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Šiandien veteranai 
laidos Vincą Jušką 
Arlington kapinėse

Socialdemokratai 
laimėjo 133 vietas 
Vokiet. reichstage

Iškilmingose laidotuvėse daly
vaus armijos Vadai ir vetera
nų organizac’jų atstovai

Hitleris laimėjo—-230, katalikai 
centristai ir Bavarijos vals
tiečiai—97, komunistai 89.

Washington, D. fJ., rugp. 1. 
—šiandien 11 vai. ryto Wash- 
ingtono nacionalese Arlingtono 
kapinėse, prie Nežinomojo Ka
reivio karsto veteranai palai
dos lietuvį Vincą Jušką, kuris 
žuvo nuo veteranų bonų armi
ją kulkų užpuolusius policijos, 
•.aidotuvės bus labai iškilmin
gos, kuriose be bonų armijos 
narių ir vadų, dalyvaus visų 
karo veteranų organizacijų at
stovai. I laidotuves išvyko iš 
Chicagos Vinco brolis, buvusi 
žmona P- Krapenka, jo 11 metų 
duktė Loretta ir kitos giminės. 
Chicagoj e veteranų organizaci
jos irgi planuoja gedulingas ap
eigas žuvusiam pagerbti.

Iš VVashingtono prašalinti ve
teranai dabar susispietė Johns- 
town, Pa., ir Waterbury, Md., 
kur turtinga moteriškė Maude 
Edgell armijai padovanojo 25 
akrus žemės stovyklai pasista
tyti. VVatcrbury bus armijos 
centras. Veteranai planuoja 
stovykloje apsigyventi ilgam 
laikui, todėl statosi triobas ir 
rengiasi užsiimti ūkio darbu, 
kad tuo bildu sumažinti maisto 
trukumą.

Washingtone, tuo tarpu, fe- 
deralė 12 narių prisiekusiųjų 
grupė tyrinėja įvykius, kurie 
privedė prie Vinco Juškos krau 
jo praliejimo. Grupei • IftMlijo- 
Wa sh i n gtono policijos.. jdeainin 
kas gen. GlassfbTd. Raudonasis 
Kryžius, kaip pranešama, atsi
sakė teikti veteranams pagelbą.

Johnstowno stovykloje ar
mijos vadai išmetė iš savo tar 
po 8 komunistus, kurie su sau 
panašiais mėgino sukelti nau
jus neramumus armijos tarpe ir 
stengėsi kiek galėdami vetera
nus demoralizuoti. Veteranams 
talkon Johnstown majoras E. 
McKloskey pasiuntė būrį poli
cijos. į veteranus žada kalbėti 
Pennsylvania gubernatorius G. 
Pinchot. Jiems duotas sutiki 
mas pasilikti dabartinėje sto 

.vykioje. 4,

Berlynas, rugp. 1. — Reich
stago rinkimai praėjo ir hitle
rininkai negavo didžiumos, bet 
dabar balsuotojai spėlioja, ko
kia bus nauja Vokietijos val
džia. Vieni tiki, kad priekyje 
pasiliks junkerių-dvarponių ka
binetas su Von Papenu ir gen. 
Kurt von Schleicheriu, į kurio 
paramą ateis hitlerininkai; ki
ti vėl tikrina, kad Von Pape- 
nas ieškos pagalbos centristų 
tarpe ir tam tikslui planuoja 
paskelbti najus įstatymus, ku
rie praplatins katalikų bažny
čios įtaką mokyklose; treti kal
ba, kad Hitleris ir centristai 
sudarys bloką ir perims valdžią 
j savo rankas: buvusiam kancle
riui centristui dr. H. Bruening 
teksianti užsienio reikalų minis 
ter.io vieta, o daugiau neutra
liam centristui Franz Brach- 
tui, dabartiniam Prūsijos dik
tatoriui, kanclerio vieta.

Galutini rinkinių rezultatai ir 
laimėtų vietų skaičiai reichsta
ge yra štai kokie:

Fašistai—15,732,779—230.
Socialdemokratai— 7,951,245 

—133.
Katalikai-centristai ir Bava

rijos liaudies partija—5,776,- 
245—97.

Komunistai—5,278,094—89.
Nacionalistąi—2,172,941—31.

Populistai—429,000—7.
Naktį, tuojau, po rinkimų, 

Karaliaučiuje įvyko 'keli bom
bų sprogimai, nuo tūrių mirė 
du komunistai, Herr Sauff ir 
Zirpius, o buvo sužeisti social
demokratų laikraščio “Volkszei- 
tung” redaktorius, į reichstagą 
išrinktas komunistų atstovas 
Walter Schuetz ir jo duktė. Fa
šistai, kurie buvo sprogimų kal
tininkai, metė bombą ir į so
cialistų centrą Karaliaučiuje.

Spaudos pranešimais, Hinden- 
burgas paskelbęs, kad jis palei
siąs ir šį reichstagą, jeigu jis 
nekooperuos su valdžia.

Chicago, III., Antradienis, Rugpiiičio-August 2 d., 1932
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“Bonų armijos” likučiai maršuoja per Key tiltą po to, kai jie tapo išvyti iš Virginia

Mušyj Žuvęs kinų Slb Byla prieš 135 kasyklų
kitelių vadas gen 

Ma Čhan-Shan
Harbin, Mandžurija. rugp. 1. 

—Japonų šaltiniai skelbia, kad 
ties Ankuchen kaimu mūšyje 
nuo japonų kulkų žuvo kinų su
kilėlių vadas gen. Ma Chan 
Shan. Jau kelius kartus, nuo 
Pu-Yi valdžios įsteigimo, japo
nai skelbė, kad jis buvo užmuš
tas, todėl galimas daiktas, kad 
ir šios žiinos apie jo mirtį nėra 
teisingos. Gen Ma Chan-Shan 
pasižymėjo kovodamas prieš 
Japonijos invaziją į Mandžuri- 
ją.

Walkeris, prašalintas iš 
majorų, kandidatuos 

i gubernatorius
New York, rugp. 1. — New 

Yorko majoras James Walker, 
kuris yra apkaltintas kyšių ėmi
mu pareiškė, kad gubernato 
riaus Roosevelto prašalintas iš 
vietos, jis kandidatuosiąs į New 
Yorko gubernatorius.

Peru sušaudė 44 daly
vavusius sukilime

Karo

operatorius
Asheville, N. C. rugp. 1. — 

Federaliame teisme prasidėjo 
byla prieš 135 kasyklų operato
rius Kcntucky, Tennessee, West 

! Virginia ir Virginia valstijose, 
kurie prasižengė Shermano. ak
tui sudarydami monopolį ir 
nustatė kainas, kontroliuodami 
anglių rinkas.

Francija-J. V. tariasi 
nusiginklavimo 

reikalais

naują algų sutartį

Paryžius, Francija,. rugp. 1. 
— Franci jos ir J. V. atstovai 
pradėjo pasikalbėjimus tikslu 
išvystyti nusiginklavimo formų 
lą. Be to, J. V. ambasadorius 
Paryžiuje Edge rengiasi derėtis 
su franeuzais ir dėl prekybos 
sutarties. Tie pasitarimai skai
tomi preliminariais žinksniais, 
vedą prie skolų revizijos.

Kolionijos nori privers- 
’ ti Angliją “kalbėti”

Kinijoje nauji potvy 
niai

Lietuvos Naujienos
Nubaudė žymius ka- Vokiečių propagan 

talikų vadus už 
kurstymą

kongrese agi- 
kalbas. Jie 
ir pasodinti: 

dr. Leimonas

Marijampolės karo komen
dantas nubaudė prof. J. Eretą, 
prof. Pr. Dovydaitį ir dr. J. 
Leimoną po 3 mėnesius kalėji
mo už kurstymą vienos visuo
menės dalies prieš kitą ir prieš 
vyriausybę, pasakius liepos 10 
d. pavasarininkų 
tacinio pobūdžio 
visi jau suimti 
prof. Eretas ir
Kauno kalėjime, o prof. Do
vydaitis Bajorų kalėjime.

Studentus: A. Damaševičių, 
J. Adomavičių, P. Grinevičių 
ir A. Senavaitį už dėjimą pa
stangų tame pačiame kongre
se sukelti opozicinę nuotaiką 
kongreso dalyvių tarpe priešt 
vyriausybę ir prieš vietos val
džios atstovą, dariusį teisėtus 
perspėjimus kalbėtojams, nu
baudė apgyvendinti savo tė
viškėse policijos priežiūroj po 
3 mėnesius, be teisės išvykti.

Šiauliai iš karto sta 
tys 50 mokyklų

dos kursai Rytpru 
siuose

Kairys: atsidėjęs padeda vokie
čiams lietuvių naikinimo 

darbe

Springfield, III., rugp. 1. — 
Ketvirtadienį Springfielde į- 
vyks 4 Illinois United Mine 
Workers subdistrikto mitingas, 
.kuris išneš protestą pęješ naują 
$5 algų sutartį. Netrukus al
gos klausimu įvyks referendu
mas, bet diena dar nėra pa
skirta.

Vokietijos diplomatas 
Varšuvoje inuplėšė Len
kijos vėliavą nuo namų

Konferenęija penkių 
darbo diehų savai

tės reikalu

Ottawa, Kanada, rugp. 1. — 
Britų imperijos Šalių delegatai 
Ottavvoje vykstančioje ekono
minėje konferencijoje reikalau
ją muitų lengvatų, mėgina pri 
varyti Anglijos delegatus prie 
sienos ir pnversti juos pasisar 
kyti kokias lengvatas Anglija 
nori ir gali suteikti. 
Anglija sukinėjosi,

. klausimą išvengti, nes suteiku
si lengvatas savo imperijos ša
lims, gali nukentėti iŠ J. V. 
ir kitų valstybių pusės.

Canton, Kinija, rugp. 1. — 
Virš 500 kiniečių paskendo, kuo
met Kantono provincijoje smar
kiai pakilo Ghu Kinag upė. Ypa
tingai nukentėjo neturtingųjų 
distriktai, kur apie 50,000 liko 
visai be pastogių. Be potvynių 
Kinijoje siaučia choleros epide
mija.

Lima, Peru, rugp. 1 
teismas paskyrė mirties bausmę 
44 perujiečiams, kurie dalyva
vo liepos mėnesį iškilusiam su
kilime Trujillo mieste. Kiti 73 
suimti sukilėliai nubausti 5-10 
metų kalėjimo. 32 išteisinti.

New Yorke 16 užsinuo
dijo nuo alkoholio

Iki šiol 
norėdama Dar vienas lakūnas 

skris per Atlantiką

New York, rugp. 1. _— Pa
skutinėmis dienomis. New Yor
ke nuo nuodingų gėrimų mirė 
16 žmonių, daugiausiai vyrų. 
Spėjama, kad jie išgėrė indust
rinio alkoholio.

Montreal, Kanada, rugp. 1.— 
Garsus lakūnas Bernt Balchen, 
kuris dalyvavo admirolo* Byrd 
ekspedicijoje į Pietų ašigalį, pa
skelbė apie rugpiučio 15 skri- 
sįąs į Europą stačiai iš Minnea- 
polis, Minn.

Potvynis Carolina vai 
stijoje

Washington ,D. C., rugp. 1. 
—Washingtone prasidėjo admi
nistracijos atstovų ir Naujosios 
Anglijos pramonininkų konfe
rencija bedarbes sumažinimo 
reikalu. Svarbiausias klausimas 
yra darbo savaitės sumažinimas 
iki penkių dienų.

Varšuva, rug. 1. — Varšuvo
je? įvyko 'incidentas,; kuris gali 
pakenkti ir taip nepergeriau
siems Lenkijos—Vokietijos san
tykiams. Sekmadienį lenkai 
šventė, išėjimo į jurą atgavimo 
jubiliejų. Tam tikslui visi na
mai pasipuošė vėliavomis. Bet 
Vokietijos 
Baronas 
pamatęs prie savo namų 
bintą, tuojau ją nuplyšę, 
kai pasipiktinę.

Šiaulių apskrities savivaldy
bė ateinančiais metais nori pa
statyti net 50 mokyklų. Šioms 
pradžios mokykloms pastatyti 
mano gauti iš vyriau .ybės pu
ses milijono litų paskolą, taip 
pat papiginto miško. Yra ži
nių, kad vyriausybe šiam su
manymui* pritarsianti. Bend
rai savivaldybės, remiantis au
toritetingomis nuomonėmis, 
nors ir sunkus laikai, būtiniau
sius savo reikalus pildo.

Lenkišku laikraščių žiniomis 
vokiškų nacionalistų studentų 
organizac:jr. “Hohenstaufen” 
suruošė Klostersee, Rytprū
siuose, “Pasienių politikos sa
vaitinius kursus”, kur. pakvies
ta visa eilė propagandistų iš 
“Heimatdiensto” ir “Memelland 
bundo” laikė prakalbas.

Dr. Harting 
ir Nemunas”, 
kad Rytprūsiai 
politiniai esąs 
lygų kūrinys.

Dr. Barenther kalbėjo apie 
Vislos koridoriaus atgavimą; 
policijos majoras Teschner apie 
apsigynimą ore; dr. Griesler 
— “Vokietijos rytų ūkiški už
daviniai”, rektorius Goete apie 
“praktiškumą veikimo pakraš
čiuose”, dir. Gauss apie “Ryt
prūsiai didžiojo karo metu” ir 
mokyklų tarėjas Kairys apie 
Klaipėdą.

Kursų savaites metu vokie
čiai studentai, rūpestingai glo
bojami “Heimatdiensto” pada
rė eilę ekskursijų į lenkų ir 
lietuvių gyvenamas sritis.

kalbėjo “Visla 
išvedžiodamas, 
geografiniai ir 
natūralinių są-

Atvyko šventon vieton 
....—. ir numirė

Policija saugo J. V. am 
basadą Kuboje

Havana, Cuba, rugp. 1. — 
Kubos policija, kuri nuolat sa
kosi susekusi įvairius sukalbins 
prieš prezidentą Machado, pas
kelbė, kad jai pasisekė suimti 
keli komunistai, tarp jų daugu
ma lenkų ir iš jų patyrė, kad 
planuojama susprogdinti J. V. 
Japonijos ir kelių kitų šalių am 
basadas.. Dabar J. V. ambasa
da apstatyta stipria policijos 
sargyba.

Liepos 
pradžioj čia visuomet 

Žmo-

atstovas Varšuvoje
Emil von Rintelen, 

iška- 
Len-

Dvarininkas nušovė 
“ žmogų už važiavimą 

per jo pievą

Į Tokio grįžta Japonų 
ambasadorius Wash- 

ingtone
Washington, D. C., rugp. 1. 

—Užsienių reikalų ministerija 
paskelbė, kad Japonijos amba
sadorius Katsuni Debuchi grįž
ta atgal į Tokio. Manoma, kad 
jį pakeis kitas pasiuntinys.

NeutralėS šalys mėgina 
sutakinti Boliviją ir? 

Paraguajų

Raseiniai. — šių metų pra
džioj pil. Jeronimas Valantina- 
vičius važiavo per Paluko]ų 
dvaro (Kelmės vaisė.) pievą. 
To dvaro savininkas Zigfridas 
Orvydas, manydamas, kad mu
žikus vis dar galima šaudyti, 
prisivijęs Valantinavičių iš me
džioklinio šautuvo peršovė.

Valantinavičius ryto metą 
pasimirė. Dabar 'Palu kojų dva
ro savininkas Orvydas sėdi 
Raseinių kalėjime, o prokura
tūra Orvydui jau surašė kalti
namąjį aktą. Rudenį Raseinių 
žmonės laukia sprendžiant Or
vydo bylos.

žem. Kalvarija 
mėn. 
įvyksta didieji atlaidai, 
nių suvažiuoja beveik iš visos
Lietuvos: vieni maldai, kiti 
prekiaudami, dar kiti pasižiū
rėti. Retais metais atlaidai taip 
praeina, kad nieko nenuspaus- 
tų, ar kas nenumirtų, šiemet 
tas pat pasikartojo. Viena da
vatkėlė, iš toli atvykusi, besi
melsdama numirė. Numirėlę 
čia pat ir palaidojo.

Nors krizis, bet kai kas 
pinigų neturi kur dėti 
••• • -r.—— ■ ■ ,'j

Pereitą savąitę . Trakų apsk. 
Onuškio vai., Jurgonių kaimo 
ūkininkas Bilkevičius paaukojo 
Dusmenų bažnyčiai 1,500 litų, 
kad pastatytų jo vardu ąlto- 
rių ir įvestų jo patrono atlai
dus.
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Chicsigai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
kiek šilčiau; vidutinis pietų 
jas.

