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Paryžiuje prasidėjo es
perantininkų kongresas

Paskirtas rytinių valstijų re- 
publikonų kampanijos vedėjas

n-a V— — fBolivija uzeme du 
Paraguajaus fortus 
Gran Chaco srityje

Fordas abejoja ar pro- 
hibicija bus panaikinta

G. Wells kritikuoja 
Anglijos karalių

Tuo tikslu Albertos valstijoje 
vyksta Kanados darbo parti
jos delegatų konferencija

Pasibaigė N. Carolina 
darbininkų streikas

Atėnai, Graikija, liep. 31. — 
Pirmadienį susirinks Graikijos 
parlamentas ir laikys sesijas iki 
rugpiučio 18 d. Rugsėjo 25 d. 
įvyks rinkimai.

Benų armijos vadas Waters or 
ganizuoja “pilkmarškinių” or 
ganizaciją kovoti su piniguo 
čiu valdžia

J. V. gavo pakvieti 
mą Į tarpt, ekonomi 

nę konferenciją
Šiandien atsidaro Grai 

kijos parlamentas

NEW YORK, liepos 29. — 
Rhode Island senatorius Felix 
Herbert paskirtas republikonų 
partijos kampanijos vedėju ry
tinėse valstijose. •

105,000 dalyvauja olim 
• piados atidaryme;

Vengri jo jfe\ sušaudė 
du komunistus,

Chicago, III., Pirmadienis, Rugpiučio-Augusi 1 d

Krikščiūnas ir ag.

14.3% 5.223,000.
Bavarijos valstiečių pt. 3.42 
1,018,000. *
Vokietijos liaudies pt.—.1%

9 punktų programas 
J. V. padėčiai 

pagerinti

Meksikos Miestas, liepos 29. 
San Luis Potosi valstija pa
skelbė dekretų, kuris draudžia 
alkoholikams vestis.

Franci- 
buvęs 

finansų ministeris

NEW YORKAS, liepos 29. — 
Viename savaitiniame laikraš
tyje automobilių karalius Hen
ry Ford pareiškė, kad prohibi- 
cija dar negreit bus panaikinta. 
Fordas yra uolus prohibicijos 
įstatymo šalininkas.

Washington, D. C., liep, 31. 
—Jungtinėms Valstijoms pri
siųstas pakvietimas dalyvauti 
Londone įvykstančioje pasauli
nėje ir monetarinėje konferen
cijoje. J. V. greičiausiai konfe
rencijoje dalyvaus.

Hitlerininkai nepajėgė laimėti didžiumos 
socialdemokratai tikisi laimėję 

8 naujas vietas reichstage

Meksikos valstija ui 
draudė girtuokliams 

vestis

Rumunijos liberalai boi 
kotuoja Karolio par

lamentų

Rusija vėl ginkluoja 
• si Mandžuri jos 

pasienyj

Brazilijos kariuomenė nepajė 
gia pumalšinti Sao Paulo vai 
stijos sukilėlius

III. angliakasiai 
menis svaido 

Walkerį

High Point, N. C., liep. 31.— 
Arbitracijos budu likviduotas 
6,000 kojinių darbininkų strei
kas. Darbininkai gaus $2.10 
alga į dienų.

B r i t u konferencija 
ieško būdų pakelti 

kainas

Paryžius, liep. 31. — 
joj eina gandai, kad 
Franci jos 
Flandin bus paskirtas ambasa
dorium Anglijai, o dabartinis 
finansų ministeris Louis Ger
mani Martin—ambasadorium J.

Paryžius, liep. 31 
cijos prezidento Paul Doume- 
rio užmušėjas dr. Paul Gorgu- 
lov padavė apeliacija į aukš- 
čiausį Fra nei jos teismų. Gorgu
lovas buvo nuteistas mirti ant 
giljotinos.

Ottawa, Kanada, liep. 31. — 
Otta\voje vykstanti Britiį im 
perijos ekonominė konferencija 
priėjo išvados, kad svarbiau
sias konferencijos tikslas bus 
bene kasdieninių reikmenų kainų 
pakėlimas. Dabar delegatai ieš
ko būdų nutarimui įvykinti.

Kanados darbininkų 
planuojama įsteigti 

socialistų partiją

Chicayai ir apylinkei tedera- 
lis oro biuras 
našauja:

Nepastovus
Čiau; galimas 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
79 laip.

Saulė teka 5:42; leidžiasi

komunistai — 
65 ir Bavarijos 

valstiečiai—apie 19. Kitos vie
tos pasidalins tarp mažųjų par-

BudapeŠfaš, Vengrija,' liep. 
31.—Penktaiiiehį Vengrijos ka
ro teismas paskyrė mirties baus
mę dvejiems komunistų va
dams Emmerich Saliai ir Alek- 
Sandrui Guerst. tJž dviejų va
landų po teismo pasibaiginio, 
nuosprendis buvo įvykintas. Del 
jų pasmerkimo mirti Vengrija 
susilaukė daug protestų iš už
sienio, tarp jų ir Francijos už
sienio reikalų ministerio Her- 
riot. Tikėdamasi neramumų, 
vyriausybe paskelbė karp stovį 
Budapešte.

čių-hitlerininkai gaus apie 206 
vietas, socialdemokratai 
(pirmiau turėjo 107 vietas), ha 
cionalistai—35 
83. centristai-

Alberta, Kanada, 
šeštadieni Calgary

Nauji Francijos am 
basadoriai J. V. ir 

Anglijai

Iš rezultatų spėjamu vargiai pasiseks sudaryti kontroliuojantis 
blokas

Chicago, III., liepos 29. — 
Prohibicijonistų partijos kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus W. D. Ūpshaw pa
reiškė, kad išrinktas jis panau
dotų kariuomenę priversti pi
liečius pildyti prohibicijos įs
tatymų.

Įuondpn, Anglija, liep. 31 
Oxford -liberalų 
bėjo žymus anglų rašytojas H. 
G. Wells. Tema buvo Angli
jos ekonominis krizis. Kalboje 
pasmerkė kai kurias Anglijos 
partijas už silpnumą ir neveik
lumą ir smarkiai kritikavo An
glijos karalių Jurgį, kuris me
tęs į šalę politinį neutrališku- 
mą, išėjo, ginti 
kalus.

Paryžius, liep. 31 
tos tarp jų ir Lietuva prisiun
tė 1,51)0 atstovų į 24 esperan
tininkų kongresą, kuris atsida
rė Paryžiuje. Esperanto yra 
tarptautinė kalba, kurią išvys
tė Lietuvos kilmės žydas dr. 
Zamenhofas. Iš visų tarptau
tinių kalbų esperanto iki šiol 
turėjo didžiausi pasisekimą pa
saulyje.

Bukareštas
31.—šeštadienį Rumunijos ka
ralius Karolis atidarė pirmąją 
parlamento sesiją. Karolį irse- 

boikotavo liberalų atstovai.

Veteranai planuoja 
dideles laidotuves 
lietuviui J. Juškai

Los Angeles, Cal., liep. 31.— 
Iškilmingai ir didelėmis cere
monijomis atidaryta X tarp
tautinė sporto Olimpiada. Pub
likos buvo 105,000. Iki šiol da
lyvauja 39 tautos. Varžytihės 
tarp atletų nusitęs 15 dienų.

Washington, D. C., liep. 31 
—Prezidentas Hooveris laikraš
tininkams pareiškė apie vyriau
sybės paruoštą devynių punk
tų planą bizniui ir bendrai eko
nominei padėčiai pagerinti. Pla
ne kalbama apie darbų padau
ginimą, paskolas ūkininkams 
trumpesnes darbo valandas, pa
skubintą ūkio produktų apy
varta ir 1.1.

Iš Meksikos kabineto 
pasitraukė Calles

Johnston City, III., liep. 31.— 
Johnstone buvo sušauktas ang
liakasių sųsirinkįmas, kuriame 
turėjo kalbėti Illinois United 
Mine Workers pirmjninkas 
John Walker apie naują algų 
sutartį. Bet vos pradėjo kal
bėti, susirinkimas iširo ir ang
liakasiai į Walkerį 
svaidyti akmenis.

šeštadienį, liepos men. 16 d., 
Rygoj įvyko Pabaltijo valsty
bių agronomų sąjungos valdy
bos posėdis ,kuriame dalyvavo 
agronomų.sąjungos atstovai ag.

Gudavičius.

Meksikos Miestas, liep. 31.— 
Meksikos karo ministeris gen 
Plutarco Elias Calles įteikė sa- 

rezignaciją prezidentui Or 
Rubio. Rezignacija priim- 
Calles buvo skaitomas vie 

įtakingiausių kabineto na
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Graikija prisideda prie 
Anglų-Francijos są

jungos
London, Anglija, liep. 31.— 

Graikijos atstovas Anglijoje pa
skelbė, kad Graikija priside
danti prie Francijos ir Angli
jos sudarytos “entente cordia 
le”. Iki šiol prie jos prisidėjo 
14 Europos valstybių.

jN a JI Iii im o s 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Berlynas, liep. 31 
tijos reichstago, rinkimai pra 
ėję su dideliu kraujo pralieji
mu, šaudymais, politinėmis žu
dynėmis ir riaušėmis, nepakei
tė dabartinės Vokietijos politi
nės padėties. Nei viena parti
ja negavo didžiumos ir iš re
zultatų galima spręsti ,kad var 
giai pasiseks 
kuris turėtų 
balsą.

Negalutini 
štai kaip:

Fašistai (hitlerininkai) — 
36.6%—13,441,000.

Socialdemokratai—21.6% 11,- 
762,000.

Nacionalistai (mor.archistai) 
6%—2,143,000.

Centristai (katalikai)—12. 
6%—4,534,000

Komunistai

Harbin, Mandžurija, liep. 31. 
—Japonų šaltiniai praneša, 
kad paskutiniu *laik u Rusija vėl 
pradėjo stiprintis Mandžurijos 
pasienyje, gerina Vladivostoko 
uostą ir rengiasi galimam puo
limui iš- Japonų pusės. Tarp 
kito ko, ir Vladivostoko gyven
tojams teikiamos instrukcijos 
kaip naudoti dujų maskas, šau
tuvus ir nurodoma požeminiai 
tuneliai, kur jie turės slėptis 
laike bombardavimų.
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Dabartinis junkerių Von Pa- 
peno vadovaujamas ministerių 
kabinetas vargiai galės išsilai 
kyti, nes dešiniosios partijos 
negali sudaryti didžiumos. Vie
nintelė jų viltis yra patraukti 
į savo pusę katalikus centris

Siūlo naudoti armiją 
prohibicijos įvykinimui

oras, kiek šil- 
lietus; lengvas

Galgary 
liep. 31. 
prasidėjo Kanados darbo parti 
jos konferencija, 
ganizuoti visuotiną Kanados so
cialistų partiją. Į konferenciją 
suvažiavo delegatai iš visų ry 
tinių ,ir vakarų valstijų ir ba 
konferencijos 
antradienį jie dalyvaus bendra
me pasikalbėjime su ūkio Dar
bo partija, kurią irgi norima į 
traukti į socialistų partijos or 
ganizavimą.

Konferenciją atidarė Calgary 
darbo partijos skyriaus pirmi
ninkas T. B. Bailey. Konferen
cijos pirmininku yra C. Fines, 
Vakarų Kanados darbo parti
jos skyrių pirmininkas.

J. S. Woodsworth, Winnipe- 
go darbo partijos atstovas Ka
nados atstovų rūmuose pareiš
kė, kad paskutiniu laiku Kana
doje pasireiškė platus, bet ne
organizuotas veikimas į vykin
ti radikales permainas Kanados 
Ekonominėje sistemoje.

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

Washington, D. C., liep. 31.— 
Nuodingomis dujomis ir šau
tuvais iš Washingtonc išvary
ta veteranų bonų armija pla
nuoja iškilmingas laidotuves po
licijos nušautam chicagiečiui ve
teranui Vincui Juškai. Jeigu 
nebus kliūčių, armijos vadai pa
laidos jį prie Nežinomojo Ka
reivio kapo Washingtono Ar- 
lington kapinėse.

Armija dabar yra susispietu
si Johnstowne, Pa., ir keliose 
kitose vietose Maryland ir Pa. 
valstijose. Armijos vadas W. 
Waters planuoja įsteigti armi
jos centrą Waterbury, Md., pu- 
siaukelyje iš Baltimorės į Wa- 
shingtoną.

Kariuomenės panaudojimas 
prieš veteranus šalyje sukėlė 
didelį pasipiktinimą.’ Civil Li- 
berties Union paskyrė advoka
tą Jessc C. Duke ištirti priežas
tis, dėl kurių vyriausybė suėmė 
26 armijos narius. Veteranams 
apginti C. L. U. planuoja an
gažuoti Clarence Darrow ir ki
tus garsius J. V. “ advokatus. 
New Yorke, Chicagoje vetera
nai Įsteigė mobilizącijos stotis, 
kurios organizuoja naujus ar-

Brazilijoje padėjimas mažai 
kuo persimainė. Federalė ka
riuomenė puola Sao Paulo vals
tiją, bot didesnio progreso ne
padarė. Paskutinėmis žiniomis, 
kariuomenė paėmė strateginiu 
atžvilgiu svarbų Mantiųueira 
geležinkelio tunelį. Brazilijos 
sostinė kenčia maisto trukumą, 
nes iki šiol Sao Paulo valstija 
aprūpindavo Rio De Janeiro į- 
vairiais maisto produktais.

Sao Paulo sukilėliai, kuriuos 
remia ir visa krašto inteligen
tija, reikalauja prezidento-dik- 
tatoriaus Getulio Vargas pra- 
šalinimo ir konstitucinės val
džios grąžinimo.

Buenos Aires, Argentina, 
pos 31.—Pietų Amerika 
tikras verdantis neramumų 
tilas iš kurio jau per kurį 
ką veržiasi gręsiančių karų ir 
neramumų dujos. Brazilijoje 
tebeina smarkus mūšiai tarp 
federalės kariuomenės ir Sao 
Paulo valstijos sukilėlių; Ar
gentina ir Uruguajus nutraukė 
diplomatinius santykius ir, 
nors neutralės šalys deda pa
stangas, ginčas dėl Argentinos 
priekaištų apie Uruguajaus ka
ro laivo atgabentą tremtinį i 
Buenos Aires dar nėra likvi
duotas; Pauaguajus ir Bolivija 
karštai ginčijasi dėl Gran Cha
co teritorijos. Gjnčas eina per 
60 metų.
Bolivija užėmė du Chaco fortus

Abejos šalys dabar turi su
koncentravusios didokas . ka
riuomenes prie Chaco sienų. 
Bolivijos valdžią finansuojąs 
“skardos karalius” Simon Pa
tino. Boliviją paėmė iniciaty
vą-,;.. savo, rankas, užimdama 
Corrales ir Toledo fortus Cha
co teritorijoje. Paraguajus dar 
nereagavo, bet per savo diplo
matus pareiškė, kad dar vienas 
panašus žinksnis iš Bolivijos 
pusės ir Bolivijos išprovokuo
tas karas turės prasidėti.
Brazilijoje padėjimas nepasi

keitė

Demokratų partija—.1% — 
372,000.'

Balsavo 36,179,000. Vokietijo
je gyventojų yra 64,000,000. 
Balso teisę turi 44,500,000, ku
rie pasidalina sekančiai 23.2% 
—moterys ir 21.2% vyrai.

