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Kariuomenė išvaikė 
3000 piketuojančių 
Indiana angliakasių

19ka Amerikos tautų 
pasiuntė perspėjimą 
Bolivijai, Paraguajui

Neramumai prie Dixee Bee ka
syklų likviduoti; neunijistai 
dirbs ir toliau

Terre Haute, rugp. 4.— In
dianos gubernatoriaus kariuo
menė, pasiųsta į Dixee Bee ka
syklas, išvaikė nuo 500 iki 3,000 
pikietuojančių unijistų kasėjų, 
kurie buvo apgulę kasyklas ir 
laikė 65 neunijistus angliaka
sius nelaisvėje per 30 valandų.

Gubernatorius pasiuntė 820 
kareivių būrį į kasyklas pouni- 

• jistų ir neunijistų susišaudymo, 
laike kurio puolė vienas pikie
tuojančių, ir 4 unijistai ir 4 
neunijistai buvo pašauti.

Į neramumų vietą kariuome
nė atvyko naktį, bet pikietinin- 
kų jau nerado. Visi buvo iš
siskirstę.

Vakar naktį gubernatorius 
Leslie pareiškė, kad operatoriai 
buk sutikę nesamdyti neunijis
tų angliakasių iki nebus suda
ryta algų sutartis ir unijos vir
šininkai įsakė unijistams iš
siskirstyti. Bet Dixee Bee ka
syklų operatoriai gubernato
riaus pareiškimą tuojau užgin
čijo ir skelbia, kad jie tęsia 
darbą ir toliau su tais pačiais 
neunijistais darbininkai, su ku
riais ir buvo ši kova ir kasyk
los apgulimas įvykę.-- ,—
Du New Yorkoban- 

kai leidžia pinigus
? \ : ..M ■ \ t .

New York, rugp. 4. — New 
Yorko bankai Chase National ir 
National City bank paskelbė 
pasinaudosią Gląss-Borah SL
OGO,000,000 infliacijos projektu, 
kurį pasirašė Hooveris ir lei
sią pinigus, paremtus J. V. hu
nais. National City bank iš
leis po $1,000,000 kas savaitę 
per neapribotą laiką.

Bonų armijos vete
ranai traukia namo

Johnstown, Pa., rugp. 4. —
' t • t *
Johnstown susispietę bonų ar
mijos veteranai pradėjo trauk
ti namo. Betlehem Steel ben
drovė sutiko apmokėti jų kelio
nės išlaidas. Dabar veteranai 
planuoja įsteigti stovyklas savo 
valstijose. Illinois “bonų armi
jos” stovyka bus Springfielde

Paskyrė $1,000,000 upių
reikalams

Atsisako pripažinti ginklu at
siektus teritorinius laimėji
mus; rekomenduoja arbitrą- 
riją

Washington, D. C., rugp. 4. 
—19 Amerikos kontinento vals
tybių pasirašė pareiškimą, kurį 
pasiuntė Bolivijos ir Paragua- 
jaus valdžioms ir kuriame pa
reiškė, kad jeigu ginčas dėl 
Gran Chaco nebus atiduotas ar 
bitracijai, jos nepripažins nei 
vienos nei kitos puses teritori
nius laimėjimus. Savo princi
pais pareiškimas panašus Brian- 
do-Kelloggo paktui, kuris pa
naikina karą, kaipo tautinės po
litikos įrankį. Pasirašiusios tau
tos yra J. V., Kolombija, Uru- 
guajus, Kuba, Meksika, Peru 
Brazilija, Argentina, Porto Ri- 
co, Guatemala, Čili, Venezuela, 
Haiti, Domininkų respublika, 
Hondūras, Ekvadoras, Nicara- 
gua, Costa Rica ir EI Salvador.

O tuo tarpu Paraguajus te- 
bemobilizuoja armiją, o Bolivija 
padidino kareivių skaičių Gran 
Chaco fronte iki 11,000.

Ė. F. C. atsisakė suteik
ti paskolą Pennsyl- 

vanijai
Washington, D. C., rugp. 4. 

— Rekonstrukcijos finansinė 
korporacija atsisakė suteikti 
$10,000,000 paskolą Pennsylva- 
nijos bedarbiams aprūpinti. 
Korporacija atsisakymą pama
tuoja tuo, kad valstijos legis- 
latura ir politikieriai patys iki 
šiol nieko nedarė situacijai pa
gerinti.

J. V. senatorius nori iš
kelti sidabro klausimą 

ekon. konferencijoje
Washington, D. C., rugp. 4. 

—J. V. senatorius Reed Smoot 
kalbėdamas su Hpoveriu apie 
greitai į pykstančią pasaulinę 
monetarinę ir ekonominę kon 
ferenciją pareiškė, kad konfe
rencija turi stabilizuoti sidab
rą ir tam tikslui J. V. titri pa
siųsti tinkamą delegaciją.

U

Washington, D. C., rugp. 4. 
—Federalė vyriausybė paskyfrė 
$1,000,000 Mississippi baseino 
upėms pagilinti ir susisiekimui 
pagerinti.

• ■' _ 1 yyy-..

Tucker, Farm, Ark., rugp. 4. 
—4 kaliniai nušauta ir 3 pa
šauti, kuomet jįe mėgino pa
bėgti iš valstijos kalėjimo.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek vėsiau; vidu
tinis šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
87 laip.

Saulė teka

67-

5:47; leidžiasi 8:-

Airijos senatas ragina 
be Valera susitaikin

ti su Angliją
Dublin, Aurija, rugp. 4. — 

Airijos valstiečių partija įnešė 
pasiūlymą į senatą kuriame ra
gina prezidentą De Valerą at
naujinti derybas su Anglija dėl 
nesumokėtų žemės mokesčių ir 
ginčą likviduoti. Airija smar
kiai kenčia nuo Anglijos pa
skelbtų .100% muitų ant jos im
portų.

Prof. Piccard vėl skren 
da j stratosferą

Zurich, Šveicarija, rugp. 4.— 
Profesorius August Piccard, ku
ris kartą iškilo į stratosferą, 
vėl rengiasi iškilti dešimts my
lių virš žemes paviršiaus. Kelio, 
nę atliks specialės konstrukci
jos balione.

Lenkijoje griaustinis 
nutrenkė 6 kareivius
Varšuva, rugp. 4. — Volyniu- 

je griaustinis trenkė j Lenkijos 
kareivių būrį, šešius užmušė 
ir 6 sunkiai sužeidė.

Chicago, III., Penktadienis, Rugpiučio-August 5 d., 1932 ------------------------------------------------------------- -------- į—-------------
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Ca’tonville, Md. — Našlė Maud Edgell valgydina “bonų 
kareiviams ji pavedė didelį plotą savo žemės.

armijos” narius. Buvusiems

Lietuvos Naujienos

Dviffliždo pajlmosJ’ v‘ Ekonominė laisvė
i yra visai; bejėgė 

kovoti su krizių
Washington, D. C., rugp. 4.' 

—J. V. iždas paskelbė, kad' 
rugp. 1 d. pajamų iš įvairių šal
tinių turėjo $2,631,125. Perei
tais metais tą pačią dieną tesu-į 
rinko $1,139,500. Asmeninių | 
pajamų mokesčiai nupuolę. Per- • 
nai per vieną dieną surinko 
$996,454, o šįmet tik $627,759.

Čilės socialistinė valdžia pareiš-
kia, kad valstybės kontrolė 
reikalinga katastrofai išvengt

•Santjago, čili, rugp. 4.—Tre-

Brazilijoje vėsula pas
kandino 20 laivų

Rio De Janeiro, Braziija, 
rugp. 4.—Vakar Rio De Janęi- 
ro, Brazilijos sostinės priemies
tyje Sao Christovao siaut“: 
smarki vėsula, užmušusi daug 
žmonių ir padariusi šimtus tū
kstančių dolerių nuostolių. Pa
jūrio policija praneša, kad pa
skendo 20 laivų.

Naujas Gustaičio orlai
vis “Anbo IV”

Liepos 14 d. Kauno aerodro
me buvo išbandytas naujos kon
strukcijos pulk. Įeit. inž. Gus
taičio “Anbo IV” lėktuvas. 
Pulk. Įeit. ‘Gustaitis yra baigęs 
1927 m. Paryžiuj “Ecole Supe- 
rieure d*Aeronautique”. Visi 
pulk. liet. Gustaičio konstruk
cijos lėktuvai pasižymi nepa
prastu pastovumu ir judrumu 
ore. Išbandytas liepos 14 d. 
lėktuvas yra skiriamas karo 
tikslams. Jo motoras yra 450 
arklių jėgų, firmos “Vasp”. 
Lėktuvo sparnai yra kintamojo 
profilio, kas leidžia iki minimu
mo sumažinti lėktuvo nusileidi
mo greitį ir pabėgimą žemėj. 
Lėktuvo greitis 1,000 metrų 
aukštumoj pasiekė 289 klmtr. 
per valandą. Lėktuvo statybai 
pavartotas duraliumini jus ir 
medis. Kintamojo profilio pri
taikymą lėktuvo konstruktorius 
mano užpatentuoti.

Čekoslovakai užstoja 
Prūsų lietuvius

Apie savo neapykantą vokiečiai 
neprisiminė tautinių mažumų 
kongrese

Walkeris persergi Il
linois angliakasius

Praha.—Didžiausias čekoslo- 
vakų dienraštis “Narodni Poli 
tika” šiomis dienomis įdėjo sa
vo politinio redaktoriaus strai
psnį “Lietuvių balsas iš Prū
sijos”, kuri statistikos davi
niais nušviečiami Maž. Lietuvos 
tautiniai santykiai ir pabrėžia
ma didelė nelygybe tarp tų tei
sių, kurių vokiečių mažumos 
reikalauja ir turi visur užsie
niuose, ir to tautinio ir kultū
rinio suvaržymo, kuris taiko
mas prūsų lietuviams. Paminė
jęs paskutinius vokiečių viešus 
užsipuolimus gatvėse ant žy
mesniųjų lietuvių, laikraštis 
baigia šiais žodžiais: “O apie 
visa tai vokiečiai nekalbėjo pas
kutiniame tautinių mažumų 
kongrese, Vienoj, lygiai, kaip 
nuolat apie tai nutyli ir vokiš
ka spauda”.