Vakar temperatūra buvo 
74 laip.

Saulė teka 5:48; leidžiasi
v .0?- J ’

Arabijoje likviduotas 
beduinų sukilimas

vė-

65-

Jedda, Hedžas, Arabija, rugp. 
L—Ibn Saido, Arabijos valdo
vo, kariuomenė likvidavo pe;? 
kurį laiką nusitęsusį beduinų 
sukilimą. Paskutiniame mušyj 
žuvo 860 sukilėlių tarp jų va- 
dąs, Ibn Rifada.

Anderson, S. C. rugp. 1. — 
Vakarinėje Anderson apskričio 
dalyje išsiliejo upė, nunešusi 
daug tiltų ir pylimų. Kiek ži
noma trys ūkininkai paskendo.

«A'. ---- 4--- r-
4 žuvo New Yorko viešbučio

New York, rugp. 1.— 42 au
kštų viešbutyje Ritz Tower J- 
vyko sprogimas, kuris atėmė 
keturias gyvybes, 2 mirtinai 
sužeidė ir 25 gerokai apdegino. 
Sprogimas įvyko viešbučio skie
pe buvusiam tnaliavų sandėly], 
arti kurio kilo gaisras.

Nicaragua pasirodė ma 
liarija

Managua, Nicaragua, rugp. 1. 
— Nigaraguos vyriausybė susi
rūpinusi keliose krašto dalyse 
pasirodžiusia maliarija? Sergan
čių jų skaičius auga kiekvienų 
dienų.

Kinija pakėlė muitus
.|ĮI. i 11 ,į|U ■ <, ,

Nanking, Kinija, rugp. 1. — 
Nogėdama sugelti užtektinai pi
nigų sutikti užsienio ir .vidaus 
obligacijas, Kinijos vyriausybė 
nutarė pakelti mįutus ant kai- 
kųrių importų, pav. vaistų, luk- 
susų ,tabako, ir žaislų. v

Asuiicion ,Paraguay, rugp. 1. 
—Bolivijos kariuomenė užėmė 
trečią Paraguajaus fortą Gran 
Chace Fort Boųueron. Neut- 
ralės šalys J. V., Argentina, 
Brazilija, Peru ir čili mėgina 
susikivirčijusias šalis. Boliviją 
ir Paraguajų sutaikinti.

Kartojasi neramumai 
prie Indiana kasyklų
Terre Haute, Ind., rugp. 1.-— 

Prie Dixęe Bee kasyklų susi
rinko didelis skaičius unijistų 
pasiryžę 
dirbti.

neleisti
Kasyklų savininkai ir

riuomenės pagalbos

neunijistus

Buenos Aires, Argentina, rug
pjūčio 1. — 80 vyrų būrys, už 
puolė Tamberia miesto poličijc, 
stotį, San Juan valstijoje. 
kpma, jie esu Ingoyenc pasekt

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną. •. ; Į

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen. f':

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre . ‘

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimų 
turėti linksmų ir smagią kelionę. . ,:

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
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Be to 
vęs 
Šančių 
pasitikėjimo ir 
tuoksi is, tikrai 
gy ven toj ų p asi t i k ė j i m o 
tuvos Žinių 
Martinonis 
grodskui, kuris 
budu išskaitęs 
‘‘Lietuvos Žinių 
kių Liaudininkų komiteto iš 
duotas liudymas. Apie tai No 
vo

lietuvių 
vo perdaug teršia- 

Štai 
Beniušis ko- 

,” “K. Be- 
komunistų

Nors laikai blogi ir bedar
be slčgia žmonių ūpą, vienok 
šiame piknike pasireiškė ne
paprastas gyvumas, turbūt dėl 
to, kad šį piknikų surengė tos 
klesos žmonės, kurie visuo
met buvo ir yra darbo žmo
nių užtarėjais.

Aitą organizacija visuomet 
skelbė vienokias idėjas ir sa
kė darbininkams, kad darbo 
žmonės viskg pasaulyje su
tveria ir kad jiems viskas pri
klauso. Socialistai visuomet 
kalbėjo f’darbo minias, kad 
tokia sistema, kokioje žmoni
ja šiandie gyvena, yra netin
kama darbo žmonėms ir kad 
tokia sistema gimdo karus ir 
blogus laikus — bedarbes. 
Todėl ir šiame piknike susi
rinko toks būrys žmonių, ko
kio ir patys rengėjai nesitikė
jo. Kas liudija, kad socialis
tus ir jų organizacijas žmo
nės vertina.

kad “Ke- 
” jau šeš- 

silvo “varg- 
iš jo nesiblaš- 

kau. Jau šešti metai, kaip 
priklausau prie AVinnipego 
Lietuvių darbininkų pašelpi- 
nės draugijos ir jau penktus 
metus iš eilės esu tos draugi
jos sėkrėtdriuin. Dalyvavau 
.Bedarbių Org. Revizijos Ko
misijoje, bet tik kviečiamas ir 
laikinai, nes bedarbių organi
zacija yra lyglaikinė. Kur čia 
.įlą^kymgsis?

Kaip jau minėjau “Keleivy
je” bendrabiauj u šeštus ipe- 
tus be pertraukos. Buvau pa
siuntęs ir “Naujienoms” keje- 
tą rimtų straipsnių apie ko- 
.munįstus. Straipsniai buvo at- 

norėda- 
lietu- 

kad

Mano žodis lutiems Kanados 
lietuviams, kurie. Varinėja 
kerštingus šmeižtus pažan
gi o jo j A m erikos L i e tu vių 
S ocialislų s paudo  j e.

Aitas piknikas atsižymėjo į- 
vairiais žaislais, pasilinksmi
nimais ir prakalbomis. Kalbė
jo adv. F. J. Bagočius.

Svečiai visi buvo patenkin
ti, visi kartu linksminosi, visi 
atnaujino savo praeitų laikų 
pažintį ir paspaudė viens an
tro dešinę, tardamas: Drauge! 
tave pažįstu nuo senų laikų; 
tave atmenu, kuomet buvai 
dar jaunas ir kuomet mes vi
si kartu dirbome ir budino
me savo brolius iš letargo 
miego. Nors šiandien esame 
jau pražilę ir butų laikas il
sėtis, bet musų visų gyveni
mas verčiamus vėl stoti prie 
to paties organizatyvio darbo 
ir toliaus skelbti tiems musų 
broliams darbininkams, tą 
pačia evangelijų. Todėl nuo 
dabar visi kaip vienas turime 
stoti į darbų ir skelbti darbo 
minioms socializmo idėjų. 
Tokie tai pasižadėjimai teko 
girdėti iš daugelio lupų.

Rodos, kad šitas socialistų 
piknikas turės apielinkės lie
tuvių socialistų gyvenime žy
mių reikšmę. Butų labai pa
geidaujama, kad panašius so
cialistų išvažiavimus - pikni
kus galima butų surengti ir 
kitose lietuvių kolonijose, 
pa v. Conn. ir N. Y. valstijose, 
kur taip tirštai yra lietuviais 
apgyventa ir kur socialistinių 
spėkų, rodos, turėtų rastis ga
na daug. Tik jas reikėtų kiek 

geriau sujungti į vienų tvirtų 
organizacijų.

South Bostono ir Cambrid- 
ge’aus draugai yra pasižadėję 
varyti organizatyvį darbų pir
myn ir sekantį metų surengti 
didesnį išvažiavimų. Tikiu, 
kad jie savo pažadėjimų išpil
dys. La i žodis štoj asi ' kurtti.

Socialistai savo tartų žodį 
visuomet pildo. — Rytietis.

1 ft ww,
Rusijos

Ų IR MOTERŲ PER ?7 METUS 
_ s k neišgydomos jos yra

žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
t ir; paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne

imkite lu jis jums.gali padaryti, 
tuksiančius ligonių. Patarimas 

nuo *10 valandos ryto iki 1
I.

re. Tel. Črawford 5573

“Naujienose” 
ti Urugvajaus, 
riko j,- lietuvių laikraščių;

“Naujoji Banga” (No. 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Tikįctai 
čoaches 
A4 d « pėduodami 
kartu su Trans-At- :-J 
lantic laivakorte ar ’*■ 
orderiu. :g

ųsi Erie Trau- v 
atborn stoties, J

• Pavyzdžiui, jeigu žmogau,

Lhterine,Mantu Upalasį -4wio 

kurs iltikro šveičia 
damas --tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii-

DteieU tt^a:'Lk|eritie dantų 
tepalo kainuoja■ tik 25 centai;

Visij-kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Sakoma, kad ant palinku
sio ;karklo visos .ožkos lipa 
graužti. Panašiai bus ir šiuo 
atveju. Kai tik aš nusidėjau 
prieš “Keleivio” redakcijų šių 
ihelų pradžioje, kuoihėt ko
munistai savo “Vilnyje” 
vališkai panaudojo bumo 
dų, (žiiir. “Keleivio” 
kai kurie net mano 
draugai kreivai į bume sužiu
ro. Vieni dalyko nežinodami, 
kiti apgailestaudami, kad aš 
jau nudardėjęs į komunistų 
“abazų” ir kad jie netekę vie- 

savo tarpe, 
džiaugsmo 
rankomis, 

įier laikraš- 
koinunistiš- 

pra- 
dejo. Mėgino tai padaryti tū
las “Židplinskaš”, biėgino 
šmeižtus ir provokacijas va
rinėtus J. Novogrodskas, kuris 
ir per “Naujienas” plūdo iha- 
ho asbienį. Į ginčus“ buto įvel
tas ir J. Martinonis. “Naujie
nų” No. 101 J. Novogrodskas 
pareiškė, kad J. 'MartinOttio 
korespondencija apie Winni- 
pego nesusipratimus 'buvusi 
komunistų inspiruota, kad aš 
jų parašęs, o J. Martinonis tik 
pasirašęs. Jeigu kas mano, 
kad J. Martinonis nemoka ra
šyti, čia turiu pažymėti, kad 
savo laiku, dar būdamas Lie
tuvoje, bendradarbiavo “Lie
tuvos Žinioms” ir turi “L. 
Ž.” jam išduotų pažymėjimų.

Martinonis sakosi bu- 
išrinktas valsčiaus vir- 

Neturėdamas žmonių 
būdamas be- 
nebulų įgijęs 

Lie- 
pažyniejunų J. 

rodęs ir Novo- 
tačiau keistu 

kad tai ne 
, bet Mažei-

kiniai
Chicago, 'kasdien U 1:00 vai. fy- 
tc, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

i -

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus. ;

Dėl tikietų ir Visų, žinių kreipki
tės į bilc“ kurį,Etįe tikintų ofisą ar 
prie ,

H. T. ?HĄRLOW, 
j General' Passenger Agent,
S27 So. La Šalie Št.» Chicago 

Telefonas' HARRISON \4160 ‘

ERIE RAILROAD

Maras
Kapitonas 

z PasSulihiamt kare

Liepos 24 dienų čia įvyko 
South Bostono ir Cambridge’- 
aus Lietuvių Socialistų orga
nizacijos metinis piknikas.

Diena buvo gana šilta, sau
lutė kaitino be pasigailėjimo.

Pati pikniko vieta randasi 
ant kranto didėlio ežero, ku
riame galima maudytis, nes 
ežero pakraščiai yra švarus ir 
parankus maudymuisi; tode), 
čia daugelis žmonių ir pasi
naudojo ta proga.

Svečių į šį Sbcialistų pikni
kų susirinko gerokas būrys. 
Sakoma, buvo apie šimtų ma- 
šinų-automobilių. Svečių ma
tėsi iš įvairių kolonijų—arti
mesnių ir tolimesnių — kaip 
kad iš AVorcestcr, Mass. Matė
si net ir iš kitų valstijų, kaip 
tai iš Rhode Island ir Conn.

kalba “Naujienų’ 
104. Atvirai galima paša 

kyli, kad jis apsimelavo. 
Be Novogrodsko ir 

“Žioplinsko”, visa armija 
no priešų pradėjo per 
vį” ir “Naujienas”, prieš 
ne varyti tikrų šmeižtų kam
panijų. Dalykams nukrypus į 
tų pusę buvau priverstas į 
tuos plūdimus atkreipti dides
nį dėmesį, nes pamačiau, kad 
pažangioji Amerikos 
spauda bu 
ma šmeižikų nonsensais 
pavyzdžiui 
mimistų pataikun 
niušis Maskvos 
Kreinliujc be kepures sėdi,” 
“K. Beniušis J. Martinonį pa- 
šigavo kaip sliekų ant meške
rės,” “K. Beniušis'blaškosi iš 
vienos organizacijos į kitų, 
nerasdamas sau tinkamos vie
tos,” ir tt. ir tt. 

Turiu pasakyti 
leiviui” “vargšai 
tus metus ir su 
švste” niekur 

Jau šešti 
prie

Kenkiantieji nuo 
jCUJKRIKES JU .G .O S. 

j,. S1T*‘CukrlnOg ll<og
ir . neramu*

. nęmltyrouayUli. ^p^ūartbjlmo 
i No.IRSHHĮ!

„4* .ali.’;..

BRAZILIJOJ
S. Paulo, Rua da Mooca, 424

Lietu vbj

" u       .w|.— r hn. i' i      .........

5TENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Čius ir juos niięlai duoda škaii 
tyti' višiėms, ..kas .tik tnpri skai-f 
tyti. Tenka paęakyti, jog p; 
Joniškis yra didelis lietuvių 
Raudos'rneįėjap ir. jos platjntp- 
Jas. “ Winriipigięčiai už' tai jam 
yi'ą lįbai dėkiųgi.

—Winnipigietis.

LIETUVIŲ

New York
; 1;.f' . ; ■,<*, . ■ '■< j ’rt ■ 

j jv (j|jĮcJgO “■

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-10 W. ROOSĘVELT ROAfc
arti St. Louis Avė. Tel. Kėdzle 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, .
swimming pool.

Rusilka ir turkiška pirtis moterims
Šeredomis Iki 7 ▼. v.

t »■*■ r

nes aš eąu chicagįetis lietuvis, 
stižė lotas Apkaro keterdbttš, ir

rainiai gyventi, 
mes i^ėopagėVdoHĮ

'yra ^av^Ų^is} 
beveik 'dų,Abitai 
žodžhii bitvo ’ tie- 
il[ep ^hVugėĮip ^ko

munistinių elę.męntų, prie ku- 
rių ApftkJautK) '.dalis nuųiij 
šmčižiančiiįjų, turėjo Kana’dų 
apleisti. O šiandien daUgu'ma 
tų lietuvių, kurie mano tiems 
žodžiams patikėjo ir pridavė 
jieins vertės, mane :apš%iūki'a 
koųųtnhtų lųrųų, Maškvinių 
įr įt^i ityėr šb'gAdų lpiįic ^^W 
aš 'Mm fe

nub\v^S^r / .C

“NAųjjėw^ MphdRe
šio laĮįkibifel^s ‘pa^ 
sįrodys labai įdomus rašan
čio. draugmns^rįgąlirturėti |ie^ 
mažos sVdrBbs 
RHiėms '^Uyi 
čiams
kalba. Lietuvių'“|raibon išvers-“ 
dfls-jisdi 'skamba: «

. ..................... ■ •>'

'“AŠ *?csu kareivis ir,
hibhb \va£das;$ra ’Jps^Mh 
..ęlįtos. SWHU' iįjėtti
® ,iW' totei 1 ten.

t^as ftnis i'an.Iasi «ana gTa- 
žus būrelis lietuvių, kurie susi
deda daugiausiai iš jaunimo. 
Na, o jaunimas, kaip žinia, paį 
šižymi didesniu veiklumu,—jis 
veikia organizacijose, o taip pat 
mėgsta pasilinksminti. Tačiau 
visa ’ bėda yKa ta,' kad mes ne
turime KaVo svetainės. Dėliai 
to susidaro daug neparankumų 
su vakarėlių .rengimu, — jų 
negalima surengti, ’kgda nori
ma ir kur parankiau. Jaunimas 
dažnai noromis i(nenorpnns yra 
priverstas lankyti svetiiptaučiu 
Šokius bei parengimus. Jeigu 
lietuviai kų nors ir rengia, ,tai 
priversti yra gana brangiai mo
kėti už salę. Ir tai ‘dažnai ne
gauna salės, kai vakarėlis bu
tų paranku rengti. j

Mes savo mieste turime pen-t 
kias organizacijas, kurios kaą 
mėnesį laiko savo susirinkimus; 
Susirinkimams jos tūri samdy-t 
ti salę ir mokėti po dų doleriui 
Be to, kiekviena organizacija 
turi savo parengimus ii’ išmo^ 
ka nemažai pinigų už sales. To
kiu budu lietuvių pinigai su
plaukia j svetimtaučių kišenes.