Vokietijos reichstage yra 583 
vietos, o kandidatų buvo apie 

sudaryti bliokas,18,000. Spėjant iš balsų nuošim- 
kontroliuojamąj
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Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 
per Londoną. , ,, ,

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu "Paris” I 
per Havre . ’ r .

[Acme-P. y A. Photo] f
Vokietijos prezidentas iPaul.von Hindenburg, kuris paskel

bė dešimties dienų politinės paliaubos, nuo šiandien iki rug 
piučio 10 d. A y

mijos pulkus. Visi veteranai 
traukia į rytus, kur sustiprins 
sudemoralizuotas ir pakrikusias 
armijos dalis.

Johnstovvne armijos vadai iš
metė iš savo tarpo visus ko
munistus, kurie dadgiausiai pri
sidėjo prie neramumų sukėlimo 
iš veteranų pusės.

Organizuos “pilkmarškinius”
Vyriausias vadas W. Waters 

paskelbė, kad pradės organi
zuoti pusiau militarę- politinę 
organizaciją “khaki shirts” — 
“pilkmarškinius”. Organizacija 
bus panaši Italijos judmarški 
niams ir Vokietijos hitlerinin
kams. Jos tikslas bus kovoti 
su piniguočiais ir atimti 
rankų šalies valdžią.
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KORESPONDENCIJOS

Mainierių bėdos
yra

‘NAUJIENŲ’

BIRUTES DAR
tolitnesniŲs pranešimus.'are

MpriAe to., DeptH, Š Chicag'o

i

Garsus Teisėjai Iš
rinko. Blue Ribbon 
Kontesto Laimėtojus

Revoliucijos genesis
iio akys atkreiptos į Chilę.— 
Visoj Pietų Amerikoj laukia 
ma didelių įvykių.

Berlynas, Vokietija; 
mki, Berlyne,

pareikalautų 
sau žmoniško

sau kalėjimų 
būna jo įna-

Dabar 
na s gry 
kyli pernikščias 
minės 
geras sezonas, 
grybų—gerų i 
gų neimkite, 
j ingi žmogaus

Jokie Pietų Amerikos gyve 
nimo nuotikis nesiplatino to

abelnfii atkreipė dėrtie- 
i gyvenimo 

. Alešsandri valdžia 
abai ekstrimjstiška

Argentinoj, Brazilijoj, Para
gvajuj, Bolivijoj ir Urugvajuj 
taipgi Viešpatauja konservą to
rių klasė. Juos baugina kiek
vienas sociales lygybės garsas. 
Jiė‘ rudšiasi, bet ir pavergtoji 
klcsa organizuojasi. Politiniai

Buy gloves with what 
• lt štiVfes

jiBra r&fcifo Mostai JJOe £ i Sausiau. kad* rauti tert gania 
ko*el«. Uatertno Tonth

Kai dabar paklausi jų apie 
Rusija tėvynę) tai susiraukia 
ir tyli. Atrodo, kad kas nors 
ten negerai. O kai katras išsi- 
reiškJa, kad nėra galimybės 
ten darbininkui gyventi. Kiti 
gi stačiai keikia, pinigas pra-

žihoma, jie skaito balsus. 
Tad balsuotojai pralaimi, nes 
balsavimo pasėkos dažnai išei
na tai pusei, kuriai balsų skai
tytojai pritaria.

Taigi angliakasiai 26 dieną 
šio mėnesio turėjo specialį susi
rinkimą ir nutarė važiuoti j 
West Franktort, III. Jie rengėsi 
pasipriešinti antrai sutarčiai, o 
gal >y pareikalaus, kad anglia
kasių viršininkai pasitraukti iš 
savo vietų, ba jie neužstoja už 
darbininkus.

kio didelio efekto Pietų Ame
rikos gyventojų masėse, kaip 
kad paskelbimas Socialistines 
Chile Respublikos darbų prog
ramos. Vietinio ir užsieninio 
kapitalo pavergtas Pietų Ame
rikos proletariatas žiūro į Chi
lę, kaip j užtekančią laisvės 
saulę. Reakcionieriai nusiminę 
reorga nizuojasi, reformuojasi: 
ruošiasi galimiems įvykti di
deliems nuotikiams ir permai
noms ne tik Chile, bet ir kito
se Pietų Amerikos valstybėse*

Anglų, vokiečių ir amerikonų 
kapitalai, investuoti salietros) 
aukso, žuvininkystes, gyvuli
ninkystės ir agrikultūros įmo
nėse jau kelesdašimts metų 
kaip teikdavo milžiniškus pel
nus. Bet tas pelnas nelikdavo 
Chilėj, o eidavo užsieniuosna, 
arba pasilikdavo vietoje kelių 
magnatų rankose. Liaudis bad-

sios soliucijos (išsprendimo)' 
ir kurfAb privalo ;gėrai apgal
voti konservatorių klasės ir 
valdžia”.

Bs. Aires,
Birželis, 1932.

bus puikiausias* TSmykite
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$15.000 Blue Ribbon Malt Kontes- 
(M, k0*** tnvo •kelbiamas laikraščių 4>- 
ftarsinimais Ir Ben Bernie per Colūmbia 
Broadcasting System, jau užsibaigė ir tei
sėjai ruošusi prie pj^kelhimo laimėtojų. 
Kontestp užsibaigė birželio 5 d.. btt 
kadangi gauta tūkstančiai tūkstančių at
siliepimų. tai, ima daug laiko kiekviena 
atsiliepimu atidžiai peržiprėti ir apsvars
tyti. Kiekvienas dalyvis taipjau gavb 
pranešimą.

Garsus teisėjai — Hon. Anton J. Cttr- 
mak. Chicagos miesto Maypras, Robert 
hham Randplpb, Direktorius veikinio. 
Šimtmetinės Pasaulio progreso Parodos 
Cbięagoj J 93 3 it Al Jolson. visiems ži
nomas aktorius ir dainininkas, išrinko 
j 15 konsmto laimėtojų.

Dar kiti, neturėdami reika
lingų dokumentų sugrįžimui, 
tapo skriapjardy palikti, ant 
visados.

Butų gerai, kad dėdė Samtis 
ai* kas kitas pagelbėtų vi
siems karštuoliams pasiekti 
Maskvos artaunę. Gal jie ta
da kdtų naudingi, o kurie ne
dirba, tai galėtų skriapyti. 
Nes dabar maišosi kaip po 
aketę, ir jokios naudos nene
ša, tik blėdį daro visuomenei.

27 dieną Išvažiavo į West 
Frankfurtą iš Springfieldo šeši 
dideli trakai ir apie 15 automo
bilių. Visi pilni angliakasių, 
žinoma, ir iš kitų apielinkių 
daug mainierių suvažiuos ir 
protestuos. Jie dės pastangas, 
kad atlaikyti tą pačią mokesti, 
kuri užsibaigė kovo 31 dieną š.

Šitas naujas agrymentas da
romas tik iki kito balandžio 
mėnesio. Jei angliakasiai nusi
leis dabar, tai jie daugiau nega
lės priešintis savo išnaudoto 
jams, ba bus perdaug suvargę. 
O kitą metą kompanijos vėl 
mėgins nukapoti darbininkų al
gas per pusę ir sunaikinti jų 
organizaciją. Gi be ^gatiiztci’* 
jos žinote kiek mainieriai gan 
tų: kokią 10c ant tono, o už 
dešimties valandų darbo dieną 
gal $1.25. Aš tą numatau, ba 
pats 23 metai atgal dirbau l)u- 
bois, Pa., panašiose apystovose

Taigi ir pranešu broliams 
darbininkams, kad laikytųsi 
prie unijos.

Peabody kompanija yra viena 
stambiausių, ji daugiausia turi 
kasyklų Illinois Valstijoj. Ji tu
ri jų ir kitose valstijose, štai 
ji sako, k?d jeigu angliakasiai 
neprisiims jos pasiūlytos mokes- 
ttes; tai uždarysianti visas sa 
vo kasyklas. Bet mes, darbiniu 
kai, neprivalome deliai to grū
mojimo nusigąsti. Jeigu ji taip 
pasielgs, tai jai kastuos tūks
tančiai dolerių vėl išvalyti ka
syklas. O darbininkams verčiau 
nedirbti, ne kad dirbti už dyką. 
.-.Antrą sutartį darydami mu 

su ikonai pasišaukė John j[.n- 
vfrisą į pagelbą ir turėdami ši
tokią minią organizuotų dar
bininkų pasidavė Peabody kom
panijai. 

» ’l • ,

Kai gausiu daugiau žinių, tai 
pranešiu visuomenei.

Matyti, angliakasiai nepada 
ro tokio gero pragyvenimo, 
kaip kad kompanijos skelbia sa
vo laikraščiuose.

—Naujienų skaitytojas.

Rsduces COLDS

66%

Labai Rvolttus . . . aV' !<’i: 
mis miSlnys parinkt i tilo alio 
jaus, švelnaus ūksimo, rinkli* 
nių kniušinių, retų prieskoniu. 
SuniafSylSa ipajonil' !:ni..k 
mis c|ol ęęrosnio skonio.

I’rlsf iitdnlbs SVlEZLlS tįroMvb 
iiąikiiins JkliH kelios’ <»«.

Antroj linijos viršininkų ir 
samdytojų padarytoj sutarty 
iiebuVo praktiškai nieko dau
giau, kąlp kad pirmoj sutarty, 
išskyrus panaikinimą dviejų 
šiftų po šešias Valandas į vienų 
diedą.

Unijos viršininkai nori pa
daryti, kad angliakasiai nubal
suotų, ar priimti ar atmesti an
trą sutartį. Ir dar jie nori, kad 
balsai butų skaitomi ne loka- 
luose, ale valstijos viršininkų 
ofise.

šios
jie pagimdė. Visi tie kapitalis
tai turėtų bliti susodinti į. ka
lėjimus už tokį nusikaltimą.

Bet kąs juos sodins? Juk 
jie yra kalėjimų valdovai. Dar
bininkas gi pats 
pasistato ir pats 
mis.

Jeigu jįp tik 
iš kapitalisto 
atlyginimo) tai šis visas surė 
tfymas turėtų būt pertvarky 
tas greitoj ateity.

bos Socialistų vadai.
Vienok spardai vykinamos hau- 
įUS Valdžios paverg
tos klasės buvįo pagrėbta im ui 
jai duoda teisę tttom vardu va
dintis* tjhilės vyriausybė labai 
panaši I Ispanijos vyriausybei, 
(tai ddr kairesnė; Užsibrėžtos 
reformos Jai nelengva vykinti) 
pea šalta yra baisiausiai nua
linta. Iš antros pusės, lobai 
dideles paė,taiigas jos provoka
vimui deda Pietų Amerikos 
konservatoriai) o taipgi Angli
jos, Franciįos, Amerikos ir 
JAisijos valdonai. Visi ieško 
jrVos savo užgaidoms. O tuom 

pat laiku Chilės revoliucijos 
genėsis Vįs daugiau jaučiamas 
iy visose kitose $Pietų Ameri
kos Vaistybešė, kurių socialis 
gyvenimais labai panašus į či-

i atsidarys sezo- 
Pradesime aplai)- 

girias ir kcl- 
šieinet grybų bus 

Bus visokių 
ir blogų. Bet blo- 

Jle yra pavo- 
gyvybei. 
Šunkuraitis.

o mėn. vvriaitsv- 
sučiupo kokį tai 
komunistų agita-

mitingai visų Pietų Amerikos 
valstybių sostinėse yra kasdie
niniai įvykiai. Ginčai, susišau
dymai, dueliai, spaudos ko
mentarai verčia atsipeikėt ir 
galvot hėt ir indiferentiški nu
sius piliečius.

Konservatorių klase egois
tiškai laikosi jos labui suda
rytų privilegijų. Bažnyčia vie
šai stoja poliiikon dykaduo
nių pusėje ir visur organizuo
jama fašistų būriai. Bet kai
riosios organizacijos tveria sa
vo konfederacijas. Viešai ra- 
šųma ir kalbama, kad Pietų 
Amerika yra didelių atmainų 
išvakarėse. Konservatoriams 
niekur nesiseka. Pavyzdžiui, 
Argentinos Vįdaus Laisvės Pa
skola susilaukė tikro frakaso; 
Neskolina nė darbininkai, nė 
vidurinė klcsa, nė kapitalistui 
Tokis Quiimcs alauš bravoras, 
kuris vieno meto laike uždirba 
nemažiau jiegu visa dabar val
džios traukiama paskola (pen
ki šimtai milijonų pezų), pas
kolos bonų tenupirko tik už 
penkis milijonus pezų, Padė
tis neaiški.

Argentinos Socialistų Parti
jos organas “La Vanguardia?’ 
komentuodamas Chile revoliu
ciją, rašo:

“Čia, Argentinoje, taipgi cg-i 
zistuoja konservatorių klase, 
šiandien labiau reakcionieriš 
ka, negu kuomet nors. Čia tai
pgi egzistuoja tūkstančiai dar
bininkų, kurie nustumti skur
do bedugnėn) kurie vaikščioja 
iš vietos į vietą vos pakeldami 
savo tragediją, savo locnojc 
šalyje. Tai yra dėl to, kad 

> musų Argentinos padandūje 
šimtai tūkstančių ir milijonui 

, hektarų žemės priklauso vie- 
į nai šeimynai, o nuolankiam 
. ir vargo prislėgtam darbinin

kui nėra vietos pasistatyti pa
stogę savo vaikams. Taipgi 
čia, kaip ir Chilėj, yra alkana 
ir vilties nustojusi darbininkų 
mašė, kuriai kuoskubiausia 
reikalinga suteikti darbo gali
mybe, kad galėtų patenkint 
fundamentalius žmogaus gyve
nimo Reikalavimus.”

Tai šitos yra problemos, ku
rios reikalingos juoskubiau-

B. K. Algimantas
Cliiles Revoliucijos 

Atbalsiai Pietų
■

Amerikoje

Ha. Be to veUte eutenplatl 
♦8. trt korinoB raUte ane»plrk- 
U piHUnaitea ar M 
LambfM Pbamacal Oo.

LiSTERINE
TOOTHPASTE

Lietuviškų tavorščių išdir- 
bystė labai sunkiai nukentėjo. 
Ar tai šita depresija, ar Mask
vos artavojimo departamentas 
kaltas —: nežinia.

Mat, komunistų išdirbystė 
tai kaip Fordo dalys. Fordas 
irgi, kada išdirba autų dalis 
(parts), tai į tam tikras arta- 
vonės saliušinas (skiedinius) 
kiša, kad jos butų tvirtos ir 
laikytų, tam tikrą laiką. Taip 
ir lietuviškus komisarus dirba 
Bimba ir Andrulis.

Pernai rudenį jie buvo iš
siuntę į Maskvą viso apie 14 
lietuviškų komunistų užarta- 
voti ir padaryti juos tvirtais, 
kad jie galėtų laikytis tam 
tikrą laiką. Bet ne visi išėjo 
gierai. DaUg skriapų pasidarė. 
Faklinai, tik vienas Mizara iš
ėjo kiek geriau.

Su Mizara dalykas yra to
kis, kaip su budclninku laik
rodžiu: kada jį užsuka, tai jis 
bai’ška ir barška. Bet 9 sugrį
žę į Detroitą, tai visai nebar
ška. Reiškia, iš 10-ties išėjo 
tik vienas geras, o kiti ne ko-

17 dieną ši 
bes agentai 
Rowlnnds 
torių bankams griauti.