~_______  ■ čiadienį . čili vyriausybė išleido
„ • j *- ♦ n •• oficialj pareiškimą, parašytąrraSldejO r rancijos- anglų kalba, kuriame apibudi- 

! narna naujos “socialistinės” 
valdžios forma ir tikslai.

Pareiškime sakoma, kad da
bartinė vyriausybė yra pasiry- 

Paryžius, rugp. 4. — šiandien j žūsi įsteigti valstybini socializ- 
Paryžiuje formaliai prasidėjo J mą, kuris neturi nieko bendro 
Francijos ir J. V. derybos pre-|su komunizmu, ar bolševizmu, 

netgi su moksliniu socializmu.
Ekonominis liberalizmas yra 

bejėgis kovoti su krizių, todėl 
pati valstybė turi perimti į sa
vo rankas ekonomijos organi
zavimą ir reguliavimą visais-.at
žvilgiais, kad išvengus visuoti-' 
uos katastrofos.

J. V. derybos preky
bos* sutarties reikalu

kybos sutarties sudarymui. J 
V. ambasadorius Edge įteikė 
protestą ryšy su naujai suda
ryta Belgi.jos-Francijos sutarti
mi, kuri yra atkreipta prieš J. 
V. prekes.

Holman kaltinama 
nužudžiusi Smith

Reynolds
Winston,Salem, N. C., rugp. 

4.—Forsythe apskričio prisie
kusieji, tyrinėję tabako magna
to sunaus Smith Reynolds mir
ties priežastis sulaikė jo žmo
ną artistę Libby Holman ir jos 
draugą Albert Walker. Jie kal
tinami Reynolds nužudę.

2,000 kiniečių užpuolė Yingkow 
mieštą Miandžurijoje

Tokio, Japonija, grup. 4. — 
Iš Mukdeno praneša, kad 2,000 
kinų sukilėlių užpuolė būrį ja
ponų kareivių Yingkowo mies
te. Yingkow yra Mandžurijos 
uostas ir svarbus geležinkelio 
centras. Kiniečius bombarduo
ja trys japonų karo laivai.

Lamont plieno instituto 
pirmininku

New York, rugp. 4.
bert L. Lamont, kuris kelias 
dienas atgal pasitraukė iš pre
kybos ir pramonės ministerio 
vietos, bus išrinktas Amerikos 
gėležies ir plieno instituto pir 
mininku. Lamont sąvo laiku 
buvo daugelio plieno bendrovių 
pirmininku.

Dino Grandį Anglijoje
London, Anglija, rugp. 4.— 

Londonan atvyko naujas Itali
jos ambasadorius Dino Grandį 
Pirmiau užėmė užsienio 
kalų ministerio vietą. s

rei
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Vokietija planuoja 
paskelbti aštrų dek
retą prieš riaušes

Brazilijos federalė 
kariuomenė užėmė 

sukilėlių miestą
Porto Alegre, Brazilija, rugp. 

4.—Vyriausybė pasiuntė 3,500 
kareivių pulką prieš sukilėlius 
kovojančiai armijai į pagalbą. 
Vyriausybės išleistas komunika
tas skelbia, kad kariuomenė nu
galėjo sukilėlius ties Apiahy ir 
miestą užėmė. Pranešama, buk 
sukilėliai norį susitaikyti su 
vyriausybe.

$800,'000 paskola Ohio 
valstijai

Washington, D. C., rugp. 4.— 
Federalė rekonstrukcijos korpo
racija suteikė $852,662 paskolą 
Ohio valstijai bedarbiams aprū
pinti ketveriuose apskričiuose 
Lorain, Mahoning, Stark ii 
Summit.

Italija mobilizuoja visą 
laivyną manevrams -
Rymas, Italija, rugp. 4. — 

Visas Italijos Viduržemės j u 
ros laivynas dabar mobilizuoja 
mas didžiuliams
kuriuose dalyvaus apie 100 krei
zerių, 30 submarinų ir 23 oriai 
vių skvadronai.

manevrams

New York, rugp. 4. — Lie
poj 14 d. pražuvo New Yorko 
bankierius Rūssell H. Luehs. 
Ikišiol nesurastas.

Berlynas, rugp. 4. — Vokie
tijos ministerių kabinetas šian
dien susirinko apsvarstyti Vo
kietijoje siaučiančių politinių 
riaušių klausimą, žudymai ir 
šaudymai nuolat kartojasi nors 
Hindenbrurgas paskelbė 10 die- 
nė politines paliaubas. Spau 
da praneša, kad vyriausybė pa
skelbs eilę aštrių dekretų, kurie 
palies ir Hitlerio armiją. Del to 
kai kurie daro išvadą, kad Von 
Papenas viešai nutraukė ryšius 
su Hitleriu.

Springfield, III., rugp. 4. — 
Illinois United Mine Workers 
pirmininkas John H. Walker 
kalbėdamas apie naują algų su
tartį pareiškė, kad nuo Šešta 
dienį įvykstančio referendumo 
priklauso Illinois unijos liki
mas. Walkeris pridūrė, kad su
tartį atmetus, Illinois gali su
sitikti Ohio ir ’Peniisylvahia an
gliakasių likimo.

N. Y. siuvėjų unija 
paskelbė streiką

New York, rgup. 4. — New 
Yorko siuvėjų unija nutarė iš 
eiti į streiką. Nutarimas* pa
lies ’ 15,000-20,000 < siuvėjų ir 
75% visų New Yorko siuvyklų. 
Streikas paskelbtas kaipo pro
testas prieš atkartotiną algų ka
pojimą ir nepalankias darbo są
lygas.

“Hitlerininkų diena” 
Tilžėje

Toledo kilo gengsterių 
karas; vienas už

muštas
Toledo, Ohio, rugp. 4. —‘Vie

nas žmogus buvo nušautas, ant
ras sunkokai sužalotas, kuomet1 
tarp Toledo ir Monroe, Mich 
gengtserių-bootlegerių kilo ka
ras.

Augusto Rosso Italijos 
ambasadorius J. V.

Kinų sukilėlių gene
rolas Ma gyvas

Nanking, Kinija, rugp. 4. — 
Nanking valdžia paskelbė, kad 
Mandžurijos kinų sukilėlių va
das, gen. Ma Ghan-Shan nėra 
miręs. Prieš keletą dienų ja
ponų šaltiniai pranešė, kad jis 
žuvo mūšyje. Anot japonų Ma 
jau buvo užmuštas tris ar ke- 
turius kartus;

Vokiškų fašistų vadas Koch 
grasino “ugnimi ir kardu at
vaduoti atplėštus Vokietijos 
kraštus”
Tilžė,liep. 16.— Vakar Tilžėj 

įvyko nacionalistų priešrinki
minis mitingag, kurinę 
jo lėktuvu atskridęs • Adolfas 
Hitleris. 1 ‘'

Iš pat ryto miestas buvo pa
sipuošęs naėiohalistų ir reicho 
vėliavomis. Kai kur per gatyes 
buvo nutieštos jūostdš su na
cionalistų Šukiais. :<1 " ‘

Pirmiausid iiHlbejo naciona
listų lyderi^ ’ Kočhaš. Jis pa
sveikino •*' priišus ir klaipėdie
čius atvyicusiife Čia1 iŠ “atplyš
to, pavogto Vra$to” Kochas Sa
vo kalboj, aštriai puldamas vi
daus poliitkos priešus, tvir^ipo, 
kad jie ugnimi ir, nilfrfiitfi Už
vaduosią nuo Vokietijos ^tplėš 
tus kraštus. Po jo kalbėjo Hit
leris, kuris savo kalboj telietė 
tik vidaus politikos klausimus.

n • i ‘z « • ■ . ’ ;

Klaipėda. — Atsistatydino 
Klaipėdos prekybos ir pramo
nės rūmų . pirmininkas Lduis 
Jahn. Nauji pirmininko, rinki
mai įvyks šiomis dienomis. Kol 
pirmininkas bus išrinktas, jo 
pareigas eią rūmų vicepirminin
kai—SckaVčffetęt ir A™> Jahn. 
_____ h ---------------

Rymas, Italija, rugp. 4. — 
Italijoje kalbama, kad dabarti
nis ambasadorius Washingtone 
Nobile Giacomo Martino bus 
atšauktas ir jo vieton paskir
tas Augusto Rosso, kuris savo 
laiku jau atstovavo Italiją Jung. 
Valstijose.

Argentinoje auga ban
krotų skaičius

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 4.— Per liepos meensį 
Argentinoje subankrotavo įmo
nės vertos 31,500*000 pesų. Per
nai tuo pačiu laiku bankrotų 
skaičius sieke 22,900,000 pesų. 
Pesas yra vertas apie 25 cen-

Painsville, Ohio, rugp. 4. — 
Raymond Heth nužudė savo tė 

kuju mėgikuomet jis su 
užpulti motiną.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną. »
I'Ji. A

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris
per Havre . ‘

Važiuodami su Ekskursijomis gauąąteį pilnį užtlkrį^ptią 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

' Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
’ prirengs
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|:ad pačios Naujienos 
?ra naudingos.

buvo mokajm $£.1.0. Dabar no
rima nukirsti ligi penkių dole
rių. Kiekvienas gali suprasti, 
jog iš tokio uždarbio žmogus 
negali pragyventi. Juo labiau, 
kad dauguma kasyklų dirba 
tik 3 dienas per savaitę.

Angliakasiai reikalauja, kad

bo diena. Tai yra pilnai teisin
gas reikalavimas. Bet musų 
viršininkai, kuriems mes turi
me mokėti didžiausias algas, 
nieko neboja. Jie naudoj?, net 
prievartą, kad mes dirbtinuose 
už pusdykį anglies baronams.