štai kodėl pas kai kuriuoš 
kyla klausimas, kad gal butų lie? 
tuviams laikas pagalvoti apie 
įsigijimą nuosavo svetainės. Ži
noma, nėra reikalo turėti dide
lę salę. Bet man rodosi, kad 
įsigijimas nedideles salės lietu
viams išeitų ant naudos. Tiesa* 
komunistai prieš tokį sumany-į 
mų ;yra griežtai nūsistatę. Ir tai 
suprantama ikodėl, —.jo bijosi, 
kad nesumažėtų jų įplaukos am 
kų pavidale. Bet mums nėra 
ko paisyti maskvinių fanatikų, 
kurįęms lietuvių reikalai vis- 
vien nerupi. Nors laikai dabar 
yra ir gana sunkus, bet jeigb 
mes turėsime pakankamai pa-į 
siryžimo, tai savo tikslą galėji
me atsiekti.

Sumanymas steigti salę koj 
’muhistąms dar nepatinka ir 
todėl, Hkad jie rengiąsi Kanadoj 
išleisti savo ‘laikraštį. Supran-i 
tarnas daiktas, kad be pinigų 
nėgąTima. laikraštis leisti. Reiš
kia, teks maškyiniąms kdlek- 
fuoti dolerius. Jie .gerai .^u-i 
pranta, kad salės statymas gai 
tetų žymiai pakęųkti jų ! kolek-š 
tapimui. ; , / i

Tačiau visi susiprątusįeji liej 
tuviai privalo nesnausti ir dar] 
buotis sąįęs jsigįjįmui.'. šiąndiėii 
mes rtėtbrime jokio knygyno ’ 
nes jam nėra vietos. Prie sa- 
les., butų ..lengva įsteigti knygy-

Jei f’abar ipiogos 
pasiskaityti laikraščių, tai ;til 
ačiū p. Joniškiui, kinas savo le-

‘ ..... .... ... .. _ " T" ~ IMT -wmil'"W  ’Ml - ' v''"' ’

l IMPERFECT IN ORIGINAL

mas ‘lietuvis • 4>uvęs “kėrėHisf 
kuris gavo Karo Pavojaus 
Apdramlą Ir dar gyVelia. Gau
nu .$100 per mėnesį iš vald
žios, o .dabar gausiu dar prie
do $57 hięneąiui apdraUdos.

Aš ilgą .laiką buvau Tams
tų dienraščių skaitytojas. Ti
kiuosi, kad Tamstos paskelb
kite šią žinią - savo skiltyse,

$1 į savaitę.
10 tūbų Radio gražiausia- 

nete ..............

lOBfl
. j;*ilNQORP0RATED i ' I 

‘ 3417 So. Halsted St. i 
( Tejefortįs\BQpLEyARD 4705 į ; L CHICAGO. ILL.. :j---------- ( 
•Nuolatinių Radio Progra-| 
įnas iš ųtotięs WGFL 970.j 
jjkilocycles nuo 1 iki r 2 vai. j 
.po piėt dalyvaujant orkest-; 
irai ir dainininkams.

Lietuvos Sočialdemokratų< užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol, 

. Adresas laiškams ir pinigams:.
Germany, Berlin, ŠW 68, Schliessfach 80
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GARANTUOTI v 
GARSINTOJAI

čia jus rasite firmas, kurios
įvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia ' Mokslo ar Patyrimo, kad Išmokti

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Die Making—Automatic Screw 

Mac h Ine*.

• Išmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rų darbų ant moderniškų mašinų. Be kny
gų. Genaus!* t>r>rengimą* ui žemų kainų 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankyki! 
| mokyklų, ar rašykite dėl nemokamo ka
talogo.:
ALLIED SCREW MACHINE CO.

524 West Monroe St.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.
Pirkite tiesiai ib dirbtuvėj už ekonomi
jos kainas. Visų rūšių nuo 32.50 ir augš. 
Matracai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankyki! j musų sankrovų, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tol. NORMA L 1200.

Western Coal 
&SupplyCo.

Kokybė—Patarnavimas—Svarumas 

ANGLYS. MEDŽIAI. KOKSAI.
LEDAS

.Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

Patys pabalinkite skausmu* ir kentėjimus 
nuo Dieglių. Pilvo Skaudėjimo, 2y v alavi
nio, Kvaitulių. Mėnesinių Periodinių Mė
šlungių. vartodami MELKE’8 STOMACU 
DROPS. Jie taipgi stimuliuos skilvį ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metų 
Lemke’s Stomach Drops pabalindavo skau
smus pilve ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bonkų ib savo aptiekininko.

Dr. H. C. Lemke MefHcine 0o.
fl

Lemont Dairy Co.
Augštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI 
Riebus Pienas ir Smetona

Pienas yra geriauHra* maistas dėl visų.
Greitas pristatymas.

WHOLE8ALE Ir RKTAII.

840 W. 31st St
Tel. VICTORY 114.3

DREXEL ICE CREAM €0.
Išdirbėjai ir Urmininkai 

Tyro Skanaus Ice Cream ir 
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Specializuojamas aptarnavime 
Piknikų—Bankietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė.

APTIEKUS MOKINIAI 
Kodėl nepadidinti savo 

uždarbio dabar? 
Patapkite registruotu 

Aptiekininku
Mes galime prirengti Jus prie pagelblnln- 
ko egzaminų, kas tuojau* pakels jūsų 
algų. Pilnas mokslas tiktai $35. Klesos 
rytais, po plet Ir vakarais. Ateikite, ra
šykite ar telefonuokite.

GREAT LAKĘS COLLEGE 
6429-6443 Sheridan Rd. 

Tel. Briargatc 4727

GOITRENE
Yra gyduolė kurią vartojama išlau
kiniam gydymui kaklo gilės—goite- 
rio. Ji pagydė daugel) sergančių šia 
liga. ši liga yra labai prasiplatinusi 
tarp moterų. GOITRENE sėkmingai 
pagydė kiekvieną, kuri nelaukdama 
atsikreipė pas mus. Rašykite mums 
ir mes jums tuojaus išsiųsime laiškus 
dėkingų ligonių, kurie paliudys šios 
gyduolės sėkmingą gydymą.

THE GOITRENE CO.
3338 W. 63rd St., 

tHICAGO. ILL.

>

NORMALIS PIRKIMAS ATVES MUS ATGAL ĮGEROVĘ
Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų para
mos. Jūsų patronavimas ir rėmimas šių firmų bus Įvertintas.

NAUJIENOS.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicngos goriausių, 
gryninusių ir populiariškiausių 
gėrimų,

Telefonuokite Monroe 4987.
J.usu orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.'

1527 Flournoy St.
CHICAGO, ILL .

J----------L

Midwest Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
Namų Pakėlimas, Karpenterystė, 

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami $235 Ir augš. Cemento 
pamatai. $5 įmokėti, likusius išmokėji
mais t '

Apskaičiavimai mielai suteikiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVK1IILL 0500

Rasmint Beverage 
Company

Rasmint Beverage Co., kuri randasi 
2495-97 Archer Avė., ir yra įkurta 
Samuel Klausner, gyvuoja jau 55 me
tus. Kaip pirmiau, kada dar nebuvo 
prohibiojos, ji buvo skaitlingai lituvių 
lankoma, taip ir dabar yra tiek pat! 
skaitlingai lankoma ir vis naujų dau-' 
gų iš tarpo lietuvių įgija. Nes kaip] 
pirmiau įstaiga pardavinėjo tik geriau-; 
sius produktus, taip ir dabar ji aptar
nauja savo kostumierius geriausiu mol-! 
tu. apyniais ir kitomis nesvaiginamųjų 
gėrimų gaminimo reiktnertirnij. Jų prie
skoniai yra senųjų laikų ir lagai geri. 
Čia galima gauti visokiausias reikme
nis, kokios tik pasirodo markete ir pre- 

‘ kės visuomet yra kuogeriausios, švie- 
* žios ir stipriausios. Ypač svarbu, kadi 
j ji pardavinėja gerus vynuogių koncertra-1 
| tus, kurie išgelbėjo daugelio vyną nuo 
įsurugimo ar sugedimo.

Midwest Piano 
Stores

TIKTAI 
$1.00 

JMOKRTI

tiktai 
50c 

J SAVAITE

Mes pristatysimo | jūsų namus ar ofisų 
ftl stebėtinų radio. Midget didumo, »>et 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai įrengtas dėl policijos pašau
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Be Red 
Tapo.

Kaina $14.05 Pilnai.
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RADIO STORES
12.2 S. HALSTED CANAL 2178 

Atdara vakarais ir nedaliomis.

BRIGHTON COAL CO., Ine. 
ANGLYS, MEDŽIAI, 

KOKSAI
Parduodame tiktai augščiau- 
sios kokybės anglis, iškastus 

iš geriausių kasyklų.

Užsakymai telefonu Lafayet- 
te 9456 bus greitai išpildyti.

3719 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 9456

! .... 1,1,1. . <

DABAR YRA LAIKAS
MOKINT I S

OROŽfiH KULTŪRĄ ar 
BARRERIAVIMĄ

Naujas trumpas kursas 
leis užsidirbti algų i 
tris savaites. Musų
visuomet prleln amas 
regullarls kursas leid-

p* žia uždarbiauti besl-
__ inoknant.

Dvi mokyklos Chieagoje. Viena už puse 
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 0303

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas-

Telefonuokite
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St

LIFE INSURANCE 
CO. FARM0S \

III. ir S. E. Misaourl vaisi., nuo 40 Iki 
600 ak., su triobomls, $25 už < akrų Ir 
aur: arti miestų, mokyklų, bažnyčių; 
geriausia Žemė; geri marketai Ir trans- 
port.; 1/4 caah, .likusius per 20 metų. 
Priimsim Gbicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
gičius, kaipo (mokėjimų.

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

Įmokėti, $2 j savaitę
Pilnai ak kredituota

$2

Ncrth VVabash Avė.
7-tas augšlas. 

CHICAGO, ILL.

, 5
Kės nėr BĮ d U.

BARTA &LEJCAR
r J

Pirmiau buvę Barčai and Bnrtn
Whole*alc Ir Ketall Pardavėjai

Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie
noms Popieros ir 

Varnišių

PASIŽYMĖJUSIOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRA 50 
METŲ

Me* visuomet parda- 
vlnčjome tik geriau
sia* kokias galima 
gauti preke.. Musų 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada Jus norite 
JI O LT O, APYNIU, 
BOTTL1NG R E I K- 
M E N V, CORDIAL8 
ENTRAKTV, PRIE
SKONI V ar VYN
UOGIŲ KONCENT- 

kur Jus tikrai gausite

. m

RATV. pirkite čia, 
pilnų vertę už Jūsų doleri.
IIASMINT BEVERAGE Co.
2405-07 Archer Avė. • Tel. Victory 6647

Yra smagu į šio puslapio garsintojų 
tarpą gauti tokią firmą, kuri yra stip
riai įsigyvenusi, žinoma savo geromis 
prekėmis ir teisingu biznio vedimu. 
Tai Midvvest Piano Stores, Ine., kurių 
didele sankrova randasi 6136 South 
Halsted St., tel. Normai 9431., Ji už
laiko pilną pasirinkimą ; gerųjų pianų, 
radio, elektrikinių refrigeratorių ir skal
biamųjų mašinų. ‘ Ji ' yra prielanki lie
tuviams ir diėtuvių patronavimą galiai 
įvertina. Ir kiekvienam bus maloniai 
patarnauta, ar ką pirktų, ar tik ateitų 
apžiūrėti. Klauskite apie specialį pa
siūlymą Majestic Refrigeratorių už la
bai nupigintą kainą, visų Standard iš- 
dirbyščių radio, ^garsiųjų Star pečių ir 
Maytag ir Confon skalbiamųjų maši
nų.

Midwest Beauty 
College .

..........  ' v

Turbut visoj, šaly nėra gražesnės ir 
geriau įrengtos grožės kultūros ■ mokyk
los. kaip Midwest Beauty College*' 5 
North Wabash Avė. Bet ji kartu 
neyžmiršta, kad ji yra mokykla, kad 
pirmiausias ir svarbiausias dalykas ' yra 
tinkamai mokines išmokinti grožės kul
tūros. Todėl ji yra geriausiai įrengta, 
kad ir mokinėms butų patogu mokin
tis, ir kad jos tinkamai gilėtų prisiruoš
ti savo darbui ir jį patogiai* atlikti. 
Mokytojai irgi yra parinkti tokie, kurie 
yra paskilbę 'nuodūgrttu' pažinojimu dė
stomojo dalyjeo. .

Tos mokinių, kurios ieško gero įren.- 
gimo ir gerų mokytojų, taipgi gražioj 
vietos . mokintis* visą lai' tikrai ra? 
Midwest ^eaut^.ČolĮągf.,., Kadangi- Vier 
ta!,- yra taip trS‘i^įd4tfgi ,jten-
gimas taip pilnas, tai joje tankiai laiko 
egzaminacijas valstijos Registracijos iš 
Švietimo' Departamentas.

Tiesiai iš Dirbtuves
City Mattress Factory pristatys jums 

yeriausį matrosą už žemą kainą

Patogi lova yra vienas iš didžiausių 
smagumų. Bet lova negali būti pato
gi, jei neturi gero maeraso.

Chieagoje yra daug matrasų dirbtu
vių, bet viena iš geriausių žinomų sa'- 
vo gaminių kokybe ir ilgiausiai įsigy
venusi yra City Mattress Factory, 6839 
S. Halsted St., tel. Normai 1290, jau 
per 30 metų valdoma Herman Jaffe. ,

Ši dirbtuvė yra gerai įrengta ir ga
mina visokios rūšies matrasus ir patali
nes, taipgi atnaujina matrasus ir 
plunksnas. Visas darbas atliekamas 
ekspertų po atidžia priežiūra paties sa
vininko. O kadangi parduodama tiesiai 
vartotojams, be jokių perkupčių. tai 
kainos čia yra kuožemiausios. Jus esa
te kviečiami atsilankyti ir pamatyti šią 
dirbtuvę ir kaip joje yra atliekamas 
darbas.

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4008 

3354 W. 26th St.
Tel. ROCKIVELL 1740

0AKRIDGE 
Mausoleumų Vieta
AKIMYNINIAI LOTAI 
Po pilna Amžina Priežiūra, 
žemos kainos.

Jus osato kviečiami atlankyti Oakridgo ir 
apžiūrėti jų nepaprastų gražumų ir įren
gimų.
Koosevelt Koad, 1/4 mylios | vakarus 

nuo Manhelm Koad, lllllslde.

Tel. Miansfield 9578

Atėjau į bažnyčią be kepurės 
ir atsisėdau.

Netrukus, prieina prie ma
nęs bažnyčios prižiūrėtojas ir 
kažin ką sako žydiškai. Bet 
matydamas, kad aš žydiškai 
nesuprantu, jisai prabilo ang
liškai, jogei reikia užsidėti 
kepurę, nes be kepurės būti 
bažnyčioj yra įžeidimas susi
rinkusių.

Kadangi savo šiaudinę 
vau palikęs automobily, 
turėjau eiti ją atsinešti.

Įgrįžęs, užsidėjau kepurę kaip 
ir visi kiti.

Neužilgo atėjo rabinas. Nors 
aš ir nesupratau, bet iš gestų 
ir kitų susirinkusių verksmo Į Kultūros Kliubas jau susilau- 

1 spėju, kad jis sake graudų pa- kė septintų savo veikimo me- 
1 mokslą. Po to padėjo lėkštę tų. Varde kliubo tariu ačiū

bu
tai

Su

jo, nors ir buvo*- prašomas. 
Jisai man paaiškino, kad kiti 
maldininkai, besjmelsdami ne 
viską išpildą. Mat, tėvas su 
motina turi būti basi, o iie 
meldęsis apsiavę batais. “Kam 
aš eisiu Dievą mulkinti” — 
kalbėjo jis. Girdi, kad jau 
meldžiasi, tai tegul viską iš
pildo. O jeigu nenori net batų 
nusimauti, tai nereikią nė 
melstis. — Buvęs.

Iš Joniškiečiu L. K 
Kliubo

Joniškiečių Labdarybės ir

•T ■

Be Įmokėjimo 
IŠPARDAVIMAS

NCra Exlra Taksų ant Visų 
MAJESTIC REFRIGERATORIŲ 

parduotų šių savaitę.