Surado jo kambary (vieš
butyje) .duug dokutiifentų su
rištų sU Uio jo darbu. Row- 
tamls durbavešts šifoktų bū
du: “tapihęs” telefonų vįdaM 
ti’ pranešlhcjęs, ktid kuHė ttt- 
ri daugiau pinigų, banke, tai 
tegul atsiima, ba, bankas esą 
blogame stovyje.

Žmonės, patikėję puldavo 
pasiimti savo padėtus pini
gus. Tada bankas būdavęs 
priverstas užsidaryti. Ir pfa- 
pUldavo žmonių sudėti pini
gai. Tai vis “gerieji” darbai 
komunistų, kurie šaukia, kad 
jie yra darbininkų išvaduoto-

LISTERINE 
relieves

BQR|E THROAT
LhnHHe beveik mome (aliai 
užmuša eutinčiąs bendrumo 
šu paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę,'kada bakterijos ją su- 
akaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga nf- 
prHtidinrt šagiu. At»argUs 
Studijavimas 102 žmonių lai- 

;» 2Ml žlernot mlnešių ša- 
radE k4d tie, kutie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tėslrgb šaičiaiš, tūrėjo % 
triUfipiuniitš it U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Laūibert Pbarmacal Co., Ėr. 
Lduis, M6.

Visko po biskį
Oras gražus, šią vasarą 

užtektinai lietaus* Derlius 
neblogas. Teko būti pas kelio- 
liką lietuviškų ūkininkų. Vis
kas gražiui Atrodo, žinoma, 
ūkininkai skundžiasi, kad ne
turi kur padėti daržovių, kad 
marketaj pilni visokiu reik
menų.

Bet miestų gyventojai netu
ri pinigų reikmenims pirktis, 
nors daug reikmenų, galima 
sakyti, pusdykiai parduodama. 
Matote, šalies užsilaikymas 
priklauso nuo alginio darbinin
ko: jeigu jis sustoja dirbęs, 
tai ir visi kiti šulies dalykai 
sustoja judėję.

ta nelabąja priežastimi 
kapitalistų godumas, it 

jie lygiai yra kalti dėl 
baisios bedarbės, kurią

Defooįto aplelinkėj ir pačia
me niieste daromu kratos. 
Ieško nelegaliai įėjusių žmo
nių ir raketierų. Suareštavo 
jau apie 50(1 asmenų, baugu
mą paleido, kai ištyrė jų tei
singumą. <

Tai beveik ir yra 
Jie darbininkus išva 
pinigų “vergijos” ir 
skurde.

14 dieną rugpiučio bus drau
giškas išvažiavimas LSS. 116 
kuopos Barkausko ukėje, šalia 
New Boston.

Visi žino tą ūkį. Tai yra 
graži vieta laikui praleisti ir 
gardžių pietų pavalgyti, o 
taipgi pasikalbėti apie ateinan
čius prezidento rinkimus.

Prašome svečių atsilankyti 
kuo daugiausia. Busite visi 
priimti. BilĮctUs nįčgink'ifo įši- 
gyti iš anksto. Bilietuose yra 
aiškiai pasakyta kas. bus ir 
kelrodis pažymėtas.

[A:ihę4». B A. Thbtp]-

'/Illinois universiteto profeso 
rius Thomas Arkle Clark, ku 
ris -mirė nuo vėžio ligos. Sn 
laukė 70 metų amžiaUs.

(Acūii-P) 0 A.
- kabderio Von jPapėtio ru-

ktirie po puškutįnių Įvykių Vbjkfotijota) buvo 
apsMUgoti kulkosvaidžiais;

mliiavo; VUiitatlįę pilietinę tei
sę tu^jo skutsti.

ikj 1020 motų UhiUj vtašpą- 
tavo oligarchija. NA- materia
li ii) ne dvasiniu ltauriie$ gerbū
viu niekas hesirupino. Ponams 
— viskas 
Valdžioje 
žmogaus, kuris butų rūpinęsis 
masių gerpye.

Įėjęs valdžion Alęsšąiidfj pa- 
situpino pakeisti nekuriuos įs
tatymus, taleįdo darbo įstaty
mus ir i x J" / 
į dirbančių masių 
pagerinimą,. 
pasirodė 
Chilės konsei'yatonams, ir jie 
pradėjo prieš jį savo akciją. 
Neužilgio Alessdndri įvesti pa
tvarkymai tapo brutališkai sU- 
teremti reakįioiiiferių pastatytų 
kruvinuoju IbAilėZ) kurio dik
tatūra ilgą laiką terorizavo 
Chile respubliką. Diktatoriui 
pabėgus, šalį valdė prezidentai 
Montero, taipgi ne dirbančios 
klases, bet kapitalistų draugas. 
Kada Davila, Gfove ir' kiti re
voliucinę valdžią ^sudariusieji 
vyrai paskelbė Socialistinę Res
publiką, Monterį) aeroplanu iš
lėkė Argentinoj; • ,

Montero netikį,, Chilės nau
jos valdžios . ^oęįalistiškumu. 
Netiki taipgi nękurie. Argenti-
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į groserį, bet Gau

ja sapną 
tuvių gyvenime, o diegia die
gus naujos tvarkos. Tyliai už
kloja Ktizys miegantį Miką ir 
pats greta jo atsigula. Ilgai

Žemdirbystės 
i Departamentas

1839 m. Kongresas pirmą sy
kį paskyrė pinigų pagerinti 
žemdirbystę Suv. Valstijose, 
paskyrė apie tūkstantį dolerių. 
Šiandien, Žemdirbystės Depar
tamentas samdd -štabą iš virš 
20,009 vyrų ir moterų, ir pini
gų išleidžia suvirš 40 milionų 
dolerių

senosios
— bus

kančių, 
galingą 

jėgą, tai išrautų visas piktžo
les iš lietuvių gyvenimo, iš
rautų neteisybės diegus ir iš 
visos žmonijos. Ne, Mikas to 
padaryti negali, Mikas silp
nas, bet Mikas gyvena pasku- 
tinia vilčia, kad ateis diena — 
blogas prasmegs, o teisybė už
viešpataus netik lietuviuose, 
bet ir visoje žmonijoje.

jau muša dvyliką 
) dar senelis Mikas 
apie moralį lielu- 

Kazys klau-

Užrnigo Mikas, dar nebaigęs 
savo pasakojimo apie Cbica- 
gos lietuvius, apie esamas jų 
ydas. ' Mikas miega,' giliai al
suodamas, gal būt jis sapnuo- 

naikina blogą lie-

Skaudžiunų Jonas bene bus 
vienas iš musų parapijonų pa
vyzdingiausias savo bizniu. Jo 
karčiamoje galima rasti būrį 
gana padorių žmonių, tai įvai
rių apdraudos kompanijų agen
tai. Sakoma, kad jis daugiau
sia darąs biznį iš agentų — jis 
duodąs uždirbti agentams, o 
agentai jam. Sakoma, agentas 
suradęs menkos sveikatos lie
tuvį arba dikčiai mylintį ger
ti, o ypačiai singelį. Tuoj duo
da žinią p. Skaudžiunui, kad 
tai geras prospektas apmau
dai. Skaudžiunas apsižiūri, pa- 
planųoja; jeigu atranda, kad 
prospektas yra geras, apsimo
ka pinigus investuoti, jį ap
draudžia. Visi draugai agentai, 
tarsi kokie varnai, gauna po 
kąsnį, žinoma, p. Skaudžiunas 
yra bajoriškos kilmės žmogus,

Suv. Valstijos yra žemdir
biška šalis. Apie trečia dalis 
jos gyventojų užsiima žemdir
byste ir didelis nuošimtis kitų 
užsiima pergabenimu, parda
vimu ir 11, žemdirbiškų pro
duktų, Todėl Žemdirbystės 
Departamentas arčiau pasie
kia Suv. Valstijų gyventojus, 
negu bile kitas valdžios depar
tamentas. * * y*

NOVA TUIUK A 
.. TOOiC VT . ?

narni, sustabdo tolesnį 
vinėjimą ir į teismą 
pardavėją, šitas Biuras 
goja ūkininkus — ir 
žmones

naikina jo javus ir medžius. 
Kiekvienas ūkininkas gali 
jiems parašyti ir jie pagelbės 
jam išnaikinti tuos insektus.

The Bureau of Markets (Tur
gaviečių Biuras) pasako ūki
ninkams per leidinius ir kas
dieninius raportus, kur jie ge
riausia gali parduoti savo pro
duktus ir kiek 
gauti.

The Bureau 
ates (Javu

LFFT A HAHKEBtCHlEF 
"THEIR PEFLFUfrAB 

v ou rr v. y zgfet""

kviečiami yra parašyti į šitą 
biurą.

The Bureau of Chemistry 
(Chemijos Biuras) analizuoja 
trąšas, valgį, žmogaus ir gy
vulių vaistus, ir 11., kurie tik 
parduodama ir, jeigu jie iš
randa, jog netokie, koki garsi- 

parda- 
šaukia 
apsau- 
miestų 

nuo apgavikų. Jeigu 
nori žinoti ar bile trąša, valgis, 
vaistai, gyduolės ir tt. atneša 
gero, tai parašyk šitam biurui 
ir sužinosi.

Žemdirbystės Departamen
tas turi savo eentralinį ofisą 
Washingtone, bet jo darbinin
kai randasi kiekvienoje vals
tijoje Suv. Valstijose ir per jų 
teisingą pagelbą ūkininkai iš
simokina kaip geriausia atlik
ti savo darbą ir kaip už jį gau
ti daugiausia pinigų. —FLIS.

apart daugelio mili
onų, kuriuos departamentas 
praleidžia leidimui įvairioms 
valstijoms dėl Inidavojimo ge
resnių kelių.

Žemdirbystės Departamen
tas atlieka savo svarbų darbą 
per 16 biurų, kiekvienas kurių 
teikia kuo geriausią pagelbą 
kiekvienam ūkininkui šioje ša
lyje su patarimais dykai. Laiš
kas, pasiųstas į Biurą 
greitai atsakytas.

The Bureau of Publications, 
(Išleidimų Biuras) atspausdi
na ir išdalina tūkstančius nau
dingų knygų ūkininkams ir sa
vaitinius bei mėnesinius uki- 
ninkystės žurnalus. Ūkininko 
ir jo paties žingeidus užklau
simai apkalbama “Farmer’s 
Bulletin”, kurių apie 1,200 iš
leista. Nauji numeriai išlei
džiama kas savaitę. Vertėtų 
kiekvienam ūkininkui turėti 
visus “Farmer’s .Bulletin’’, ku
rie aprašo apie jo ypatingą 
dalį ukininkystęs. Rašant į 
biurą galima gauti sąrašą knv- 
gų, kurias dykai prisiunčiama 
ir potam užsakyti bile knygas 
jis nori. Jam knygos dykai bus 
prisiųstos.

The Bureau of Animal In
dus! ry (Gyvulių 
Biuras) . apima visus naminių 
gyvulių klausinius, prižiūri į- 
vedimą geresnių auginimui gy
vulių, išnaikinimą gyvulių li
gų, pienininkystę ir peržiūrėji
mą mėsų ir skerdyklų ir tt. ir 
atsakinės bile klausimus apie 
naminius gyvulius.

The Bureau of Plaut Indus- 
trij (Augalų Pramonės Biuras) 
didžiai pagelbėjo, ūkininkams, 
įvedant naujus ir geresnius au
galus ir sėklas. To biuro žino
vai randa koki augalai ir ja
vai geriausia auga įvairiose 
šalies dalyse. Išsiunčia žmo
nes į kitus kraštus ieškoti gru
dų, daržovių, žolių, -vaisių ir 
tt., kurie čion gali būti nau
dingi; gauna naujų augalų, 
bando sėklas, kurias parduo
da ūkininkams, ir žino kaip 
gydyti ar sustabdyti pavojin
gas augalams ligas. :

šitas biuras išrenka sėklas, 
kurias Kongresas kas met iš
dalina ūkininkams, idant įves
ti naujas ir geresnes augalų 
rųšis. Kiekvienas iš 435 Kon
greso atstovų gauna 20,000 pa- 
kietų sėklų išdalinti jo apielin- 
kės ūkininkams. Sėklos yra iš
rinktos sulig reikalavimu į- 
vairių apielinkių, kur jos ge
riausia auga ir tinka tos vietos 
klimatui ir žemei. Jeigu negau
ni tavo dalį, parašyk i 
Kongreso atstovui ir1 tuoj 
lauksi. Tik jam pranešk ko no
ri, ar kvietkų Sėklų, ?£r daržo
vių sėklų. '

The Bureau of Soils (Žemės 
Biuras), turi žmonių, kurie 
važinėja per visą šalį ištirinė- 
dami žemę ir išleidžia žemla- 
pius, kurie parodo kokia ir 
kur žemė randasi, šitas biuras 
nori rasti naujas trąšų medžia
gos šaltinius Suv. Valstijose, 
kaip tai, potašių iš jurų auga
lų ir azoto iš oro. Jeigu turi 
kokios bėdos su žeme, parašyk 
jiems,
The Bureau o f Entomology 
(Entimologijos arba Vabalų 
Biuras) teikia pagelbą ūkinin
kams surasti budus išnaikinti 
blėdingus insektus,

kuomet 
kuomet šalna už- 
audras ir vandens 
CaliforDijos ęitri- 

už 14,000,000 
apsaugoti tik 

iš šito biuro, 
raportai tele

grafu išsiunčiama kiekvienam 
laikraščiui ir kiekvienam paš
tui Suv. Valstijose. Biuras gau
na savo informacijas nuo šim
tų meteorologiškų įstaigų iš 
kitu saliu, net iš Grecnland.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Patent Attorney * * 

43-A Securlty Sa«lnr« 4 CenmercUI - 
Bank Bulldlni

CDirectly aerooa ttreet Irom Patcnt Office) 
VVASIIINGTON. D. C.

DYKAI 
KNYOELA

Record of In- 
_____ Nieko neimant 
n* InformaeijnH ką daryti. 8n«l- 
ruJInMjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas. ataarriiH. rupeatinpia 
fornavimna.

Well, aš nežinau, Kazy, 
tokį biznį pavadinti, bet visgi

- ar ne? Tiesa,
biznis dar kiek

dar mislijo Kazys,-pirm negu 
ga 1 ė j o užm i gt i; * * k a d n ed a ug 
yra^kiu kilt ašinių, ^ero ve
lijančių feįhls lpil|ft|sji apaštalų, 
kokis yra Mikas.

The Bureau o f Biological 
Survey (Biologiškas Ištyrinėji
mo Biuras) prižiūri .visą dar
bą, kuris liečia Taukinius pau
kščius ir laukinius gyvulius. 
Apsaugoja visus, kurie nau
dingi ar atneša kokio gero ūki
ninkams ir bando išnaikinti 
tuos, kurie išnaikina jo javus 
arba net ir gyvulius. Tose vals
tijose, kur yra vilkų, laukinių 
šunų ir kitų laukinių gyvulių, 
biuras samdo medžiotojus už
mušti juos. Biuras turi daug 
vyrų, kurie tik užmuša lauki
nius šunis ir žemines voveres, 
idant milijonai akrų žemės 
galėtų būti vartojami žemdir
bystei.