—- Darbininkas.

nebuvo
, kareiviai visgi 
inup dujinėmis 
Ėe niekur, nieko 

Kilo di- 
Ypač buvo 
Toks dide-

. - j i nioltą pąrdąyimę 
viršijanti visus kitus

iniiyu Įpąpspprtąęi j s 
) nusi

mes su- 
Be to

Turėsime piknike vieną geriausių garsiakiibių, kuri parūpins JPe 
oples Furniture Company, rakandų ir muzikos instrumentų lietu 
vių krauluvps. Bus taip pat daug kitokių pramogų

• * " ‘ ~ '' ' 1 ’ 1 >■ . ■ , ?

špjdąi prasidės nuo 2 vai. po pietų. (Gros p. George 
orkestras. ! ' ' ■ ' . ‘ ĮŽANGA TIKT

Programą- if pildys pagarsėjęs CbifRSOs Ukrainiečių Choras po va 
dovyste p. GEORGE BENETZKY.* ’r . '

iečių choras yra'
ųose, per ]

nei
plaktuko. Bet ne-
i- .. l'i'' . ' . ** • . r

ir MttJP snu

Nekėlioj, rugpiučio 7 d., bus 
piknikas Becch-Nut Grųve, 
Urbą lito darže. Tame pikni
ke sakys prakalbą kunigas 
M. X. Mockus ir kiti. Be to, 

: - F •. n, ' > - r •
bus skanių užkandžių ir go
rimų, taipgi šokiai prie gero 
orkestro. Pikniko pradžia 12 
vai. dienų. Šokiai prasidės 
2:3() vai. po pietų. Rengia 
jf.aisvos Minties Darbininkų 
Draugija paramai kliu. Moc
kaus, kuris labai daug kovojo 
prieš darbininkų klases para
zitus, o dabar jis yra labai 
sunkioje medžiaginėje padė
tyje. Įžanga tik 25c. ypatai.

Kviečiame visus ir visas at
silankyt ir išgirst Mockaus 
prakalbų, o taipgi ir 1 
laikų prajeist.

Pasarga: Pikniko vieta
randasi ant Middle Beit Rd. 
tarpe Michjgąp Avp. ir Ęcorsc 
pd. Neturintieji automobilių, 
važiuokit gatvekariais ir bų- 
sais Miclrigan Avė. iki Middle 
pelt Rd., — ten bus automo
bilis, Įjūris nuveš pįknQcp vie
ton. •» r

Atildniobiliais parankiausia 
važiuot Micbigan Avė. iki 
Middle Beit Rd. ir ten pa
sukti po kairei; apie pusant
ros mylios nuo Mičhigari Avė. 
(Rd.) rasite pikniko vietą.* ;

L. M. D. D. Komitetas, 
pirm. Chas. Mpękįųiųs.

Nuo pat to laiko, kai Kon
gresas atmetė bonusų bilįų, iš 
yi?U Pusi,u prasjdėjp agitaci
ja, * kAct veteranai grįžtų na
mo. Hooverio prašomas, Koni 
grs8,*)? pŲ 
paskolos vejprąųąms, jąid ap
mokėjus grįžįmo kelionės iš-

Blup Ribbon Malt 
vinuonitft ' buvo va
dovas kokybėje, Ir 
J6 aiigšta kokybe 
yra pilnai įvertinta, 
nes šiandie jla, par
davime virfilja bilo 
kuriu kitų rYiSI dau
geliu niIltoSni kenų 
I metus.' VtHuoniet 
supakuoti pilni 3 
svarai, >'1

“““S““““"

Rusiška ir Turkiška Pirtis .Sk.
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vahoj, lietaus ir druskos vanos, 
svitnmlhg pdol. '

Rusiška ir turkiška pirtis moteriais

LAIP UŽSISĘNB JJJSIOg ir NEIŠGYDOMOS JOS YRĄ 
> ligas pilvo, plaučių, .'inkstų ir piisles, užnUO'dijim'ų kriu- 

zaizdas, reumatiznij, galvos skausmus, skausmus nuga- 
gerklės skaudėjimu ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
. i, ateikite čia ir persitikrinkite- ką jis jums galt padaryti.

. ’ i ir išgydė tuksiančius ligonių. - 'ljįtaHinas 
OFISO VĄEANDOS: Kasdie nuo 10 valandos Ty 10.^1 1 

nuo 5-8 valandai vakcc. Ncdėltomis nuo YO ryto -iki. t, ’at.
kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Apsidirbę su M1 stovykla, 
kareiviai puolė kitas. Kitų; 
stovyklų veteranai visai neąi- 
Btitfino, kadangi jie 
Įiąd kovoti n|yp pj-pęjHfiJ. — 
jie buvo bejėgiai prieš dujiiips 
bombas. Besitraukdami iš sa-

HpyyMlb yp^pai nespė
jo iwwJi JR 
nei ių|is|p, — 
kejo ugnies liepsnose

vųjandas. Aut
pa^i^ave, ųes

spėjo veteranai’
iš savo stovykloj,

MORGKIŲ ir BONU SAVININKAMS 
UŽSIDARIUSIŲ BANKU

M. J. KIRAS
RĘĄE ESTĄTĘ AND HOME BUILDEg 

JIS yra p^yręs pęr 20 fljetų paskoloms ir statybai. Jo pa- 
fyfiw y?'a 0<w4in?a? 4d YisM> kurie turi pirkę 
ųiorgicius ir bonus užsidariusiu pankų.

W4Įyra’^iy, f 
mano įstaigą ir visį yrą

DĄJJGpLjis Jjųppių pąą užsidariusių ban
kų ir aš diąviiiu tikrą, nuoširdų ir naudingą patarimą. Bet 
įąr yra $ip^ žųjonįjų, kųrįe iiįgfop ką paryti. Taigi kviečių 
ąfsilapkyf1 į $£*0 ofįsą, mano patarimas sutaupius jums 
peceiyęrip ir teismo įšląidąs ir kitus nesusipratiiųus.

BANKINES apsaugos skrynutės $2.50 į 
metus. Apdrauda ir pinigų siuntimas.

M. J. KIRAS
Ę£AL ESJATĘ ĄND HOME BUILDER 

3335 Halsted St.

omis. Aš pra- 
raminti. Sakau

Ir ei.k’te

“NAUJIENŲ
Nedelioj, Rųgpiučio’August 14 d

“BIRUTĖS” DARŽE, ARCHER ir 79-th gT. .

r jji’ i»TT"""’r“

savo drabuži^; 
viskas suplėš-

* *
Kąi Ynieste pasibaigė kovą,; 

$ į slovyklą,!
kurt' r^įd^ęj Ąpacostia upp^’ 
kitoj pusėj. Tai buvo vieną; 

«*»<»vyKlM- ,ci?
.aTOl*,r.V «P>e 12ffl0 yplerapN. 
E’o visą pergyvėnfu buisepy- 
lų tikėjausi ratiliai pasilsėįį.

IŠjau į savo “butų,” — 
^juy|ų, kątj mano draugai vy
nioja sąvo daiktus. Užklau
siau, kame dalykas. Atsakę, 

iin '«**ykš 
boipb 

dėjau juos 
bukite

triūso ]>ac
voj o> n e! į f (T T_r.. ?f.
surinkome medžiagų- iš visų 
kpiĮipij. O Įapf Į^iąusit), -- 
neturėjome nei 
kirvįo, nei ' 
žiūrint į visas tas sunkenybes, 
visgi įstengėme pasidaryti saii

w “Riulų-

anglų laikraštis pučia 
kad komunistai kelia 

ir nepasitenkinimą 
taVp. angliakasių. Girdi, yrj 
laikOT* ipa^ipijp iflifingji, |nr 
žmonės pritaria tam, kad ko- 
munistai butų vejami iš

Spypptį yįsą lįę<}Q ant 
munistų šipis laikais nėra sun
ku. 4ngli^gswi, kip-ię peiKĮ- 
sitęnĮtina sąvp yū’šinįpk^is, 
tuoj yra apšaukiami l#>|£ęvi- 
kais ir Maskvos tarnais. Ta
čiau tąi labai negudrus 
triksą^. Fąktaę y pi įįs, Įcad 
Lewįą sąvę įpitęnąntąis nori 
priycrstį .ąpglįąkąsius (ii ip.fi 
jtįeąiog u£ ęnį^erpišką ątlygįpį- 
mą. fe y^jųjija iš. vieįąą j 
vietą ir i’ą^ina ąngĮįąkąąįpp 
priimti padalytą sų^arfj.

Iš angliakasių Dcvvis gaųpą 
ląbąi £įąbi| algą. Tąčiąu jų 
reikąlaį§ jis yisaį nę$įiųpiną. 
Jam anglięs baronų interesai 
arčiau prie širdies. Su atlygipi- 
mų dar bųl-ų pusė bėcjos, jeigu 
butų pakankamai darbo, 
lies baronai žiuri, kad 
gailina ąpsieįfi su kiek 
ma mažiau darbininkų.
tik gąlima, jie dę.da naujas pja 
šinas. padariny j 
dirbdąvo 800 darbininkų, šian
dien apsieinama su 400.

Kitas blogumas yrą tas, kad 
per šešias savaites angliaka
siui gąupa tik

R!, -k U

Specialistas ii 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTk MOTERŲ PER 27 METUS 
nežiūrint r------------ ------------------- - — — ------------- -- ----------------

Špeciališkai gyd 
jo, odos, ligas 
toje, kosėjimą, 
?lalėjo jus isgydyi 
praktikuoja per daugelį mėtų 
dykai. < '
valandai ir 
4 200 West 26 St

Data
kapitonas

Pasauliniame kare

j >VashįngĮ(>iię, lai Jegu) 
rųnįną ir tuo, kąip 
grįsime atgal į pąnjųs 
mes namų neturime, lodė 
iurjipe kur ir grį?tį- NVasbin^- 
tbnp įneš pasiliksime tol, jkpl 
gąiisiine bonįisus.”