Lengvi išmokėjimai. Pilnai ga
rantuoti. Dykai aptarnavimas. 
Dykai Pristatymas. Tiktai Mid- 
west sankrovoje.
Pirmą kartą Chicagoj šio didumo visoje 
šalyje žinomas elektri-> FA
kinis refrigerator i u s y II II hįl 
yra pasiūlomas už to- 
kią žemą kainą tiktai 1^ 1^

Midwest , Piano Stores
6136 SO. HALSTED STREET

: Tel. Normai 9431

i

*
*

Tarp Chicagos
» . •

Lietuvių
0

’• Burpside
SLA.

Tel. Monroe 7359

a; scully monument 
CO.. INC. ' "'Z:' 

Mau'soleumai. Paminklai, Stovylos 
1301 W. Madison St.

k. » 1CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1000 W. D i Vision St., Chlcago, III. $10.00 NUOLAIDOS 
už jūsų seną ledaunę imant garsų 

visoj

>•
■ '1 • ’ ■ t. ' t

63 kp. sėkmingas išva
žiavimas 24 d. liepos.

GREENHUT & CO.
Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEVOS, 
IIARDWARE ,

Dutch Boy IVhlte Lead $0.35 už 100 av.
Sienoms Foplera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos Ir borderls pilnai, 07c.
z * 

8 sankrovos

369 E. 61st Street
4605 So. Ashland Avė.

9238 Cottage Grove Avė.

dsoj šaly žinomą

— NORGE
su

2.

$ 10 įmokėti 
$159.50 pilnai
• v įdėjimu

1. Rollator Refrigera- 
cija duoda extra 
šaldinimo pajėgą. į 
Ilgesnis amžius.

3. Labiau ekonomiš
kas operavimas.

4. Parankios lentynos 
CITY RADIO STORES
6403 ? South Halsted Street 

Telefonuokit ENG. 3300 dėl demon
stracijos Atdara kiekvieną vakarą.

. i

SLA. 63 kp? buvo išvažiavi
mas Daipbrąusko farmoje, 
-Wiilow Springs. Tai buvo 
metinė ąventė 63 kp. Ir iš tik
rųjų — tai graiiįi šventė.. >

Jau antras pietas turipie, pa 
na^ią, linksmą ir malonią 
šventę. Kaip tikėtasi, kad ren
gimo komitetas, susidedąs iš 
F. • Skrobutėno^ M. Stankevi
čiaus ir P. Gilio, surepgs gerą 
išvažiavimą, ( ' taip ir buvo. 
Kuopos nariai ir atsilankę 
svečiai nebūva apvilti. Išva
žiavime buvo tvarka gera, vi
si gražiai linksminosi iki' vė
lam laikui. Darbininkai J. Ja- 
nušaitis, S. Šaputienė, O. Ja
saitiene ir kiti dirbo nuošird
žiai, o ypač Jasaitienė,. kuri, 
kuę tik nepasisuks, visur pri
tinka puikiausiai. Panelės 
Mockiutės puikiai darbavosi. 
Žinoma, mums senesniems su 
jaunais, o ypač su mergino
mis — nesusilyginti, ypač pik
nike. Uršulė Žakienė pagami
no skanų keksą, už kurį rei
kia tarti Učių.

Iš žymesnių narių ir svečių 
matyti buvo; Antanas . Belinis, 
Albinas Ląuruįtęnas, Vaicikau- 
skas, Malinauskas ir kiti, ku
rie rėmė kuopą bizniškai, 
nors dabartiniuose bedarbės 
laikuose sunkti buvo tikėtis 
padaryti pelno, vienok pasi
darbavus gerai komisijai ge
riems darbinmkams, o ypa
tingai rėmėjan|is paliks ir 
pelno< Programas, kurį atliko 
rusai artistai Ąndrey Andre- 
ef ir Leon Tabof, buvo atlik
tas gražiai. Komisija rengi
mo išvažiavimo visa gerai 
dirbo, o ypatingai F. Skrobū- 
tėnas, kurio ir jauna dukrelė 
Princą darbavosi prie šaltos 
košės. Ir kai atskaita išvažia
vimo buvo užbaigta, Skrebu-

tėnas dar pridėjo savo kvote- 
rį, kad geriaus tiktų pelno są
skaita.

Dillow and Mayhew savo 
troku vežė žmones išvažiavi
mai! ir atgal be jokio atlygini
mo. Musų pareiga > paremti 
minėtą įstaigą perkant anglis 
arba reikalui priėjus krausty
tis pašaukti jo troką sekamai: 
942 E. 75th St., Phone Trian- 
gle 4835.

Troku važiuojant namo Au
gustas Sekanas, pritariant 
moterims, gražiomis dainelė
mis linksmino važiuojančius.

—SLA: 63 kp. narys.
>;---------------- -----------  t

Kaip laidoja žydus
L ' ’

Dar būdamas Lietuvoje esu 
prisiklausęs visokių pasakų 
apie žydų laidotuves. Tad 
turėjęs ne taip seniai progą 
dalyvauti jų.!laidotuvėse čia 
Amerikoj noriu aprašyti jas.

Vieną popietį mano kaimy
nas atbėgo pas mane prašy
damas, kad važiuočiau zį ligo
ninę, nes jis gavo žinią, jogei 
jo 16 metų sūnūs tapęs sun
kiai sužeistas.

Pasiėmęs autphiobilį skubi- 
naus šu kaimynu į ligoninę. 
Pasirodė, kad jo, vaikas yra 
kritiškoj padėty.

Dalykas buv0 toks. f Grįž
damas iš maudinių, vaikas 
sumanė sutaupinti karferį, 
taigi užsikabino.. ant važiuo
jančio troko, ant' kurio dar 
buvo jsųsikabinę penki . kiti 
vaikiščiai. Kadangi^trojeo vi
duj nebuvo vietoš, tai j ąni'te
ko važiuoti pasikabinus iš 
troko šono. Trokas, lenkda
mas automobilį, pasuko prie 
šalygatvio, ir užsikabinęs vai
kas trenkė galva į stulpą ir 
persiskėlė ją. Kelioms va
li ridoms praslinkus jis mirė.

Ant rytojaus buvau pa
kviestas ir į laidotuves. Mat, 
žydai stengiasi kuo greičiau
sia laidoti, nes sako, kad dū
šia neturi ramybės kol kūnas 
nepalaidotas.

Bažnyčioj, kur kūnas buvo 
pašarvotas, radome susirinku
sių gana didelį būrį žmonių. 
Aš nė nepastebėjau, kad visi 
vyriškiai buvo su kepurėmis.

pinigams ir liepė eiti atsisvei- visiems nariams, kad veikia 
kinti su įnirusiuoju. Einant jo gerovei, biznieriams re- 
pro lėkštę reikėjo mesti į ją mėjams, o taipgi spaudai, 
pinigus už mirusio dūšią. Būdamas valdyboj pranešu

Išnešė grabą per užpakali- visiems nariams ir rėmėjams 
nes bažnyčios duris, o mes sė- apie kliubo pinigus. Valdyba 
(lome į automobilius ir trau- pasirūpino išimti pinigus iš 
kerne paskui grabą kapinių to banko, kurio užsidarymas 

|link. Atvažiavus į kapines, buvo numatomas. Dabar kliu- 
grabas išimta iš karavano, ir bo turtas randasi Continehtal 

'šeši jauni vyrai, nabašninko banke kasos globėjų priežiu- 
buvusieji draugai, pasirengė roj. 
jį nešti. Bet du jų pamiršę 
kepures namie, tad jiems ne
leista grabas nešti, o pakvie
sta vyrai su kepurėmis.

Žinoma, aš jau klaidos ne
padariau ir per visas ceremo
nijas dšbuvau su kepure.

Nešant grabą iki kapui, pa- 
tėmijai, kad paneša apie pen- 
kius žinksnius ir pasideda jį 
pasilsėti. Manau sau: šeši vy
rai neša, o turi taip dažnai il
sėtis — argi tas grabas taip 
sunkus? Pasirodo betgi, kad 
rabinas liepė padėti grabą 
ant žemės, o padėjus kiekvie
ną kartą kalbėjo maldą.

Prie duobės grabą padėjo 
ant pagalių ir rabinas iš kny
gos ėmė skaityti maldas. Po 
to dar leido paskaityti nabaš
ninko tėvui kelius puslapius.

Tada atidarė grabą, išėmė 
iš po nabašninko pagalvės 
krepšiuką, motina padavė 
rabinui mažiukes žirkliukes ir I 
rabinas ėmė kirpti po šmotu
ką parėdų nuo kiekvieno ar
timo giminės^ Vienam, ma
čiau, iškirpo šmotuką kakla- 
raščio, '' kitam truputį kalnie- 
riaus, trečiam dar ką ten, ir 
viską sudėjo į tą krepšiuką.

Bijodamas, kad ir man ką 
nors nenukirptų, pasitraukiau 
į šalį. Dar rabinas įpylė tris 
saujas žemės į krepšiuką ir 
padėjo tą .krepšiuką po na
bašninko galvą. Po to, paėmė 
gniužtą molio, užlipino abi 
akis ir susukęs šmotą žen^ės 
cigaro pavydalu įspraudė jį 
į mirusio burną. Tada jau nu
leido grabą į duobę ir užka
sė. , i '

Užbaigęs šias ceremonijas, 
rabinas padėjo skepetaitę ir 
vėl paprašė mesti į ją pini
gus, kiek kas gali, už nabaš
ninko dūšią. J '

Mes jau buvome beeiną, bet 
rabinas paprašė palaukti ir 
sustatė artimus gimines į . eilę. 
Juos išleido iš kapinių .pir
miausia: tėvą, paskui motiną, 
toliau seseris. Po to 
visiems.

Manęs vieną iš 
vių paprašė,. kad 
čiau iš v kapinių per

kliubictis ir vei-

bankui, kur se- 
padėti pinigai,

Kasos globėjai yra J. 
Kazimieraitienė, K. Barniškis 
ir K. Baltas. Baltas dirba 
Continental banke.

Kiti pinigai randasi pas ka- 
sierių J. Gasparaitį, kuris yra 
atsakom i ngas 
kėjas.

Užsidarius 
niau buvo
daug narių, ką nesilanko į su
sirinkimus 
kad kliubo turtas žuvęs. Tai- 

igi pranešu, 
tvarkoj.

Pageidaujama, kad visi 
silankytų į susirinkimą 
išreikštų savo nuomones, 
Joniškiečių kliubo susirinki
muose visi yra lygus ir lygios.

V. Briedis, visiems gerai ži
nomas visuomenės darbuoto
jas, serga. Butų geistina, 
kad kliubo nariai jį aplanky
tų. Taipgi Northsidės V. Brie
džio žmona serga. E. Gaspa- 
raitienė baigia sveikti.

Pp. Ančai susilaukė pirmo 
sunaus. Tėvai linksmi susi
laukę įpėdinio. •

Daug joniškiečių biznierių 
nukentėjo dėl 'bankų užsida
rymo. . Turime juos remti, 
nes jie yra kliubo rėmėjai.

Dabar visi joniškiečiai ir jų 
draugai rengiasi į kliubo pik
niką, kuris įvyks rugpiučio 7 
d. Susirinks joniškiečiai ir jų 
draugai iš visos Chicagos ir 
jos apielinkės miestelių į S. 
Svelainio daržą, prie Kean 
avenue, ties tautinėmis kapi
nėmis. Bus galima susitikti 
visiems taip, kaip per Sekmi
nes Jonišky, kur suvažiuoda
vo lietuviai septyniais vieške
liais iš apielinkės miestelių.

Tai bus linksmas dienos 
praleidimas tyram ore su 
draugais ir pažįstamais.

Šarkietis.

liepė eiti 

palydo- 
aš nei- 
tuos pa

čius vartus^ per kuriuos įėjau, 
bet kad eičiau per kitus; ir 
kad važiuočiau namo kitu ke
liu, ne kad atvažiavau į-kapi
nes. Esą, jų tikėjimas aiški
nąs, kad jeigu'palydėtoj ai grį
žta tuo patim keliu, kuriuo 
atvažiavo, tai nąbašninkas ne
galįs ramiai ilsėtis. Ir esą bu
vę atsitikimų, kad rasta na- 
bašninkas besėdįs ant kapo. 
Žinoma, aš išpildžiau prašy
mą.

Po laidotuvių visi kaimynai 
ir giminės susirinkdavo į na
mus, kur nabašninkas gyveno, 
rytą ir vakarą melstis. Pasiro
do, kad negalima melstis, jei
gu nesusirenka 10 vyriškių. 
Tad vieną ar porą kartų teko 
ieškoti maldininkų, kad su
daryti 10 jų.

Vienas mano
Jcartą pasimeldęs daugiau ne-

pažįstamas

buvo nusiminę,

kad viskas yra

at- 
ir 

nes

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

f AMERIKOS 

PILIETIS
Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios šaliei 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarią, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. nx.

Siųskite money orderi arba kraaoe 
ženklelius.

u.
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Tetepftone Reoseyelt

by 
Ine.

8500

i OhkMtoJe — paštu: 
Metams 
Pusei metų ----......
Trinia mėnesiams ... 2.00’

tarp jų nėra susitarimo, respubliką? jtįufi progos 'įįy*
1 vuoti. . i . • i S ■1
I ' ■ ♦. • / * ’ ’J . « J? • t <• ■}

Editor P. GRIGAITIS

Subgcription Rątes: i
$8.00 per year in Canada >
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per cąpy 

Entered as Second Class Matter 
March 7tįi 1914 at the Post Office; 
of Chicago, III. under the act of 
March Brd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Chicągoj per išnešiotojus:
Vietta kopija ............................ 8c i
Savaitei 18c
Mėnesiui —hm*____m 75cj

aįąyięąytpse yalątįjose, ne Chicagoj,; 
pastų:

Metams ___ ______________ $7.00
Pusei metų .................. 8.50;
Trims mėąesiąms ...4_______ 1.75;
Dviem mėnesiams .............  1.25!
Vienam mėnesiui ........................ .75;

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) ,

Metams •••••••••••••••••••••••••••••••••••e $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams      2.50 
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderių kartu su užsakymų.
■ ■■■ ................... ...... ■ ■ \

------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- --------------------------- .i,,,.

Apžvalga!
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HOLiSEVlKŲ SUSVIENIJIME, 
įPRĄįlDEJO KUOPŲ SPEN-, 

DAVIMAI.

Amerikos komunistų spau
da įijiž streikų pralaimėjimą 
kaltę' suverčia arit socialistų 
partijos. O komunistų inter- 
nącionaląs kaftininkais pastą-! 
to pąčius komunjstus streiką 
pralaimėjimo klausime. Ko-! 
munistai šmeižia socialistus 
nesusitarę tarp savęs.

ąjrie krįjninąlius ji>rasi- 
žengunųs. Dūliai to mums ste
bėtis nėterika, nOfs jeigu iš-, 
bad,ejy žmonės renkasi prie’ 
kalėjimo virtuvės pasidalinti! 
.trupiniais likusiais nuo kali-’ 
Jlių stalo, laį ar neatrodo ge-! 
riau būti pačiam kalėjime? 
Į šį klausimą geriausia atsa-i 
kytų Erie, Pa., kalėjimo už- 
vcizda, nes jjs tai praktikuo-! 
ja-

ti, kad' jie butų tokie fanati
kai ignorantai.

Nėra ką Susivienijimo na
riams perdaug piktauti, nes 
kiekvienas sveikai protaujan
tis žmogus pripažins, kad 
musų “demokratai” panieki
no (iemokratijos principus ir 
sulaužė SLA. konstituciją. Ir 
turime apgailestauti juos, nes 
aš užtikrinu, kad jie dabar 
jaučiasi taip, kaip katė suė- 
dusi kanarką.

—o—
Prezidentas Hooveris taip 

subiednėjęs, kad vos teturįs 
sepiynius šimtus tūkstančių. 
Biednas prez. Hooveris. Jisai 
turėtų prisirašyt prie komu
nistų partijos, pasiskelbti po
litiniu kankiniu ir pasirinkti 
aukų. — SI—s.