Eores! Bureau (Girių Biu
ras) prižiūri tautiškas girias 
ir bando apsaugoti ir užlaiky
ti musų girias ateičiai, prote
guodamas tokią girių sistemą, 
kuri gyvuoja Europoje. Rasda
mi naujus budus naudoti me
dį, kuris iki šiol eikvojamas, 
Jeigu musų girios išnyktų, tas 
permainytų klimatą ir blėdin- 
gai atsilieptų į žemdirbystę 
Amerikoje. •

Jeigu ūkininkas atveža savo 
javus į turgavietę, tai turi tu
rėti gerus , kelius važinėti. Del 
to tikslo Bureau of Public 
Boads (Viešų Kelių Biuras) 
bendrai dirba su valstijomis 
pagerinti kelius. Šitas biuras 
išleidžia fondą iš kelių šimtų 
milionų dolerių, kuriuos Kon
gresas paskyria dėl budavoji- 
mo gerų kelių.

The Office of Farm Mana
gement (Ūkių Vedimo Biuras) 
studijuoja ūkininkų ekonomiš
kas problemas, kad sumažinti 
kainas ir padidinti pelną. Jis 
išleidžia tą informaciją kny
gose, kurias ūkininkas gali dy
kai gauti. Visi ūkininkai, ku
rie tik turi kokių klausimų,

yra biznis 
Škaudžiunų 
yra panašus į karčiamą, Ne 
mokšų
rilių ir Selsmanienės, tai nei 
šis nei tas. Nieko nesakyčiau 
apie biznius
įsigali, tokį užsideda. Tai pri
vatus reikalas. Bet kad tie 
neva bizniai daro gėdą lietu
viams, žemina lietuvių vardą, 
tai tas man senam perdaug 
įskaudžia. \ ,

Pavyzdžiui, p-ia Salsinąmenė 
praeitą subatvakarį su buriu 
jaunų lietuvaičių,.(ir kelidlika 
keistų vyriškų ,.typų’ buyę .areš
tuota. Ir tai jau ne pirmas 
miotikis. (Pas 'Gauriffų "Petrą 
policija praeitą, mėnesį dvi 
kratas darė, užtikusi vogtų 
daiktų; jis pats ir koks ten 
airis sulaikyti. Na, o tas Ne
mokšų Juozas buvo užkluptas 
falšyvų pinigų dirbime. Jis da
bar po kaucija, greitu laiku 
bus teismas.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim; krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį mejų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakrė. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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rutSa “How to Ob- 
taln • Patent" f 
vmtlon” formoi.

of Crop Estim- 
Apiprekiavinio 

Biuras) kas savaitę renka in
formacijas nuo ūkininkų kiek
vienoje šalyje ir miesto aps
krityje nuo laiko, kudmet ja
vai pasodinti, kol reikia piauti 
ir išleidžia mėnesinius rapor
tus, kurie parodo, kaip javai 
auga ir kokia joms viltis. To
kiu bildu ūkininkai žino, kiek 
gaus už savo javus ir speku- 
liatoriai juos negali išnaudoti.

The Weather Bureau (Oro 
Biuras) kasdien- pasako ūki
ninkui koks bus oras sekančią 
dieną, idant jis galėtų sutvar
kyti savo darbą sulig oru. Iš 
anksto jam praneša 
bus šalta, 
puls, apie 
išsiliejimus 
nu apielinkėse 
dolerių vaisiai 
per perspėjimą 
Kasdieniai oro

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD^f«B 
arti St. Loui« Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanoe, lietaus ir druskos vanos, 
i swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

serodomis iki 7 v. v.

laukti. Aš senas, bet tikiu, 
nauja draugija, kuri bus pa
grįsta teisybe ir lygybe — ji 
išlygins visas ydas buvusias 
senojoje draugijoje. Kaip aš 
norėčiau susilaukti tokių lai
kų, kad lietuvis lietuvį mylė
tų ir gerbtų, kad viens ant
ram gyvenime kojos nekištų, 
spąstų nepintų, iš tavo nelai
mes ir mirties sau turtų nesi- 
krautų.

Naktis 
valandą, 
pasakoja 
vių pakrikimą 
sės ir galvą lingavo pritarda
mas Miko pasakojimams. Ka
zys buvo daug jaunesnis, svei
kesnis, dar jam rūpėjo šeimy
nos padėtis, vaikų į mokslą 
leidimas, o tų, kurie jau į 
svietą išėję — jų pasisekimu. 
Mikas viengungis, baigia sa
vo dienas rūpindamasis apie 
visą žmoniją, apie lietuvius, 
daugiausia apie savo tautos 
žmones. Jis myli žmoniją, 
nori, kad žmonija nekęstų 
vargo, skurdo, butų laimin
ga. Mikas myli labiausia sa- 

nori,kad 
visi lietuviai bendrai darbuo
tųsi savo tautos ir podraug 
visos žmonijos labui. Mikas 
myli, Chicagos lietuvius, jis su 
jais giliai suaugęs laike ketu
rių dešimčių penkių metų čia 
begyvendamas.. Nori;'kad vi
si lietuviai gyventų kaip bro
liai - vieni kitų neskriaustų, 
vieni antriems prigelbėtų, vie
ni kitus mylėtų. Bet ’ Mikui 
skauda širdį, ka<,l jis mato 
lietuvių moralį Sugedimą, ne
apykantą, apgaudinėjimą, pa-

taip sakant, jo akys ne kiaulės. 
Jeigu prospektas neilgai gy
vena, p. Skaudžiunui mažiau 
reikia apdraudos kompanijai 
sumokėti pinigų už naujį pro
spektą, tai apdraudos agentas, 
kuris tokį prospektą suratdo, 
gauna magaryčioms penkde- 
šimtę, o kai kada ir šimtelką. 
Agentai yra tokiam gerašir- 
džiui dėkingi, ieško daugiau 
prospektų, o p. Skaudžiunui 
šimtelką išmesti nieko nereiš
kia: apdraudos kompanijos
jam sumoka kelioliką tūkstan
čių. Agentas, gavęs prezentą, 
juk irgi ne kiaulė — pusę ar 
daugiau gautos sumos p. Skau- 
džiuno karčiamoje pragurkš- 
noja.

Taip tai gyvuoja, Kazy, mu
sų pažįstami, musų parapijo- 
nai, Tiesa, ne visi tokiais biz
niais verčiasi. Didesnė jų da
lis skurdo pelės, depresija 
skaudžiai po savo letena juos 
prispaudusi laiko 
čia nė nekalbu - 
žmones nėra kas kalbėti. Jie 
savo darbu, savo prakaitu už
sidirba duoną — jie teisingi. 
Nelaukia nei tavo, nei mano 
mirties.

Netikėjau, Kazy, kad lietu
viai šitaip galėtų sugesti. 
Rodosi, tu ir aš dirbome visi, 
kad lietuviai pakiltų kultū
riniai, apsišviestų. Tas dali
nai pasiekta. Šiandie lietu
vių negalima lyginti prie tų 
tamsunėlių, kurie 40 metų at
gal čia imigravo. Tada lie
tuviai buvo tamsus, bet jie 
buvo teisingi, buvo nuoširdus. 
Atsimeni, Kazy, pats kiek lie
tuvių pramokinau skaityti, 
rašyti, kiek tu ir aš dėjome 
vargo, kad įsukus juos į ge
resnį darbą, įrašius į draugi
jas, įpiršus jiems bent kurią 
knygelę pasiskaityti, pasila- 
vinti. Malonu tas laikas pri
siminti, kad prasilavinęs skai
tyti lietuvis spausdavo dešįnę, 
dėkavodamas,- jogei jį supa
žindinai su šviesa. Buvo tik- ». • » 
rai draugiškas rankos spau
dimas, jautei net pusą širdies, 
kuris, spaudžįpnt ranką, jam 
lįru^^^ębpĮą^ i . - J

Dabar rangos spaudimai 
turi jau kitą reikšmę, negu 
tada. Tankiaį su šipsena vei
de spaudžia tau ranką vien 
tuo sumetimu, kad patyrus 
tavo sveikatos stovį — kaip il
gai gyvensi, ,ąr pefyutų vertą 
tave apdrausti/ kad už tavo 
kailį gavus kelioliką šimtų ar 
tukstančiįis. Sakau tau, Ka
zy, kad aŠ nieko daugiau neb- 
matau, kaip vien lietuvių ge
dimą, doros puvimą. Aš se
nas ir skaudžiai nusivylęs. 
Naujų kelių, naujų vaistų gę
stančiam , kųnui neįstengsiu 
surasti. - Nematau galimybių 
tą viską taisyti, bet tikiu, 
kad ateis diena, patekės sau
lutė, ir lietuvių moralė pas
veiks. Nauja,, gadynė, doros, 
meilės ir teisybės gadynė,* 
anksčiau ar vėliau turės už
viešpatauti. Mano mokytojai 
aiškino seniau ir dabar, kad 
sugedusi draugija bus išgydy
ta tiktai tada, kada pasaulyje 
užviešpataus naują tvarka. 
Gal būt jie sakė ir sako tei
sybę, kad nauja draugija, ku
ri susibudavos ant 
draugijos griuvėsių 
sveika draugija. Bet nebetu 
riu vilties aš jau tų dienų su-

Ilgų metų patyrimas duoda n^ums galim^bės pigiai ir saugiai pasiusti 
lusą pinkus paštu ir tžėgranfca tairuninkaujant yi’eaai saugiausių 
Batikų Lietuvoje.

.1 . i -s
Mes taipgi pasiunČiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadon, Argentinon ir i kitus kraitus, '

PINIGŲ KURSĄ IK BLANKAS IŠBUSIME ANT PAREiKAIiAVIMp
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ŽADA ORGANIZUOTI “PILKMARŠKINIUS”

Bonų maršuotojų vadas, Walter W. Waters, žada- 
organizuoti buvusius kareivius ir jų simpatizatorius į 
“khaki shirt” (pilkmarškinių) burius. To judėjimo tik
slas busiąs atimti Jungtinių Valstijų valdžią iš pini-, 
guočių rankų.

“Žmonės buvo apgaudinėjami Wall-stryčio tar
no, kuris sėdi Baltajam Name”, pareiškė Waters. 
“Jisai ir jo pakalikai ir toliaus apgaudinės žmones, 
kol žmonės nestos ginti save ir tuo ginklu, kurj 
jiems duoda įstatymas —balsavimu — neiššluos vi
sų, kurių reikalai nėra žmonių reikalai.” 5
Šildydamas savo pasekėjams dėvėti tam tikros var

sos marškinius, veteranų vadas nori pamėgdžioti Ita
lijos ir Vokietijos fašistus. Dalinai jisai 
idėjinį radikalizmą, kuomet jisai skelbia 
guočiams”. Reikia žinoti, kad fašizmas 
lūšių kapitalizmo šalininkų sąjūdis.

Bet ant minių nusivylimo negalima
nuosakų ekonominių ir politinių reikalavimų programą. 
Minias, kurios neapkenčia kapitalistų šunybių, bet ne
supranta kapitalizmo sistemos, tie patys kapitalistai 
labai lengvai pasigauna į savo tinklą ir paverčia savo 
politikos įnagiu. Taip šiandie yra su Vokietijos hitle
rininkų judėjimu.

Mes abejojame, ar karo veteranams pasiseks Ame
rikoje sukurti ką nors panašaus savo didumu į fašistų 
partijas Europoje. Jų pastangos butų vaisingesnės, jei-; 
gu jie stotų remti kurią nors gyvuojančių anti-kapita-’ 
lietinių partijų. Iš tokių partijų rimtą programą turi 
tik socialistai.

priima ir jų 
kovą “pini- 
yra nusivy-

pabudavoti

stų Partijos manifestą, kvie
čiantį prie visuotino strei
ko. Dabar prasidės genera- 
lis puolimas prieš visas re
voliucines darbininkų kle- 
sos organizacijas. Tarpe 
Eberto ir Hindcrburgo ilga 
metų eilė. Socialistai kovo
jo už išlaikymą buržuazinės 
(! — “.V.” Bed.). demokra
tijos. Atsisakydami nuo re
voliucijos ir slopindami re
voliucines spėkas, jie užau
gino buržuazijai ragus ir, 
dabar tais ragais itindcr- 
burgas-Papenas juos 
bado.”
Musų pruseikiniai 

mėgsta tą posakį apie 
rą” ir kartoja jį 
nors jie taiko jį visai ne ten, 
kur reikia. Bet tiek to su jų 
retorika. Pažvelgsime į svar
besnį dalyką.

Anot “N. Gadynės”, Vokieti
jos socialdemokratai nusidėjo/ 
kovodami *‘už išlaikymą bur
žuazines demokratijos**. Vadi
nasi, demokratija yra “buržu
azine”. Bet jeigu demokrati
ja yra buržuazinė, tai kodėl 
buržuazija atstatė prieš ją 
“ragus” ir ją griauja?

“Sklokininkų” organas, ma
tyt, barška tuos žodžius apie 
“buŽuazinę demokratiją”, kaip 
davatka “Sveikamariją”, ir vi-, 
sai nepagalvoja, ką jie reiš-’ 
kia. Demokratija juk yra ne
kas kita, kaip žmonių valdžia. 
Bet argi buržuazija nori žmo-i 
ttių valdžios? Ji nori pati 
žmones valdyti, o ne kad 
žmonės valdytų ją. Tai juk: 
yra aišku, ir įvykiai Vokieti-, 
joje šitą tiesą pilniausiai pa
tvirtina. ,

Buržuazija iš būdos gali to-: 
leruoli (pakęsti) demokrati
ją, bet ji jos negeidžia, ir kaip 
tik ji turi progos, ji ją panai
kina. Buržuazija pahaAdno 
demokratiją Italijoje, ji pa
naikino ją Vengrijoje, Lenki
joje, Lietuvoje. Ji stengiasi ją 
dabar sunaikinti Ir Vokietijo
je. Bet “N. Gadynė” y ištiek 
tvirtitina, kad demokratija tai 
“buržuazinis” dalykas! . ,

pačius

labai 
“mau- 

nuolatos,

- Jubalo Radža,
ĮAcmc-r

New York.
turtingas Himalajų kalnų, val
stybėlės Jubal valdovas, kuris 
vieši New Yorkc.

j uodži ausi ai reakci j a i Vokieti-. 
joje? j

Aišku: ne tie, kurie demo
kratinę respubliką gynė, bet 
tie, kurie ją yriąvS. Ją griau-« 
darni, komunistui nėrė kilpą 
ant kaklo ir sau!

socialdemokratinius 
imperialistinio karo

irmadiems, Rugp. 1, 193:

pa-

už
kelia ir

niunistai bando šaukti gene- 
ralį streiką prieš tokį jų 
silęčsiniiną.

Kas gi čia dabar įvyko?
Tie, kurie ėjo Pruseikos 

girtu “revoliuciniu
kovojo prieš demokratiją, da
bar nori ją išgelbėti! O bur
žuazija, kuriai, anot Prusei
kos, demokratija turėtų rū
pėti, kaip tikras savo kūdi
kis, ją smaugia!

Na, ar tai nerodo, kad tuo 
obalsiu apie “buržuazinę de
mokratiją” komunistai tapo 
taip suklaidinti, jogei visa jų 
^revoliucinė kova” išėjo ar
šiausiųjų proletariato neprie
telių naudai?