Ifef štai Kpn^rcsą^ įšsįąĮ<i|^- 
|p. poną ąrpiijp^ pądp/ks p(į- 
veik nepašikeifė. J<ai |<ąrįe 
vetpranai apleido ^yąsįnng- 
toną, bet į ju vietą ątvyjęp 
nauji. Veteranų skaičius fąk- 
tipąi nei kieĮc nęsųn|ąze|p. 
Vąljjžįa pąpiątė, jog buvusieji

!„.f np jųąkiHs yrą jjg- 
pąsilikĮį ^ąsliingtonp, 

|>rą(/ėjo visokias jilįutis
Dalis į)pnų arniįjos 

(apie 8,000) buvo apsistojusi 
tuščiuose trobesiuose netoli 
“Balįojo Namo.” Tįeins Vete
ran ąmš pirjniausiai buvo įsa
kytų išsikraustyti. Esu užim
tus trobesius reikia griauti, o 
jų vietoj statyti naujus.

Veteranai atsisakė savo bu
tus apleisti, nes jie neturėjo 
kur pasidėti. Liepos 23 die
ną, Į :30 vai. po pietų, valdžia 
pasiuntė prie Pennsylvanijos 
ir 3-čios gatves apie 3()0 po- 
lįęipipkų, kurie puolė bonų 
armijos stovyklą.’ Jįjį bę jp^įb 
pasigailėjimo pradėjo vetera
nus mušti “black jack’iais” ir 
švaistytis su revolveriais. Ve
teranai, besigindami nuo už
puoliku, pavartojo plytas. 
Beį plytos šautuvus juk ne
gali atstoti. Ir štai nuo poli
cininko Sliinault kulkos kri
to ant vietos Edward Hushka 
(Vincas Juška), Chicagos lie
tuvis. Policininkas , • ♦
Znomenacek mirtinai 
veteraną Eric Carlson iš Oak- 
land, Gal. Priegtam keli de- 
sėtkai kitų veteranų tapo 
sunkiau ar lengviau sužaloti.

Kovai besitęsiant, pribuvo 
įr Įjpoyerio pąkvįesti į Wąj>l,Į- 
ingtoną kareiviai. Užsidėję 
maskes, jie pradėjo mesti į 
veteranus dujų bpmbąs. Vete
ranai rinko tas bombas ir 
sviedė ątgal į kareivius. Kovą 
tęsėsi apie dyį 
galo, yętcrąnai 
Ilgiau nebegalė 
jįį. Vos tik 
pasitraukti 
kaip kareiviai pądeg

Nlįlp?, 
yącĮpyavo ąrnjijos pa-

">! .te'N

Dalm’ 
j‘e 
Priėjau) £a yjj 
su (pą^aįs yąįjcais, 
kareiviai bus tokio 
ir nakties laiku palil 
šeimas be pastogės?

Jie sutiko su mano argu
mentais. Visi nusiraminome 
ir pųejpmę gulti. Bet štai apie 
11 va}, nąktips pąsi.y.rdo did
žiausias triukšnias. Visas Ana- 
ecrtią tilta.' dipidėjo, -- jojo 
pųĮĮ<ąs kavalerijos ir s]i:iko 
Į^eii Jankai. Tada mes supra- 

susiinvlėjimo ir 
iš jų negalini a 

įeitųjų pradėjo
me rinkti savo daiktus. Vieni 
pąspėjome, o kiti ne. Bet pa
talinės ir maisjąs pasiliko.

Jokio pasipriešinimo iš mu
sių pusės nebuvo. Tačiau np- 
įfių/įlit į tai 
pąyąi.šjąo 
bombomis.
jie padegė .stovyklų 
džhiusiii ’ suirute.
sunku šeimynoms

likviduoti, — likviduoti labai 
pj’iijąljjsku bildu.

Po visų tų įvykių daugelis 
veteranų tuoj išvažiavo į 
Johnstown, Pa., arba namo. 
Dalis pasiliko NVashingtone. 
Jų tarpe psu ir aš. Dabar 
mes nebeturime jokios sto-

$ |>f) yfį'l

' ■ r k u

Benton, III.
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Taip Chicagos 
Lietuvių

Aviacijos Diena
Pirmų kartų Amerikos Lietu

vių i stori joj

Lietuvių skridimui per At- 
lantiką remti komitetas rup- 
piučio (Augusi) 7 d., sekma
dienį. rengia pirmą kartą 
Amerikoje LIETUVIŲ AVI
ACIJOS DIENĄ. Tai bus 
nepaprasta švente. Amerikos 
lietuviai dar nėra matę tokių 
dalykų, kokių galės pamatyti 
tą dieną Harlemo aerodrome 
(įtariem Airport), kuris yra 
prie 87 gatvės ir Mariem Avė.

Gerbiamieji, įsidėmėkite! Tą 
dieną jus visi nemokamai pa
matysite, kaip vikriai ir drą
siai keturi lietuviai lakūnai 
(kapitonas S. Darius. Girėnas, 
Peleckas ir Vidžius) su savo 
lėktuvais (aeroplanais) varta- 
liosis ore ir parodys įvairių 
triksų padangėje. Be to, bus 
labai įdomios lėktuvų lenkty
nės ore. Taip pat bus visuo
menei parodyta, kiek yra lėktu
vas saugus. Ir vienas drąsuo
lis su parašutu šoks iš lekian
čio lėtuvo. Po to, žiūrėtojai 
galės patys paskraidyti lėktu
vais ii- patirti tą malonumą, 
kokį žmogus jaučia lėktuvu 
iškilęs aukščiau miesto ir 
skraidydamas viršum visos 
žmonijos. Tų visų įdomybių 
aprašyti negalima; reikia vi
siems tą dieną atvykti į nu
rodytą vietą ir savo akimis 
visa tai pamatyti. Niekas iš 
jūsų, gerbiamieji, dar nematė 
lietuvių surengtos įdomybių 
programos ne kokios nors 

* svetainės scenoje, bet ore, oro 
erdvėje. Pamatysite lietuvių 
lakūnų pasižymėjimus ore ir 
po to ilgai galėsite tarp savęs 
šnekėti apie tą lietuvių Avia
cijos Dieną, kuri jums visiems 
bus tikrai atmintiipi.

v*-Taip pat pamėtysite ore 
triksus ir tų musij lakūnų 
kapt. Dariaus ir lakūno Girė
no), kurie 1933 metų vasarą 
skris lėktuvu iš New Yorko į 
Kauną per Atlantiko vande
nyną. Pamatysite juos pačius, 
jų lėktuvą, kuriuo jie atliks 
tą istorišką lietuvių žygį, ir 
jų gabumus, kaipo drąsių,

prityrusių ir pasitikinčių sa
vim lakūnų. Tai bus dar pir
mas tos rųšics įvykis Ameri
kos letuvių visuomenės gyve
nime.

Tautiečiai! Tokių labai įdo
mių ir nepaprastų dalykų pa
matysime dykai (nemoka
mai), nes jokio įžangos mo
kesčio nebus ir taip pat ne
reikės mokėti už automobilių 
stovėjimą (parking).

Kas tik norės, galės pasiva
žinėti oro keliais, kur nekra
to ir jokių raudonų žiburių 
nėra. Užtenka važinėti vien 
žemės keliais —- pasivažinėki- 
te ir sparnuotomis mašinomis, 
nes visi gyvenate aviacijos 
ir radio amžiuje!

Lietuvių Aviacijos Dienos 
ir istoriško lietuvių lakūnų 
skridimo iš Amerikos į Lietu
vą atminimui visi žiūrovai 
gaus tam tikrus ženklelius ir 
grįš su maloniais, gyvais įs
pūdžiais.

Atvykite, pamatykite, gėrė
kitės žmogiškų padangės ere
lių vikrumu ir gabumais!

Visa tai įvyks 1932 m. rug- 
piučio-August 7 dieną, 1-mą 
valandą po. piet, Harlemo lėk
tuvų stotyje (ant West 87th 
St. ir Harlcm Avė., Chicago, 
III.). Neužmirškite ir kitiems 
pasakykite apie tai: visi bu
site labai patenkinti tuo, ką 
regėsite ir ką patirsiu.

Pietinėj Miesto Daly
Loraine Garemia, 2 metų 

mergaitė, 350 Kensington avė., 
žaidė su kenu vaksos grin
dims šveisti. Ant rytojaus ji 
sunkiai susirgo. Mirė Rose- 
land Community ligoninėj. 
Skrodimas parodė, kad ji mi
rė dėl užsinuodijimo turpenti- 
nu.

FENC1NG (KOVA KARDAIS)

šie du universiteto studentai Vladas Eisinas ir Antanas 
Miškinis turės dvikovą kardais Budriko radio valandos pik
nike, rugpiučio 7 dieną, Birutes darže.

narių. Paruduodami legionie
riai grojo melodija “My 
Country”. Vienoj vietoj susi
rinkę komunistai pradėjo 
šaukti legionierių adresu 
“bu!”

Palniigę savo maršavimą, 
legionieriai sugrįžo į tą vietą, 
kur komunistai juos švilpė. 
Čia jie sugrojo melodiją 
“Mareliing Yanks”. Komuni
stai mėgino paskandinti tą 
melodiją riksmu, bet neužre- 
kė jos.

Pabaigę melodiją, legionie
riai, sulig savo perdėtinio ko
manda, pasisuko ir miniarša- 
vo. Bet reikia pasakyti, kad 
atrodė, jogei gali kilti susirė
mimo tarp legionierių ir ko
munistų.

taipgi ir rateliuose, vadovau
jant jaunuoliams artislams- 
artistems, visi kartu šaukė 
“Tam rately aš buvau”.

Lietuvių jaunime, senė 
Dundulienė su jumis.

Artistų grupė taria daug 
ačiū visiems dalyvavusiems 
išvažiavime. Atsiprašom už 
lai, kad muzika pribuvo suvė
lintu laiku. Mat, muzikluitus 
kelyje ištiko nelaimė ir dėl to 
jie pribuvo vėliau. Kitą kartą 
busime saugesni.

