

Nuosavybę - Tai Reta Proga
Priverstas parduoti 16 akrų (2 ketvirtainius miesto' blokus), 
su gražiu 9 kambarių namu, ant 95th St. prie Cicero Avė. 
Buvo vertus$35,0Q0, paaukosiu už.$10,OOP, ąrba ‘padalinsiu 
j 5 ar gįi^akjhisį Idealė vįeta ant labiaūsia:važiuojamo South 
Sidės kelio dėl restauranto, road house, gazolino stoties, vai
sių marketė ar kurio kito Sale kelio biznio.

4700West^thSt.
Tel. Boulevard 1038. Nedėlioj šaukite Oak Lawn 65-J

t PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

E /z^Z? S SS ra n d
THE BORDEN COMPANY. D.ųH. FL-2 
360 MnUUon Avė,, Ncw York, N. Y.

Meldžiu priniuRtt man dykai kopiją nau
jos “Baby’s Welfare."
Vardas------ ------------------------------------------------
Adresas---------------------------- -------- ----------------
Miestas------------------------------ Valst

C3SNDENSEO

MiZfc
BANKAS (RODYTO SAUGUMO

Šis Bankas visuomet buvo ir yra prisiren
gęs jums patarnauti. Iš priežasties musų 
stiprių ryšių ir stovio, mes užtikrinąm pik 
niausį saugumų jūsų pinigams. ;

Mes kviečiame jus atidaryti musų banke 
mažų arba didelę sųskaitų. Įrodį savo stip
rumų, mes tikimės jūsų paramos.

■' .n • : 
» f

Halsted Exchange National Bank
1929 SOUTH HALSTED ST.

, ,. t CHICĄGO. ILL,
' . ’ '6*

PRANEŠIMAS
Turintiems Pirmų Morgičių ir Real 

Estate Bonų Pirktų per
UNIVERSAL STATE BANKĄ

Kadangi žemiau pasirašiusieji esame gerai susipažinę su 
viršmineto banko išduotomis vertybėmis, mes manome, 
kad mes galime geriausia pasitarnauti turinčiu morgičius. 
ir namų savininkų interesams ir sutaupinti jiems išlaidų.

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

G.A. Šukys ir VVm.M.Antonisen
3320 South Halsted Street,

Tel. YARDS 5215 ' -

Daktaras r WISSIG,
Kapitonu . ■■v. ^ ''' SpękilfrtM <

Pasauliniame kare ' . V Rnsijot

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

Kartu su Valgiais 
paduodame skanius 

Gėrymus

Užkandžiuofc 
ir 

PASIŠOK
VIŠTIĘNA, STfiKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
1516-18 W. GRAND AVĖ.

Prie Ashland Avė.
Tel. Haymarket 9859 

B. W. KORSAK, Sav.

••

i '

Expen.se
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T h® Lithuanihn Nėws Pub. Co., Ine.

1739 South Matefed Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P, GRIGAITIS ,

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chlcago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.
:.:1-Ja.,,'■ i

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams
Pusei metą
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam —------
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per iSneiiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei •••••••••••••••••••••••••••••••s
MSnesiui ----- ----------- -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
phštu:

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

Lietuvon ir Mt)ir
(Atpigint

Matams $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusU pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NUŠAUTAS EKS-KAREIVIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

$7.00
8.50
1.75
1.25 
.75

Užvakar Washingtono policija, malšindama karo 
veteranų “riaušes”, nušovė vienų eks-kareivį lietuvį — 
Juškų, iš Chicagos.

Kaipo bedarbis, jisai buvo nuvykęs į Washingtonų, 
pasitikėdamas, kad valdžių sušelps jį už tai, kad jisai 
karo metu stojo į armijų ir buvo pasiryžęs paaukoti 
savo gyvybę už tuos reikalus, dėl kurių Amerika ėjo 
į karų.

Bet per karų Juškai neteko vykti į musių laukų. 
Jisai žuvo taikos laiku, kaipo auka nedarbo ir policijos 
žiauruiho.

Šitokį atlyginimų paprastai gauna už tarnavimų 
savo kraštui beturčiai.

VETERANŲ ĮSDfiJIMAS VALDŽIAI

Jungtinių Valstijų sostinėje susirinkusiems karo 
veteranams yra leidžiamas jų pačių jėgomis gyvas laik
raštėlis: “The B. E. F. News”. Jo laidoje iš liepos 23 
d. yra įdėtas redakcinis straipsnis apie Washingtono 
policijos viršininkų gen. Glašsford’ų. Laikraštis jį la
bai giria už atjautimų veteranams ir mokėjimų apsau
goti tvarkų be kraujo praliejimo.

Bet straipsnio autorius, lyg nujausdamas, kad gali 
įvykti rimtų susikirtimų tarpe eks-kareivių ir tvarkos 
saugotojų, įspėja valdžių šitokiais žodžiais:

“Pirmas šūvis Washingtone gali ir vėl būti 
šūvis, kuris bus išgirstas aplink visų žemės kamuo
lį. Veteranų kraujas, pralietas ant Kapitolio laiptų, 
butų gėdos dėmė musų istorijos lapuose, kuriuos 
su pasibaisėjimu skaitys vaikai per tūkstantį me
tų/’
Tas pirmas šūvis, deja, tapo iššautas ir buvusio 

kareivio kraujas tapo pralietas. • Dabar lieka pažiūrėti, 
kų valdžia darys, kad šitų “gėdos dėmę” ištrinti iš isto
rijos lapų.

RYTOJAUS RINKIMAI VOKIETIJOJE

kaizerio monarchijoje, ši klika butų rie-

Rytoj Vokietijoje įvyks rinkimai į reicho (viso 
krašto) parlamentų, “reichstagą”. Jie bus, gal būt, svar
biausi respublikos gyvenime.

Kova eina šį kartą ne tik dėl to, claugiaus ar ma
žiaus laisvės turės Vokietijos žmonės, išsirinkę naujų 
įstatymų leidimo įstaigų. Kova dabar eina dėl pačiciš 
respublikos gyvybės!

Vokietijų šioje valandoje valdo reakcinių junkethį 
(dvarininkų) ir militaristų klika, kurių idealas yt$t 
praeityje -
pavojinga, jeigu už jos nugaros nestovėtų milžiniškos 
nacionalizmu ir smurto ideologija apsvaigintos žmonių 
masės, susispietusios aplink Hitlerį. Jeigu monarchiš- 
tai ir hitlerihiiikai gaus daugumų balsų ir kontroliuos 
^terhanij reichstagą, tai Vokietijos r,ešpublika bus su
griauta ir visi tie laimėjimai, kuriuos Vokietijos dari)b 
žmonės įgijo revoliucijoje, bus laikinai panaikinti.

Bet pavojus grasina ne tik Vokietijos darbinin
kams. Militarizmui įsigalėjus toje šalyje, visa Ėttroph“ 
trumpu laiku pavirstų ginkluota stovykla ir, jei ne da
bar, tai už keleto metų kiltiį hauja tarptautinė skerdjf- 
nė. Sėhdji Vokietijos karinė monarchija privedė pa
saulį prie didžiojo karo 19Į4 metais. Tos monarchijoj 
atsteigimas Vokietijoje reikštų pasaulio ruošimąsi nau
jam ir, gal būt, dar baisesniam karui.

Štsti dėlko visa žmonija yra suintėi’ėfeuota tuo, kad 
rytojaus rinkimų mūšį laimėtų demokratijos ir respub
likos gynėjai. Bevėik vienintėlė jos viltis yra socialde
mokratų vadovaujamuose Vokietijos darbininkuose, fe 
buržuazinių partijų už respubliką stoja tik katalikų 
Centras, kuris daugiausia šalininkų turi pietinėje Vo4? 
kietijoje. Kitos buržuazinės partijos nukrypo į monar- 
chizmą arba j fašizmų.

Jeigu visa Vokietijos darbininkų t klasė būtų vie
ninga, tai nei fašizmas, nei mdnarčhizmas jai nebūtų 
pavojingas. Bet darbininkai tenai yra susiskaldę ir ko
voja tarp savgs dažnai pikčiau, negu su savo klasiniais 
priešais. Komunistų sufanatizuoti darbininkai, pavyz
džiui, aršiaus atakuoja socialdeinokratus, negu fašfe-

komuniniai nukėn'tetų daūgiįūsia (kaip kad buvo ir 
Lietuvoje po gruodžio perversmo).