REAKUIJOS TARNAI PO 
“REVOLIUCIJOS” SKRAISTE

Jie neva darė revoliuciją, o; 
tikrumoje jie griovė tą dar
bą, kurį revoliucija buvo at-. 
likusi. Per 13 metų nuo to 
laiko, kai buvo nuverstas kai
zeris ir .paskelbta respublika, 
komunistai .sabotažo vo viską, 
kas galėjo tą naują tvarką 
sutvirtinti, ir darė viską, kas 
galėjo jai pakenkti.. Jie boi
kotavo rinkimus į Nacionalį 
Susirinkimą (steigiamąjį sei-

PASTABOS
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“Laisvė” No. 134 rašo: Nuo 
Mooverio iki Grecn’o, nuo 
Roosevclto iki Norman Tfro- 
maso kapitalistai ir jų agen
tai yra susivieniję prieš dar-' 
bininkus. '

Nelaimingus savo skaityto-’ 
jus “Laisvė” mulkina visu 
frontu. Kas tik skaito laikraš
čius, tas gerai Žino, kad so
cialistas Nonnan Thomas bu
vo nuvažiavęs pas buvusius' 
karo veteranus į Washingto-' 
ną ir ragino eks-kareivius su
sidėti su bedarbiais ir kovoti 
Už Valstybinę apdratidą nuo 
nedarbo, „i

“Laisvė” No. 143 bėdavojo,1 
buk Vokietijos fašistai suvylęi 
komunistus. Girdi, Prūsijos' 
seime komunistai padavė pa-’ 
siūlymą, kad Vokietija susto
tų mokėjusi karo skolas, ku
rių reikalauja Young ir Da- 
vves’o pianas. Hitlerininkai 
betgi susilaikę nuo balsavimo 
ir pasirodę veidmainiais.

Daubaras iš Maskvos “Lais
vei” rašo: Mes, proletarai, at-’ 
mokėsime renegatams už jų: 
darbus, kurie trukdo musų 
socialistinei statybai1 ir pa
saulio proletariato laimėji
mui.

Daubaras Maskvoj sėdėda
mas jau griežia dantį atsimo
kėti Pruscikai ir kitiems.

brutarškiausius algų kapoji
mus; jie atvirai stoja kaip 
streiklaužiai; išvykite parda- 
vikiškus 
vadus,
rengėjų agentus!

Matyti, visų šalių komunis
tų partijų vadai eilinius savo 
narius laiko visai kvailais 
žmonėmis, kuomet tauzija to
kius niekus, buk Socialistų

Internacionalas ir Amsterda
mo Darbo Unijų Internacio
nalai ^nukapojo viso pasaulio 
darbininkams algas. Komu
nistiškai protaujant išeina 
taip: Socialistų Internaciona
las ir Amsterdamo Darbo U- 
nijų Internacionalas esą du 
fabrikantų susivienijimai... 
Ačiū komunistams už jų kvai
lumą. — Marksistas.

BfcAM STOKER
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Vengrijos karo teismas pasmerkė mirčiai du komu
nistų agitatorių, ir už keleto valandų tas sprendimas 
buvo įvykintas* Emmerich Saliai ir Atexander Fuei’st 
tapo pakarti.

Vienintelis nužudytųjų agitatorių.“nusidėjimas” bu
vo tas, kad juodu priklausė nelegalei komunistų parti
jai. Vengrijos “teisingumo” akyse komunizmas yra 
jnirčia baudžiamas nusikaltimas — dėlto, kad komunis
tų programas reikalauja valdžios nuvertimo ir gyvuo
jančios ekonominės sistemos panaikinimo.

Sulig Vengrijos įstatymais, nėra reikalo įrodyti, kad 
komunistas atliko arba bandė atlikti nusikalstamą dar
bą; pakanka to, kad jisai tiki į partijos programą, ku
ris numato priešingą valstybei veikimą, žmogus, vadi
nai yra baudžiamas ne už jo darbus, bet už jo įsiti
kinimus.

Tokio pat principo laikosi ir sovietų Rusija, tik šian
die jisai tenai nėra taip žiauriai vykinamas, kaip Ven
grijoje. Jeigu Stalino žvalgybininkai sugauna žmogų; 
priklausantį socialistų partijai arba kuriai kitai uždrau
stai politinei organizacijai (o Rusijoje visos partijos yra 
uždraustos, išimant valdžios partiją), tai jisai eina į ka
torgą arba ištrėmimą .

Bolševikai sako, kad tai esą reikalinga revoliucijos 
apgynimui nuo ‘‘kontr-revoliucionierių”. O tuo tarpu 
Vengrijos diktatoriai teisina savo sistemą tuo, kad rei
kią, girdi, ginti esamą tvarką. Kaip matome, ta pati 
priemonė yra vartojama dviem .griežtai priešingiem, 
tikslam.

Bet ar jie, iš tiesų, priešingi kits kitam? Pasaka 
apie “gynimą esamos tvarkos” ir apie “gynimą re volių-: 
ei jos” yra tik “kamufliažas”! Tikrumoje “legalią” te-;
toras visuomet yra įrankis valdžios apsigynimui nuo 
Žmeftią. Kam pirmiausai rupi apginti savo galią, tas 
teisingumo nepaiso 
r .-./įį ■ ... .. į. r
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’ DEMO
KRATIJA”

Kalbėdmia apie Vokietijos 
reakcininkų žygius prieš so- 
cialdemokratus, kom. opozici- 
ninkų ^Nauj. Gadynė” rašo:

Kodėl ji taip atbulai Vąšo, 
Nepaisydama nei logikos, taėi! 
jos pačios paduodamų faktų?- 
Todėl, kad taip pareiškė LeJii-1 
nas, kuris Rusijos revoliucijos 
metu iš demokratijos gynėjo} 
persivertė į “pučistą” ir žmo
nių laisvės priešą. šventam- 
“leninizmo” rašte taip pasa
kyta, todėl Pruscika ir tiki, 
kad taip turi būti.

^Sklokininkų” vadas panei
gė visą darbininkų judėjimo 
istoriją Europoje. Nes — už' 
ką kovojo Rusijos darbinin-’ 
kai per keletą dešimčių metų,, 
iki tapo nušlttostas carizmas?: 
Ar ne už demokratiją? Ar 
nebuvo tos partijos vardas,- 
kuri vadovavo susipratUsiemš- 
derbinhikams toje kovoje, 
social-dem dkratai ?

Ar nesivadino taip pat ir su-1 
sipratusiųjų darbtninkų par-' 
tija Vokietijoje? <

Bet pagal “sklokininkų” iš
mintį išeina taip: iki involiu
cijos darbininkai kovbįjo už' 
demokratiją, stengdamiėsį iiuJ 
versti carizmą ir kaizerizmą, 
kuriuos gynė buržuazija -ir'jie 
gerai da’rč, taip elgdamiesi. 
Bet po revoliucijos darbinin
kai turėjo tą iškovotą demo
kratiją paspirti į šalį, 
netikusį “buržuazinį” 
tą!‘ Khdėngi Vokietijos socį- 
aidehiokratai Šitaip ri!eįpa>ielf 
ge/ bet priešingai —, iškovotą 
d^ihcktatiją stengėsi įtaikyti 

{ir sustiprinti, tai jie, Piusetkoą 
nuomoiie, “paruošė kelią |unį- 
keriams” ir suvaidino “uųaul 
4»o” rolę!

O komunistai, tai mat, 
“grieko” pepapildė, nes jie ne 
tik įnęgyijė mmokrąiiįbs, bėt 
prieŽ ją kovojo ir darė Revo
liuciją”, kurią nelabieji soci
aldemokratai “slopino*!.

-kaip 
šlamš-

• “Mes pasakysime: Mauras 
atliko savo darbą, Mauras 
gali eiti į spalius (tai “ąk:lo-> 
kininkai” tą pasako dž Vo-į 
kįeti jos atžagareivius! ’ 
“jv.” Red.). Jis paruošė 
kelią junkeriams ir junke
riai dabar viešpatoujja. Jie, 
visų pirmiausi, uždareivy*- 
riausią komunistų organą TačįaUs ' kodėl j^ukerJai 
‘Rote baline’, kaip tik tos šiaMto ginasi padaryti de- 
laikraštis paskelbė Komuni- -mokartijai galą, ir kodėl ko*

konstituciją respublikai; ir to 
boikoto dėka, darbininkų at
stovai pravedė į seimą tik 
apie 47% atstovui t. y. mažiau 
kaip piisę. . r . .

Roinimistai saukė darbinin
kus nesinaudoti vishotinu 
balsavimu, įet tik pdsitketi 
ginklo jėga, ir jie nuolat daro 
ginkluotus sitkilimiis prieš re
spublikos yai(Įžią, pradedant 
“spartakiečių” sukilimu. Ber
lyne 1919 m. pradžioje (kuo
met žuvo Licbknechtas ir Duk- 
semburgiene) ir baigiant mai
štais vidurinėje Vokietijoje, 
Ruliro okupacijos ir niatkes, 
infliacijos metu.

Komtmis'tai skelbė fanatiš
ką neapykantą , stipriausiai 
Vokietijos darbininkų , parti
jai, socialdemokratams, ir 
skaldė kur tik galėdami dar
bininkų jėgas — politikos 
lauke, unijose, kooperacijos, 
dirbtuvių tarybose ir net spor
to strityje.

Kobliiuistai tyčia kurstyda
vo savo pasekėjos jeąa prie
šuos 'respub^ktnčs vdldŽ!igs 
pdtidiįįdi, darant riaušes gat
vėse ir viešuose mitinguose, 
idant, paskui butų galima 
šaukti, kad respublikos val
džia esanti “kruvina”, “bude
liška” ir nė kiek ne geresnė 
iiž fašistus.

Komunistai, galų gale, ėmė 
atvirai talki n i n kau t i mona r- 
chisams ir fašistams didžiau
sioje Vokiėtijose valstijoje,' 
Prosuose: pernai jie rėmė 
“Plieno Sabno** .(monarchis- 
tų) ir hitlerininkų sumanytą 
referendumą, kad butų, ter- 
nuiįai nepasibaigus, ^paleistas 
Priešų seimas; o šiemet, nau
jaip -Prūsų seimU-i susirinkus, 
komunistai padėjo atžągąrei- 
viams pravesti fašistą ferr į 
sęimo pirmininkus, atsisaky- 
Uįmi,‘ b^s>tt|už;

kdmti'nistąf veSė^fe- 
voliucinę kovij” prieš demo- 
ikra’tįją. DabaV tą kovą )ruo- 
įiįšį pabaigti; Voir Papenės ir 
Hitlėris! f J.-.,-

Taigi kas paruošė kelią

“Laisvė” No. 93 rašo: Ma
tydami atžygiuojančius revo
liucinius darbininkus socialis
tai pradėjo graudingai šauk
tis policijos, kad išmuštų iš 
čia raudonuosius. Areštavo 
šešius demoųstrantus.

HV>a)
“Ne,” Mina atsakė 

“nėra reikalo. Jus 
jiems viską pasakyti,
riu būtinai važiuoti kartu su 
jumis į Varną.”

Van Heisingas buvo tiek 
pat nustebintas, kiek ir aš. Po 
trumpos pauzos profesorius 
prabilo: .

“Bet kodėl?”
“Turite mane paimti su sa-' 

vim. Man bus saugiau ,tarp 
jūsų ir tuo pačiu laiku mažes
nis pavojus gręs ir jums.”

“Bet kodėl, brangi ponia Mi
na? Labai gerai žinai, kad 
j<tisų apsaugojimas nuo pavo
jaus yra svarbiausia musų pa
reiga. O mes kaip lik vyks
tame susidurti su pavojumi, 
kuris gali jus paliesti daugiau 
negu mus visus — sprendžiant 
iš aplinkybių ir praeities įvy-; 
kių”. Van Heisingas nutilo 
kiek sumišęs.

■ Atsakydama Mina iškėlė 
ranką ir rodydama į kaktą ir 
tarė: :

“Aš žinau. Del tos priežas
ties aš ir turiu su jumis kar
tu važiuoti. Aš, dabar, prieš 
saulei užtekant galėsiu jums 
pasakyti kodėl; greičiausiai
neturėsiu kitos progos to pa-; 
daryti. Aš labai gerai žinau,; 
■kad Grafo įsakyta aš turėsiu 
pas jį nuvykti. Aš žinau, kad 
gavusi nuo jo įsakymą atvyk
ti slaptai, busiu priversta nau
dotis klasta; busiu priversta 
naudotis apgaulingais budais 
norėdama ištrukti netgi nuo 
Jonatono?’ Jeigu Dievas pa
stebėjo ją išraiška jo akyse, 
kuomet ji žvilgterėjo į mane, 
jis suprato kur yra tikras, am
žinas kilnumas. Negalėda
mas nei žodžio ištarti, tepa- 

; jėgiau stįpmai suspausti jos 
ranką. Mano susųaudinimas

num.
Sovie-

Tame pačiame 93 
“Laisve” kalba: Kodėl 
tų Sąjungoj nėra bedarbių, O 
dar trūksta apie 2,500,000 dar
bininkų? Gi to paties laikraš
čio numery 8 š. m. žižis iš. 
Sovietų Rusijos rašo, kad 
darbininkų netrūksta.

Bemeluojant Maskvos da
vatkoms sūsimaišč poteriai.

Stodamas komunistų kandi
datu į prezidentus Eošteris’ 
“Laisvės” No. 136 kalba: Su
tartis tarp Wall stryto ir so
cialistų partijos galvos.

Tokios sutarties niekas ne
žino, išimant vieną Maskvos 
agentėlį Fostcrį. i

_ • •__
• • ’No. 136-me “Laisvė” blaivy

bės klausimu kalba sekamai: 
Jie nori , mases sumobilizuoti, 
į karą prieš Sovietų Sąjungą 
ir jie mano, &ad “nusileidi-^ 
nui” masčnis blaivybės klau
simu bus galima jas lengviau 
apsvaiginti patorįtizmu ir su
kiršinti prieš darbininkų res
publiką.

Bimba mano, kad panaiki
nus . A’mcrikoįj blaivybę, girtus 
žmones .lengviau . bus galima 
sukurštyti prieš Sovietą Są
jungą. Kas 'sako, kad “Lais
vės” pastogėj durnaropės ne
auga, tas dikČiai klysta.

Kaip ten nebūtų, liet jos sie
la yra tyra, skaisti. Ji buvo 
agonijoje pasakiusi tiek kiek 
ji pajėgė pasakyti; bet tai bu- 
vO visai laika; neperveiai ji 
mus persergėjo. Dabar ne
galime praleisti nei menkiau
sios progos ir Varnoje turime 
būti prisiruošę veikti, kaip 
tik laivas sustos prie prieplau
kos.”

mes tikrai darysi
me?” paklausė Kvintas lako
niškai. Profesorius nutylėįo 
valandėlę prieš atsakydamas:

“Visų 
laivo; tuomet, 
ant jos uŽdango uždesinie lau
kinės rožės šaką. Kaip sako 
žmonių prietarai, taip apsi
saugojus niekas negales iš dė
žės pasprukti, šiuo atveju tu
rime pasitikėti prietrais. Žmo
nes tuo pasitikėjo praeityje, o 
prietarai nėra-gi visai be pa
grindo. Vėliau, atėjus musų 
laukiamai progai ir kuomet 
niekas negalės musų pamaty
ti, atidarysime dėžę ir — vis
kas bus gerai.”

“Aš nelauksiu jokios tinka
mos progos,” staiga sušuko 
Morris. “Suradęs dėžę, ją 
atidarysiu ir sunaikinsiu ja
me gulintį sutvėrimą, nors į 
mane žiūrės ir tūkstantis akhj 
ir nors man už tai ir teks žū
ti!” Instinlrtyviškai sugrie
biau jo ranką. Ji buvo kieta, 
kaip plienas. Neklystu saky
damas, kad jis suprato mano 
-akių žvilgsnį; bent tikiu, kad 
suprato.