Artistų grupės varde,
— M. Dunduliene.

KENČIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITE ŠITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

Aš buvau vardinamas Cukrinas ligos 
(Diabetes) per kelis metus ir gydžiausi, 
bet vlstiek Jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimi* nemiegodavau. Po vartojimo 
jūsų Senosios dalies Žolių Gyduolių No, 
212 (Old Country Herb Remedy No. 212) 
j>er du mėnesius aš nebeturėjau cukraus 
Slapume ir ISvartojęs beveik metus aš 
jaučiuosi puikiai, turiu gerą apetitų ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. Aš miegu 
stiprai ir dangau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medikalių Žolių Arbatų 212. 
Tikiuosi, kad ji tų pati padarys kitiems, 
kų ji man padarė.

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

Calumet Federacija, kurios 
tikslas yra kovoti už lai, kad 
butų įrengta Calumet prie
plauka, laikys susirinkimą 
(iary Labor Temple septinta- 
dienį, rugpiučio 14 d. Pradžia 
9 vai. ryto.

Calumet prieplaukos propo- 
nuolojai įrodinėja, kad už
baigus SL LaAvrence upės ke
lią, pasirodys būtinas reika
las Chicagai ir jos apielinkei 
turėti tinkamą prieplauką. Ir 
tam tikslui geriausia atsakys 
Calumet prieplauka., ,

Praėjusį šeštadienį tapo iš
rinktos 3 gražuolės Roselande. 
Ateinantį šeštadienį bus išrin- 
tos kitos trys. Gi rugpiu
čio 13 d. bus darinktos dar 
trys. šios devynios merginos 
kon tęst uos už Roselando gra
žuolės titulą. Praėjusį šešta
dienį išrinktos buvo: .Tune 
Gillepspie, Louise Sims ir 
Margaret Piemazk.

Mary Reid, 18 metų, . 14G 
East Kensington avenue, mė
gino nusižudyti įšokdama į 
upę nuo Wells gatvės tilto. 
Ugnegesiai is laivo Graeme 
Stewart išgelbėjo merginą. Ji 
pasisakė, kad mėginusi nusi
žudyti todėl, jogei jaučiasi 
serganti. 'Žinių rinkėjas.

North Side
Dundulienės artistų grupė 

liepos 30 d., t. y. praeito šeš
tadienio vakarą, turėjo gražų 
iš važi a vi n(ąz p^njbrausko f ąr- 
nioję, ; AVįilųjy.,Springs, III. 
Žmonių prisirinko virš 500 ir 
visi gražiai linksminosi. -Ne
žiūrint, ar Lietuvoj ar Ame
rikoj augęs, jaunimas šoko 
tautiškus šokius gan sutarti
nai. Malonu žiūrėti į Ameri
kos jaunimą, kuris mažai kal
ba lietuviškai, o šoka klum
pakojį, suktinį ir noriu mie
go, kad t.et grindys braŠKa;

Ne draugiškai
“Naujienų” No. 178-me 

(liepos 29 d.) Egles Šaka sa
ko, kad apleido Cbicagą vi
siems “Naujienų” skaityto
jams gerai žinoma Emilija D. 
(E. Drižaitė). Ji išvyko Lie
tuvon, atsisveikinusi su šiuo 
kraštu ant visados.

Emilija D. buvo veikli! Jo
niškiečių L. K. Kliubo narė. 
Ji daug šiame kliube darba
vosi. Jai visoumet Joniškie
čių Kliubas stovėjo arti prie 
širdies. Beveik nebuvo to jo
niškiečių parengimėlio, kuria- 

e E. Drižaitė nebūtų daly
vavusi ir ku^io pasisekimui 
nebūtų dirbusį.

lų^įirad^ipj, sekre
toriaudamas Joniškiečių Kliu
be, sutikau ją pirmą kartą 
prie svetainės, kur tą dieną 
turėjo įvykti kliubo susirinki
mas. Ji paklausė manęs, ar 
iau laikomą susirinkimas. 
Esą, daug nusiusi spaudoj ir 
žodžiu girdėjusi apie Joniš
kiečių Kliubo gražią darbuo
tę,, tai norėtų prisirašyti ir 
tapti jo narė.

Originalė Senosios dalies Gyduolė 212 
yra vartojama visų vokiečių daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite šiandie dėl nemokamo sempello ir 
knygelės. % svaro pakelis $1.26.

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

New York
Iš Chicago$2 j-50 VIENĄ 

PUSĘ
Į ABI 

PUSES 
geri tiktai 
vagonuose

Du banditai padarė holda- 
pą praėjusį trečiadienį Poetes 
aptiekoj, prie Michigan avė 
ir 115 gatvės. Iš registerio 
prie cigarų jie pelnėsi 
Mėgino paimti pinigus ir iš 
kito registerio, bet vienai 
aptiekos darbininkei pavyko 
išbėgti lauk, o paskui ją nėrė 
pro duris ir aptiekos perdėti- 
nis. Banditai pabūgo ir. pa
bėgo nepaėmę pinigų iš kito 
registerio, kuriame buvo apie 
$490.

Tikietai 
coaches 
kada priduodami 
kartu su Trans-At
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iŠ Dearborp stoties. 
Chicago. kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

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

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės j bile kuri Erie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW.
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago 
Telefonas HARRISON 4160

ERIE RAILROAD

0

Roselando Taksų Mokėtojų 
Asociacija gavo iš Cook kaun- 
tės asesoriaus Hokį praneši
mą :

“Visi asmens, firmos ir kor
poracijos turėję asmeninės sa
vasties Cook kauntės balan
džio 1 d. 1931 m. privalo su
grąžinti savo asmenines sava
sties sąrašus kauntės aseso
riaus ofisui ne vėliaus, kaip 
rugpiučio 8 d. 1932 m.”

Toliau asesorius pabrėžia, 
kad joks asmuo, firma ar kor
poracija nėra paliuosuotas 
nuo išpildymo asmeninės sa
vasties sąrašo.

Praėjusi šeštadienį Michi
gan avenue parodavo būrys 
Roselando legionierių ' posto

...... -
Nuo pat prisirašymo prie 

Joniškiečių Kliubo E. Drižai
tė buvo aktyvi narė. Ir kaip 
butų buvę gražu ir draugiška, 
jei apie 4 metus veikusiai mu
su Kliube narei skiriantis su 
mumis, valdyba butų pasita
rusi su nariais, ir nariai bū
reliu atsisveikinę su ja, palin
kėję jai laimingos kelionės ir 
paprašę parvežti į Lietuvą jo
niškiečiams daug gražių lin
kėjimų. Pasirodė betgi, kad 
jos išvažiavimo mes, kaip 
kliubas, nepastebėjome. /?. S’.

Iš Joniškiečių kliubo 
veikimo

Rengiamas antras išvažiavimas

Joniškiečių Kliubas, jei pa
lyginti ji su kitais gyvuojan
čiais kliubais Chicagoje, yra 
visai jaunutis, bet savo veiki
mu jisai jau pasirodė gana 
puikiai. Kam teko dalyvauti jo 
parengimuose, tai tie ir ateity 
neatsisakys dalyvauti juose.

Ir štai sekmadienį, 7 d. rug-

piučio, yra rengiamas Joniš
kiečių išvažiavimas pas Šve
lni nį, prie lietuvių tautiškų ka
pinių. Jokios įžangos nerei
kės mokėti. Bus gera muzika. 
Kas norės ,galės gerai pasi
šokti, ir butų labai malonu, 
kad kuo daugiausia publikos 
susirinktų. Bus galima pasi
kalbėti ir suplanuoti kitą dar 
geresnį išvažiavimą į Sand 
Dunes arba į kitą kurią nors 
įdomesnę vietą.

Joniškiečių K. L. Kliubo 
veikli narė E.' Drižiūtė mus 
apleido ir iškeliavo“"į 'Lietuvą 
apsigyventi. įLa|j|ii^;gaila, s, 
ir kliubas neteko ve i kliok .'na
rės. Aš betgiJ turiu , vilties, 
kad ji neatsisakys suteikti 
mums žinių ir iš Lietuvos ir 
priduos mums energijos veiki
mui. Mes čia palikę neapleis
kime savo dirvos, dirbkime 
kiek galėdami kliubo gerovei, 
o musų darbus visi įvertins.

B. Ii.

Rugpiučio K a i 1 i ų : 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vieloj liek ilgą taiką jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi daroinc visokius pa
taisymus ir remodeliavimą. šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Island Avė.

Tel. Hyde Park 3459

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS 
Pet., Sub. ir Pan,,
RUGP. 5, 6 ir 8

NATION-WIDE SERVICE &ROCERS
NAT1ON-WIDE

PORK dBEAN S = REG 
KENAS

Buckeye draugai didėja tūkstančiais. Ir vis dėl to puikaus 
naujo skonio ir stiprumo, kuriuos Buckeye specialis DUO- 
MALTING procesas įdeda j šj grynos kokybės, vieną rnie- 
ių moltą. Tada, suprantama, Buckeye yra VAKUME PA
KUOJAMAS, taip kad jis pasiekia jus šviežias su visu ja
me esančiu gerumu jūsų smagumui. Suteikite sau smagu
mo—pabandykite Buckeye.