Mes tačiaus norime tikėti, -kad pakankamas skai
čius Vokietijos darbininkų rytojaus balsavimuose va
dovausis sveiku pfotu, idaht pergalė butų jų, o rie tė- 
akcijos pusėje. ’

'mniinr-j»

ŽLIBAS RAŠYTOJAS

“Tėvynės” 81 numeryje, pir
mam puslapyje rašoma, kad 
“Naujienos” ir “Vilnis” bdvo 
pranešę, jogei “Sandaros” 
spaustuvė ir kitoks turtas bu
vę išgabenti už skolas ir kad 
“Sandara” sustojo ėjusi. Bet, 
girdi, pasirodė, kad ta minėtų 
dviejų laikraščių paškėlbta Ži
nia esanti “melaginga”, nes ve 
ką pareiškdši “Saridata” savo 
pereitos Savaitės numeryje:

“Keletas žmonių užėjo į 
musų ofisą ir nustebo pama
tę, kad biznis Sandaroj eina 
po senovei. ‘Matai, tie dien
raščiai vienaip rašo, o ištik- 
ro yra kitaip’ — buvo jų 
atsakymas į paleistus paska
las. Mes norėtume tiesiai į 
akis pasakyti, jog tų dvifejų 
politinių partnerių džiaugs
mas ir viltis neišsipildys...”
Matyt, kad p. Bajoras, kuris 

dabar pavaduoja “Tėv.” redak
torių per atostogas, labai ne
atidžiai skaito laikrašėitis ir 
lengvai patiki tiems, kūne no
ri paleisti publikai durnų į akis.

“Naujienose” neėuvo rašyta 
apie, “Sandaros” sustojimą. 
Bet buvo rašyta apie “šttnda- 
ros” mašinų ir rakandų Išga
benimą.

“Naujienose” nebuvo išreikš
ta nei “džiaugsmo”, nei kokių 
kitų jausmų sąryšyje šu to 
įvykio aprašymu. Bet buvo 
tik paduoti faktai, nurodant, 
kad buvę “Sand.” darbininkai 
bylinėjasi su ją dėl neūžmokū- 
tų jiems algų.;. ~

Jeigu “SąhJara” turėjo drą
sos tuok faktus nuneigti ir pa
reikšti, kdd “Naujiem^’ žirtia 
esanti neteisinga, tai pamelavo 
ji, o he “Naujienos”, ir tai pa
melavo ;per 3ikis, Kės ji žino, 
kad “Naujienose” buvo pra
nerta tiesa!

“Sandaros” UiŪgiŪitaas pri
kišti “Naujienoms” “politini 
/jphttneriavimą” šu komunistų 
organu liudija tiktai apie tai, 
kad tą savaitraštį redaguoja 
asmuo, kuris nėtUri sarmatos.

Mes sdpraritamė, kftčfcl bah- 
do “Naujienas” diskredituoti 
“TėV.” rėddktoriaus pav&čtub- 
tojas, p. Bajoras, kuris persi
spausdino tuos nešvarius “San
daros” pareiškimus ir prikišo 
mums “melagingos žinios” dė
jimą. Bet mes patariame jain 
kitą kartą, pirmą negu jisai 
tokius priekdištūs“Naujienoms” 
darys, paniūrėti, kas iš tiesų 
jose ihvo parašyta, ries kitaip 
“melagiais” epitetas prilips 
jam pačiam.

KITAS LTfcTUVlS ŽADA 
SKRISTI i LIETUVĄ

“Keleivis” praneša, kad į 
Lietuvą’ ketina skristi Jubžąfe 
Baltrūnas, kuris tūo tikslų 
statosi lėktuvą. Jisai nori pa-; 
sidaryti tokią mašihą, kad 
galėtų lėkti bėftt po 200 mylių; 
į valandą ir tub būdu perškris- 
ti Atlantiko okeaną per 7 va
landas.

. Savo žygį BŪl,tfiirias žada. 
ariWti 'dar Šią vŪsarą', iri jisai' 
neieško piniįiškos pagalbos vi
suomenėje. Tik prieš skriejant 
jisai pasiūlysiąs, kad Ąmęri“ 
kos lietųūirii duotą' jam laiškų 
ir (foyaųų parvežti į Liėtavą.

Baltaūnės yta Čia gimęs ir 
augęs jaunuolis. Jisai gerai su
pranta aeroplanų statymo dar
bą ir pats tĮy*i; s 

ietde.,

pb karo jisai nusipirko pa
laikį lėktuvą ir pradėjo 
Skraidyt. Dabar jis turi 
Spriūgflelde (Mass.) nuosa
vą aviacijos lauką ir lavina 
lakūnus. Dabartiniu laiku 
jis turi 27 mokinius.

“Įdomus dalykas, kad pir
mutines skraidymo lekcijas 
pas jį ėmė ir Lindbergho 
Žmona. Tai buvo da tais, lai
kais, kada ji buvo Miss Mor- 
row ir lanke Smith kolegiją. 
Jo skraidymo laukas ir mo
kykla Springfielde yra, žino
mą vardu Baltru n Flying 
Service. Plačiai apie jį rašo 
‘Špringfield; Daily Republi- 
can’ ir kiti angliški dienraš
čiai.”
Baltrūno tėvas yra dirbęs 

prie “Keleivio”. Jis mirė 1915 
m. Lakūno sesuo yra kalbėto
ja, Ji gyvena Californijoje ir 
tik retkarčiais atvyksta pasi
matyti su ęavo broliu. Seniaus, 
dar prieš Liet. Socialistų Są
jungos skilimą, ji dirbo “Ko
vos” administracijoje.

Baltrūnas rengiasi lėkti vie
nas. Jeigu jam pavyks per
skristi per okeaną, tai jis bus 
viso trečias asmuo, atlikęs to-

paskui tokius šarlatanus ir 
darbininkų mulkintojus kaip 
Bimba ir kurie svietui per 
akis meluoja.

No. 172-mc “Laisvė” Šakei: 
14 d. liepos ant Uriibh Sųtiūte 
socialistai tūrėjo savo rinki
mų kampanijos mitingą. Bet 
susirinkę darbininkai ištaškė 
juos Susmirdusiais kiaušiniais.

Pasididžiuodamas prahęša 
tą žinią ašmuo pasirašęs “L.” 
reporteris. Tas dar kartą pa
rodo iki kokių šlykštybių da- 
sigyveno musų bimbiniai ko
munistai, pasiėmę seną chuli
ganišką ir kunigų nudėvėtą 
kovos įrankį. Juk fanatikai 
parapijonai mėtydavo 
sinirdusiais kiaušiniais 
Mockų ir Dr. Šliupą.

F *
Leiiiriris, kalbėdamas 

provokatorių Malinovskį, ra
šo: kad įgyti pas mus pasi
tikėjimo, Malinovskis... turėjo 
padėt mums pastatyti dien
raščius, kufię mokėjo ir prie 
carizmo vesti kovą prieš men
ševikų oportunizmą, skelbti 
bolševizmo pamatus (Leninas, 
XXV tomas, 19 pusi.).

Bolševikų tėvas Leninas sa
vo neapykantoj prieš menše
vikus drįsta statyti pavyzd
žiu tokį niekšą’ bŪdelį Mali- 
novskį, buSŽpŠį edfo valdžios 
šnipą-provokatbrių, kuris gal 
yra pasiuntęs dešimtis geriau
sių Rusijos liaudies kovotųjų 
už žmonijos laisvę f katorgą, 
Sibirą, sušaudymui ir kartu- 

Martcststas.

Visai nekeblu ištirti,

tus. Tuo gi tarpu, jeigu fašistai laimėtų rinkimus, tai’

T;
kyklą Sįri
leivis” apie jį rąŠO:

“Juozas Baltrūnas pradėjo 
interesuotis aviacija dar pa
saulio karo metu. Tuoj aus

PASTABOS
Pasak “Laisvės” No. 92, jos 

gaspadorius Buknys, išsiųsda- 
ffias vieną avelę į Sovietų Ru
siją, ipalaimino ją kaip Lietu
vos klebonas, davatką dan
gaus karalystei. Girdi, jei tu
rėsi to stipraus .pasiryžimo, 
tai turėsi ir pasisekimo. Be jo 
nusivilsi taip, kaip nusivylė 
kai kurie socialdemokratiniai 
sapnuoją žmonės, nuvykę į 
Sovietų Sąjungą.

Buknys negudriai pamela
vo. Socialdemokratai darbi
ninkai niekuomet ir nesapna
vo apie Soyiątiį Sąjungos ro
jaus gerumą- ir jie ten nevy-

kitokių, komisarų suklaidinti 
darbininkai, iš kurių didžiu
ma dikčiai nusivylė.

Lietuvos kohiunistų parti
jos centro komunistų organe 
‘‘Komuniste” iš balandžio 
pičn. š. m. pusė laikraščio pa
švęsta vien (lergiiįiui Europos 
socialdemokratijos. 2. Ahga- 
rietis pliauškia šėle amai: So- 
Čiafdėihbkratai, girdi, tame 
MaiČiuič ir Lietuvos socialde- 
mokratai, mokiną, kad Mark
sas ir Engelsas nepritarę Pa- 
riyžiaus da'rbinirikų kovėi. Ir 
toliaii sako: šo^cialdemokrati- 
ia iškelia apgaulingu ir ihe- 
lagiųgą kontrolės ant bankų 
dliąts'į.