ž?.dį ąt’giŲiizucįjos tvurky-, : i . ■" .r' 1 ' f . ■ J j ■ - >. ■muisi.
“3. Už nepriėmimą prezi-j 

dento M. Bacėvičiaus tų da
lių rąportd,; kur buvo tei
singai nurodyta, kad LDS. 
organas ‘Tiesa ir -bile kurie 
nariąi Pildoiųosios Taryboj 
boikątayo drg. Bącevičių už 
tai, kad jo politiški nusista
tymai buvo skirtingi, ne-i 
duodami jam organe ‘TiėJ 
soj* vietos paaiškinti daly-t 
kų reikale pietinio Jll. mar-t 
šruto, taipgi terorizavimą^ 
jo prakalbų Rockford, III?*; 
šitą rezoliuciją St. Loui^oi 

kuopos . mitingas priėmė 
vienbalsiai. Tai, ot, dabar ią* 
kuopą KPS. centrąs nutarė 
ąpyąlyti nuo ‘krąmolos,” pa
šalinant j op yajęlybą ir lie
piant nąriąnis, įŠširinkti kitą* 
valdybą. Bet kaip .centras gą-t 
Ii priversti narius rinkti kitus 
viršininkus?

Jeigu nariams nėra atimtą 
balsavimo teisė, tai jie gali 
balsuoti už ką nori. Kad kup- 
pą priversti balsuoti kitaip,, 
.negu yra daugumos nusistąty-1 
mąs, tai centras turi atimti 
balsavimo teisę dauffiim^ 
vadinasi, juos suspenduoti. Q! 
suspendavimas yra ąųbau^j-, 
nias, bausti gi negalima be' 
teįąmo. į

Tokiu bildu LDS. centro! 
nutarimas apie 120 kp. yra vi-‘ 
sai ąbšųrdiškas.

Tąi ye kokią košę bimbi-į 
ninkai verda savo “darbingą-’ 
LiŠkąm” S.nąįyienjjime.

PASTABOS

'įL. Pruseika “Naujojoj 
dynėj” No. 20 rąšo: Bet 
džia, paremtą durtuvais, 
silpna valdžia.

Tikra teisybe pasakyta. Bet! 
kokiu iši’okavimu L. Prusei- 
ka garbiną Rusijos Soviė.tįų; 
valdžią, kuri taipgi yra dur
tuvais iiąremta?
k.ąęl ^ilpną valdžią?

Ga- 
val- 
yra —o—•

P-nas J. Sekys rašydamas 
“Tėvynėje” įspūdžius iš Sei
mo sako, kad Pittsburgiečiai 
nesilankę į seimo parengimus 
dėl to, jogei seimo komisija 
buvusi jiems ne košer. Vadi
nasi, jie nežiūrėjo, kas ir kam 
rengiama, bet kokie rengėjai 
yrą. Nors aš ir nepersistatau 
Pxttsb.ur.gbiečių tokiais suru-

Musų komunistai kitąsyk’ 
keldavo baisų triukšmą, kuo-; 
met SLA. centras perorgąni-' 
zųcidavo kokią kuopą. Jįe 
Šaukdavo apie viršininkų sau
valiavimą, organizacijos griu
vimą ir narių teisių paneigi
mą. Bet bolševikų “darbinin
kiškam” Susivienijime jau 
prasidėjo kuopų viršininku 
spendavįmai. Štai, to Susivie
nijimo organe “Tiesoj” prane
šama, kad LDS. Pildomoji 
Taryba nutarė:

“Suspenduoti esamą LDS. 
120-tos kuopos valdybą —- 
viršininkus nuo ėjimo sayo 
pareigų: sušaukti 120-tos 
kuopos visuotiną narių su
sirinkimą ir pasiųsti į jį dįu' 
Centro Valdybos atstovus, 
kuriems susirinkime esant, 
nariai galėtų išsirinkti Jftąų- 
ją kuopos valdybą. tCept^P 
tyajdybos atstovais nuskirtįi: 
įF. Abekas, LDS.
jcuopos narys ir J. ik IDąjį’- 
jotąs, 92 čiopos narys.” ■ 
<Jž ką gi tos kuopos virši

ninkai labo pašalinti? Ęoliįe- 
vikų Susivienijimo organas 
kaltina juos Ino, kad jįe pą- 
šąvįtę policiją į kuopos suįj-, 
rįpkim^ liepos 10 d. daryjii 
Ivašką. Bet, iš tiesų, tių yija! 
lik priekabe. Viena, iš įpįiąkėą- 
bfe pačioje “Tiesoje0 sųą^iį- 
khno aprašymų nemąiyt, .įkftd1 
visą Jiuopos valdybą bnty 
šaukusi policiją; minima tik, 
kad policiją atsikvietė pir
mininkas, kuomet kai kurie 
nariai kūlė triukšmą ir neda
vė jam vesti tvarką. Antra, 
policijos šaukimą vargiai ir 
patys komunistai gali laikyti 
nusidėjimu, nes juk ir jie 
.prašo policijos protekcijos, 
kuomet įkas ųors paniekina jų 
teises.

LDS. centras ’ baudžia St. 
iLouiso kuopos viršininkus ir 
perorganizuoja pačią kuopą 
,dėlto, kad jąm nepatinka jų 
apolitinis nusistatymas. Mąt, i 
'kuopos viršininkąi nėra biin-t 
bininkai. >

Keisčiausia tačiau šitame 
incidente yra tai, kad LDS. 
,dik(ątOriai nutarė pašalinti’ 
120 kp. valdybą, visai nedaA 
rę teisino ir tyrinėjimo. Ga-! 
yo keletą skundų nuo kuopos? 
narių, pritąrįąnčių .bhnbinąi' 
‘‘linijai”, ir pądąrė nųpįpiįębH 
dj ! , ' . ■ '

Ąr frąternalėjė organižąci-: 
joje šitokia eęptro Uįktąturą’ 
gali būti patęįąin^mą? Juk 
ąiŠku, be išmesti'
visą yąlįdyb^, buvo issi-* 

,rijikę kuopos nąrjąĮ, dąi 
sauvales žygis. Jeigu <^ąbąr (tįa‘ 
valdyba atsisakytų centro? 
Įklausyti, tai' ką 'jisai giilėtĮj* 
daryti? Naujų Valdybą išrin
kus, atsirastų popoje' dyi; 
valdybos ir nariąi1 nežinotų^ 
iktifiai mokėti duokles. < t

‘ i’ ; t '» ' V. į ‘f -į

L&S. CENTRAS IR NARIAI:
... -i-*

“Eįarbinihkiško” Susivieniji
mo 120 kuopą1 nuaidėjo Miza-į 
raij ješkėvičiutei ir kitiėriis5 
LDS; crtitrd šulairis tilo, 
iji drįso kritikuoti' minėtos;; 
brganizaeijos šeinio;
mūs; Savo suširiiikiitiė liepos1, 
:10 d. ’kūopa jiriėįmė
mo rezoliuciją LDS. .. 1-jam 
seimui"’ už sekančius dhljt- 
Kus: , ? ’

‘41. Dž
Įąikb ’Pildųmpjai Ta^yb^ 
užėiįiiiiibi vifetį, kąip1 ’lįaįd

Ar už tai,*
.. FAĄIZMP BAKGA VOEiETZJOJĘ

* ■■ 1 ' t. .. !J

Iki 1930 m. Vokietijos reichstage buvo tiktai 12 
hitlerininkų. Bet tų metų rinkimuose hitlerininkų skai
čius susyk pašoko iki 107. Užvakar, renkant naują 
reicjhsstagą, į.itlerjninkai laimėjo 229 mandatus.

Pastebėtina yra tai, kad hitJermiįpku pasisekimas 
šiuose rinkimuose niekeno nenustebino. Telegramų 
agentūros ir laikraščių korespodentai iš anksto prana
šavo, kąd Vokietijos “rudmąrškinių” partija ši karią 
praves j reichstagą daugiau, kaip du šimtu atstovų. 
Buvo net spėjama, kad ji gali gauti, viena arba kariu 
su nacįoAaŪstajs, absoliučią daugumą.

Šituo atžvilgiu, dabartiniai rinkimai skiriasi nuo 
1930 metų rinkimų. Kada Vokietijos >•naciai,, pirmą 
kartą išrinko į parlamentą šimtą su viršum atstovų, tai; 
Vokietijoje ir Europoje kilo panika. Vokietijos bur^ų-! 
ązija persigando, manydama, kad tuojaus prasidės at-! 
viras karas šalies viduje, ir ėmė traukti savo pinigus iš; 
bankų ir siųsti į užsienius. Antra vertus, franeuzai* 
ir kiti svetimų šalių piniguočiai, kurie turėjo indėlių’ 
arba paskolų Vokietijoje, pradėjo tuos indėlius likyi-' 
duoti ir reikalauti paskolų grąžinimo.

Tuo bud.u hitlerininkų laimėjimas 1930 m. buvo’ 
skaudus finansinis ir ekonominis smūgis Vokietijai.

Toks pat smūgis butų buvęs ir dabar, jeigu Vokie-| 
tijos tašisai butų užkariavę daugumą vietų reichtąge.i 
Bet jjeųis tai nepąsisekė. Nors šį Kartą hitlerininkų 
praėjo daugiau, negu dvigubai tiefc, kiek prieš dvejetą 
metų, bet yistiek jie tesudaro dar tik ;Spie 37 nuošim
čius visų reichstago atstovų. Taigi jie vieni paimti 
valdžią į savo rankas negali.

Todėl politinė padėtis Vokietijoj pasiliks kurį ląiką 
tokia pat, kokia buvo prieš rinkimus. B,us militaristų 
valdžia, palanki fašistams, bet ne fašizmas. Tolimesnė 
ateitis priklausys nuo to, ar šitoje padėtyje hitlerįzmo 
banga dar kils, ar ims smukti.

•Respublikos šalininkai mano, kad hitlerininkų ju- 
dėjimųi \dab,ar teks pergyventi krizį. “Naciai” žadėjo 
daug visko ko savo rėmėjams. Pabar jie turės bent, 
dali ^MO prižadų išpildyti. Jeigu įįe rems valdžią, tai 
jie bus atsaikomingi už jos darbus, ir masės, balsavu
sios už “rudmąrškinių” kandidatus, lauks, kad valdžia 
.pagerintų jų būvį- P kuo ji gali pagerinti, kuomet ša
lyje yra apie 6 miliouai bedarbių ir šalies kreditas yra 
išsemtas iki dugno?

Dar didesnė atsakomybė pultų ant fašistų vadų, 
jeigu jie sutiktų dalyvauti koalicinėje valdžioje kartu 
su kitomis ‘buržuazinėmis partijomis. į tokią valdžią 
turėtų įeiti ne tik nacionalistai (monarchiniai) ir yįsos 
dėšipiosios partijos, bet ir katalikų centras — tik -tada, 
ji turėtų daugumą reichstage. Bet tai butų paprasta 
konservatyvė valdžia, kuri nei vidaus, nei užsienių po
litikoje jokių stebuklų negalėtų padaryti. Dalyvaujant 
tokioje valdžioje Hitleriui, daugelis tų elementų, kurie; 
buvo užhypnotizuoti jo radikalėmis frazėmis, pasijustų, 
esą apgąuįi jr nuo jo atsimestų.

Panašioje padėtyje atsidūrė 1924 m. Vokietijos na
cionalistų (monarchistų) partija, kuri Ruhro okupaci
jos metu patraukė savo pusėn minias, karštai agituo
dama įprięš Versalės sutartį. Ji tuomet pravedė daun 
giausia .atstovų į reichstagą, pralenkdama sociąįldęm.o-i 
Kratus, ir įėjo į valdžią. Bet kai pasirodė, kąd ji savo 
“karingų” .obalsių įvykinti negali, tai jos pasekėjai su^ 
sidemorąlizavo ir ji suskilo j keletą frakcijų, šiandie’ 
nacionalistai turi tik trečdalį to, ką jie turėjo prieš' 
8 metus.

Gąli taip išeiti ir hitlerininkams, — juo labiaus,f 
kad aplink Hitlerį yra susfapietęs ^mišriausias elemen
tas, kokį tik galima sau įsivaizduoti* . Ten yra ir kilnia 
gaikščių, ir dvarininkų, ir stambių kapitalistų, jr ūkį-* 
ninku, ir nusibankrotavusių biznierių, Ir valdininkų jr 
bedarbių. Tokį mišinį žmonių galima laikinai sujungti’ 
demagogiškais ūbaisiais, bet pasaulyje jėgos, kuri 
galėtų sutaikyti jų ekonominius įkalus ir juoš par 
tenkinti,

•Taigi respublikos reikalas Vokietijoje dar nėrą ga*’ lW lĮv^
lutinai pralaimėtas. Respublika yra kAltįnama M eįkėr rčikalhujamh. j
nominj krizį, kurį, žinomą, ^,,ji pagimdė < 
landoje 5,turi daug daugiau priešų, n$gu draugų;• ‘Bet. 
jos priešai neturi bendro programoj vieni jų nori

I

jos priešai neturi bendro programoj vieni jų noPi 
žinti kaizerį, kiti laiko savo idealu' Italijos MUsebHnię

Lenos aukso kasyklos dar
bininkų sušaudymą minėdą- 
ma “Laisvė” No. 119 kalba r 
'Cįąro valdžiai dąrbininkų žu- 
.dynią padėjo atlik-ti žandarai, 
šnipai, budeliai (Treščenkov,* 
kuris vadovavo darbininkų1 
sušaudymu ir Sarmove pako
rė 80 darbininkų). Dabar tą! 
“garbingą” buržuazijos bude
lių dąi’bą piįdo visų šalių so4 
cialdemokratų lyderiai, 
$ąj-~Li$iiyoj, ;Qtj(ę I^ąunai—-! 
Vokietijoj; if kitUbse kraštiib-, 
Xe. 1 '

Spręskit patys skaitytojai,1 
ąr .turi nor{s ikHslOĮj sąžinės; 
Bimba ir jo štabas. Tokį žy- 
mų Lie$uVQs soęiąldemokrątų 
.darbuotoją vadiną dąrbmm-; 
kij buderių. Tai yi*a 'kriniipą-! 
liąkąs ?šmeiŽĮtąs Kąmio ądręąpJ

BRAM STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA
V ? <»*>♦ F &Aįb

“Laisve” No. 109 rekią, 
kaip už liežuvio kariama, ant; 
jĮorąey City socialistų. Mat,- 
komunistai pasisamdė svetai-! 
Įllę iš socialistų, bet kuoineti 
komunistai neturėjo lę^tiijąę* 
laikyt susirinkimą, tai poliui-! 
ija uždarė svetainę.

Pagal stąlincų protą sočią-! 
įrištai ir čia kalti. '

“Laisvė” No. 124, įsigijusi; 
iš Maskvos Angąrįęčio “iš-1 
minties0 sekamai kliedi :Į 
Peekskill, N. V., Ditmar Po- 
wer kompanijos pilnas dina
mito vežimas eskplqdavo bai- 
siįą^isLU \t*Į:eu^snm« Pmmnįtas 
buvo gabenamas ;į Rockfeller 
‘^farmą.” Tas .plųtokratąs vei
ka lipiai pirko dinamitą apsi
saugojimui nuo revoliucijos!

įįtbyoįiuęiją biuibininkų gal-j 
vose.’

1 lt *

Komunistų kandidatas į ša-< 
lies prezidentus Fosteąis1 
“L.” 130 sakų;:* Tokiu budu- 
kapitaliątų kląsė suraiida rei-| 
kalingą remti - socialistų parti
ją; kad naudoti socialfašisti- 
nius vadus, kaipo priemonę 
'pakreipimui kovingo masių 
pąkįlinio kapitalištams liepa-’ 
vojingon kryptin.

Kada ir kiir1 kapitalistų kla-i 
se nutarė femti socialistų par
tiją? Tovarišč Foster meluo
ja ir melo nemoka pąkavoti. Į

‘^Laisvė’’ Nų. 139-to veda-: 
majam- straipsny “Imperialis-, 
tinis karas ir antras Interną- 
ciOpdiąs” rašo: Sociąldemo-! 
kratų vadai žino, kad darbi
ninkai nekąriąus prie SoVietųf

zįųplįis ;bimbininkQ taužiji-j 
!iOąŠ. Mes porętuni žinot, ka
da ir ’knkio Į^ato darbininkai 
rtorėjOL Viši apšviesti dai’bi- 
^ninkąi gefąi žiiiO, kad tų^čiiį 
■klešii prievartą1 silĮnčia d’ar- 
įbibirikuš į kai‘b ilauliits lieti 
kraują. Pagal “Laisves” pro
tą išeina Įaip, kad ir pereitam 
paąattliniaųi kąrė dhrbininkaį 
norėjo kariaut. ’

Meluoja nesusitarę.’ Ma8S\ 
yąjątįjos nominacijos kon- 
vejiėijos į pečziUentus komU- 
ništų pab’ijbš birželio T0 d- 
WHe išlbišiaihe ' laįeiy >ą- 
kįįmfa i ^23000 La>Vrencb, Mąšš., 
•aidtįęjų stoikas• sjidliiV mėnesi 
ijėVėihį4 hiėtų * tUįSb sitlaužytą^

Štlt’ žurnhlė .".The CdtninUi 
ništ” (už gegužės mėnesį) til-

si‘ į Woliu'ėlja koiilUniHtų

Soyietų JRusijoj vergija.!
‘^Laisvė” No. 1^7 praneša :j
Maskva. — iDai’bo k6misąriaJ 
tis išleido ii^ujiį patvarkyui? 
ĄlarbininkąnųĮ, kurie pęątąn!- 
kiai kilnojasi iš darbo į dar-? 
bą. Daug ^ąrbįninkų yra, ^kus 
trio dirbą Vienoje įštąįgpjė, fbąt* 
kuomet kitas fabrikas pasinį 

‘lo gąręsnes Sąlygas arba mds 
kėstį, tai .darbininkai tankiaįiį 
meta .dąrbą ir kėli'aši kitur.’ 
d “L.” ęip! ^ąkųmn - 
vielų Sąjungoje, Dombase, da- 
.rųrni svąrbųs bandymai sų 
piaifinimu mainierių. Kasyk
loj J7-17 tapę įsmigtą Jpirrįiji’ 
.požeminė valgykla.