“Drąsus vyras,” tarė dr. 
Heisingas. “Drąsus vy- 
Kvintas yra tikras "vy- 

Lai Dievas jį laimina už 
Tikėk man Kvintai, nei 

vienas musų ne Midelio s, nei 
vienas iš musų nenuleis ran
kų baimes apimtas. Aš tik pasa
kiau ką mes galime padaryti, 
ką mes turime padaryti. Bet 
mes galime pasakyti ką mes 
tštikrųjų padarysime. Yra 
tiek daug įvairių dalykų da
lykėlių, kurie gali atsitikti ir 
įų ypatybes, rezultatai yra tiek 
Skirtingi, n migi, kad iki mo
mentas neprisiartins, nieko 
tikro negalime pasakyti. Visi 
busime gerai apsigindavę, 
pilnai apsiginklavę. Ir kuo
met ateis taikos mum pastan
gas kulminuoti, mes nesvy
ruosime. 'O šiandien prisi- 
rengkhne kelionei ir vij&ą 
kiek galime, sutvarkykime 'čia 
vietoje.”

(Bus •daugiau)

pirmą užeisime ant 
pažinę dėžę,

Van 
ras./ 
ras. 
tai.

buvo perdaug didelis, nejMije- 
giau netgi išlieti ašarą kitą, 
kad bent įuo budu save nura
minti. Mina tęsė toliau:

“Sus vyrai esate drąsus ir 
galingi. . Jušų yra nemažas 
skaičius, galite «u panieka 
žiūrėti į Mas kliūtis, kurios 
lengvai pųrgalėtų vieno žmo
gaus ištvermę. Be to, aš kar
tais pajėgsiu būti jums ^nau
dinga, nes galėsitę mane už
hipnotizuoti ir patirti žinių 
apie Grafą, kurių nei aš pal| 
nežinau?*

Minai pabaigus Dr. Van Hei
singaspridūrė:

dorina Mina, tamsta, kaip 
ir visuomet, kąlbi labai pro
tingai. Gęrąi, galėsi prisidėti 
prie mtisų ir kartu vykti į 
Varną; kartu eisime prie tik
slo, kurį esame pasiryžę žūt 
bui atsidkli?* Van Helsingui 
pabaigus, ^užįurau į Miną, ku
ri gulėjo iiielco neatsakydama. 
M užmigo priglaudusi galvą 

go suardyti. Socinlis- prie 'patįalviųį ji nepabudo 
netgi kuomet pakėliau langi
nę ir įleidau į kambarį pir
mus tekančioj 'saulės spindu
lius. Van Heisingas pamojo 
į mane ir kartu tyliai išėjome 
iš kambario. Nuėjome į jo 
studiją,kų$ą neužilgo ;ąjėjo 
ir \Goddlminghs, dr. Sevardas 
ir Kvintas Morris. Jis jiems 
pakartojo Minos žodžius ir 
pridarė':

“Iš {ryto tuojau vyksime į 
Varną. Dabar turime skaity-

Dejuoja “Laisvė” No. 90 ir 
Lrdkodiliaus ašaras lieja, kad 
New York e soči; 
mokykloj laikė sį

atistai Randi 
msirinlkimą,

Stalino ppa valdiniai negalėjo

tai pasikvietė policiją ir 140- 
nįuniaftinius chuliganus iš- 
vaikė.

I visų šalių darbininkus ko
vui pri($ imperialistinį karą 7 
šalių komunistų partijų oept- 
ro kdmttdttd apšaukė1 kitaip 
pliaukšdami: Aitras Interna
cionalas ir Amsterdamo Dar
bo Unijų Internacionalas yra 
•bjauris kurstytojai .prie kapi
talistų ęfensyvo; jie rengia 
•dirvą fašizmui; jie praveda

Šiandie atėjo KOVA 
Na Z. Gafana gaati Ja

B0STONS&Č1Ų ATYDAI

Boston, Mass.
.... . ................................ ................. .

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris

Uruguay pažangiųjų lįetu-

Galima ««uti “Naujienose”. 
JK^ūaa tik 5 centu.

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie-

‘tis su ‘nauja įfega: ponia Mina. HO9C. Kaina 45 «C,
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Maudines vėl atidary* 
tos publikai

12 gatves maudynės neseniai 
tapo išnuumuotos privačiai 
kompanijai, kuriai suteikta tei
se imti mokestį iš norinčiųjų 
ten maudytis. Kilo prieš tokį 
žygį protestų. Dabar, po po* 
ros savaičių, kai tie protestai 
prasidėjo, kalbamos maudynės 
vėl tapo atidarytos plačiajai 
publikai naudotis jomis be mo
kesnio.

Mokestis Už naudoj imąsi jo
mis busianti imama tik laiku 
pasaulinės parodos, o. po paro
dos jos ir vėl taps atdaros ne
mokamam publikos naudojimui
si. Pasaulinės parodos virši
loms sutikus tokioms sąlygoms, 
iškelta jiems teisme byla tapo 
ištraukta.

timų, kiek policijos departamen
tas.

Užtiko didžiulį bravorų
Prie 6 aukštų komercinio 

trobesio durų randasi iškaba 
“No Help Wanted”. Kalbamas 
trobos i s yra adresu 2631 Ath- 
ington st.

Well, policija įsijaužė jin ir 
užtiko didžiulį bravorą. Jo į- 
talpa, apskaičiuojama, esanti 
100,000 galionų kasdien. Jo ku
biluose galima raugti 29,000 ga
lionų sėlyklo. Bravoro įrengi
mas vertas $100,000. -

Ir, žinoma, spauda praneša, 
kad bravoras priklausęs Capo* 
nes sindikatui, nes tik Capo- 
nės gonge tegalėjusi šitokį bra
vorą įrengti.

Keistučio Skolinimo 
ir Budavojimo 

Dr-ja No. 1
M etinis akcijonierių susirin

ki tnas

- - -. .... ■ 7 _____  -t

and Loan Assooia-1 lės • paskolos. Namų savinin
kams atsitiko nelaimė jų šei
myniškam gyvenime, lai na
mai teko spulkai.

A. J. Zalatoris:

“JJuiJding and Loan Asi
Skolina pinigus • ąnt 

nuosavybių arba namų — ant 
kitokių daiktų neskolina ir 
Hepcrką jokių boiių* iiė šla
kų. Spulka! nėra valia ant 
kitokių (hdykų skolinti.

Narys, įiiiokėjęs pinigui imt 
jįavo guli pnsisKo-
iinii savo pinigus Ir už juos 
turi nuošimtį mokyti, pet 
jau Ir dna nuošimtis už jo 
piiokeius pinigus.

Delko žmones skolinąs pi
nigus ant nuosavybių iŠ spul- 
kų? Dalykas yra toksi j 
spulką reikia mokyti kožną 
mėnesį suma ir nuošimtis, 
žmogus, gaudamas numną 
(rendą) iŠ savo namo, klek 
jis sųrenkut sumoka už skolą 
į sptUką, taip kad per 3 arba 
(I melus jo skola arba “mort- 
gage° pasibaigia. Jo namas 
palieka be jokios skolos, ir 
jam buvo tik vienas komiši- 
nas mokėti, vienas popierų 
padarymas ir nereikia jam 
bėgioti ir ieškoti arba prašyti, 
kad kas nors jam atnaujintų

Garsinkite “N-nose”
Grabiniai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Ttl. Roo«v«lt 7533

Lietuviai Gydytojai

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Cduttet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 
nuo 6 iki 9 valandos v^cati

kad kas nors jam 
paskolą.

Dabar paimkime
Registruojasi kovai su 

šienlige kovoti
šeštadienį priiminėta regis

tracija voluntierių ligonių. Ji 
priiminėta įstaigoj žinomoj, 
kaip Research Hcspital of tho 
University of Illinois, ši įstaiga 
darys tyrinėjimus, kad surasti 
tinkamas gyduoles sergantiems 
šienlige (hay fever). Ieškantys 
pagelbos nuo tos ligos kalbamo} 
įstaigoj turi kreiptis i l)r. Ben 
Z. Rappaport adresu 1817 W. 
Polk st.

Užsistoja už Bonų Ar
mija

Penki Amerikos Legiono ir 
Užsienio Karo Veteranų sky
riai priėmė reeoliucijas Ham- 
monde ir East Hammonde, Ind., 
kuriose pasmerkia Washingto- 
no vyriausybės ataką prieš Bo
nų Armijų. Hammonde mitin
gui pirmininkavo GiegorV Bal
tas. Tas mitingas Įvyko adre
su 5135 Homan avė. Rezoliucijų 
kopijos bus pasiųstos preziden
tui. karo sekretoriui ir Indiana 
valstijos legislatUros ir senato 
nariams, o taipgi Amerikos Le
giono valstijinėms konvenci
joms ir ttacionaliam Legiono 
seimui.

Keistučio Skolinimo ir Bu
davojimo Draugijos metinis 
akcioiiierių susirinkimas įvy
ko liepos 22 d., 1932 m. Pir
mininkas išdavė tokį raportą:

Aš pradėjau eiti pirminin
ko pareigas nuo lapkričio 13, 
1931. Per 9 mėnesius teko 
daug visokių reikalų susitik
ti, o ypatingai šiais depresijos 
laikais, kada daug žmonių Ii*

kia demoralizacija tarp žmo
nių ir nepasitikėjimas. Nuo 
pereitų metų užsidarė kelio
lika bankų Chicagoje ir nebe
liko gero 
žmones.

Bet musu

pasitikėjimo pas

musų tak- 
duodamos 
ištiria na. 
c e, rendos

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmth.

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

Lfoterlno, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustota 
kuto mikro žvėižia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus užaavinis pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pbai-htocal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chičagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevatd 5203 

Boulėvard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

DR. MARfiERLS
Valandbi: nito 10 ryto iki 2 po pietą 

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulėvard 8483

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

Tel Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart InanMdianio it ketvirtadienio

Permainos policijos de
partamente

Policijos komisionierius Ali
niai) paskyrė sau 7 pagelbinin- 
kus septyniems miesto apskri- 
čiams; sujungtos arčiau kai ku
rių departamehot skyrių funkci
jos; perkelti nekurie kapitonai 
į kitas stotis. Permainos skai
tomos ytin stambios. Bet tUr 
būt per pastaruosius penktas 
metus joks kitas Chicagos ad
ministracijos skyrius neturėjo 
tiek visokių permainų, pakei

kolonija nieko 
nepajuto ir buvo 

viskas kuo geriausia. Vienok 
pereitą birželio menesį palie
tė ir musų koolniją, kad Užsi
darė šioj apielinkėj 2 bankai. 
Už dienos ar kitos žmonės 
pradėjo lankytis ir į musų 
SpUjką ir pradėjo klausinėti 
visokių informacijų;, kiti pra
dėjo reikalauti savo pinigų. 
Žmonės buvo labai išsigandę 
ir susirupihę manydami, kad 
kožnai finansų įstaigai bus 
prastai ir gali su ja kas atsi
tikti.

žmonių negali kaltinti nei 
jų padyvyti. Kožtlas dėl sa
vęs ir dėl saVo gerovės noi‘i 
savo turtą apsaugoti. Bet nė
ra tokios įstaigos, kuri į vie
ną dieną visiems galėtų pini
gus išmokėti. Ir taipgi nėra 
tokio atšitikimo, kad visiems 
vieną dieną prireiktų pinigų, 
šitokiuose atsitikimuose yra 
dalykas toks, jogei žmohės li
kosi apimti baimės, 
spulkos neužsidarytų, 
žmonės neatskiria spulkos 
banko.

Spulkos narys yra tas, 
ras moka knygutę,
mas knygutę jis pasidaro Še-j 
rininkas ir savininkas šios 
bendrovės. SpUlkU vadinasi

kad 
Bei 
nuo

kat- 
Mokeda-

BARBORA kfegSNAUSKIS- 
hArmon

Persiskyrė su šiuo pasaukiu lie
pos 30 dieną. 9:00 valandą ry
ko 1932 m., sulaukus puiamžiaus, 
gimus Tauragės apskr., Žvingių 
parap., Spraudaičių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapa, 5 dukteris —4 Kot
ryną, Oną, Marijoną, Heleną, Jo- 
sephiną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10216 
Indiana Avė.. Roseland, Tel. 
Pullman 1861,

Laidotuvės įvyks seredoj, rug- 
piučio 3 dieną, 8:00 Vai. ryto 
iš damų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje Stsįbųs gedulin- 1 
gos pamaldos už vilionės sielą. o-, 
iš ten nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. /

Visi a. a. Barboros Kersnauskis- 
Harmon giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nuliudy liekame.

Vyras, Dtiktefys ir Giminės.

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

MARIJONA TOTORAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lic* 
pos 29 diėHą, 10:00 VaUttdą 
naktį 1932 m., sulAuk,Ul 14 
metų amžiaus, girtaus rugriučio 
19 d., 1918 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Prancišką, po tėvais Vidus- 
lauskditė, tėvą Joną, dvi seseris 
— Marcelę ir Oną, brolį Pran
ciškų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2144 
W. 2 3rd St„ Tel. Canal 7042.

Laidotuvės įvyks antradieny 
ru^pitičio 2 dieną, 9:00 vai. ry
to iŠ namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos To tarai
tės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kViėčiaftii daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą |r ątsjsvei-

7042.

Nuliūdę liekame, 

Motina, Tėvas, Seserys 
ir Giminės.

’ Laidotuvėse patarnauja grab 
rius Eudėikiš, Tėi. Yards 1/41

rabo-
J. i
' ■ ■ -V ■:-!

paskolos. Komisija 
mo vertę, apiclir 
kiek gauiia per mėnesį ir nu
taria kiek galima duoti pas
kolos ir ant kiek metų. Ant 
naujų namų yra duodama il
gesniam laikui; ant sėlių na
mų trumpesniam. Pagal namo 
vertę ir Įplaukas.

Dabar, depresijos laikais, 
sakoma, namai yra labai nu
puolę vertėje; nėra tiek ver
tės, kiek buvo keli metai at
gal. Mes ta matėme 3 metai 
atgal, kad laikai eina prastyn, 
ręndos mažyn, ii' paskolas 
davėm mažesnes. Kas norėjo 
didelę paskolą gauti, o nebu
vo vertės^ tas negavo, šį mė
tą pasirodė dar didesnė de
presija; kitiems pasidarė sun
kti mokėti. Jie ateina į spul
kos raštinę ir sako, kad yra 
truputį perdaug mokėti, nes 
dabar labai mažai dirba ir 
rendos gduha mažai. Vienas 
žmogus turėjo dviejų pagyve
nimų namą—apkainuotą $5,- 
000; paskolos turėjo $2,000.00. 
Per 3 metus numokėjo $1,000; 
liko dar $1,000 mokėti. Mes 
atnaujinome vėl ant tiek pat 
metų, kaip pirma buvo — ant 
6 metų. Taip kad savininkas 
namo likosi palengvintas, 
jam bus lengviau išsimokėti 
mažesniais mokėjimais, nes 
dabar gauna mažesnę ėendą. '

Keistučio spulka turi 3,200 
narių. Taipgi spulka turi iš- 
skolinus $910,100i00 ant 800 
namų; 
000.00. 
100.00. 
prisėjo 
ant tų

Tėlefbnas Yards 1118

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu atitomobilids visokiems reika- 

limi. Kaini pritinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Pbone Onai 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: Ir-3 k 7—1 

Seredomis k nedėliomis pagal intartj. 
Rtautonrtja 6628 So. Rithriiond Strrvt

Telefonas Republic 7868

ant knygučių — $50,- 
Viso paskolinta $060,- 
Iš tokios sumos ilhnių 

atsiimti 2 namai ir 
nebuvo duota perdide-

Don’t 
neglect 
Colds

Šalčiai KruUnCje ar gerklBje gali 
paeidarytl rlmtųb. Palengvlnklt

karta 1 valanda, jia turi sutelkti 
PrtCelba. MlUbhų vartojamai pef 
xQ metų. Rekomenduojamai dak
tarų ir šiaurių.