Bet štai kas tenka pasakyti 
A n gar iėciu i: Soči aide mok r afi- 
ja feikaiauįa į kontroles ant 
bankų, o komunistai nereika
lauja jokios kontrolės ant jų. 
Na, ir kuo Čia kohiuni^taįis 
gir'tis?

Lepino hi6kihiai šaukėsi po
licijos pū$elfe6y. “LaisVė” Nb. 
169 rašo: Gitlovą ir ir kitus 
štaTincaį taip pamokiūb, kad 
j ic šaukesi policijos, o dabar

Lenino pasekėjai užmušįų 
vieni kitus, jei New Ybrke 
nebūtų kapitalistines valdžios

v ♦ J * -y-

"LtifšvSi^ Noj Komuiiis-
(.eltonoji
qetn. MfcHMKr
T. i1 ašį«

tas sako

b

grūs. štai tokios liėtuViškos 
Naujienos drąsiai eina į lenk
tynes ŠU fašistų Vienybe saVo 
juodašimtiškame Įūtsinešimie 
link juodVeidŽių.

Gaila tų nelaimingų “L'ūis: 
vės” skaitytojų, kurie seka

pa
kuti

apie

pradžios; lašiniai lyg vande
niu perminrkę, minkšti. Del 
širdies mažumo ir silpnumo 
dušinama iitib iciekVieiio kiek 
žymesnio pasimankštinimo. ši
tos rūšies nutukimas dažniau
siai paeina iš suirutes liau
kose. Yra ištirta, kad tik dvi 
liaukos gali lošti žymią rolę 
tukimo procese: viena jų sme
genų apačioj, kita kaklo prie
šakyj.
kuri jų yra kalta ir ar tuki
mas paeina iš jų neveiklumo.

Paprastai tukimas, kuris pa
eina iš valgio ir pasilsio per
viršio yra dažnesnis. Jis pri
veda prie to, kad jau juoktis 
iš nutukusio žmogaus negali
ma, o prisieina jo gailėtis. 
Dirbti, krutėti ir žaisti jam ke
blu. Tukimas eina didyn, 
Liepti jam mankštintis ir da
ryti gimnastikas yra juokin
gas ii* bergždžias dalykas. 
Liepti badauti gali tik tas, ku
ris nežino badavimo pavojų. 
Įvykęs širdies susilpnėjimas 
dėl peršidirbiriio ir liaukų in- 
hltrūcijbs, kepenių neveiklu
mas ir dažnai arterijų sukie
tėjimas reikalauja atsargos.

Nemaža yra atsitikimų, kad 
migtis įvyksta dėl kraujo cir
kuliacijos sustojimo. Apo- 
plekčlja pas nutukusius irgi 
nėra retenybė. Chroninis 
bronchitas, kuris galt virsti 
brdDchopneumonia yra nu
tukimo komplikacija pas dau
gelį, Apsirgus pneumonia ke
blu yra pasveikti. Dusulingu- 
mas atsiranda dažnai dėl plau
čių išsipūtimo ir pritvinkimo. 
Ne tik po odos atsiranda laši
nių sluoksniai, o taukinėmis 
mėsomis apauga visi organai. 
Riebalai įsisunkia ir taukų ce
lės įauga net ir ten, kur jų 
paprastai neturėtų būti. Tai 
trukdo visų organų veikimą, 
ypač širdį ir kepenis.

Apie tai, kaip nusikratyti 
nutukimo, čia ne vieta kalbė
ti, nes tai turi būti daroma at
sargiai, lėtai ir esant nuolati
nėj gydytojo priežiūroj. Iš
vengti jo galima vartojant tik 
tokios valgių proporcijos, kuri 
būtinai reikalinga darbui, 
mankštai, kūno atstatymui ir 
gyvybės jame palaikymui. 
Tunkama daugiausiai nuo gry
nų krakmolinių ir cukrinių 
valgių.

11 ■' * *
BRAM ŠTOKE R

SftAFAS
• VtrU A. Vaivada

MAKIO
Ptrmtaion Do

* t .

(Tąsa)
johataiio Markerio užrašai

Spalių 5 d., po pietų. — Ilgo
ką ląiką po mūšų rytinio pa
sikalbėjimo negalėjau siisigau- 
dyti. Naujos įvykių fazės su
kūlė manyje tiek daug abejo
jimo, kad dktyviam ir kon
struktyviam galvojimui nebe
liko vietos. Minos pasiryžimas 
nedalyvauti musų diskusijose 
sukėlė manyje geroką nerimą; 
kadangi dar neturėjau progos 
su ja apie tai pasikalbėti, to- 
del daibar tegaliu tik spėlioti. 
Dalykap vietoj kad aiškėti, da
rosi vis keblesnis ir miglotas. 
Kitų į&sitarimo dalyvių elge
sį irgi: duoda progos pagal
voti; paskutiniu kartu kalbė
dami tuo reikalu, nutarėme 
hieko nuo vienas kito neslėpti, 
O tuo tarpu Mina dabar mie
ga, ramiai ir saldžiai, kaip ma
žas kūdikis. Jos lupos kiek 
ptdvcrios, o veidas nušvitęs 
džiaugsmu ir ramumu. Ačiū 
Dievui, kad ji pergyvena lai- 
mėš hiomentus nors miegoda- 
W. .
■■ • • ■ _»>■ - ■ •

Vėliau: Kaip keistai viskas 
(atrodo; žiurėjau į Saldžiai mie- 
fgahčįą Miną ir pats pradėjau 
jaustis daug linksmesnis ir 
rOmėsŪis, negu galėjau tikėtis 

deda žymus kvapo Užėmimaš po Visų tų nelaimių. Bet vaka
rai besiartinant ir nušilei- 
dŽiant saulei nudraikius žemę 
ilgąife šešėliais,’ kambario tyla 
įsidėjo mane vis labiau ir la
bina slėgti. Staiga Mina pra- 
bŪdb ir pažiūrėjusi į mane 
jautriomis akimis, tarė:

“joftatahu.i, aš paprašysiu 
tavęš padaryti man priežadą, 
Čfiioitr šKvo garbes žodį. Duoti 
map priežadą, bet šventą prie- 
$adą, padarytą Dievo akyvaiz- 
doje, kurio nebus galima su- 
laužyti, nors aš nupulčiau ant 
kelių ir. ašaromis maldaučiau 
tai padaryti. Greitai, turi man 
tuojau prisiekti.”

“Bet,' Mina”, atsakiau, “aš 
negaliu tuojau, taip staigiai, 
to padaryti. Aš gal neturiu 
tčisės to padaryti.”

“Ėėt, brangusis”, tarė Mina, 
šė tokiu ‘ jausmų įtempimu, 
kad jos akys sužibėjo, kaip 
dvi didelės žvaigždės, “aš to 
rėik^ią)įju; iri tai į yra ’ ne vien 
mand labui. Paklausk Van HeL 

ir jis pasakys, kad ma
to tiesa;- jeigu jis bus tam 
priešingas, galėsi padaryti, kaip 
sąžinė diktuos. Jeigu ir kiti 
pasirodys tam priešingi, nuo

vėms

Nutuki
jingas

-J_____ -___

Rašo Dr. A. Moiitvidas

“Prižadu”, atsakiau, ir va
landėlei jos džiaugsmas pasie
kė aukščiausio laipsnio; 
M

Dr. Ebstein skiršto nutuki
mą į tris laipsnus: užvydėtiną 
arba išdidų, komišką ir pasi
gailėtiną. h"

Kol nutukimas yra tik vi
dutiniškas, asmuo jaučiasi ge
rai, yra vikrus ir fizinį bei 
protinį darbą gali dirbti taip 
pat gerai arba da našiau, ne
gu normalio svorio žmonės. 
Kiek storiau taukais apdeng
tos kūno dalys paslepia kau-j 
lų atsikišimus ir sudaro gra
žesnę išvaizdą. Bet neilgai tai 
tęsiasi. Tukimas eina tolydi, 
kaklas daroši storas ir trum
pas, pilvas ir sėdynė atšikišė. 
Ant pečių, krutinės, kulšių ir 
blauzdų atsiranda kuodai la
šinių. šitaip nutukęs žmogus' 
jau išrodo juokingai. VikA|- 
mas pas jį jau dingsta; bė
gant, trepais lipant arba kiek 
sunkiau padirbėjus šūhku kvė
puoti; pavakary] kojos gėli 
imti tinti. Per kėliatą mėttj 
jokių kitų keblumų gali ne
įvykti, kol galų gale neprast- J

nuo menko darbo ir susijūitdi- 
nimo, nes širdžiai prišieinU’ 
plakti prieš lašiniais apaugu
sią krutinę, nuo lašinių stf sto
re j tįsioj plėvėj ir varyti krau
ją per žymiai padidėjusį kū
ną. . Net ir plėvė, kuri pertve
ria kratinės kiaūrinę nuo pil
vo kiautinės ir turi eiti Že
myn 
trukdoma yra nutukimo.