‘Sovietų Sąjungoj darbinin-j 
kas .nešąli ^pgęsflįb ,dąrbų 
įmainyti ant geresnio, nes dą 

drąMd^’a yaid^ią-ikmbi' 
(Sąrąi. Kabyklose įsteigta vąl-> 
gyklos ir laiko uždarę darbi- 
•pinkus kaip . baudžiauninkus. 
Vergijos šalis po prįcdąngįi 
komunizmo. — Marksistas.
-J,.;-;,;. ..i—;—  tįp; .. a r..i.

“2. Už pauaikihiUią ;petą-’ 
Veifdunib rinkiibdi’ Pildpmb-

J
'Pįitersortp i? 'I,Wreiicė’o' (tu!-
MįUVstrSikų:: ’ 
s^khtiSku^iaš; įferigimjj 
pMvėi^ti " stoiką viSh

..... Kt iįįtoįt
!*‘į'1

(Tąsa)
“Turime gerai apsisaugo

ti, kad visi, kurių likimas yra 
pavojuje ir įku^je yra mums 
brangus ir į ipųs žurj, k9*!*0 
savo apgynėjas, nenukęntėtų 
dėl vienos, *kitos musų klai
dos; nei y ienas negalime pa
sakyti, kaji, kaip kųomęt 
gali atsitikti, kaip viskas gaji 
pasibąįgtį. tylame? reikalai su- 
tvar^yg ir įeadangi , ^eluriu 
kas .dalyti, eiįią .pą^upinĮi vi
sus reiktflinmis daiktus kelio
nei. Nupirksiu traukinio bi
lietus ir juomet galėsime pra
dėti.

Nebuvo daugiau kas sako, 
todėl visi išsiskirstėme. Pa- 
sinaudoniainas proga, dabar 
sutvarkysiu visus savo “že
miškus” reikalus. Busiu pri- 
siruošęs visoms galimybėms...

Dor«n 8 Co.

cle, .iiu.Otąikojc pasirodo apie 
pusvąląndį prieš aktualį sau-

nusitęsia ilgokai iki saulė dar 
yra aukštai danguje arba iki 
debesys dar tebėra nušviesti 
spinduliais, žėrinčiais iŠ vaka
rų horizonto. Visų pirmą už
eina keistas, negatyvis mo- 
nientą^, lyg tuo laiku kas tai 
mėgina atrišti nematomą maz
gą, ir netrukus po to ji pra
deda jaustis visai laisva; 
vienok jos laisvės laikotar
piui pradėjus baigtis, permai
na, atpuolimas į pirmesni pa
dėjimą užeina greitai, skubiai 
papįrejkšdama ilga, lyg per
sergančios, grąsinančios tylos 
paųza.

(Bus daugiau)

•f)

Jau viską pabai-Vėliau: 
giau; parašiau testamentą ir 
atlikau sų juo surištus lega
lius formalumus. Mina, dšli- 
kusi gyva bus vienintelė ma
no įpėdinė. Bot jeigu mano 
norai neišsipildys, kiti, kurie 
yrą taip' labai piums pasišven
tę, perimu mano menką turtą.!

Dieną pamažu slenka prie’ 
saulėlaidžao; Minos nerimavi
mas, .nelaiĮikumas atkreipė iną-j 
no doiiię. Ėsu beveik tikras, 
kad ją kas |tąi kankina. Kas 
nežinau, bet šaulei nusileidus,- 
ji greičiausiai išsiduos. Tie 
nuolat pasikartoją apsireiš
kimai mus begaliniai vargina. 
Kiekvieną kartą saulė nusi
leisdama ar užtekėdama atne-į 
Ša naujus pąyojus, naujus! 
skausmus, kurie, jeigu Dievo 
taip bus leiptą, Jąi pasibaigia1 
laiihihgah ŠurašiaU Visas 'šias 
mintis j užrakus suprasdamas, 
kad mąno brangioji .^abar jų 
negali ir netiri išgirsti, jeigu* 
kuomet nors a(eis proga, ji 
galės jas perskaityti vėliau.

Girdžiu jos balsą. Ji šau
kia mane.

M: F W-
W W 48^ 

stmp gfęjt 
Šie .visi bąubai jų nębegąs^i- 
na, ir aš piipąi įikiu, kad nį- 
tuJi fąs Jmkąs, 
baigsimą1 sukultūrėti; kuomet 
OeUeyijpsįįine nė įttėiiį 
;ątų. ■ ... ■ ■■

-ų • . . . ■

Aš bąčiąu pjįlųąi patenkip- 
tas Vv,į^ ŠIĄ,-

•“»*&••lŠhW j3ėimą8 būtM flr®? 
męs regis a<lv. Hordcuo sųinįi- 

,i’ Uetyvs? M?

awMkptąĮi vflk<
10 iltoks JukstanŲs jtĮolfe- 

organi^at i- 
jaįĮ ikftįp'f w
sakytų' nįakiis- ate tėvįf 
OP-’

r • : ■

am
■

Šiandie atėjo KOVĄ 
N#. f, Gfiliiųa gauti ją • 
Naujienose. Kaina 10c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galimą gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremorit St., 
Boston, Mass.

“NAUJOJI BANGA”
„Akėjo RI»as.
Uruguay pažangiųjų lietu? 
vių leidžiamas laikraštis. 
Galiną gaųtj “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

NAUJAS Kultūros Nq. 5 
atėjo. Galima gęuti Naujie
nose. I£ąin$ 45 c.

Skyrius XXV
Br. S/’lMrAo Sienį/nas

Spalių ĮT c?., .Vakarė: — Jo 
nąt'ąnąs JJąijkbiįis pąparšū

U^iįąšylii jjpskutiūiųs 
įs^kiūs, ilk aukoki ;<įąbąr
nepajėgsiąs" tb padaryti; bet; 
butinei gurėti tikrus, ne

perdėtus ^užrašus ateičiai.
j Nemanau, <• kad ueį vleųas‘

Reikalaukite “NAU
JIENAS’’ ant bite’ kam? 
po, kur parduodami lai? 
kraičiai. Pardavėjas lai? 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
gUOjui, bet Ju^ų pato
gumo delei.

/r- ?

;lėląidį buvome pakviesti nu- 

niū laikii pradfijbthė suprastįiį 
kad įsauiėląidis 4r saulės užte4 
kėjimus >bpyp ypatingos 

jokio? ,MMpW jegoč Jie? 
varžo, nfeftiri 5<is pavergusio^ 
ir neskalirtVjtĮ vdikti prieš još 
pąflipfi in<^vj<Ėžyta ji
M M:
rpji ... H^rpiąina jos bu-

r * ..v ..-**’•*•»

Siunčiame Pinigui Paš
tu ir Telegrama. >Patar- 
tpujaiąe pęeitai, Ifaui 
ir Saągiai.

Panįųpchjne Laivakorte*

1738 soujra KALSTEI) ST. 
tCHiICAW. ILU

>of?“ £34 
'■ 1AW»<W7’'W5*4i«Ri»“ »«».
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Lietuviai Gydytojai

Nusibodo gyventi

Cicero

Telefonai Yards 0994

MARIJONA TOTORAITĖ

M

MINNIE

LIETUVIS
riją sųękspertu lietuviu pa

Visi Telefonai Varniukai,.

Yards Įl?4f Pancdėli

IMPERFECT IN ORIGINAL

2144
7042. k

grabo- 
Telefonas

TilhX

Areštuoti penki buvusieji pri
vačiai detektyVai, kurie prisipa 
žino padarę eilėj vietų ■ piešimus 
South gidėje.

* 
ei

Socialistu Partija suda 
rė valstijos sąrašu bu

simiems rinkimams

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marquette Rd. 

kampas 67th ii Artesian Ąve.

žeistas, jo Žmona liko užmušta 
ant vietos ,kiti gi liko lengviau 
sužeisti. Jų sūnūs Juozas, ku
ris sėdėjo motinai ant kelių, 
išliko ne nesužeistas.

Sumokėta $4,800,000 
personalių taksų

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eude'ikis, Tel. Yards 1741.

Policija išgelbėjo ji 
banditų nagų

Privačiai detektyvai 
•bandytų rolėse :

Kot
Oną. Marijoną. Heleną. Jo

Louis Horgberg, 21 metų, be
darbis klerkas, ,8612 Summit 
avenue, megiijo nusižudyti šok
damas po atvažiuojančiu Rock 
Island gelžkelio traukiniu Grėsli
am stoty. Jo gyvastis išgelbė
ta, nes inžinieriui pavyko trau
kinys sulaikyti. Visgi Horberg 
tapo užgautas.

Perėitų sekmadienį automobi
lio nelaimėje žuvo Kotryna

rdephęjH Hemlock 1323 
»ndos: 9 ryto Iki 9* Vikaro 
Nedėliojai* pagal šiltuti

JOSEPB J. GRIS
> a Lietuvis Advokatas

4631 So. Atbltnd M 
-T.L <Bbule.»rd -2«00

Bedarbis mėgino nusi 
; .<:: žudyti

CHICAGOS 
ŽINIOS

ia k Dovanai 
[šokiems reika

vasties valdytojams, kurie ne
sumokėjo, išpusiančių jiems 
taksų už 1930 m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patifltrtlas, fisiptttosias 

- blauzdų gyslai.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėliomii nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Strnt 

Tel. Boulevard 1401

hitig'ai it ąebcahgųsto 
dėl, kad "neturime "ii 
laidų ^žlkikybiui aky

Valandos nuo 9 iki 11 <xyto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pie^ų.seredoms po pietų ir 

' nedėliotus pagal ’ susitarimą

šiuo pasauliu lie- 
10:00 valandą 

.. sulaukus 14 
gimus rugpiučio 

i.. Chicago, III.

Morris 
valstijos iždiniiiko 

Charles POgorec —Suv.

A. MONTVID, M. D.
West -T6wn State Bank Bldg. 

•2400 'VV. Madison ’St.
Vai.: 1 iki-3 po pietų, 6 įki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS Ar CHIRURGAS ‘ 

4142 Archer Avenue

Valandbs > 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

6109 South
Albany Av.

Phone į
Hemlock '9252

Velionė Kotryna Shametienė 
yra pašarvota Eudeikio koply 
čioj, 1410 S. 49 Court. Laido
tuvės bus ketvirtadienį, rugpiu- 
čio 4 d., 8 vai. ryto iš koply
čios į šv. Antano parap. baž
nyčių ir iš ten į Calvary kapi
nes, VVoodstock,'III., iš kur ve
lionė ir buvo kilusi.

Nuo pradžios birželio mėne
sio daugiau kaip $4,800,000 už
vilktų personalių taksų tapo 
sumokėta kauntės iždui. Iki 
šiam laikui jau iškelta apie 12,- 
000 bylų tiems personalės sa-

Pbone Cinai 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomii ir nedėliomis pagal sutartį. 
Residencija 6628 So. Richmond Steni

Telefonas Republic 7868

' * OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 »S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Automobilio nelaimėje žuvo 
Kotryna ^hiam^ienė

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

Tel Kenwo6d 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
tino 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

' ' Specialiai Mbttrų it Vaikų Ligų . 

4145 Arėher Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 cik utar< 

□inkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. HjMe'Park 3395

DR. J. J;KOWARSKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlio j pagal » sutartį

Nuo 10 iki-12 dieną.-2 iki 3 p 
7 iki 8 val.'Nedel. nuo 10 iki 

Rcz. Telepbonc Plaza 3200

Tel. Republk 9713

Prohibicijos šalininkai Chi- 
cagos apielinkėj turėjo suvažia
vimų prie Desplaines Camp 
Grcunds. Suvažiavimas tęsėsi 
8 dienas. Jisai priėmė tarp 
kitko rezoliucijų, kuri užgiria 
federalės vyriausybės kovų su 
butlegeriavimu, paaštrėjusių 
ypač pastaruoju laiku, nors vi
suomenės ūpas kripsta kaip tik 
kiton pusėn.

JOHN 
; , (Jpbn

HRUSfl
/PHYSICAL

Illinois valstijos socialistų 
partijos konvencijoj Springfiel- 
de užgirta kandidatūra Norman' 
•Thųmaso prezidento vietai at-; 
einančiuose rinkimuose. Kon
vencija taipgi užgyre kandida
tūras šiėms valstijos valdinin
kams: ROy -E. Burk-4guberha- 
totiauš vietai; Meyer Halushka, 
—■Įgubęrilatoi’iaus < pavaduotu j o 
vietai; Adou0h Drcyfus— vals
tijos sėkretoriaus vietai; A. 
Anderson— valstijos auditorio 
vietai; Kedan Foster-- genera-

4729 South Ashland Ave.,‘2 laboį 
. CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANpOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų..ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Neoėl.'nuo 10 iki T 2 ▼, dienų. 

Pbone Miduray 2880 ’

AŠ'.LIETUVIS 
)S CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
.negu-kiti todėl, kad 
pfiklaiisau prie gra-

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35lh St.

(Cor. of 35th B Halsted Ste) 
Ofiio valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaū i pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th'St 

(Cor. bf 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso vklandbs: ntio > 2-4/ nuo 7-9 

.Nedeldieniais pagal sutarti

ADVOKATAS 
MIEŠTO OFISAS 5 

127 N. Dearbotn >St., Room 1113 
Telefonas Central /4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta < * 

3323 South Haleted Stent 
Tel. Boulevard 3310

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvtrgą 

Nedėlioj lino 9 iki T 2 ryęo 
MIMIII !■■■ ■ .. . 'Xl   ■!

John Jkuchinskas
I ’ • '■ Ii

Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street 

. Arti Leavicc St.
’ Telefonu - Cinai 1552

Valandos 9 ryto‘iki 18 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTIŠTAS 

Valandos iriuo'9ryto iki 9 vakaro, 
'nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Wut I4th Steni, 

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

Ofiso: Tel. Victory 6893
' Rez.: Tel. DrezeI 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ie veneeiikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St. 
kampas 3 1 st Street

Vai.: 10—11 v. ryto,'2—4,’7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

PR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 

ir ųuo'€:30 iki 8:30.vakare, Sek- 
”madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Bcfalevard 8483

Rex. 6600 South Aetesian Aut nūs • 
, Phone Prospect 6659 

Ofiso Trl. Caųal 02.57

DR. P. Ž. ZALATORIS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Steni 
-CHICAGO, ILL.

Ą. K. Rutkauskas, M. D.
,J4442 South Westįttn Avinus 

' ' t “ ' ■' ■ :■
Tel. Lafayette 414,6

.VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

Tęl. Calumet 3294 
Nuo 9 iki'12 ‘ tai. dienos ls 
nuo 6 iki 9 valandos takare

Persiskyrė su 
pos 29 dieną, 
naktį 1932 r 
metų amžiaus, 
19 d.. 1918

Paliko dideliame nuliūdime mo 
tiną Prancišką 
lauskaitė, tėvą Joną, dvi 
— Marcelę ir Oną, brolį 
ciškų ir gimines.

'Kurtas pašarvotas randasi
W. 2 3rd St., Tel. Canal

Ląįdotuvės įvyks antradieny ' 
rugpiučio 2 dieną, 9:00 vai. ry- » 
to iš namų bus nulydėta į Tau- į 
tiškas kapines. , .