Phone Boulėvard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai- 
dntuvėse k kokiame rei
kale visuotaėt eiti ląži- 
ningai ir nebrangiu to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui įky- 

nų. .

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ItL

Lietuvos Akušeres

Ofiio ir Rez. Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cbr. of 35th B Hahted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3( 

Nedėldieniait pagll eutarcj

Ofiso k Rez. Tel. Boulėvard 5914

DR. NAIKEtlS
756 W. 35th St

(Cdr. of 35th « Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4» nno 7*9 

Nedėldieniaii pagal sutarti

n
..... .. t”*-—- '■» III .m.įli-l"—...........................—
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^Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas .'i 
4180 Archer Avenue

i. i. t, .- /* k r. t, “'1" t .i • - *

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslų.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nno 7 iki 9 v.
Nedėliomis nuo 10 iki lį.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulėvard 1401 

įvairus dydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu per 25 me
ras kaipo patyrfs gydytojas, chirurgu 
r akuletis.

Gydo įtaigiu it chronišku ligų vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodas X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. iSth St., netoli Morgan 

Valandoa: nuo 10—12 pietų 
nao 6 iki 7:30 vaL Vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS !
4729 South Ashland Avė., 2 luboĄ 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų h Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį ir huo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 V. Jieną.

Phone Midway 2880

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avsntu 

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

7 Iki 8 vii. NedlL nuo 10 iki 12 
Rez. Tclepbone Plaza 3200

,55^43

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas miė 

sto dalis, farrnas ir kitus miestus.
Darbą garatatUojam.

3139 So.. Halsted St.
cjlĮlmėt 3398 ; . <i

JARUSH
PHYSIGAL 
THERAPY 

S MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

f1- U., '7 ' "

Pbonc 
Hemlock 9233

ii i i).,.!, i a ui ■■

Akių Gydytojai
Peter Conrad

Fotografuoju jūsų na
muose arbi studijoj

6023 S. Halsted St
r. (Jansen Stud.)
/.Res. 730 Wa 62nd St.

Tel. Englewbod 5840 
: t ‘ ' r į

=■■!........ rt. --------------
Graboriai

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžidtfie atsišaukti, o uusu 

darbu budie užganėdinti.
Tel. Roošėvėlt 2315 arba 2516

?314 W. 30td .PL, Chicago
Įkyrius:

1439 Si Gourt, Cicero, Jll.
Tel. Cicero 5^7 

........................  į ...........

Seniausia Ir Didžiausia
LI^TVVltJ

GRABORių IŠTAIGA
EUDEIjKlg U nustebta? publiką feu savų ^piginto
mis kainomis ųž aukštos rijšieg pajaidojimą^ l^fes ideko 
nerokuojame Už atvežimą mirusio žmogaus kurio, j musų 
Įstaigą iŠ bile kokios miesto dalieš.

Reikalui esant, musų autom* 
namus ir atveš į mUsų įstaigą.

IUSU
. dl- 

džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavimą jums visai $0ko Molėti, nežiūrint
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra Vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambųlattfce patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 

)š ModernįŠkęs Ęoplyčios Dėl 
ilki pirm negu kreipsitės kur 
' '■ i * - if7 '.Jį. '* ‘ * ’• ’ i

kitur.

JŪSŲ dRABORIUS ’
Dlttyslt Ofiso,

4605-07 South Hermitage Avenue
yiV Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą

4145 ATCher Ate.
Vai. 10-12 rytoj po piet 4-8 tik 

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

u ta r 
ir

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchėt Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedčliom nuo 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

I .

Re*. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ik2 i 
10

0036

drTvaitush, opt. 
lietuvis akių specialistas

Palėiigvihs akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi gdlvoš škiudėjinfo, svaigimo, 
akių ^temimo, netvuotumo, kkaudąmą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolirėgyitt. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
datičią ėfožiausiiš klaidai. Špccialė atyda 
atk«įpUmą į jtaokykloj vaikas. Valandos 
nuo L0 iki 8 v. Nedęnęmis pagal sutartį. 
Akinių kaitros per pii»č piginus, kaip 
buvo pirmiau. .
Daugely atsitikimų akys ati* 
taisomos be akinių. Kainos pit 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulėvard 7589
- . ...... ----------------------------

Duokite savo akis išegzaminuoti

BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m.
4649 i’. Ashland Afe,

e Tel. Boulėtatd 6W

A. MONTVID, M. D.
West Tourn State Bank Bldg.' 

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

Ttl. West 2860
Namų telefonai Britoitvick 0597

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofltio valandos nuo 2 iki 4 ir nuo' 6 iki
8 vai. vak. Nedlliomia pagal sutarti 

Ofise Tel.: Boulėvard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Dt<xel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
‘ kampas 31 st Streėt

Vai.: 10—1.1 v. ryto. 2—4, 7—*9 v.v. 
Nedėliomis "ir šventadieniais 10—12.

.'J. ■ .

Advokatai ’

K. GUGIS
.... ADVOKATAS 
, MIESTO OFISAS 

127 N. beatborh St., Room 1113 
Telefonai Central 4411

Valandos: nup 9 ryto iki 4 po pietų 
Gįhrenimo vieta’ 

3323 South Halsted Street 
T«L Boulėvard 1310

Valandos: nuo .6 iki 8 vai. kiekvieną 
Vckarą, išskyrus ketvergi 

Nedėiioj nuo 9 ■ iki• < 12 ryto
.—■■■■ ............... .. ....... ....

John Kuchinskas
'1 ■ • t*. . ■;

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

Arti Lėavltt St.
Telefonai Canal 1552 

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

——, 'į r ............  - , .

A. K. Rutkauskas, M. D
444Ž South V/estern Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. KARL NURKAT
(NukkAms)

Akiniai pritaikotai
■■■ mokslišku budu

2437 W. 69th St.
• Til. GrdvehiU 2242

Tc|. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

756 West 35th St.
.kamp;

Valandoš taUo 
Nėdėlidmįs nuo 10 iki 12

ited St. 
nuo 6 iki 8

v r r ’

Utarninkaik, Kfetvėttib ir Snbatomi 
2420 M arti &>

Phone Hemipck 7828
Pancdčliais. Seredotšili ir Pėtnyčio.... Ja

1821 So. paistei. Street

Phone Hemipck 782
Pancdėlhis. Seredbt6ili ir Petnyčio... Ja

■A

y V *

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rtx. 2359 So. LedUitt St. Ganai 0706 
Ofho valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj ,paga| sutartį

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 Wtuhlngton St.
Room 905 Tel. Dtarborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Urarn. it KetV.—*-6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunu Botdenj« 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W, Adcuns St.,.~ -------
Telepbodt Randolj

Vakarais 2151 W. 2Zn(
Telephoųe Rooseyek 9090

Namie 8*9 ryti Ttt riepubtic H00

Room 1642
E>I1 0 
d St. nuo 6-9

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
* Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo £ iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 pu piėfcų, stredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal lūs i ta rimą

DB. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlibinii piga! sutirti. 
4847 Vest I4th Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray.a.Ph6ht Cidro 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
GYDYTOJA^I^CHIRVRGAS 

2420 Uatąueiii Road

Vatatadblf 9—12, 7—9» Antradieni b 
Ketvirtkdiegi fskutah pigai ibsitanitoi

Phone Boulevatd

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 4pth St$e«t
* 4 «

JOSEPH J. GRI8H 
Lietuvis Advokatas

Ret. 6515 So. Auekmen St. 
TeL RepubKc 9713

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E, 107th St. ptiė Michigan Avė. 
Tel. PuUman 5950—6377

4600 S. Wbod Št. — Ketverge vak. 
Tek Lafayetu *393

. 160 N, LaSaUe St. —. pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER 
Lietuvis advokatas 

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

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

Atbą: 1800 W. 47th St. Laf. $4^0 
Pagal sutarimą

y-,,.,-------- .........—... —U.,.... ■ ...................

LIETUVIS ADVOKATAS .
2656 West 69 Street •

Tclepbone Hemipck 1323 .
Vahndbst 9 ryto Iki 9 Vakaro 

Kėdėlionb pagal tntinj
ryto Ikt $ vakaro



CLASSiFIED ADS
Educational

žinių rinkėjas.

Rašo Nemunas J ules
Pirmadienis

PRANEŠIMAIRoseland

tai laikoma

Automobiles

For Rent

kas man atrodo

per kratinekam

HMH

Kas girdėt apie Uni 
versal State Banką

Antradienio Roselando taksų 
mokėtoju asociacijos susirinką.

turi
savo

naujas 
kuriam 
likusių

taksams 
mažmožis”.

kaip pa-

Vincas Juška busiąs 
palaidotas Arling- 

tono kapinėse

Financial
Finansai-Paskolos

Taip 
visi

Sudie! Tavo

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

’bet dvi* trys į tai ir 
Jbriuiį 

nCrvuoja,

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

Bet Jonas apie 
manyti visai ki
škaitė paprastu 
Didieji jo apart-

žodžius rašy- 
kulką sau j 

Tre-

PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 
W. 55 PI., iš abiejų purių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mtn.

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

Tarp Chicagos
Lietuvių

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Praėjusį ketvirtadienį, aud
ros laiku, didelės voltų. pajėgos 
elektrikinė viela nukrito ant 
Viebke ir jo žmonos, 625 W. 115 
st. Sunkiai juos apdegino. Abu 
buvo nugabenti ligoninėn.

žmonėms pasidarbuoti

American Legion pietinės da
lies skyrius kviečia kontestui 
gražuoles. Gražiausia vietos 
mergina galės vykti j Portland, 
Oregon, kontestui su kitų vie
tų gražuolėmis už nacionalį gra
žuolės titulų. Ji dalyvaus tame 
konteste, kurį skelbia Ameri
kos Legionas. Gražuolės kelk* 
nės lėšos, žinoma, bus visoa 
apmokėtos.

iš lietuvių Chicagoje ne- 
Kampių Jono? Kampių 
įtakingas lietuvis, ger-

PAIEŠKAU 
Laukaičio -— 
simir Laukaitis, 
veno Detroit,. 
dabar gyvena Chicagoj. Esu kritikoj 
padėtyj, prašau tuojaus atsišaukti. ' A? 
tik ką atvykau iš Detroit ir netnrfd 
kur gyventi. Jobų Laukaitis/. Box 1462 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Sekretoriai ir aktyvus nariai at- 

bų ir organizacijų, gali pasidaryti $10 
ar daugiau į savaitę liuosu laiku. . Mes 
taipgi sukeliame pinigus dėl visokių or- 

.............................. j, turinčių 500 
Consumers Mercan- 

64 Randolpl? Tt..

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau M- 

siųsti man pavyzdį No, 

Mieros

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

Stambi šeimyna susirinko. 
Praėjusį ketvirtadienį, liepos 
28 d., suvažiavo šeimyniniam 
susitikimui Gouven’ai. Jie’su- 
važia.vo OHver Grove, į pietus 
nuo Thornton. Viso šeima 
priskaito apie 800 narių. Tai 
bent šeima! ;

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 Wect Madison Street

depozitoriai 
30% nuo 

T. Rypkevičius.

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo 
se tiktai už pusę ką gacadžiuje užmo 
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 
So. Washtenaw Avė. 1 ,

Sakoma, kąd viena bėda, dar 
ne bėda 
žmogų/suėda. į Taip ir 
Skolininkai spaudžia 
pats iš kitų skolų iškolektuoti 
negali. Moteris .apskundžia, 
reikalauja perskyrų, ba Jonas 
neduodąs tinkamo užlaikymo ir 
t.t. šiandie pirmadienis, ko
lektoriai ir skolininkai tarsi 
šarančiai vis zuja ir zuja. Jo
nas desperacijoje—įsiėdė tas 

į viskas jam iki gyvo kaulo. Ne, 
jis vo visko negali toliau vež
ti, mąsto Jonas. Visam 
turi prieiti galas.

Jonas ramiai užsidegė cigarų, 
nuėjo į užpakalinį kambarį, at
sisėdęs prie stalelio rašo: “Mie< 

ha Onyte: Nereikia tku dau 
Igiau ieškoti skirybų — jas jau

me svarbiausia tema diskusi
joms bus: Mokytojų Vargai. 
Pranešimų darys David F. Da- 
vis. Mitingas bus laikomas 
Palmer Parke.

[Acme-P. 0 A. Photo]

Paryžius, Franci j a. — 
Jusserand, žymus Francijos po
litikas ir buvęs ambasadorius 
Jungtinėse Valstijose, kuris 
mięė sulaukęs 77 metų am
žiaus.

P-lės Helen M. La Berge pra
nešimu, Pullman viešojo knyr 
gyno praėjusiais metais buvo 
cirkuliuota skaitymui 315,433 
knygų. Apysakų daugiausia 
imta iš knygyno. Bet knygy
nas buvo išdavęs ir 68,075 kny
gų kitokio, negu apysakų, tu
rinio. Knygynų atlankė per 
tuos metus 138,124 asmenys, 
žinoma, kai kurie tų asmenų 
lankėsi keliais atvejais, o buvo 
ir tokių, kurie jį lankė gan re
guliariai

tai reikalauja, kad ne tik ka
sierius butų užbondsuotas, ale 
ir visa valdyba. Dabar Petro
nis pinigų negrąžina, ir ką 
jus jam padarysite! Petronio 
pasiteisinimas labai “geras”: 
šiais laikais depresija.

Na, ir skųskite partijai, kad 
norite. Ką jus laimėsite? O 
Petronis pliekia sau pinoklį, 
tikėdamasiš išlošti vieną kitą 
dešimtuką. Kad bendrovė ne
turi pinigų už lotus 
užmokėti —• tai 
Juk pamenate visi 
skutiniame bendroves direkto
rių susirinkime direktorius 
Stanionis patarė: esą, palūkė
kime, mažu, Vokietijoj revo
liucija įvyks!

Ką tas pasakymas reiškia, 
aš nežinau. Bet jus, komunis
tai, turėtumėt žinoti, nes Stal-

North Side SLA. 226 kuopa lai
kys savo susirinkimą antradieny, rugpjū
čio 2 dieną Association House, 2150 
W. North Avė. Pradžia 7:30 v. v. 
Visi nariai prašomi skaitlingai susi
rinkti. M, J. Sileikit, sekr.

MOTERYS LE^A 
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri z*“ 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį 
metų. Dieninės ir —
vakarinės klesos. J®
“Išmokite HEIM 
BUDĄ iružsidirb- J
kitę daug pinigų.” ■ v

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

mo Chicagoje tam tikri jo prie
šai agitavo prieš banką ir sten
gėsi jam pakenkti; o dabar,’ 
girdi, tie patys žmonės siūlosi 
“pagėlbcti” depozitoriams, ka
da jau bankas uždarytas.