Nutukusiųjų tarpe galimą 
yra pastebėti du Cypu: rau
donveidžiai ir išblyškėliai. Ra# 
Raudonveidžius ųda raudona, 
raumenys -dikti, lotinai kibti. 
Valgo jie daug ir Bile kg; pra
kaituoja dažnai ir apščiAi. 
Pradžioj širdis stipri, plaka 
lėtai. Laikui bėgąnt ai’tęri- 
jos eina kietyn, pulsas darosi! 
skubesnis, širdis ima plakti 
silpniau, nereguliariai. Vi du
riai kietėja, kartais pasileidžia. 
Vyriškumo ir moteriškumo 
žymės nyksta. L’ 
mas arba, pilnas T—
seką. Tūli nutukusiųjų visuo- 
met yrą išblyškę oda palša 
jįr lepi. Ji štiiita nuo pra- 
kaito tose vietose, kur kdhd 
dalys susisiekia. Neretai tam- 

’ l&fieįta ekzėmoš. Raume-

ir augštyn alsuojant/
■

plaka

tšąli— 
ijimaš

Raume-
l ' .

bet 
negalėjau džiaugtis, nes 

džiaugsmą darkė raudona Žy
mė jos kaktoje. Mina tęsė to
liau:

“Prižadėk, kad man nei žo
džiu neprisiminsi apie prieš 
Grafą nukreiptus planus. Ne
duosi man nieko suprastai; 
niekuomet apie tai nekalbėsi 
iki nuo mano kaktos pranyks 
šis ženklas!” ir liūdnai pirštu 
parodė į Grafo subiaurotą kak
tą. Supratau, kad dalykas bu
vo labai rimtas. Nieko nelauk
damas atsakiau:

“Prižadu!” Tuos Žodžius iš
taręs tuojau pajutau, kad 
tarp musų užsidarė neperei
nami vartai.

Vėliau, vidurnakty. IPer visą 
vakarą Mina buvo labai links
ma ir pilna gyvump. Nuo to 
jos linksmumo užsikrėtėme ir 
mes, nes pajupme, kad musų 
širdyse atsirado nauja drąsa, 
pasiryžimas; palietė jis ir ma
ne, nes pradėjau jausti, kad 
ta liūdesio, nupuolusio ūpo 
marška, kuri buvo mane ap
supusi, pradėjo nykti. Visi 
nutraukėme gulti gana anksti. 
Mina dabar miega kuo ramiau
siai, kaip nekaltas, rūpesčių 
neturįs kūdikis; stebėtina, kad 
ji pajėgia ramiai miegoti nu
kankinta visų tų nelaimių ir 
skausmų. *Ačiu Dievui, užmi
gusi ji gali visus vargus už
miršti." Paseksiu jos pavyzdžiu, 
nes kaip ir jos linksmumas, 
gal ramus miegas pajėgs ma
ne paguosti. Pamėginsiu. Mie
go, sapnų nesudarkyto miego!”

Spaliu 6 d. rytą. Dar vienas 
surprizas. Mina mane pažadi
no dar neišaušus, beveik tuo 
pačiu laiku, kaip ir yakar ir 
paprašė pašaukti dr. Van Hel- 
singą. Pagalvojęs, kad vėl bus 
proga ją užhipnotizuoti, nieko 
daugiau neklausdamas nuėjau 
pažadinti profesorių. Jis mato
mai to tikėjosi, nes jį radau 
kambaryje apsirėdžiūsį. Jo du
rys buvo pradarytos, todėl 
lengvai galėjo išgirsti musų 
kambario duris atsidarant. 
Nieko nelaukdamas nuėjo pas 
Miną; įėjęs į Vidų, tuojau pa
klausė >*! ar reikia ir kftts pa
šaukti. t ‘ <

(Bus daugiau)

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją
Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas išgriuvo 
per langą

Caistav H. Gottschalk, 64 m., 
turtingas kontraktorius, kuris 
yra pastatęs keletą didžiųjų 
apartmentinių hotelių Cbica- 
goje, užsimušė ketvirtadienio 
vakarą, išgriuvęs per langą iš 
apartniento 9 aukšte, kuriame 
gyveno adresu 5490 So. Shore 
drive.

Tur būt jokiais kitais metais 
Chicagoj tiek nelaimių su iš- 
griuvimais per langą neatsiti
ko, kiek šiemet.

Spragile pareiškęs, kad jis nc- 
rezignavęs.

Taip Cermakas, kaip Spra
gile yra stambus Clncagos 
miesto tėtušiai ir demokratai 
politikieriai, bet meras yra 
bosas.

Kodėl jie susipyko? Nu
žiūrima, kad mero Cennako 
manymu, Sprague negalįs bū
ti tuo pačiu laiku i 
komisionierius, ir 
įmonės resyveris. 
toks, kad būdamas 
nieritis jisai neseniai 
teisėjo Wilkersono 
mą jį kaip vieną iš resyverių 
elevatorių linijoms ir jis pas
kyrimą priėmė.

Well, vienas dziabas iš de
mokrato boso, o kitas — iš re- 
publikono federalio teisėjo 
rankų. Demokratams galėjo 
pasirodyti, jogei p. Sprague 
tupi ant dviejų kėdžių.

road Trainpien) ruošiama pla
nas, sulig kuriuo norima au- 
tumpinti unijos nariams darbo 
laikas, kad daugiau narių turė
tų darbo.

Roseland

Nušovė ir palaidos

Ji laikoma kalė-

policijos biznis 
ryšy su kalbamu

Mrs. Dorothy Pollack nušo
vė savo vyrą, kuris turėjo real 
estate ofisą prie Ashland 46 
gatvių. Moteris pasisakė nušo
vusi vyrą todėl, kad jis drau
gavęs su kita moteriške.

Dabar, policijos priežiūroje. 
Pollackienū rūpinasi savo vyro 
laidotuvėmis, 
jime.

Bet pačios 
šiuo laiku ir
įvykiu yra tyrinėti įvairius gan 
dus. Dalykas toks, kad ji nu
žiūrint!, jogei Pollack buvęs 
turtingas ir padaręs apie $100,- 
00 iš apyvartos alkoholiu. Vėl, 
kad jis buvęs nemaža suma ap
draustas; pagalios ji tyrinėja 
kitokius gandus. Atrodo, kad 
policija abejoja Pollackienės 
prisipažinimu, jogei nušovusi 
savo vyrą vien iš meilės pavy
do.

2,700 chicagiečiy 
armijoj

bonų

ciiicaK iii.'

ir miesto 
viešosios 
Dalykas 
komisio- 
priėmęs 
paskyri- 
jsyverių

Reikalauja paskelbti 
bankrotą

Keturios nursės, jų tarpe 
viena lietuvaitė Bessie F. 
Burba, įteikė peticiją, kad 
teismas paskelbtų Washington 
Park Community Hospital su- 
bankrotavusiu. Merginos pe
ticijoj sako, kad visoms joms 
neišmokėta algų suma $770.90.

Ieško instigatorių puo
limo ant bankų

Pasak “Her.-Ex.”, federa- 
lės vyriausybės agentai pra
dėję daryti tyrinėjimus ir ieš
koti kurstytojų, kurie instiga- 
vę žmones pulti bankus ir im
ti iš jų savo pinigus. Esą, 
užtikta žinių, jogei tam tikri 
asmens planavę ir vykdę tuos 
planus, kurių siekis buvęs 
gąsdinti žmones bankų užsi
darymu. Centras šios dar
buotes radęsis Chicagoj.

Dalinsis darbu
Apskaičiuojam 

giečių Bonų 
\Vashingtonc esama 
Maistas ir kitokios 
yra kolektuojamos 
ir troku siunčiamos 
toną.

Taip pareiškė II.

kad
Armijos

apie
reikmenės

Chicagoj
i VVashing-

ciiica- 
eilėse 
2,700.

Konferencijoj, laikomoj 
cagoj gelžkelių darbininkų 
jų (Order of Raihvay Conduc- 
tors ir Brotherhood of Rail-

um

H. Hough, 
pirmininkas organizacijos pa- 
gelbai teikti bonų armijos chi- 
cagiečių gnųiei. ši organizaci- ■ 
ja turi buveinę adresu 360 N. | 
Michigan avenue.