Visi a. a. Marijonos Totorai- f 
tės giminės, draugai ir pažystami j 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- , 
vauti laidotuvėse ir suteikti jai I 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- Į 
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Motina, Tėvas, Seserys 
ir Giminės.

lio prokuroro vietai
Franklin 
vietai
Valstijų senatoriaus vietai; Ge^ 
orge Koop ir Hyman Scheid— 
vadinamoms coiigressmen -ai 
large viętoms. .

105 W, ĄdamsS St., - Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telepbone<Roosevdt 9090 

Namie 8-9 ryte Tet Republic 9600

Julius Rogers, 85 metų, 4412 
Belden avenue, nusižudė savo 
kambary paleidęs gazų. Jisai 
buvo bedarbis. Paliko raštelį 
su paąiškinipiu savo žygio: bu
vęs siek and tired of lįfe. Ne
mažai tur būt šiandie yra žmo-. 
nių, kurie jaučiasi taip, kaip, 
jautėsi Rogers prieš mirtį.

niją 14 m.. Zofiją 12 
Marijoną. 3 brolius — 
dislovą. 3 seseris 
tash. Kazimierą ir švogerį Mateušą Chaps. šVOgtrį 'Jeronimą i Kuktinauską, 
dėdę Jdną Radžiu, aunukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 655 1 S. Talman AVe.
Laidotuves įvyks ketvirtadieny, rugpiučio 4 dieną, 8 vai. iš ryto 

iš namų į Gimimo Panelės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į > Sv. 'Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanis’ovo Žvinakio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. ' '

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Sunūs. Motina, Broliai, Seserys ir1Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard. 4139.

1327 So. 49tb Ctv

Telefonas
Cicero 3724 C

Victor Bagdonas
Perkraustopi rakandas-pigiai' į viiįs mie 

sto dalis, faunas it kitus 'miestas.
Darbą garantuojam.

3139 SoJHaKted St.
. Tel.,Calumet 3.398

. ANTANAS PRANCIULIS i?

I’crsiskytė su .šjųo . pasauliu 
nedelioj liepos 31 dieną, Š vai. J 
vakare 1932 in., Sulaukęs1 pusės 
amžiaus, gimęs Dunįkų ‘ kaime, d 
Skaistgirio parap.

, Amerikoj išgyveno 22 metus. ?
Paliko dideliame nubudime ■' 

švogerį ir Švogerką Savickus ir t 
pažystamus.

Laidotuvėms /rūpinas Julijonas / 
ir . Paulina Savickai. *

. Kūnas pašarvotas randasi 1720 y 
jS. Union Avc. /

Laidotuvės įvyks trečiadieny, * 
rugpiučio 3 dieną, 8:30 vai. ryto 
įš namų į Dievo Apvcizdos pata- 
pyps bažnyčią, kurioje atsibus [ 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Ka^itpiero kapines, (

.Visi a. a. Antano Pranciulio L 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse 1 ir šutėikti jdtn pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ♦

Nubudę liekame,
Svogeris ir Svogerka Savickai 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, Tel. Canal 6174.

Tr'r''

Shametienė) žmonai'Juozo Shfc- 
met, manažerio p. p. Ęudeikių 
laidotuvių įstaigos skyriaus Ci- 
ceroje.

Juozas Shamet su žmona ir 
sunumi 6 metų Juozu, J r., taip
gi su kitais 4 žmonėmis, jų gi
minėmis, nuvažiavo į Wood- 
stočk, iii., aplankyti žmonos gi
mines. Gryštant namo, Crys- 
tal Lake apielinkėj e ištiko ne- 

Adolph hlėiritz uždare savo. Llaimė: susidūrė su kitu auto- 
įstdįgų Nilcs Center miestely, mobiliu ir apvirto. Nelaimėje 
padėjo pinigus seife ir nuėjo.]Juozas Shamet liko sunkiai su
gulti. Naktį jo žmona išgirdo 
jo šauksmus pagelbos. Moteris 
sįkubiai davė žinoti policijai, 
kad plėšikai jos vyrų smaugia. 

; Policija atsiskubino. Ji rado 
•Henzų bemiegant, bet dar vis 
tebekovUjantį su banditais sap
ne. Policija prikėlusi jį iš mie
go ir “išgelbėjo” iš banditų.

metais, sulaukęs metų amžiaus, gimęs 
ttnėnų parap.. Kanapinckiškių kaime.

Paliko dideliame nubudime moterį Marijoną. 3 dukteris — 
m.. Florence 7 m., sūnų Albertą '6 m., 
Franciškų ir brolienę Emiliją. Aleksandrą 

Marijoną Milašienę. Zofiją
Miesto Ofisas
R6om 905 *

/Valandos: 9 ryto iki 4 jpo pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki '9 vai. 
4145 Archer Avė. ^Tel. Lafagette‘7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Sausieji užgiria prez 
Hooverį

BARBORA ' KERSNAUSK1S- 
HARMON

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 30 dieną. 9:00 valandą ry
to 1932 m., sulaukus pusamžiaus. 
gimus Tauragės apskr., Žvingių 
parap.. Spraųdaičių kaime.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapa. 5- dukteris 
ryną 
sephiną ir gimines. • *

Kūnas pašarvotas randasi 10216 J 
Indiana Avė.. Roseland, Tel. 
Pullm.in 1861. •

Laidotuvės įvyks seredoj. rug
piučio 3 dieną. 8:00 vai. ryto J 
iš namų į Visų Šventų parapijos a 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- i 
gos pamaldos už velionės sielą, o j 
iš ten nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Barboros Kersnauskis- 
Harmon giminės, drau/ai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečia- 4 
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteik- . 
ii jai paskutinį patarnavimą ir * 
atsisveikinimą. I

4
Nubudę liekame, J

Vyras, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- i 
rius Eudėikis. Tel. Yards 1741.

MICHALINA / 
SCHLINSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu / 
rugpiučio 1 dieną, 1 valandą ryto 
1932 m., sulatikus 1 7 ‘ mėtų ‘am
žiaus, gimus Cherry, į III.

Paliko dideliame nubudime tė- ų 
vus, seserį Anną, brolį Franciškų 
ir gimines. ■ .J

Kūnas pašarvotas randasi 932 į 
W. 19 St. 'j

Laidotuvės įvyks ketverge, rug 
piučio 4 dieną, 8:30 vai, ryto iš/ 
namų į Dievo Apvcizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge V 
didingos pamaldos už velionės sic- 

ulydėta į Šv, t

Persisfcvre 
valandų vakare 
mus sausio 10 d

Paliko didęlianic nuliūdime vyrų Juozapų, sūrių 
Juozapų, motjnų EližabęjHi, tėvų John, seserį Marle, 
broli FredeHck, švogetį J. Wailace, brolienę Hazel ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1410 S. 49 Court, Cicero, 
Tel. Cicero 3794.

Laidotuves -įvyks ketvirtadieny, rugpiučio 4 dienų, 
8 vai. ryte iš leoplyčos į Šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pahialdos Aiž veliones sielų, 
o iš ten bus nulydėta į C^dvary ,kupinės, Woodstock, III.

Visi a. a. Kathryn Shamęt giniinės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimų* ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simus, Tėvai, Sesuo, Brolis ir Giminės. 

p^tųr^ąiija ^rųhoriųs ĮĘudei^i^, ^Tęl.

LachavMi ir Simus
.LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja • laidotuvėse kuopigiauria. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o u>uių 
darbu brisite užganėdinti.

iTel. Roojeve^t 2515, arba 25(6
2314 'W<^^h, Chicago 
į ,, -SKYRIUS:

1439 S, Coiirt, ^Cicero, UI.
TėlJ-Ciceto 5927

'•..... '______ i_______: ■_______

MMM STAIGA
EUDEIKIŠ ir Vėl nustebino publikų o nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Męs nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio .ŽmbgąpS;kiĮno\ J musų 
(staigų iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automoįilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiaušį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir; už „ tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikėja mokėti, nežiūrint 
j tai, <3ir> jus Rų riirk^te^Įie. ( <

EUDĖ|KlS yra vįęnatiiiis lietuvių i graborius, kuris 
teikia

didingos pamaldos 
lą, o iš ten bus 
Kazimiero kapines

Visi a -a. ‘Mirinie—Michabrtos 3 
Schbnski giminės, draugai ir pa- į 
žįstami esat nuoširdžiai kviečia- j 
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteik- !. 
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nubudę liekame, ‘
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. M. SRudas, 
Roosevelt 7532.>

Advokatai

Utarninkais, Kėtverguk1 ir .Slabatomi 
2420 W. Margųetts. Rd. grti V/isterri At).

Phone. įkmlock 7828.7 
♦ PancdėbaiA. ^iėJomU lt * PitriyHck 

1821 So, Halsted.

DR.M.T.STRIKOLJS 
GYDYTOJAS IR CHlRUltGAS

• ‘ . UL. O F I 'StA e: '
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 vai. m. NeMUdtaėia nagai atitarti 

Ofiso Td.: Boulevard 7820 
Nariių Tel.: Prospect 1930

----------  ............. ................ .......................... ...............    ,■ -

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
■

• ‘ ‘Graborius 4r '
Balzamuotojas

Moderniška
Turiu automobi 

lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Stanislovas Žvinakis a- • I'
Persiskyrė su4šiuo pasauliu rugpiučio ! 1 dieną, 1 -valandą ryte 1932 T 

ulaukęs 45 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Tauragės apskr., Kai-?
Kanapinckiškių kaime. Amerikoje išgyveno 25 metus. ;

• Stefa- d 
mdtiną * 

.JfVla-^ 
ir švogerį Pranciškų Ber-

"Kathryn Shamet ;
PO TfiVAIS AVURTZINC.EB

su šiuo pasauliu liepos- 31 dienų, 9r45 .
1932 m., sulaukus 28 metų amžiaus, gi-11

1904 m., Woodstock, III. ,

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų ' PlitSraavtauB lai- 
dotuyėie jr rei-

po tėvais Vidus- 
seseris 
Pran-

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1 «■ . • < '■ • I ' '

1646 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevatd 8413

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Tel. Yards 1829

DK. ,G. SERNER 
AKIŲ SPECIALISTAS 

,7 'vg. ' JH’4 J*'•**.

Patyrimas 
O* Komplikuotuose 

Atsitikimuose

. iai4f(r Akiniu* Dirbtbvi 

756 West 35th St. 
kampas Halsted tSt.

Valandos nuo 10-7*4,„nuo 6 iki 8 
Nedėliomis hUo IO iki 12 

■.. .. V:: ^1,1,1^,^

Lietuviai

Dr. C/K. KUanga

52 E. 107tb.St. — prie Michigan Avė.
Tel. PtolmAn 5 950-—6377 

'.4500 (S. Wood St. — Kftvttgo vek. 
-TeL- Lafayette 6^93- 

160 N. LaSąlle ^t- 7—> pigai sutarti

CHAS. A. PEPI’ER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CLARK ST. ~ Ropm 1205 
Tel. Cehtral 6166 

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

Atba: 1800 W. 47th ;Sl LaL-8490

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyrei gydytojas, chirurgas 
ir akuieris.

Gydo staigias«ir chronilkas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 TV, 18th St., netoli Morgan 

Valandos: nuo 10—-12 pietų fc 
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

-jūsų'
»• 'DiįV>h.Oflm 

4605-07 South Hermitage Avenue 
“ABDS 1741 ir 1742 .

Hemldck 8151

DR. y. S. NARES 
' (Natyauckas) _ . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. .m^Mtųgitft^Road

■“> ' •* ''■"V"r1 • ‘ ' <H

Valindo»t ę9'-i-12,'7*—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni * vakarais pagal iniitarima 
.i. ..... ......... ........ '■■■"i” ■ ■yitpi..... .................

jPbdne lJoiilcvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
V Dantistas ’f- 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 4 7th Street

Peter Conrad
I Ra

muose arba studijoj
1 6023 S. Halsted St

* ' (Jansen Studi)
Res. 730J.W. ^2nd-St.

k :T«L Englcvvoęd ,5840 )

Gfdborfai :;

Įvairus Gydytojai

Graboriai

S.M.SKUDAS
< ' Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tltl. RooM.dt 7332 ■f e- ? • 1

Akių įGydy tojai
Duokite^sivo’^ic'is išegzaminnoti

Dr. A R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m.
® Ashland Avė.

- z TeL >ouletiitd-6487
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CLASSiFiED ADS

Brighton Park
Svarbus masinis mitingas

Radios

CHICAGOS ŽINIOS
Jo kūnas tapo pa

auk a

PRANEŠIMAI Pasisekimas už

SLA 226 kuopa lai

MADOS MADOS MADOS

Matyti nuoRašo Nemunas

Antradienis For Rent

Sekrtetorė.

Del atsakan

2906
Valdyba,

VIS

Apgarsinimai
Marųuette Park

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
(Miestas ir

IMPERFECT IN ORIGINAL

DYKAI
DYKAI
DYKAI

109 St.
Musų 

gatvių j

Saukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS

Lietuvių Aviacijos 
Diena Chicagoj

Šiandie bus Lietuvių 
Radio Programas

Financial
Finansai-Paskolos

Kongresmanas Sabath 
reikalauja išmokėti 
veteranams bonus

NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

investmentas apsaugotas pen 
kontraktu

Reikia turėti cash $1000

Nudaigotas asmuo, ku 
rio ieškojo Capone

Gražioj apielinkėj

Racine Avė.

kaip $3.00, 
paskraidy- 

bilieto $2.00
(lėktuvo 
nuomai,

kongresmdnui
F. Gorpora-

Butlegeris užmušė 
sajj agentą

ii abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl daržeŲo. viskas naujai

Box 1463
Naujienos, 

1739 S. Halsted St

Pereitą šeštadienį p. Kazlaus- 
kas-Kazwell atidarė sankrovą 
prie 69 ir Westem Avė. gat
vių. Tą pačią naktį į sankrovą 
įsibriovė vagiliai ir išveže ciga
rų, cigaretų, šaltakošes ir kitų 
reikmenų už kokius $300 ar 
$400. — Rep.

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

Pradžia 7:30 v. v 
t skaitlingai susi 

M. J. Šileikis, sek r.

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

Tel. YARDS 4669

mieiaširdihgas žmo- 
duoda. Bet ir grošer- 

duok 
Vincas 

parsinešė 
gabaliuką. Valgo Pet-

Pirmadicnj tapo palaidotas 
Joe Pollack, kurį nušovė jo pa
ties žmona 
lydėtas į kapines iš Eudeikių 
koplyčios. Laidotuvių pažiūrė
ti susirinko didžiulė minia žmo
nių ,ir teko policijai reguliuoti 
trafiką. Laidotuvėse dalyvavo 
ir našlė nušovusi Pollacką.

ant gero
S, L 

Boulevard 4323

kaip Lin'dberghų vaiko pavoge- 
jo. Dar nužiūrima, kad Con- 
roy buvęs tas meistras, kuris 
suplanavęs 'garsiąją Valentino 
dienos skerdinę Chicagoj, kada 
7 Morano gengės butlegeriai 
buvo sušaudyti garaže.

Skolinimo ir Būdavo 
jimo Bendrovės 

(Spulkos)

1) lėktuvų triksai ore; 
kuriose 

1 lietuviai lakūnai:

Chicagos kongresmanas Sa
bath pareiškė, kad vyriausybė 
turėtų išmokėti buvusiems ka
reiviams jų bonus. Jisai nuro
dė, kad išmokėjimas honų su
laikysiąs gailmus daug rimtes
nius neramumus, negu tas, ku
riame tapo pralietas Vinco Juš
kos kraujas Washingtone, kai 
Bonų Armija buvo vejama iš 
Washingtono.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Palaidota nušautas real 
estatininkas

rugpiu-
Mark. White Sųuare

nemokama; taij 
automobi

Lietuvių Namų Savininkų 
Susivienijimas laikys mėnesinį 
susirinkimą rugpiučio 3 die
ną Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

Visi namų savininkai malo
nėkite laiku pribūti. Randasi 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
turime aptarti. Ir kurie dar 
nepriklausote Namų Savinin
kų Susivienijimui, tai irgi at
silankykite. Busite priimti.

—R. S. Kunevičia.

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

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

BRIDGEPORT SHEET METAL 
WORKS 

3218 So. Halsted St. 
Tel, Victory 4965

Septynių dienų nuo 
tikiai

liet Karpiąus 
apie (jvidešim-

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, Svarus, malonus,
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

BUŠŲ ______
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PlKNl 
KŲ DARŽO 

Bušai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai miejai suteikiami.