ŠVIESUS AR TAMSUS—TYRAS AR SU APYNIAIS

W SYRUP
DUO-MALTED VACUUM PACKED

Grape Nut Flakes
NATIONAVIDK
Vitaminized Peanut Butter
NATION-WID1C

Mayonnaise
LAOGA
Ripe Olives
NATIONAVIDE

Miltai “T,,E
SWALLOW TIKRI 
Egg Noodles 
NATION-WIDE 
Korriai 
NATION-WIDK

> Salmon
NATION-KIDE
Kava
NATION-1VIDE
Brew
NATION-WIDE
Soda

8 ”nc- IKn 
Džiara# I W V
DIDELES

I’ak. 9c
1 Sv. Stiklini 
Pielė

16 unc. 
DžIaraH

Palutė# 
Kena#

ALL 
FLOUR”

PURPOSE n Sv. . 1 Ar* 
Maišelį I

CELLOPUANE 
ĮVYNIOTI

FANCY COUNTRY 
GENTLKMAN 

i >
PUIKUS RED

ALASRA SpCKEYE

'The Perfect Blend”
SPECIAL 

PILHENER 
STYLE

DIDELE 21 UNO,
PAPRASTAS

BONKA

24 Mi Sv. 
Maišeli#

24c 
Ific 
51c

1 Sv.

Kelias

Pu#?# 
Plokščio#

Sv.

I5c 
12c 
I5o 
29c 

... 25c 
DEPOZITASBONKOS

3 m 28c
BONKOS

Uksusas (Vinegar)
r

OBUOLIŲ 
AR 

BALTAS

PAPRASTAS

PAINTE 8c KVORTA

DEPOZITAS

13c

MILLER & HART’S BERKSHIRE PORK LOAF 
KEPTA SALAMI (ŠVIEŽIA)

Sv.Sv. 19c
21c

T^I? I J A NATION-WIDE ^dizuoVa kart. 

9^ 1\ VZ 7c
Competitton Laundry Soap Pilno sv. šmotas 2 UŽ 9c 
Satina 3 UŽ Mc
La France Powder 2 už ISc
Big Four Flakes didelis 23 unc. pak. 19c 
Magic Wa$her vien muilas—ne išpustas 27 unc. pnk. 19c

i

BUCKEYE g PILNŲ
3 SV.

KENAS
SĖT

KIEKVIENAS DALYKAS PARDUODAMAS SU PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

CtrriTY mci Didžiausias sniaffumas berniukams ir mergaitėms. Sutaupinkite 10 lelbelių NATION-WIDE. TURKEY
ĮSI || 4 Į JS RED, SWALL0W ar BUY-RITE rūšių ir 26c, kad gauti porų stiprių nustatomų ST1LTS. Tikrai ste-

bOtiua vertybė. _________________________________________________________________

SERVICE GROCFRS
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Jungtinės Valstijos dalyvaus pasaulio ekonominėje 
konferencijoje, kurių šaukią Tautų Sąjunga. Bet Wash- 
ingtonas reikalauja, kad toje konferencijoje nebūtų 
svarstoma karų skolų ir reparacijų klausimai.

Kaip tačiau šitie klausimai galės būt atskirti nuo 
pasauk’ v ekonominiu klausimų ?

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams •••••••••••••••••••••••••••V******** $8.00
Puseį metų —.. 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam ••••••••e*.
Vienam mėnesiui ---------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •••••••••••••••e* 
Savaitei 
MSnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metu 8.50
Trims menesiams ..._________  1.75
Dviem mėnesiams _________  1.25
Vienam menesiui ___ ____    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ••«•••••«•••••••••••••••••••*••••••• $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ________...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

vėliaus mėgins tai atlikti, be paliovos kartojasi bolše
viku vadų kalbpse ir raituose nuo to laiko, kai jie pra
dėjo Rusiją valdyti, iki dabarį

Ta mintis vadovauja ir vįsiems svąrbe^pįeips ,jų 
politikos žygiams. ,,

Garsioji Stalino “piatilietka” savo esmę irgi yra tos 
karo padėties (ir tikro ar įsivaizčluęto karo pavojaus) 
produktas. Sovietų valdžia nori pasistatyti milžiniškas 
pramones įmųnes, kad šalis galėtų pati viską, kas jai 
reikia, pasigaminti, apsieinant be importo iš ųžąieįiįB.

Kam jai to reikėtų? Juk aišku, ką^ sakysime, ąų~ 
tomobilius arba traktorius Ruęija ga|ėtų daug pigiau 
pirkti Amerikoje, negu jai kaštuos juos gaminti savo 
dirbtuvėse. Ekonominiu atžvilgių, tokių dirbtuvių sta
tymas Rusijoje šiandie neturi prasmės, — juo labiau, 
kad jai baisiai trūksta daug reikalingesnių daiktų, kaip 
antai: gyvenamų trobų, gerų vieškelių, geležinkelių, 
kuro ir t. t.

Bet karo politikos atžvilgiu tos “gigantiškos” (mil
žiniškos) įmonės yra pateisinamos — taip pat, kaip ir 
tvirtovių statymas arba didelės armijos laikymas.

Senatorius Borah, iš Įdaho, musų supratimu, pro
tauja teisingiau, negu prezidentas Hooveris ir jo vals
tybės sekretorius Stimsonas. Borah stoja už tai, kad bu
simoje pasaulio ekonominėje konferencijoje karo skolų 
ir reparacijų klausimai ne tik nebūtų Ignoruojami, bet 
kad jiems butų pavesta žymi vieta dienotvarkėje.

Idahos senatorius siūlo prie tų klausimų pridėti dą 
ir tarptautinį nusiginklavimą.

Reikia atsiminti, kad William E. Borah yra Jung
tinių Valstijų senato užsienių reikalų komiteto pirmi
ninkas. Tai yra labai svarbi vieta, ir todėl jo nuomonės 
tarptautiniais klausimais turi didelės reikšmės.

Senatorius Borah užvakar sakė kalbą Minnesotos 
universitete ir jisai pareiškė, jogei Ameriką privalo rei
kalauti, kad Europa nusiginkluotų, ir paskui atleisti jai 
skolas. Kol Europos šalys ^nesutiks mažinti savo armi
jas ir karo laivynus, tol Amerika neprivalo nė svarstyti 
klausimą apie karo skolų panaikinimą..

Rusija yra be galo biedna kapitalais. Tokioje šaly
je butų labai patogi dirvą svetimų šalių kapitalų per
viršiui dėti. Bet bijodama svetimų šalių ‘‘imperialistų/’ 
sovietų valdžia bijo ir svetimų kapitalų. Antra vertus, 
ir patys kapitalistai neturi drąsos investuoti savo turtą 
tenai, kur įstatymais nevaržomą diktatūra gali feile va
landą jį sukonfiskuoti.

Todėl Rusija stengiasi savo jėgomis vykinti indus
trializaciją, ir kądąngi ji neturi kapitalo išteklių, tai ji 
stato savo pramones tuo, ką išsunkia iš ūkininkų ir dar
bininkų.

Tokiu savo nusistatymu Idaho’s senatorius pasirodo 
esąs, tarptautinės politikos klausimais, pąžangespis 
žmogus, negu kiti Amerikos politikos vadai.

Jo pozicijoje, gal būt, yra tiktai ta yda, kad jisai 
per ilgam laikui atideda karo skolų klausimo išsprendi
mą. Jeigu karo skolų klausimas bus svarstomas tiktai 
po to, kai pasaulio valstybės'susitars dėl nusiginklavimo, 
tai skolų klausimas pasiliks dar ilgai neišspręstas ir to
dėl negalės būt sureguliuoti kiti ekonominiai ir finansi
niai reikalai tarp valstybių. O šitokia padėtis neleis pa
sauliui nugalėti dabartinę depresiją.

Rusijos atsiskyrimą nuo pasaulio ir jos baimę karę 
šiandie palaiko daugiausia tą apystovą, kad galingiau
sia pasaulyje kapitalistinė valstybę, Amerikos Jungti
nės Valstijos, žiuri į ją, kąįp į priešą, ir atsisako turėti 
SU ją diplomatinius arba prekybinius santykius (nors 
rusų biznį Amerikos kapitalistai mielai priima, kada jie 
gauna iš bolševikų “cash”).

Jeigu Amerika pripažintų Rusiją ir tarp šių (Įvięjų 
šalių prasidėtų reguliaris susisiekimas, tai tas karo sto
vis, kuriuo yra pagrįsta visa bolševizmo sistema, imtų 
netekti prasmės ir, galų gąle, turėtu būt visai likviduo- 
tas-n' . . „ -

Bolševizmui yra pavojingas ne karas,-bet taiką.

NUSIĖMĖ kauk®
Savo laikraštyje “Popolo dTtalia” Mussolini rašo, 

kad karas išvystus “kilniausius dorybes”) žnąonysę ir kad 
bailumas.”J 7 •4

Praktiškesnis kelias butų pirma sutvarkyti ekono
minius klausimus (tarpe jų vienas opiausiųjų yra tarp
tautinės skolos), o paskui eiti prie nusiginlavimo.

Kai išnyks arba sumažės piniginiai ir prekybiniai 
ginčai tarpe valstybių, tai susidarys palankesnė nuo
taika pasaulyje ir nusiginklavimui.

Kita sveika senatoriaus Borah mintis yra ta, kad 
reikia tuo jaus pripažinti Rusiją. “Jeigu aš bučiau iš
rinktas prezidentu,” sako jisai, “tai aš ant rytojaus 
pripažinčiau Rusiją/’ ‘

Tai, žinoma, butų naudinga Amerikos bizniui, nes, 
turėdamos santykius su Rusija, Jungtinės Valstijos ga
lėtų parduoti jai begales prekių, kurias bolševikai da
bar perka Vokietijoje arba Anglijoje,

Bet senato užsienių reikalų komiteto pirmininkas 
mano, kad Rusjjos pripažinimas atneštų ir kitą naudą: 
pagreitintų bolševizmo galą Rusijoje.

Tai, be abejonės, yra tiesa. Jau seniai daugelis so
vietų tyrinėtojų įsitikino, kad dauguma bolševikiško ko
munizmo keistenybių tai — tiesioginis Rusijos izoliaci? 
jos (atsiskyrimo nuo pasaulio) rezultatas.

pacifizmas (priešingumas karui) tai —- “
Taip gali kalbėti tik iš proto išsikraustęs žmogus, 

kuris nesuprantą, kokią baisią nelaimę žmonijai reiš
kia, kuomet, iškilus kapui tarp didelių valstybių, išžu
doma milionai gyvybių ir sunaikinama nesuskaitomos 
daugybės turto.