Ilough pareiškė, kad paskuti 
‘ niai įvykiai Washingto/ic iššau
kė pasipiktinimą daugelio cbi- 
cagiečių karo veteranų.

Kviečia pasilikti vietoj
Chicagos miesto taryba pri

ėmė rezoliuciją, kuri prašo Į 
viešųjų darbų komisionierių! 
Sprague pasilikti vietoje.

Atrodo, kad miesto tė
tušiai susipyko

Pasak “Her-Ex.”, meras 
Cermakas, išvykdamas Euro
pon, pareiškęs, kad viešųjų 
darbų komisionierius pulk. 
Sprague rezignavęs iš savo 
ofiso. O pats pulkininkas

JONAS ZAUNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 27 dieną. 1932 m., sulaukęs 
55 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Biržų-Pasvaliu ap., Saločių par., 
Žadeikonių kaime. Amerikoj iš
gyveno 24 metus.

Paliko dideliame nubudime duk
terį Oną ir žentą Bruno (Bruzgu
lius ir gimines Amerikoj. Lietu- , 
voj — moterį Oną, sūnų Povilą 
ir marčią Adelę, 3 dukteris — 
Marijoną. Agotą ir Saliomiją ir 
žentą Vincentą Gurliauskius, 2 1 
seseris — Nataliją ir švogerį Jo
ną Lapinskius. Julijoną ir švogerį * 
Gaigalius, Argentinoj seserį Ro
zaliją. -j

Kūnas pašarvotas randasi pas į 
žentą Bruno Bruzgulį, 4109 So. 
Rockvveli St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
rugpiučio 1 dieną, 8 vai. ryt£ iš , 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa- \ 
neles Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kąpines.

Visi a. a. Jono Zaunio gimi
nės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- * 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. :

Nubudę liekame,
Duktė. Žentas jr Giminės. 

Laidotuvės: patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139.

Adam Torczynski
Persiskyrė su Šiuo pasauliu liepos 29 dieną, 11:30 valandą ryto, 

1932 m., sulaukęs 68 metų amžiaus ^jimęs Lietuvoj.
Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Liudvikų, sūnūs Steven, . 

Krank, Vincentą, Teodorą, dukteris Leominą, .Josephine, Gertru- » 
dą, marčias Genevieve ir Helen, žentą Harry May, brolį Gabrielių, 
seseris Kotryną Okulicz, Skolastiką Stavvską ir anukus.

Kūnas pašarvotas randasi 5522 So. Troy St.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, rugpiučio 1 dieną, 10 vai. ryto iš 

, namų i šv. Gali parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Besurrection 

'■ kapines.
Visi A. A. Adam Torczynski giminės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jom pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, t i
Moteris, Sunai, Dukterys, Brolis, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius H. Paika,

Antanas Balčiūnas, Strumilos 
svetainės užlaįkytojus, daro 
daugiau parankuinų svetainėj 
ir žada papuošti visą svetainę.

Per keletą paskutinių metų 
Strumilos svetainės užlaikyto- 
jai dažnai mainėsi. Dėliai to 
svetainė buvo apleista. Pe
reitais metais, kada A. Bal- 
ciunas Strumilos svetąinę nu- 
rendavo, jis turėjo daug pa
dirbėti, kol svetainę aptvar
kė, ir pereitą sezoną svetai
nė atrodo jau daug malones
nė atsilankiusiems.

šią vasarą Balčiūnas daro 
daugiau parankamų, būtent, 
drabužiams pasidėti padaro 
tinkamą vietą, daugiau švie
sų skiepe įtaiso ir žada išma- 
liavoti visą svetainę, ir išde- 
koruoti. Tai bus tikrai jau
ki ir maloni lietuviška sve
tainė.

vakarams. Man rodos, ųe pro 
šalį priminti lietuvių draugi
joms, kurtos mano turėti atei
nantį sezoną parengimus, kąd 
jos nepasivėluotų pasirenda- 
voti svetainę.

Lietuviams Strumilos sve
taine parankiausia ir visiems 
paprasta. Jeigu jie laiku ne- 
nusirendavos, tai gali paskui 
nebegauti, kada kitataučiai 
užims. Italai turi svetainę 
prie Kensinglon Avė. 
neruošia parengimų, 
minėjau, Piedmonte A. 
sirendavojo Strumilos 
nę. Reiškia, Strumilos 
nė parengimams yra 
mesnė už visas kitas
hpielinkėj. 4 S tas e U u kas.

Garsinkite “N-nose”
Graboriai

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Tenai

svetai- 
svetai- 
tinka- 

šioje

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
ana komfortą 

skutimos 
namie

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos is 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

DR. MARGERIS
Valandos) nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevąrd 8483

——--------
Lietuviai Gydytojai

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo l iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevąrd 1401

*............ ■■■

Įvairus Gydytojai

1646 W. 46ch St.

Telefonai 

Boulevąrd 5203 

Boulevąrd 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

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 loentadienio it ketvirtadienio

Pereitą sezoną, dėl blogų 
laikų, lietuviškos draugijos 
mažiau berengė vakarų. Lai
kai nepagerėjo, o gal dar ir 
pablogėjo. Tai dabar klau
simas, ką draugijos darys 
ateinantį sezoną. Kolei kas 
nieko negirdėti. Kitų tautų 
draugijos nepaisydamos blo
gų laikų rengiasi ateinančiam 
sezonui. Nekurtos turi pasi- 
rendavusios svetainę 
vakarų.

Štai Italų sporto 
Piedmonte A. C., turi

(PROBAK BUDE)

Telefųnas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzanuiotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

Uit* o*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

keletui

kliubas, 
pasiren- 

davojęs Strumilos svetainę »’

PADEKAVONĖ

FELIKSAS BRUCHAS 

ikųris mirė liepos 19 dieną. 1932 
m. ir palaidotas tapo liepos 23, 
193 2, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ’ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišatinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
draugams; dėkavojame graboriuį 
p. S. Mažeikai 'kurs savu geru 
ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliū
dimą ir rūpesčius, dėkavojame 
.kapinių užveizdai p. Schultz, 
.giminėms ir draugams už užuo
jautą ir pągalios dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms: o tau musų mylimas 
vyre ir broli sakome: ilsėkis šal
toj žemęje. Tu pas mus jau 
nebesugryši, bet mes pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Moteris >ir Brolis.

i

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Cąlumet 3398

Phone Boulevąrd 4139 
A. MASALSKIS

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St. 

(Jansen Stud.)

Te!. Englewood 5840

Graboriai

lavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale ųieldžiapie atsišaukti, o i^ueų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2814 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, HL
Tel.' Cicero 5927

--------------------------------- X|----- h--------- ------------------------------------

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi

mu busite užganėdinti.
Off.» Bęulevard 9277

460.3 S. Mavhfįelfl Avė. 
6607 S. Mapleivpod Ava.

Seniausia ir Didžiausia
fiRABORIlĮ ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir v51 nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 1 
įstaigą iš bile kokios miestų, dalieš.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų įir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikes mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką .pirksite, ar jie.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gnabųrius, kuris 
teikia ambulancė' patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. 'Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu* kreipaitSs kur
kitur.

*

■m 3( 8: 0 M S

JŪSŲ GRABORIUS b • ■ , J - ' ■■ •;
t \ Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS1741 ir 1742

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus ro
dei, .kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres

JARUSH
PHYSICAL 
iTHERAPY 

B MIP.WJFE

6109 South
Ąibany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
įPti^astiipi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
.akių karšti, nuima ^kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę įr ;toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specįalė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos .per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashlapd Avė.

Pbone Boulevąrd ' 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti 

BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

.Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.
Tel. Ęoųlevard 6487

DR. KARL NURKAT 
<N^RKAIT^>

JCT Akiniai pritaikomi
mokslišku budu

2437 W. 69th St
Tel. Grovehill ,2242

Tel. Yards 1829

»R. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

; ;PBWSTĄS 
Utarmųkau, Ketvergah « Subadomi 

2420 W. Marąuette Rd. arti Westtrn Ao 
Pbobe įeąįoęjc 7828 

Pafltdeliab, Seredomii it PČtnyčic -Ja 
1821 So. Halsted Street.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th W Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3(

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bęulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. Suzana A. Slakis
Specialius Moterą it Vaikų Ligų

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

ninkais ir ketvergais. Sercdomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia 003.6

iki

DR. HERZMAN
—t Iš RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan 8A 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 at Centrai 7464 

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OMSĄS
4729 South Athland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Athland Avenue.