SOUTH

mitingas 
2 d„ 
4535 
jis 8

Taipjau yra prisiųstas mies
to mero Ccrmako laiškas; yra 
ir laiškas Cook kauntės ase
soriaus Jacobs. Be to, atsineš
kite gazo bilas, kurie jaučia
tės, kad jos yra perbrangios. 
Jas priimsime ir paduosime 
į teismą prieš miesto komer
cijos komisionierius. Šis rei
kalas jums nekainuos nė cen
to. Mes norime surinkti tokių 
bilų nors keletą tūkstančių. O 
jeigu ir tai nieko nepagelbės, 
tai turėsime kreiptis į federa- 
lį teismą.

Kviečia visus atsilankyti į 
susirinkimą kuo skaitlingiau
sia Lawn Civic Association 3 
kuopos Valdyba.

Partners Wanted 
Musininku Reikia

REIKALINGAS ūkio gyvenimą my
lintis žmogus arklių auginimo biznyje. 
Darbas ir 
kių. metų 
tikrintas. 
Rašykite.

[p Wanied—Female 
Darbininkių Reikia

Taigi visi šie ir keletas kito
kių klausimų bus apsvarstb- 
mi susirinkime, ir mėginsime 
prieiti geriausių galimų nu
tarimų, kas reikia toliau da-

UŽMOKĖKIT BALANSĄ ant Phil- 
co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finance Co.. 2332 
Madison St.

1932 m. liepos 28 d. Lietu
vos konsulato (Chicagoj e) 
raštinėje įvyko lietuvių skri
dimo per Atlantiką rėmėjų 
komiteto posėdis. Apsvars
čius eilę klausimų, nutarta:

1) Lietuvių Aviacijos Die
ną Chicagoje rengti ne rug
piučio 14 d., bet rugpiučio 7 
d. Harlemo aerodrome (87 
g-ve ir Harlem Avė.). Tą die
ną bus surengta tokia progra
ma
2) lėktuvų lenktyn 
dalyvaus
kpt. Darius, St. Girėnas, Be
leckas ir Vydžius; 3) lėktuvo 
saugumo rodymas; 4) šoki
mas su parašiutu iš lekiančio 
lėktuvo; 5) publikos ir skridi
mo rėmėjų vežiojimas lėktu
vais.

K-to sekretoriaus P. Jurgė- 
los surašytąjį atsišaukimą dėl 
Lietuvių Aviacijos Dienos iš
spausdinti (3000 egz.) ir iš
platinti per Chicagos lietuvių 
parapijas, piknikus, draugijas 
ir atskirus asmenis.

New Yorke apšepusiame kam
bary rasta nudaigotas Robert 
Conroy, kitaip vadintas George 
Newberry ir Robert Carey. Prie 
jo rasta taipjau nebegyva mo
teriškė. Nudaigotas yra tas 
asmuo, kurio Capone ieškojo,

VAISIŲ ir lengvų groserių sankro- 
Pigi renda. Priežastis pardavimo 

einu į wholesale biznį.
6508 Ogden Avė.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo ir prižiūrėti 2 vaikus 
— 9 ir 11 metų. Vincentas Hendrickas 
6636 S. Komensky Avė. 
7 vai. vakare

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

.......   ■■■«■) ...... I, 
vis aršinu ir aršiau užka

Svarbus masinis 
įvyks šiandie, rugpiučio 
K. Gramonto svetainėje, 
So. Rockwell st. Prasidės 
vai. vakaro.

Andradienis, penkta valan
da ryto. Vincas Vainauskas 
eina darbo ieškoti. Devynius 
nelemtus mėnesius kuone kas 
rytas eina Vincas vis darbo 
ieškoti, bet darbo kaip nėra, 
taip nėra. Apie dvyliktą va
landą dienos grįžta Vincas 
darbo negavęs, beviltis, nu
vargęs. Moteris Barbora ser
ga, reikia daktaro, reikia vai
stų, bet kaip ir kur jų gauti, 
šešių metų sūnūs Petrukas 
prdŠo valgyti, turi vien duo
nos sudžiovusią plutelę. Eina 
maldauti į grosernę, groser- 
ninkas 
gus — 
ninkui nusibodo — 
ir duok! Parsinešė 
duonos kepaliuką, 
mėsos* j 
rūkas, laižo sau pirštukus.

Vainauskienė dejuoja, kan

4145 Archer Avė., Chicago, Illinois 
TEL. LAFAYETTE 7337

Užsidarymas bankų palietė 
ir spulkas. Visos šios įstaigos 
(spulkos) užverstos yra pra
šymais paskolų. Mat, turėjo 
niorgičius iš bankų, dabar at
sidūrė blogoj priįdėty.

O skolinimo ir budavojimo 
bendrovės nepajėgia tiek pas
kolų suteikti, kadangi šiais 
bedarbės laikais mažai yra 
žmonių, kurie galėtų taupyti. 
O kurie turėjo spulkosc susi
taupę, tie priversti yra išsiim
ti pragyvenimui, nors ir tu
rėdami geriausią pasitikėji
mą spulkomis.

Kad aprūpinti šį žmonių 
reikalavimą, daugelis spulkų 
kreipėsi į Reconstruction Fi
nance Corporation paskolų 
reikale. Pasirodo, kad pasko
lai ten gauti reikia prirengti 
dokumentų apie 50 puslapių, 
kuriuos išpildyti gali tiktai 
geras ekspertas, ir apie savai
tę laiko tenka dirbti, kad do
kumentus tinkamai prirengti.

Prie to, reikia dar padaryti 
nuorašai iš Title and Trust 
kompanijos, kurie kainuoja 
$275. Tad viso susidaro gan 
didelės išlaidos iki gauni pas
kolą.1

Dėliai šitokių apsunkinimų 
buvo pasiskųsta kongrešma- 
nui Sabathui ir prašyta, kad 
jis pavartotų savo įtekmę į 
minėtą • Finance Corporation, 
idant sumažinti nors dalį be
reikalingų formališkumų.

Liepos 26 dieną kongresma
nas Sabath sušaukė pas save 
spulkų viršininkus beveik iš 
visų tautų, kad surasti būdą, 
kaip tokių paskolų gavimui 
išlaidas sumažinti. Kongres
manas Sabath apgailestavo 
kad apsunkinimai yrą daromi 
ir davė sumanymą visiems 
nueiti į Reconstruction Fi
nance Corporation pasikalbė
ti su jos prezidentu Prestor’u.

Kongresmano pagelba leng
vai gavome priėmimą prie 
minėto viršininko. Sužinojęs 
musų reikalą, jis susišaukė 
savo pagelbininkus, su ku
riais mus supažindino, ir iš
klausęs musų nusiskundimą 
pažadėjo duoti visokeriopos 
pagalbos išpildymui tų visų 
formalumų. Prižadėjo net 
duoti savo raštinės darbinin
kus, jeigu spulkos, susitaru
sios tarp savęs, atsiųs ne dau
giau, kaip trijų spulkų atsto
vus per dieną. Taipgi žadėjo 
reikalavimus kai kurių doku
mentų ir visas Chicagos spul
kų aplikacijas pažymėti kaip 
skubias, kad nereikėtų lahkti 
eilės.

Mr. Dawes, vienas iš įstai
gos viršininkų, prašė, ' kad 
spulkos kreiptųsi prie jo as
meniškai, idant sutrumpinti 
tą. visą procedūrą paskolų ga
vimui.

Padėkavę 
Sabath’ui ir R 
tion prezidentui Prestor’ui už 
jų prižadus, dar pasiėmę po 
pundą aplikacijų išsiskirstė
me.

Skolinimo ir budavojimo 
bendrovės, kurioms pinigai 
greitai yra reikalingi, turėtų 
kreiptis į R. F. Corporation, 
164 Jackson Blvd.

—T. Rypkeviiia.

ir tų ren- 
ne ^vienas 
namelį. O 
dar stovi 
kompani

ja taippat brangiai mums kai
nuoja ir lupa nežmoniškai už 
tokį netikusį gazą, kokį šian-r 
dien gauname. Bankai užsL 
darė ir paskutinius sunkiai 
uždirbtus musu centus sulai-

Liet. Moterų Draugijos 
mėn. susirinkimas 
rugpiučio 2 d.. 
svetainėj. 3236 S 
narės atsilankykite, nes yra daug reika 
lų aptarti

20 Wardo Liet. Politikos ir Pašalpos 
kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio 3 
d., A. Bagdopo svet., 1750 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ir išklausyti raportą, 
kurį komisija patieks kaslink susivieni
jimo su Brolybės kliubu

Broliai lietuviai, ar il^ai 
mes miegosime, ar ilgai niės 
leisime save skriausti, kaip 
kad dabar mus skriaudžia iš 
visų pusių? , .

Taksos ant nejudinamo tur
to nežmoniškai brangios, o 
rendoš pigios. Dar 
dų negauname, ir 
prarado jau savo 
kiek tokių namelių 
pardavimui? Gazo

I namie dėvėti suknelė su, 'žurstf|įi».> į Sukirptos 
40, 42, 44 ir 46 colių1 per krutinę.

šiandie nito 7 ikr 8 vai 
karo iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles, bus graži ra
dio programa, leidžiama pas
tangomis' * Peoples Furniture 
Co. krautuvių.

Išpildyti dainų numerius 
stropiai rengiasi jau senai gir- 
(jėti per radio K. Sabonis, A. 
Ančiute, L. Sabonienė, A. čia- 
pas Peoples radio kvartetas 
ir kiti. ’ Apie dantų higieną 
kalbės Dr. K. Kliauga. Taipgi 
dalyvaus konsulas 
tis su įdomia kalba 
graži muzika 
mai linksmins 
klausytojus.

Neužmirškite ųžsistatyti 
vo radio pasiklausyti. XXX
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KAS SEKMADIENIS 
ir il-

2906 — Praktiški1 M 
mierds 16 ir 18, taipgi 36,

Norint fe’&uti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kųtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti: sinięri| ir aiš- 
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti- 
Nauj ienos, Pattęni Dept.. 1 
Sp, llalated St^sGhicftgp, I1L

LINE.

ir Harlem Avenne, Worth, UI. 
bosai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

si žniplėmis sukaustyta. Atėjo 
ir daktaras
mas. Reikia skubiai vaistų, 
gyvybei rimtas pavojus. Bet 
kaip gauti, kur gauti? Tiesa, 
daktaras negavo mokėti, bet 
parašė receptą, užmokėsi vė
liau. Bet kas daryti su vais
tais? Eina Vincas į vieną, ei
na į kitą vaistinyčią — vais
tu be pinigų nėra. Prisiminė 
Vincas seną .vaistininką Kar
pių: jis jo pažįstamas, gal jis 
duos jam vaistų be pinigų — 
atiduos skolą, kaip tik pradės 
dirbti. Karpius geras žmogus, 
jam patikės 
vaistinė—toli
tį blokų. Nėra karterių. Eina 
Vincas pėsčias. Karpius vais
tų davė ir dar kyoterį pridėjo

- „«.,s , . ,r. 1 su* 
Skubinos^ Vincas į nu

teikti ' sergančiai žmonai

Tapo nušautas Eugene Jack
son, 3806 South Parkway, neg
ras prohibicijos agentas. Jį nu
šovė butlegeris, taipgi negras. 
Sausasai agentas tapo nušau
tas, kai jis areštavo butlegeįrį.

Butlegeris pabėgo automobi- 
iu. Laisnio lėkštės rodo, kad 

automobilis priklausęs kokiam 
ten Drew Clark, 3817 Indiana 
avė. Policija dabar ieško jo.

P. Kalvai- 
. Prie to, 

ir kiti įdomu- 
ir įdomins

Apie Liet. Aviacijos Dieną 
per lietuvių radio programas 
kalbėti pakviesti kons. Kal
vaitis, kpt. Darius, kpt. Jur- 
gėlą ir adv. Vasalį (angliškai) 
Apmokamus skelbimus apie 
tą šventę rugpiučio 6 d. duoti 
“Naujienoms”, “Draugui” ir 
“Sandarai.”

Liet. Aviacijos Dieną per 
garsiakalbius kalbėti ir publi
kai paaiškinimus duoti pa
vesta k-to nariui Zyinontui, 
P. Jurgėlai ir adv. Vasalini.

Tvarkdariais aerodrome ir 
ženkliukų platintojais būti 
apsiėmė liet, studentai (uni
versiteto studentų lietuvių 
kliubo nariai).

Įžanga į aerodromą tą die
ną laisva 
pat nemokamas 
lių stovėjimas (parking).

2) Nutarta pagaminti 1000 
ženkliukų lietuvių skridimui 
per Atlantiką atminti. Jie bus 
parduodami po 25 centus, o 
skridimo rėmėjams, nežiū
rint kiek kas yra aukojęs, bus 
duodami nemokamai. To žen
klelio pigumas duos progos 
ir Amerikos lietuvių jaunimui 
ir vaikams prisidėti prie tos 
istorinio žygio rėmimo.

3) Visi skridimo rėmėjų bi
lietai bus sunumeruoti iš ei
lės ir bus išdalinti visiems 
komiteto nariams platinti. Bi
lietai bus parduodami po: 1) 
1 dolerį, £) po 3 dolerius ir 3) 
daugiau (aukoję ne mažiau 
kaip $25.00 laikomi garbės 
rėmėjais). Visi rėmėjai, au
koję ne mažiau 
galės nemokamai 
ti; iš kiekvieno 
skiriami lakūnams 
išlaikymui, angaro 
gazolino ir kitotns lakūnų iš
laidoms). Iš visų aukojusių 
po vieną dolerį, kiekvienas 
dešimtas loterijos būdu galės 
nemokamai paskraidyti lėk
tuvu.

4) Komiteto kasininkė iš* 
rinkta p-lė L. Gaižaitė.

5) Kitas komiteto posėdis

magaryčioniSį kad ; Vincas 
vargęs 
mus l 
vaistų

Vincas namie, Barbora vi
sai silpna, klejpfa. Kalba, kad 
nėra duonos, nėra pieno, nėra 
mėsos, nėra iš ko gyventi >— 
badas, mirtis. Petrukas. Vai
stus paėmė Barborą nenoriai. 
Laipsniškai gęsta jo mylima 
žmona. Valandą kita, žmonos 
kvėpavimas dardši 
Verkia, Vincas bučiuoja Bar* 
bytės rankas, verkia mažas 
Petrukas. Užgeso jo mylima 
Barbytė. Antradienį, penktą 
valandą vakaro/ bažnyčios 
varpai suskambėjo, pranešda
mi liūdną žinią: Vainausko 
žmona, Barbora, mirė.

Apielinkės kaiminkos kal
bėjo, kad Vincas buvęs sku- 
puolis, nedavęs tinkamo už
laikymo žmonai, kad todėl 
gavusi ligą, o tas privedęs ją 
prie mirties. Aštuntą valandą 
tos pačios dienos, “skupuolis” 
Vincas, “gerų 
dingo ežero gelmėse. Lavonas 
buvo surastas, j byejos laido
tuvės, bet vienas Jcapas.

(Bus daugiau)
North Side 

kys savo susirinkimą antradieny, rugpiu
čio 2 dieną Association House, 2150 
W. North Avė, “ 
Visi nariai prašomi 
rinkti. >•

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Am, 
susirinkimas įvyks antradieny, 
čio 2 d.,r 8 vL
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.

'Aplvietaf' 
įvyks antradieny, 

7:30 v. v.. Sandaros 
1. Halsted St. Visos

Svarbus Pranešimas
. , > ' j j i .j “y t/y

Lietuviams Pirkusiems Alorgicių pferį
< Universal Sthtje Bhnką (irkitūs/' *' 

uždarytus bankus)
A. A. ŠLAKIS

DYKAI — užregistruos ir peržiūrės iftorgičius Tamstų 
apsaugai.
— patarimas reikale tų morgiČių.
— iškolektuos nuošimčius ir sumą.
— patarimas taipgi namų savininkams ant ku

rių namų morgičiai buvo padaryti.
OFISO VALANDOS — Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis: 

nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. vakare. >

įvyks .kitą ketvirtadienį, rug- Čioš
piučio 4 d., 8 vai. vak. konsu- riauja jos kūną. Krūtinė tar 
lato raštinėje.

P. Jurgela,
Komiteto sekretorius

Business Service
JMąmįo ąvtmąją _ : _

NAMŲ savininkams
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

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

Čia {deda 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas 
apšildomas, elektra, gasas 
čių žmonių už $27.50 

6J53 So. Faifrield Avė

Business Chances 
1 Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA soft drink parlor 
namu ar, be namo 
Labai pigiai.

6826 So.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemfc Pardavimai i '

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

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

PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 
W. 55 PI.

ištaisyta. Rendos $15 mėn.

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