Bet ar turi banko direktoriai 
kokių -planų įstaigos atidary
mui 
pasakė, kad joko plano nebuvo 
galima daryti, iki nebuvo pa
baigtas turto ir atsakomybės 
peržiūrėjimas. Bet dabar jau 
jisai galįs padubti direktorių 
apsvarstymui savo sumany
mus, ir jeigu jie pritars, tai 
bus galima sušaukti šėrininkų 
ir depozitorių susirinkimų. C) 
šaukti susirinkimą be jokio pla
no, nebūtų naudos.

Tuo musų pasikalbėjimas pa
sibaigė. Dabar žiūrėsime, su ko
kiais planais pasirodys direkto
riai, jeigu jie turi vilties banką 
atidaryti.

Peržiūrėjęs Auditoriaus pa
gamintą atskaitų (kuri šešta
dienį tilpo “Naujienose”), aš 
asmeniškai manau, kad, banką 
likviduojant 
gauti apie 
depozitų

Penktadienį, liepos 29 d., bu
vau pakviestas į Universal 
State banko grupės depozitorių 
susirinkimų, kuriame buvo 
svarstoma uždaryto banko rei
kalai ir kas reikia daryti, kad 
depozitoriai turėtų kuomažiau- 
sia nuostolių. Buvo nutarta ke
liems 
surenkant aiškesnių žinių apie 
banko stovį, ir paskui painfor
muoti publiką per spaudą.

šeštadienį jau buvo paskelb
ta Universal banko finansinė 
atskaita, kuri buvo gauta iš 
valstijos Auditoriaus, p. O. Nel
sono, ofiso. Dabar nuvykome j 
banką pasimatyti su “receive- 
r’iu”, p. Herrod’u.

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Am. 
susirinkimas įvyks antradieny, rugpiu- 
čio 2 d., 8 v. v., Mark White Sųuare 
Parko svet., 29 ir S. Halsted Sts. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes yra svar
bių nutarimų ir turėsime išrinkti dar
bininkus dėl kliubo išvažiavimo.

— Valdyba.

" Apšvieta" 
antradieny, 
, Sandaros 

Visos 
yra daug reika- 
— Sekrtetorė.

GREITAI IR PIGIAI
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; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
Šiandien ir jums padėsime įsigyti abel
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site. kai busite abelnai ir visose mokslo 
Šakose apsišvietę.

f 1 . > •

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Namo Bendrovės 
1931 metais buvęs kasierius, 
komunistas Povilas Petronis, 
negrąžina pas jį likusių ben
droves pinigų. |

Kai kurie komunistai esą la
bai nepatenkinti tokiu P. (Pet
ronio elgesiu ir, kalbama, kad 
skundę jį partijai O kiek lai
mėjo tuo skundu 
slaptybėj.

Iš tikro, komunistams dide
lę sarmatą P. Petronis padarė, 
nes jie P. Petronį visur drau
gijose piršdavo už kasierių. Jie 
įpiršo jį ir L. N. Bendrovei už 
kasierių. Matyt, ? kad komunisT 
tai iš tikro labai ,buvo pasitikė
ję P. Petroniu.

1931 metais bendroves val
dyboje buvo komunistai, kurie 
pasitikėjo Petroniu, nereika
laudami iš jo jokio bondso už- 
sistatyti, nors bendrovės jsta-

Sekmadienio laidos “Herald- 
Examiner” praneša, kad Vin
cas Juška, didžiojo karo vete
ranas, žuvęs laike vijimo Bonų 
Armijos iš Washing.tono, bu
siąs palaidotas Arlington na- 
cionalėse kapinėse.

Palaidoti jo kūną ten gauta 
leidimas iš Charles Juškos — 
mirusiojo brolio, ir p-nios Fran
cis Krevenka—seniau buvu
sios Vinco Juškos žmonos, ku
ri gyvena adresu 2015 N. Win- 
chester avė.

Nors jau buvo pradėta ruoš
tis iškilmingoms Juškos laido
tuvėms čia Chicagoj, įvairių 
jovusių kareivių organizacijų 
priežiūroj, bet velionies brolis 
ir buvusi žmona sutiko prašy
mui leisti Vincų Jušką palai
doti Arlingtono nacidnalėsė ka
pinėse.

Karo Departamentas Wash- 
ingtone pareiškęs, ' kad Juška 
gali būti . ten palaidotas, tik 
reikėsią parodyti jo, Juškos, 
lonorable discharge popieros.

žuvusiojo giminės sekėsi, 
kad jie norėtų matyti jo kūną 
palaidotą Chicagoj, kur galėtų 
kapą atlankyti, šimtai asme
nų, Amerikos Legiono ir kitų 
eks-kareivių organizacijų na
rių, išreiškė taipgi norų, kad 
Juškos kūnas butų atvežtas į 
Chicagą.

Bet kongresmanas Sabath ir 
<ai kurie kiti įrodinėjo, kad 
tinkamiau bus palaidoti Jušką 
Arlingtono kapinėse—šios ša
lies karo didvyrių kapinėse. 
Nabašninko giminės tai min
čiai ir sutikę.

Kas 
pažino 
Jonas, 
biamas pilietis, turtingas biz
nierius. Jonas draugijų pirmi
ninkas, Jonas draugijų iždinin
kas—Jonas, pono ir klebono 
gerbiamas, jis visur * pirmuti
nis. Pas Joną draugijų pini
gai, pas Joną draugų pinigai— 
Jonas teisingas, blaivus, pavyz
dingų gyvenimą veda, galima 
juo pasitikėti daugiau, negu 
banku. Jonas turi namų, apart- 
mentinių namų; Jonas, sakoma, 
kolektuojąs apie du tūkstančiu 
dolerių vien rendų iš savo 
apartmentų mėnesyje, 
kalba žmonės apie Joną 
juo pasitiki gal vien tuo sume
timu, kad jis turtingas.

Kaimynai kalbėjo apie Jono 
turtus, gyrė Jono protų, kad 
moka bizniavoti, statė jį. pavyz
džiu kitiems, 
save pradėjo 
taip. Save 
liurbiu Jonu, 
mentai pradėjo laipsniškai per
eiti į resyverio žinių, rendų ne
gaudamas jis negalėjo atmokėti 
nuošimčių, pasibaigus namo 
mortgičiui nebuvo, galima jie 
panaujinti. Skolos ant vienų 
namų pražudė ir geriau stovin
čius namus. Tas pats atsitiko 
jo grosernės ir bučernės bizny 
—didesnė dalis jo kostumerių 
ima maistą ant knygučių, kre
ditu. Laikai prispaudė jo ge
rus kostumerius, negali jie iš
lyginti skolos Jonui; Jonas ne
gali padengti savo skolų tiems, 
kurie juo pasitikėjo, kurie bu
vo pasidėję vieną kitą dolerį; 
negali padengti organizacijoms, 
kuriose Jonas buvo iždininku. 
Jonui darosi gyvenimas nemie
las—skolininkai ir kolektoriai 
varsto jo krautuvės duris nuo
latos. Tai vienas, tai kitas me
ta jam paniekos žodį. Tas jau. 
Jonui perdaug. Jis iki šių die
nų dar blogų žodžių iš žmonių 
nebuvo girdėjęs; visi jį gerbė 
kaip gerą, teisingų, garbės ver
tą žmogų, o dabar kai kurie net 
drįsta sukčiumi jį' pavadinti. 
Jonas jaučiasi, kad jis toks nė
ra. Jis nenorėjo -nebegali nė 
viėnb apsukti, bet gyvenimo są
lygos < taip susidėjo, kad jis 
skolų dabai* padengti nebegali 
ir nežino kada galės* tai »pada-

Liet. Moterų Draugijos 
m ė n. susirinkimas įvyks 
rugpiučio 2 d., 7:30 v. 
svetainėj, 3236 S. Halsted St 
narės atsilankykite, nes 
lų aptarti.

klausėme mes jo. Jisai

turi. Gyvenk kaip išmanai, da
ryk ką žinai, palaidok mane 
kaip nori. Nusibodo naminiai 
barniai, nusibodo nesmagumai 
su tais, kuriems esu skolingas 
Gyvenimo daugiau nemyliu — 
gyvenimas nemyli manęs. Su 
juomi skiriuos.
Jonas”.

Pabaigęs šiuos
ti, Jonas paleido 
galvų—mirė momentaliai 
čią valandą popiet minia žmo
nių apstojo Kampių Jono bu- 
černę: žinia tarsi Raibas apskri, 
do visų apielinkę apie Jonomir
tj. Atėjo laidotuvių diena, ka 
pas, paskutinis atsisveikinimas. 
Verkia, alpsta prie Jono kapo 
moteris, verkia f Jono draugai, 
pažįstami, su kuriais daugelį 
metų bendrai darbavosi. Verkia 
visi tie, kurie paskubino Jonui 
mirtį. ,Ar gerai Jonas padare 
atimdamas sau gyvybę, tai ne 
mums apie tai spręsti. Jono 
gyvybė, tai Jono privatus tur
tas—jis su ja daro kų nori.

(Bus daugiau)

nįonis yra ščyras bimbinis.
Ir kam jau čia taip karščio- 

tis — bėgti ‘ partijai skųstis. 
Turėkite, vyrai, kantrumo. Da
lykai krypsta j gerąją pusę, 
kur bus galima viskas užglos
tyti, kad net ir menševikai 
turės liežuvius prikąsti. Ir štai 
kaip: V. Prušinskas 
bendrovės kasierius, 
Petronis nepriduoda 
pinigų, ketina atsisakyti nuo 
kasierystės, kad ir jo neįveltų 
į tas pinkles, nes jau baigiasi 
7 mėnuo šių metų, o jis dar 
nežinąs kiek bendrovės yra 
pinigų ir kur jie randasi.. Ir 
padarykite, vyručiai, štai kų: 
kai tik Prušinskas atsisakys, 
tai rinkite Petronį jo vieton, 
ir tada bus pabaigtas klausi
mas dėl negrąžinimo pinigų.

Juk Petronis buvo sutikęs 
vėl būti kasierium, kada buvo 
rinkimai, tik jo nerinkot tada. 
Klaidą padarėte. Tai dabar tų 
“klaidą” galima pataisyti. .

V1’"1 - ............
2755 — Vienna iš gražiausių šios vasaros sporto. suknelių. Sukirptos mie 

14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Septynių dienų nuo 
tikiai

Radios
PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 

$18, Midgets $9.95. 2332 Madison
St. Atdara vakarais.

ros

. Norint gauti vieną ar dau
giau yirS nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parąSyti sąvo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mų, Lalfikųs reikią adresuoti.: 
Naujienos, Patiern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicągo, HJ.

Real Estate For Sale
Namąi-žero« PardavĮagĮ----------

Telepbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTOMAl 

Statom įvairius namus, senui pertaisom 
už prieinami kaina. Dacbą garantuojam.

6504 So. Waahtenaw Ava. 
CHICAGO. ILL.

Su juo turėjome ilgokų pa
sikalbėjimą. Mr. Henod malo
niai mus priėmė ir išreiškė su
tikimą kooperuoti su depozito
rių atstovais tiek, kiek jam lei
džia įstatymai. Įstatymai ne
leidžia teikti nei atskiriems de
pozitoriams, nei jų komitetams 
smulkių žinių apie banko sko
lininkus arba kitokius viduji
nius dalykus, nes tai galėtų iš
šaukti bereikalingų nesusipra
timų tarpe žmonių ir pakenkti 
turto likvidavimo reikalui.

Įstatymai taip pat neleidžia 
jokiems komitetams dalyvauti 
banko turto likvidavime. Bet 
resyveris mielai sutinka duoti 
mums informacijas apie bendrų 
likvidavimo eigų, taip pat jisai 
labai noriai apsiimtų pagelbėti 
depozitoriams, jeigu butų gali
ma sukelti reikalingo kapitalo 
banko atidarymui. Jeigu depo
zitoriai yra nepatenkinti resy
verio veikimu, tai jie turi teisę 
reikalauti jo pašalinimo, bet 
tam tikslui reikia gauti 2/3 
depozitorių sutikimų, kurie at
stovauja % visos depozitų su
mos.
' Ar depozitoriai galėtų šitokį 
sumanymą įvykinti? Mano nuo
mone, tai yra labai abejotina. 
Chicagoje per paskutinius dve
jus metus užsidarė pusantro 
šimto bankų, bet nėra žinoma 
nė vieno atsitikimo, kur butų 
pasisekę gauti pakankamą skai
čių depozitorių parašų valdžios 
paskirto resyverio pašalinimui. 
Vienas-kitas bankas buvo pačių 
direktorių likviduotas, bet jiems 
nebuvo paskirti resyveriai.

Norint pakeisti Universal 
banko resyverį, reikėtų surink
ti apie 7,500 depozitorių para
šų, kurie atstovautų apie $721,- 
500 depozitų 
butų be galo sunku įvykinti. 
Apie šitokį sumanymą butų ga
lima rimtai galvoti tiktai tuo
met, jeigu labai didelis depozk 
torių skaičius pareikštų savo 
norų imtis tokio darbo. Takiau, 
galvojant apie valdžios resyve
rio pašalinimą, reikėtų jauJ iš 
anksto numatyti, kas bus ski
riamas jo vietoje, ir kad jisai 
butų tinkamesnis, nes kitaip 
tai nueitų niekais visas darbas 
(ir išlaidos, kurios pasidarytų, 
depozitorius organizuojant). 
Tai šitokį klausimai dabar sto
vi prieš depozitorius.
1 Teirąvomės ,ar. ręsyyeris ne
padarys daug . išlaidų bankui. 
Sprendžiant sulig to; kiek žmo
nių dabar tenai dirba (rodos, 
apie šešetas), galima numanyt, 
kad išlaidos dabar mažesnės, ne
gu kad buvo tuomet, kai ban
kas buvo atdaras. Bet aiškes 
nių skaitlinių mes ttio tarpu ne
turime. Kas šitam klausime ir 
kituose bus galima patirti vė
liaus, bus paaiškinta visų ži
niai* ,

Tai tiek tuo tarpu patyrėme 
apie resyverio veikimą. Galų 
gale, stengėmės sužinoti, ar ke
tina kų nors daryti užsidariusio 
banko viršininkai. Kalbėjomės 
su prezidentu J; "J; Flias. Jisai 
nusiskundė, kąd nuę SLA; sei-
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Business Service 
Bi inią Patarnaylmaa

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

J^mS
RENDON didelis ir Šviesus' kamba 

rys garu apšildomas, atskiras įėjimas.
3301 So. Wallace St., 2 aukštas

Personai
Asmenųlcško____________

Javo brolio Vincento 
Lokės arba pusbrolio Ca* 

Du metai atgal gy- 
Mich. Girdėjau, - kad

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

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNES, RAKANDUS it 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda darbi, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka nam|.

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 it naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500

MADOS MADOS MADOS

Help Wanted—Male-Female 
__________ Darbininkų Reikia /

REIKALINGI VYRAI IR MOTE
RYS . _
lėtinių, pašelpinių. pasilinksminimo kliu

daugiau į savaitę liuosu laiku

ganizacijų ir bažnyčių 
narių ar mažiau. C, 
tile Service, 
Room 806.

ir valse.) 

sraasmMMNMMMI

(Vardas ir pavardė)
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(Adresu)