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

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

~Tofiso TeL Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas:

3102 So. Halsted SL 
arti 31st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-J1 ryto, 2 iki 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Advokatai

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki
8 vai. vak. Nedaliomis parai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo č ik: ? rskzrr

Lafayęttc 4146

6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leąvitt Sf. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4» ? iki 9 

Nedėlioj pągal sutarti

DR. A. L. YUSKA 
2422 JY. MarąutUt M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedelioms pagal susitarimą

2-4 
ir

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Weet 14rh Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray Phone Cicero 1260

I >■■■! I. ■ M II!   f|T.   O—IR

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9-«12, 7—<9, Ąatcadienį ir 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. VEZELIS
, Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

K. GUGIS
ADVOKATAS 

miesto OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113

Telefonas Central 4411
127

Valandos) nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsfed Street 
Tel. Boulevąrd 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vąkarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

Arti Leavįtt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 71 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dąarborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

iki 9 vai.Vakarais: Urato. ir Ketv.
4145 Ar<her Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Namie 8-9 ryte Tek Republic 960Q « 1...... ....... -...... —............. ............... . ......

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Athland Avė. 
TeL Boulevąrd 2800 

Rez. 6515 So. RockufeU St. 
Tel. Republic 9723

ADVOKATAS
52 E. 107tb St. -r- prie Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—6377
4600 S. Wood St. — Ketverge vak.

Tel. Lafayette 6393
160 N. LaSalle St. —- pagal sutartį ,

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. £490 
Pagal sutarimą

WiUiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS < 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro 
Nedėliosiu pagal sutirti J
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DVIEJŲ augštų mūrinis namas. Že
ma kaina.

2329 So. Hamlin Avė.
RENDAI šviesus 2 fornišjuoti 

kambariai dėl vaikinų, gali ir valgyt pa
sidaryti. 1 mos užpakaly.

827 W. 34 Place
PARDAVIMUI pigiai barber shop 

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

RENDAI kambarys vienam 
dviem vaikinams be valgio, prie ma
žos šeimynos, 3čios lubos.

3331 So. Union Avė.

i
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NAUJIENOS, CKIc^, Iir Šeštadienis, liepos 30, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nušautasis Washing- 
tone didžiojo karo 
veteranas buvo lie

tuvis
ve-
ar-
di-

Nu-

Kariuomenei ir policijai 
jant iš Washingtono bonų 
mijų tapo nušautas vienas 
džiojo karo Veteranas,
šautojo pavardė anglų spau
doj padubta kaip AVilliam 
Ilushka. Tikras f---- ::~
vardas ir pavarde yra Vincas 
Juška.

Vincas Juška 
cagoj 
place. 
gatvės 
adresu 1912 So. Halsted st.

jau koliojasi namo savininkų 
adresu, tai be jokio pasigai
lėjimo.. < •

Girdi, tie buržujai namų sa
vininkai, tie svol... meta lauk 
iŠ buto biednus darbininkus 
vien tik todėl, kad jie rendos 
nemoka.

Kiti stovinčių kalba prie
šingai. Esu, tie žmonės, ku
riuos dabar iškrausto, galėtų 
užsimokėti už butų, jeigu no
rėtų. Bet jie, pasinaudodami 
dabartiniais sunkiais laikais, 
tyčia rendos nemoka.

Toliau pasiteiravus paaiš
kėjo, kad tie patys žmonės ir 
iš to paties buto buvo iškrau
styti jau mėnuo laiko atgal. 
Bet susirinkęs jų draugų ko
munistų būrys sukraustė iš-

voices. Įf you are looking for 
a glad and glorious time, by all 
means be at Dombrosski’s farm 
on Saturday nite, July SOth.

And as Edna Wallace Hopper 
would say, my time is up, 
the‘re pushiųg me off the air.

—A Bentonian.

Brighton Park
Keistučio Kliubo išvažiavimas 

su trokais

kurie 
Keis- 
išva-

gyveno Chi- 
adresu 2317 West 23 
Jo brolis gi dirba 18 
apielinkėj, bučernėj

Žuvusiojo brolis pranešė, 
kad jis rūpinsis nušautojo lai
dotuvėmis, kad kūnas bus 
parvežtas iš Washingtono į 
Chicagų. Kur kūnas bus pa
šarvotas ir kada laidotuvės 
įvyksiančios, taps pranešta 
vėliau.

Nabašninkas Vincas Juška 
mirė sulaukęs 36 metų metų. 
Jisai btivo gimęs Panevėžy ir 
Amerikon atvyko 1913 m. 
Amerikos kariuomenėj di
džiojo karo metu ištarnavę? 
lt mėnesių.

Kaip “Tribūne” praneša, 
Vincas Juška įstojęs į Ameri
kos armija liuosnoriu, Būda
mas bedarbis, į Washingtonų 
iškeliavęs, kada per Chicagų 
vyko į šalies sostinę didžiulis 
būrys kitų karo veteranų. Iš
keliaudamas, Juška pareiškęs, 
kad Washingtone jam negalį 
būti prasčiau, ne kad čia Chi- 
cagoj esu.

žuvusiojo i nies|uf)s|us atgaj j patį bu- 
•n Vincas I jp fca<ja vgy jjc įgyveno 

mėnesį laiko nemokėję ren
dos, tai dabar jau antru kar
tu iškraustomi lauk.

Namų savininkams ' ypač 
dabartiniu laiku yra didelis 
vargas. Butų nuomuotojai 
rendų nemoka: vieni nepajė
gia mokėti, o kiti nesistengia; 
vėl atsiranda tokių, kurie ga
lėtų užsimokėti, bet naudoja
si šiais prastais laikais, kad 
už dykų gyventi.

Komunistai turėtų pažvelg
ti į abi pusi. Juk tokių na
mų savininkų yra taippat dar
bininkai ir šiuose laikuose 
dar daugiau suvargę, negu 
neturintys savo namų.

Praeivis.

Nariai ir' ne nariai, 
norite važiuoti Lietuvių 
tučio Pašclpinio Kliubo 
žiaviman su trokais, prašomi 
susirinkti rytoj, liepos 31 d. 
šiose vietose ir paskirtu lai
ku: Didysis p. A. Tičkaus 
trokas bus pastatytas šiose 
trijose vietose, Brighton Par
ke, lygiai 10:30 vai. ryto, prie 
kampo 40th St. ir Francisco 
Avė., pusę valandos vėliau 
bus prie 4429 So. Fairfield 
Avė. (prie p. J. Macijausko 
krautuvės), o dar pusę valan
dos vėliau sustos prie Archer 
ir Sacramento Avė., prie Ban- 
kos. Čia palauks apie 15 
minučių ir skubinsis linkui 
išvažiavimo.
įvyksta Bovshio darže, 
87th ir Maple Avė. A.

naujų automobilį, deimantinį 
žiedų, dabar draugauja su Vin- 
ciunų Stasiu. Kaimynai juo
kauja, kad dabar Stasys yra 
pirmas numeri? jos programe.

Na, o Pabarškių Jurgis, tur 
būt, jau irgi esi girdėjęs — 
rastas negyvas kokioje ten 
elėje su permušta galva, žvirb
liai ant stogų čirškia, kad Chi
cagos miesto pajūrio gyvento
jai nuo gana, senai jį buvę ap
draudę. Pats Jurgis juokaudavo, 
ypačiai įsigėręs,; kad jis miręs 
busiąs daug brangesnis, negu 
gyvas.

Apie kitus savo pažįstamus 
ne kų galiu pašakyti. Vieni iš
važinėjo į kitus miestus darbo 
ieškodami, kiti į šiaip- sau po 
senovei gyvenar Galiu dar pri
minti apie Skaudžiunų Jonų, 
Nemokšų Juozų, ‘Gaurilių Pet
rų ir Sesmanienę 
turi biznius. t Kokį 
aš pats negaliu- gerai pasakyti, 
bet žinau, kad bizniai. Turi 
krautuvėlėje keliolika kendžių, 
vaikams zabovų, o užpakalyje 
krautuvėlės šinkuoja uždraustų 
vaisių. “ ■

(Pabaiga bus)

Business Service Furniture & Fixtures
Raknndai-Įtalsai_____

Farms For Sale
liktai Pardavimui

Senas Petras.

Cicero
A. V išbara s naujame bizny

P-s Visbaras, kuris pirmiau 
per pusę su Kavaliausku už
laikė minkštų gėrimų užeigų 
ant Cicero avenue prie 14 
gatvės, dabar nupirko ciga
rų, saldainių ir šaltakošės 
krautuvę adresu 1325 So. 50th 
cou r t, Cicero.

Visi p. Visbaro draugai yra 
prašomi neužmiršti antrašo ir 
užeiti pas jį liuoso laiko tu
rint. Senas Petras.

North Side
Anų dienų einu North Wood 

gatve. Netoli Milwaukee 
avenue pastebėjau būrį žmo
nių prie lietuvių namo.
‘ Manau, kad čia atsitiko kas 
hors nepaprasto. Priėjęs ar- 
jčiau klausaus dėl ko triukš
maujama.