Tais, savo pareiškimais Mussolini vėl pasirodo esąš 
tas pats galvąžudžių vadąs, kuris per smurtą ir krau-; 
jo praliejimą praskynė sau kelią valdžion. Per paskuti
nius metus laiko jisai stengėsi vaidinti pasaulio akyse 
neva tarptautinės taikos angelo rolę ir valstybių kon
ferencijose siūlydavo radikališkiąusius nusiginklavimo 
pasiūlymus. Bęt tai buvo vęidmainįąvimas tikslu palen
kti savo pusėn viešąją Amerikos opiniją ir gauti dau
gi aus paskolų New Yorke.

Amerikos bankininkai, tur būt, atsisakė duųtį jwh 
marškinių diktatūrai daugiąus pinigų, įr Mi|ssoĮiniį me
tęs į šalį “pacifisto” kaukę, dabar ima vėl klięcįpti apie 
ginklus ir karą. >

Fašizmas yra ligūstos psycbplogijos yaįsįųs. Tokius 
barbarizmo garbintojus, kaip Mųssolįųi, žųrpnes tplepųpS 
tol, kol nepraeis apsvaigimas, Vurj p,ąlikQ' p»sąyWo 
ras.

Kas, iš tiesų, yra bolševizmas?
Tai yra politinė ir ekonominė santvarką, pąręmtą 

karo stoviu. Naivus komunistų agitatoriai gali įsivaiz- 
tuoti, kad ta teroriętįnė diktatūra, kurią bolševikąi įs
teigė Rusijoje, tai — “marksizmo” įkūnijimas gyveni
me. Tai yra didžiausias absurdas, nes Marksas stojo 
už demokratiją, o apie terorą jisai sakė, kad tai yra 
“persigaųdu8iu buržuipalaikių” priemonė ginti savo kąi- 
lį nuo žmonių. - ’

Diktatūra Rusijoje yra dėlto, kad jos valdžią yra 
karo stovyje su žmonėms ir su svetimoms šalims. Di
džiojo karo metu visos valdžios buvo diktatoriškos.

T.' ' ' * * ■** ' - • i' • ■ I . ' ' . t'- **■.! - ' ■

(Pąbąigą)
Tąįpgi ?į faktą atminkite

>
reigą yrą vąžįuoti į kiekvieųą
visi advokatai, kad jūsų pa
reigą yrą važiuoti į kiekvieųą 
ąęiįhą įf ten ilgiausius spy- 
čiuą sakyti. Aš, Gegužis; vi
suomet suteiksiu jums baigą 

fų pagakytį, nes tie č|ą gusp 
rinkę asmens, kutiuog mę^ 
ya<}inain0 delegatai^ įurį 
vo 89118 ir ĮlP fij ĮHPS 
negalime ųįekp pą^ąryįi. Tų- 
deį Juęjfe Advokatai, parėję 
yra juųs yisus, arba bent d$t

čių? sąjcyti’

it* progos kuo daugiausia blįp*

Rusija po didžiojo karo nepadarę tąįkpę sų pąsąu- 
liu. Pradžioje ji su kai kurioms jų dar aktyviai kariavo; 
paskui tą ginkluotą k<įva liet įĮMį
gyveną baimėje, M ją galį *‘imperialistąi” ųžpuįti. Tą 
mintis, kad “pasaulio imperialistai”, ruošiasi “proletąria- 
to tėvynę” sunaikinti ginklais įr kad jie ąnksčiąųs ar

kulte ir njuiu! yįsĮįp- 
mel išrinks SLA. pre>!i<leiilu.

Bet tu, Oar^i, & ^8 te»» 
Miliauske, jeigu ije?UitWsj 
Seime kuliiSjcs, Jai aš palipo- 
siu iųą^3lkw ^^įkąn 
išprašyti — todėl, kad tų kM" 
J)i prieš mano norą ir nesi 
į°K Q uju,
fordo Judėti, 'už getą paąir 
dąrhaviirią Seimo jaunosiom' 
kartos tarpe ir patarimą jąį| 
ka*P jyykinti SĮ.Ą. seime pef.- 
vartą, ateity aš aįaiteiąių. t

i’- 11
pos (Glęyeląnd; pino) kon- 
testuotas delegatas savo kuo
pos delegatų pąteisinime ve 
M “Aš--yau- njąįs? pj-
gios rūšies politikos, bet to
kios 
yrą 
aš i

tup laiku dar nebuvo Seimo 
delegatu. Vienok aš pilnai su
tinku su jo pareiškimu. Jisai 
pą^akp gryna teisybę, bet be- 
kąlbėdamas įsikando savo lie
žuvį įr nesuspėjo pasakyti, 
kas tą pigios rūšies politiką 
Seime varinėja. Jeigu yra ga
limybės, tai lai p. kiuris pri- 
iiųa nuo manęs komplimen
tus už ją.

AŠ pą|s savo gyvenime esu 
biįvęs tpli ir artį įr du įnirtu 
seųįąu šį pasąųlį pažįstų, ne
gu p. Žiūrįs. Bet tokių pigios 
rūšies politikierių, kpj< i a is 
pasirodė jis ir jo vienminčiai, 
įki tapi laikui niekur nesusi
tikau. Politika SLA. Seime 
buvo pigiausios rūšies. Bet tos 
politikos tikslas Susivieniji* 
muį brangiai kaštuoja: jeigu 
sudėsime Grand stryto pas* 
koją Brooklync ir Cobk atry
to Waterbųry, tai susidės 
apie $60,000. Tai ot kokia tos 
pigios rūšie? politikos kainai

Ir tokią politika tęsėsi nuo 
SLA. 37-to Seimo atidarymo 
iki jo galo.

Ar nuveikė SLA. 37-tas Sei
mas ką gero Susivienijimo la
bui? Kad ir apgailestaudami, 
bet laikydamiesi teisybės tu
rime pripažinti, jogei nenu
veikė* 1$ jo eigos, Susivieniji
mo 37-to Seimo tikslas, ma
tyti, .buvo darbuotis ne orga
nizacijos, bet asnienų ir pa
šalinių koiųbinupČių labui.

SLjy. 37 Šeimas padarė 
daug žalos organizacijai — 
taip materialių, kaip mprąįių 
žaizdų. Matcriales žaizdas yra 
daug lengviau užgydyti, bei 
moralės žaizdos gręsią Susi
vienijimui rimtu pavojumi. 
Skolas nięs galime lengviau 
pąiniršti ir nuostolius paden
gti, bile tik pas mus butų 
vienybe ir pasitikėjimas vįršį- 
ninkais. Dabar gi pas didžiu
mą SLA. narių nebėra pasĮtį- 
kėjįmo tais viršininkais, ku
riuos tani tikros rųšies politi
kieriai įstūmė į Polcįpmosios 
Tarybos vietas, sutrypdami 
narių valią ir organizacijos 
principus.

SLA. prezidentas, p. Gegu
žis, Seimų užbaigimo pra
kalboje ve ką pasakė: “Ger
biami delegatės ir delegatai, 
jo galo man linksma, kad jus 
mane ir ant toliau išrinkote 
SLA. prezidentu ir kad mane 
pateisinote nuo tos dėmės, 
turi visą mano amžių mano 
ir mano šeimynos vardą butų 
žeminusi. Meldžiu jus, kai su
grįšite į savo kuopas, persta- 
yti Seimo darbus iš geros, o 

ne iš blogos pusės.”
- Taigi ir p. Gegužis savo kai-Į 
bpje pripažįstą SJ-Ą. 37 §ęi- 
no blogas puses, todėl jis ir 
prašo perstatyti $rimo $ąr- I 
jus “iš geros pusės,” o “už- 1 
miršti” apie blhj^h- Kodėl I 
p. Gegužis iiąpaprąš.ė Seimų | 
W89S kad įte, i 
kįiopu,s, pasakytų teisybę t. y. i 
kas iš ateHiko į^a.1 
Seime?

Well, įeisybė yrą fcpgąjo 1 
ttew, kurip niMw>ją I 

ją kpjpmis. To d ei p. Gęgųpis ii 
ir testrųkį«yO ^8 ?ayO Šėke- 1 
IMS te tjeįąyhės ęjigėjuą, kad j 
šie, sųgf^ę į kuopas, teisybės j 
nesakytų, kad kalbėtų ttik 
ąpfc Seimo pusę, Q 
pateigtų blogąją.

P-nas Gpguži? yrą be galo į J 
JinkMW>s> kad Ji ir toliau]

SbĄ. pi-ezicjeiitu irll 
is *9 h,ri 

pej- stežte ffi paties iy: jo 
vsrdj !»M»« Įemipu- 

?>• Aš įieppvydžiu p. fiegu- 
Mijj visi i

žinąj 
kaip linksmybę p. Gegužis įgir 
te — kaą. kST ir k9&ais tiks- 
lais jam tą linksmybę sutei-1 
M- |

Visiems yra žinoma, kad 
Geguži? ripkipmosę yra ga
vęs mažiau balsų, nei kiti 
kandidatai į SLA. prezidentoL 
vietą. Kad tas linksmybes pą4

F» •■■ ■

ki B9-

. .te-,. . ..
£ia nėra; SLA. nariai ne ma
nę išrinko šios organizacijos 
prezijeptu, bet aną žmogų, 
kuris daugiausia halsų gavo, 
ir jam ta garbinga prezidento 
vieta priklauso. Tuomet p. 
Gegužio pagerbimui butų su
stoję visi delegatai vietoj tų

pęnkių, kurie atsistojo, tik 
Birštonui pareikalavus.

SLA. 37 Seimas išnyko ir 
iškriko, palikdamas prastą 
atmintį. Bet kova už visų na
rių teises ir Susivienijimo ge
rovę tebeina.

—A. J. Viznis.

, BRAM STPgBK

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA
?tcmbwion DoobltdAy, Dopo B Co.