Vienas proletaras įsikarš
čiavęs, kad jau barasi, kad

— jie. visi 
e tie bizniai,

Išvažiavimas 
prie

Radio Valanda

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI

Lithuanian Univers 
ity Club

Meeting of the Lithuanian 
University Club today at 2:30 
P. M. at the home of Miss 
Florence Korsak, 1516 W. 
Grand Avė. Bring your swim- 
ming suit. —Gilason.

po pietų Jos. F. 
radio ir rakandų 
3417 S. Halsted St. 
dalyvauja visų me-

Stašys

Dombrosski’s Farm
Under the greenwood trees, 
Who loves to dance with me, 
Your wife, your beau, your 

giri
And turn his merry note 
Unto the sweet bird’s throat. 
Come hither! Come hither!

Gome hither!
Here you shall have naught, 

būt music, svveet music and 
songs, sung the way you likę 
them.

It’s at Dombrossky’s farm, 
July BOtli in Willow Springs, 
111/

Bring your giri, your beau, 
your wife, your friends and 
dance in the “sodnas” with mu 
sic that will please anyone. 
They will play “Alexandria” 
and “Hot Cha” or vvhatevei 
will suit your taste.

If you do not dance, there 
will be games waiting for you; 
rather contests; racing in pot- 
ato sacks, berry eating, 
Many prizes and awards.

Then in some secluded spot 
song lovers will be able to give 
vent to their mighty, rnelodiotb

PRANEŠIMAS
, t sy:;: < 1

Justin Mackiewich, Mortgage Banker
—IR——

D. L. K. Gedimino Bųilding & Loan Ass’n.
4 . * / . į*

Ofisai, persikėlė iš 2342 South Leavitt Street į/naujų ir di-\ 
desnę/modetniškesnę vietų J * 1 ;• V

2324 South Leavitt Street
Kampas 23rd Place.

Patarnausim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau
jant MORGIČIŲ REIKALAMS, perkam ir parduodam morgičius, skoli
nant ant pirmų morgi^ų.

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

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

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

CHICAGO, ILL.

Garsus Vardas 
susirinkimas įvyks 
čio 1 
svet.,, 
nariai

Lietuvių Draugijos 
pirmadieny, rugpiu- 
vakare P. Kisieliaus 
Paulina St. Visi

d.. 8 vai. 
4625 So. 
yra kviečiami dalyvauti.

Valdyba,

GREITAI IR PIGIAI

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na- 

i 
su rendauninkais. Maža narystės mokei- 
i '.. ' w ' _ '' ' ‘ '
dykai Atdara nedaliom

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

mų savininkams, reikale nesusipratimų

tis. Expertų patarimai visais reikalais
i 9 iki pietų,

LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

$29.50 ELEKTRIKINIAI RE- 
FRIGĘRATORIAI $29.50

Kam pirkti ledą, kuomet $29.50 atveš 
į jūsų namus gerą elektrikinį refrigera- 
torių.

2030 S. Halsted St„ 
Tel. Canal 2398

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tu 
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
'3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

St.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ meęhanikas Walte- 

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

NASH . VĖLIAUSIS 1931 TWIN 
IGNITION SEDANAS

Mano labai atsargiai vartotas tik ke
lis 'mėnesius. Jis yra tikrai kaip nau
jas karas. 6 dratiniai ratai ir daug 
extras. Tairai nė neparodo jokio nusi
dėvėjimo. Aš esu priverstas
sukelti, pinigų ir paaukosiu savo 
.kuris man kainavo 
$325.

Namie visą dieną

3104 North

$2.000, už

tuojaus 
karą, 
tiktai

nedėlioj.

Lincoln St.,

Ist floor ‘

PARDUOSIU pilną bučeriaus autfi- 
tą nes lysas užsibaigė, 
matykite jį. - - 
393316 W. 63rd St., 
Hemlock 5667.

Ateikite ir pa- 
Duokite savo pasiūlymą, 

arba šaukite

Personai
Asmenų Ieško

PAlEŠKAU merginos arba našlės 
dėl gyvenimo .nuo 35 metų senumo. 
Turiu savo namus arba hotelį.

Rašykite šiuo adresu:

ADAM C. TOLOČKA 
128 Chapcl St., 

Hot Springs, Ark.

PAlEŠKAU savo brolio Vincento 
Laukaičio — Lokes arba pusbrolio Ca- 
simir Laukaitis. Du metai atgal gy
veno Detroit, Mich. Girdėjau, kad 
dabar gyvena Chicagoj. Esu kritingoj 
padėtyj, prašau tuojaus atsišaukti. Aš 
tik ką atvykau iš Detroit ir neturiu 
kur gyventi. John Laukaitis, Box 1462 
Naujienos. 1739 S. Halsted St.

For Rent

FARMA — MIESTE UŽ % 
KAINOS

Del ypatiškų aplinkybių parsiduoda 
graži farma su miesto parankumais, 
tik $100 už akerį.

105 akrai geros žemės, gražaus miš
ko, sodnas, ant gero kelio. Labai tin
kama dėl piknikų ir abelno farmeria- 
vimo. Diena padirbai,, o vakare gali 
eiti j show. nes prie pat miesto.

Budinkai pilnai patiks. 6 kamb. 
namas ant cement fundamento, beise- 
mentas, elektra ir visi parankumai. 
Barnė ant muro fundamento, nauji viš- 
tininkaF'del 1500 vištų, nauja mašinom 
daržinė, — pieninyčia su visais įtaisy- 

kiti bu-mais, garadžius, meistarnė ir 
dinkai.

Pirmos rūšies mašinos, 
machine, McCohmick TractOr. Šilo pil
domoji mašina ir visos kitos .kaip/tai: 
sėjamos, pjaunamos, grėbiamos, veži
mai ir iki mažiausio įrankio. Stakas: 
10 karvių, 2 arkliai, 500 vištų ir tt. 
Ta yra kitokia negu paprasta farma ir 
dėlto psiskubinkit. nes už tokią mažą 
kainą bus greit parduota.

Kreipkitės
S. L. FABIAN. REALTOR 

3335 So. Halsted St., Chicago;
Tel. Yards 6894

T rashing

Real Estate For Sale
Namai.Žemi Pardavimui

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

Canal 1737

Ryt dienų, kaip ir pereitų 
sekmadienį, bus duodamas 
gražus lietuvių radio progra
mas iš stoties WCFL. nuo 1 
iki 2 vai.
Budriko 
krautuvės, 
Programe
giamas dainininkas 
Rimkus ir ponia Oželienė, ku
ri turi ypatingai gražų ir sti
prų kontroalto balsų, o Bu
driko i^ądio trio — tai .šaunus 
muzikantai — palinksmins vi
sus savo harmoningu grojimu.

Tai bus koncertinis pro
gramas prieš busimų radio 
klausytojiį ir leidėjų milžiniš
kų pikniką ateinančiam sek
madieny, rugpiučio 7 d., Biru
tės darže. Tai bus vienas di
džiausių ir linksmiausių pik
nikų*. ' V.

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnj 
mokslą į vienus metift; Amerikos Lie
tuvių Mokykloje ja'O* tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus, a Ateikite įsirašyti 
šiandien i^ jums padėsime įsigyti abel
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

i-ii

Amerikos 'Lietuvių 
i Mokykla ) '

J. P. OLEKAS, Mokytojas ii!
3106 So. Hftlsted St.

CHICAG& ILL.

PACKARD VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų, aš esu privers
tas paaukoti savo Packard De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal. Karas yra ' kuogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais, 
gražus baigimas, švarus išmušimas, sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą.' Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
virš $3,100. Paaukosiu jį tiktai už 
$550. Atsišaukite nedėlioj. 2907 W. 
Division St., 3rd flat.

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.

PARSIDUODA medinis namas su 
bizniu, namas geras ir geroj vietoj, 
kainą tik $4,500, 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. Cbesna, 142 S. Brown St., 
Rhineiander, Wis

/i"h 1
l

CADILLAC VĖLIAUSIO MODELIO 
, SEDANAS

Karas yra absoliučiai kaip naujas ma
no išvažinėtas visai mažai ir rūpestingai. 
Reikalas pinigų verčia mane paaukoti jį. 
Neturi net įbrėžimo ir yra tiek pat ge
ras kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Pa
aukosiu jį už $550. Atsišaukite ne
dėlioj bile laiku. 1315 North Cali- 
fornia Avė., 3rd flat.

CHICAGOS ŪKA
NOTI ŠEŠĖLIAI

Rašo Nemunas.

' . (Tęsinis)
Beje, tavo parapijonas, Kon

čių Antanas, gal jau mafėi 
laikraščiuose, mirė pusmetis 
atgal, prieš mirt} gyveno pas 
Rauplienę. Rauplienė, irgi jū
sų parapijonka, daro gerų biz
nį Magdalenos ašaromis. Kai- 
minkos pasakoja, kad Antanas 
buvęs įsimylėjęs į Rauplienę, 
o ji tuo išnaudojusi Antanų 
saviems tikslams: išviliojo pi
nigus įvairiems pirkiniams. 
Mat, rengės prie vestuvių, o 
Rauplienė vestuves atidėlioja 
tolimesniam laikui, ir taip 
Antano pinigėlių vis daugiau 
ir daugiau milžo. Antanas ma
tydamas, kad jo vestuvių plar 
nas laipsiiiškai’ griūva, pradė
jo (įel nerimo \ jsigęrti. Raup- 
lienei to tik ir reikėjo. Anta
nui ji davė ( geyti kiek iik jis 
norėjo. Bet gudri Rauplienė 
pasiskubino Antanų apdrausti 
keliose'; apdraųdos kompanijo
se. Jo apdraudų užsirašė savo 
vardu, buk kaip sesuo.

Antanas neteko darbo, o pi
nigai nyko, vestuvių dar ne
simato, gi nauji kavalieriai 
pas Rauplienę tarsi šarančiai 
zuja. Antanas, kad apraminus 
savo apviltų sielų, ima vis dau
giau ir daugiau įsigerti. Vienų 
subatvakarj Antanas išpuolę 
per langų. Sakoma, kad buvo 
įsigėręs, darydamas langų pa
slydęs, ar kaip ten kitaip atsi
tikę. Įrodyta, kad Antanas žu
vęs netyčia, apdraudos kom
panijos p-iai Rauplienei sumo
kėjo “dbble indemnity”, kaip 
slakoma. Raupliene nusipirko

Į
..... ....... ■' K. ................................

MOTERYS LE^/A
Pasidaryti Pinigų 

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

HEIM SCHOOL
OF BE AUT Y CULTURE 

1019 W. 63d St. Englęwood 4634

APDRAŲDA
Apdraudžiame nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. 
Darome įgaliojimus ir per
kame Lietuvos Bonus.

P. Baltutis & Co
8327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

ICLASSIFIEDĄDS.į
Fducatiopąl

’ 1 Mokyklos
f MOKYKIS BARiERYSTĖS 

AMATO’

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Mldison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE
1647 W.; 47th St.

.......... ........... . . .n,........ , d,.-,--.,—,, ... ..  ...

DUOSIU paskolą aut pirmų morgi- 
čių $2,000, Marųuette Park 
Rašykit laiškus į -Naujienas, 
Halsted St. Box U6L

apielinkj.
1739 So.

TIKRA PROGA
Chrysler “Imperial 80” vėliausio mo

delio De Luxe Sedanas. Mano var
totas mažiau kaip aštuonius mėnesius. 
Turiu paauokti, kad sukelti pinigų. Tai 
yra puikiausias karas, kokį kada esu 
turėjęs, yra tiek pat geras kaip naujas. 
Turi šešius dratinius ratus ir šešius 
originalius tairus kaip naujus. Priimsiu 
$450. 4832 North Winchester Avė., 
2nd flat, arti Lavvrence Avė.

RENDON didelis ir šviesus kamba
rys garu apšildomas, atskiras įėjimas.

3301 So. Wallace St., 2 aukštas

RENDOS NEGIRDĖ
TAI NUPIGINTOS

5 kambarių flatas pe
čiumi šildomas $25.00

4 kambarių flatas garu
šildomas ....... $40.00

5 kambarių flatas garu
šildomas ....... $50.00
Turime rendon daug

ir kitokių flatų.
Prašome atsilankyti 

į musų ofisą..
M. J. KIRAS

Real Estate and Home
• Builder

3335 S. Halsted St

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 bargehų ne
rasi. 2 flatų namas tik už 
morgičius, taipgi turiu pigų 
čottage ir bizniavę namukų. 
Tel. Grovehill 1965.

Telephone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS CO.
STATYBOS KONTRAKTORIAI _ 

Statom įvairios namus, senus pertaisom 
už prieinama kainą. Darbą garantuojam.

6504 So. Wasbtenaw Avė.
CHICAGO. ILL.

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys vaikinui 

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

$6,500 CASH paims vienoj iš pui
kiausių vietų rezortą Michigane, prie dide
lio ežero, 4 lotai ir 15 kambarių na
mas. Viskas gerame stųvyje. Real 
estate dyleriai neatsišaukite. Del pla
tesnių informacijų rašykite t 

Box 1460, 
Naujienos,

1739 S. Halsted St., Chicago.

NEPAPRASTA PROGA
Nash 1931 modelio “Ambasador” 

“Twin Ignition” Sedanas. Banko 
užsidarymas verčia 
gražiausį karą, 
tiktai kelis šimtus mylių, 
rai kaip naujas, 
dratiniais tarais ir šešiais visiškai nau
jais originaliais tairais. 
virš $1,900. “ 
North Hoyne Avė., f 
me atsišaukti nedėlioj.

modelio
Sedanas.
mane paaukoti šį 

Beveik nevažinėtas — 
Jis yra tik- 

Įrengtas su šešiais

Kainavo man 
Priimsiu $375. 949

3rd Apt. Meldžia-

RENDON kambarys dėl vaikino ar 
vedusiai porai. 7030 So. Maplevvood 
Avė., 2 lubos. •

PARSIDUODA už pusę kainos 
naujas muro namas ir storas, su 5 kam- 

mados. 
van- 
karo 

kaina

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir deličatessen, ice 
cream, cigarų, tabako, saldainių. Pi
giai. $700. Renda $35. 5 kamba
riai pagyvenimui. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. 6158 S. Carpentef St.

PARDAVIMUI LUNCH &UIMIS Ir 
Minkštų gėrimų krautuvė: Carter, Wis. 
Geras įsteigtas biznis per ilgus metus.

Turiu du biznius. Nebrangiai. ■ Arba 
mainysiu ant bile ko. t t 

3244 Wcst lllth St. 
1-mos lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 
tessen, geras išdirbtas cash biznis. Ren- 
da pigi.' 4456 S., ‘WashtenaW \Ave.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė su mažu namu. Bargenas. 

Lafayette 8780

PARSIDUODA soft drink parlor su 
namu ar be namo. Gražioj apielinkėj. 
Labai pigiai.

x 6826 So. Racine Ąve.

PARDAVIMUI smulkių 
krautuvė su namu, 4 gyvenimui kam
bariai.

daiktų

Karštu vandeniu Šildomas.
2443 W. 71 St.

PARDAVIMUI pigiai arba rendai 
roadhouse ir gas station. Biznis iš
dirbtas gerai, ant gero kelio, 90 St. 
ir Archer Avė. S.. Bražinskas* 3729 
So. Morgan St. Boulevard .4-323.

, PARDAVIMUI ke cream ir kęhdžių 
krautuvė pigiai. P'J 
žiuoju iš Chicagos.

3943 So, Francisco Avri

Pigi renda. Išva-

JįŽį^

.... , ■ , ■ .1 , z- .

/ ■ , ... . ■' ■ l

U*' /A'*'* X'

RENDON kambarys dėl dviejų ar 
vienai ypatai, šviesus ir moderniškas. 
Atsišaukite ant pirmų lubų.

4234 So. Maplewood A ve.

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
Turim visokių mainų — namų, 

bai gražių farmų netoji Chicagos, 
Įima pigiai pirkti arba mainyti.

Kreipkitės pas 
C. P. SUROMSKI CO., 
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 
vakarais Boutevard 0127

la- 
ga-

barių pagyvenimų, vėliausius 
Kieti trimingai, apšildomas karštu 
deniu, yra skiepas ir deL vieno 
garadžius, bizniava vieta. O 
$6,800.

4426 S. Westem Avė.

TIKRAS bargenas. pardavimui lo
tai, vienas randasi ant 7Ist Street. 
Francisco, 3 ant 65 Komensky. J. 
Ribikauskas, 2649 W. 69 St.

DVIEJŲ augštų mūrinis namas, že
ma kaina.

2629 So. Hamlin Avė.
-     ------- ---------------1—■

REIKALINGAS namas. Kas norit 
parduoti pigiai mažą namelį už cash 
tarp 35—37 ir ^ameb—Morgan^ gat
vių praneškite laišku. * Agentų? berei
kia. A. K. 10544 Edbrooke Avė.

8 KAMBARIŲ rezidencija 8858 S. 
Wincbester Avė., lotas 37x125, kaina 
$4500. Kreipkitės 561 W. 16 St.. 
tel. Canal 1735.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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

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

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.
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

i TEL. ROOSEVELT 8500
\ į
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