(Tąsą)
Jonai ano ffarkelio užrakai
Spalių įb d., — Varna. — 

Lųndonų apleidome apatių 
Į2 fj., rytą įr Paryžių pasiekė- 
pie tą patį vakarą. Tuojau už
ėmėme mums rezervuotas vie
tas Rytų Eksprese. Keliavo
me visą dieną ir naktį. Var
ną padiekieme ąpįe 5 valandą 
vakaro. Lordas Godalmin- 
gas nuėjo į konsulatą pažiū
rėti ar jam nebuvo prisiųsta 
telegrama, o mes nutraukėme 
į šį viešbutį — “Odesą.” Ke
lionėje galėjo įvykti įvairus 
incidentai; bet aš buvau per
daug susirūpinęs kelione ir 
neturėjau laiko į juos kreipti 
atydos. Iki “Cariėnė Katari- 
na” neįplauks j uostą, niekas 
šiame pasaulyje negalės mane 
suinteresuoti. Ačiū Dievui, 
kad Minu jaučiasi gerai te at
rodo kįek stipresnė, negu prieš 
pradedant; skaistus raudonu
mas grįžta į jos skruostus. Ji 
mięga labai daug; kelionėje ji 
beveik visą laiką išmegojp. 
Bet prieš saulės užtekėjimą ir 
prieš saulėlaidį ji pasidaro la-

baį budri ir gyva; Van Balsin
gas įgijo paprotį tokiais atve
jais ją užhipnotizuoti. Iš pra
džių jam tas nelabai sekėsi ir 
buvo sunkokas darbas; bet 
dabar ji jo įtakai pasiduoda 
tuojąų, he jokio pasipriešini
mo. Atrodo, kad tokiuose 
momentuose jis turi labai 
Stiprią valią ir ji paklusniai 
jos klauso. Kiekvienu kartu 
jis jos kĮausia ką ji mato ir 
girdi. I pirmą klausimą at
sako:—

“Nieko, viskas tamsu.” O į 
antrą:

“Qirdžu Vilnių pliauškimą 
į laivo šonus, girdžiu aplink 
Šniokščiantį vandenį. Burės 
ir viryės plakasi, stiebai girgž
di. Vėjas yra stiprus, girdžiu 
jo švilpimą; po laivo veržiasi 
verdančios putos.” Matomai 
“Cąrienė Katarina” dar tebu
vo atviroje juroje ir skubėjo į 
Varną. Dabar ką tik grįžo 
lordas Godalmingas. Jis turė
jo ketuyįas telegramas, išsiųs
tas kiekvieną dieną po inusų 
išvažiavimo iš Londono ir vi
sos skambėjo vienodai.

(Ęus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS 
■*<*’•*• •' t t 5 • ♦

Gavo $3,000,000
Gųl>ernątQrius Ęmmersonas 

vakar aplaikė iš fęedralčs vy
riausybes $3,000,000, kuriuos 
jis tuojau pervedu bedarbiams 
šelpti komitetui.

ėmė mupšaino pedliavojimo 
“real estąfu”. į

Pollackienė prisipažino, ka<d 
ji nušovusi savą v^rą iš meiles 
pavydo. Ijabar gi įvykio tyri- 
nėtojai linksta ' prie išvados, 
kad moters pavydą kurstę Pol- 
lacko konkurentai, kurie, jam 
persikėlus dangun gyventi, tai
kėsi jo ripką yžimti. (Gal mote
ris ir tapo pej* pęžįnią gąpgą- 
terių įrankiu.

r|- gerų čpvęrykų. Stoiiįch, jlpį 
dę£ ko'stuiperj kputuvėĮL šlu
biui pąšųukė policijų.

pa|tąroji atvyko, pasiroįų, 
jjęigi, kad Stopįc)i ir šį kartą 
ąpsii’i^o, nes * šis kpstųmerįs 
buvo tįkrąs kęstupieps. Sfo- 
niehui teko atsiprasyti jo už 
padarytų jam nenąalonumą.

Bėda dabar su kostumeriais 
—tokiais ir kitokiais.

Jam sekėsi real estąjp 
bizny

Jau keliais atvejais “Naujie
nose” Įbųvo mipeta apie nušo
vimą Town of Lake apielinkės 
reąl estatininko Polląęko. Pasi
rodo, kad šiais depresijos lai
kais, kuomet kiti real estati 
įlinkai nepajėgia rendos užsimo
kėti už savo ofisus, Pollack tik 
vieno mėnesio bėgiu apie $42,- 
000 padėjo banke.

Iš kur tie pįpigai ėjo? Atsa
kymas toks, kad Poliack užsi-

Atsargumas ne vietoj
George Stonich išėjo laukan 

ir atsistojo prie savos čevery- 
kų krautuvės Joliete. Prie jo 
prisiartino trys vyrai ir už
klausę, ar jis tūri gerų čeve- 
rykų.

Stonich įsivedė kostumerius 
krautuvėm §ėkąntį momentą 
jis jau žiurėjo į revolverio 
vamzdelį. Banditai išnešė ne
mažai tavoro ir dar išfuštino 
Stonicho registerį.

Tai atsitiko antradienį. Tre
čiadienį Stonich vėl stovėjo prie 
krautuvės. Jr vėl priėjo prie 

I žmogaus ir paklausė, «r jis tu

Fjnan^niu bėdų nutųa- 
to miesto tėtušiaifc ! ' $

Melvin A. Traylor varde ke
turių stambiausių Cliicagos ban- 
jįij parpi^ke, kad pųipa pasko
lų' kurjoį Chicagos tėtušiai ga
lį tikėtis iš vietos baįiįkj, esan
ti ne (lidesnė, kaip $Į2,j^()p,()00.

0 tuo tarpu mį^s to tėtušiai 
n Užjūri, kad iki meto galo jiems 
i^eikysi^ gauti gerokai jaugiau,, 
nef $i()p;0()0,()(/6, ir kad'taksos 
ir kitokios pajamos tolį nepa- 
dengs reikaląųjani^ sųmų.

nnes

dij, doleriu-kitu pinigines 
gelbos.

Reikia tačiau pasakyti, 
pašalpai teikti mašinerija 
gražu ųeveįkia tobulai. 
C b-........
kad esama tokių žpaopių, kurio 
gauna pašalpos, nors galėtų ap- 
ėsiti be jos; antrų vertus — 

šalpa būtinai reikalinga, bet jos 
negauna.

Bendrai tenka manyti, kad 
stovinčių prie pašalpos teikimo 
centro noras yra skirti jų kaip 
galima teisingiau. Ale ot patys 
piliečiai dažnai žiuri, kad tik 
jie gautų, nbrs kitiems jų pa
šalpa ir ne būtinai reikalinga, o 
kitų daug labiau. suvargusių ne 
nepaiso.—Cicerietis. *■ f “f . '' d, , t. '■ > .

pa-

kad 
toli

/Vis
daugiau girdėtis nusiskundimų,
I
gauna pašalpos, nors galėtų ap- 
ėsiti be jos; antrų vertus — 
kad yra ir tokių, kuriems pa-

Lietuvių Piliečių Brolybes
J<Jiubas ląiĮ<p su^įrin-
^ms' fuępjučjo .2 ''&£|)į i^arĮ:

PRANCIŠKUS PAVILONIS

Persiskirė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 2 dieną, 3 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Gilvydžių kaime. 
Viešintų parap., Panevėžio ap.’ 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolis Petras Pavilonis, artimas 
draugas Grigalius Černius ir 
pažystami.

Laidotuvėms rūpinas Grigalius 
Černius.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
rugpiučio 5 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines. ‘ 
’ ‘Vist a. a. Pranciškaus Pavilio
nio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai ' kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Pusbrolis, Draugai ir Pažystami

Laidotuvėse patarnauja grabo-.* 
rius S. P. Mažeikai Telefonas 
Yards 1138.

JONAS NASTER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 4 dieną. 9:20 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 3 V£’ ' mė
tų amžiaus, gimęs lapkričio 3 
d., 1928 m., Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Brigytį} (po tėvais M*ė- 
žytę) tėvą Jdną ir gimines Ame
rikoj. Lietuvoj senelius Jonai
čius ir gimines.

Kunaė pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avcnuc.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugpiučio 6 dieną. 8 vai. iš 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kažimiero kapinės.

Visi a. a. Jono Naster gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pask’ti- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėveliai ir Giminės, 
i 1

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis,'Tel. Boulevard 
4139. '

lĮlųlįcijų aj’eštąvo .tųjų JStųpJęy 
Gųd, 3331 Węst 37 plącg. Gąj 
farnaygs kaįp ‘ ‘‘spupgjįą”, tai 
yra, informuoto jas sausųjų 
agentų, kokiose spikyzesę pel
ningiausia

Iš užtiktų pus Gtaf)ų ųžęgšų 
patirta, ka<j jis ėmęs jcyšjųs įf 
daĮįjįęsis jais su kai Kųrįai^ 
§ųųsųisiai§ agęntajs. rĮ?ąj,p jĮįf- 
ęp pas jį rąstą pąįyp^ęjimąs, 
<a^ ji§ gąyę§ kyšių $75 iš Johų 
uelko, 3130 VVęst 41 st.

Vyriausybė tyrinėja Gado 
darbuotę.

S(įyai:ę y^ko įsyefpįnejp.

is ir PūMrpdę 
zdijigą. 
jP’ 

i|9fS ir ^lis )<Įių^o pi-

ant pirmų iporgičių ir gold |bo- 

įip pavojaus ųęra ir visi nariai

atvirutėm’“
...

Is l>r»nęš}my pą^š 
w? ?r — r.

įijj išduotą. Patirtą 1 ,kad didę-
••ir j: i:i; • t —
ląikosi geram stovy ir draugiš
kai veikia.

Buvę yienąs IjgRIiįs, b.ęt jau 
ątsipiaįdąyo—tai Aįjtąnas ^.trp-

. Pąųgiau lįgopių pesi- 
raiida.
* I i I I >

"...j...,-j-., v .« h . .. . A

Buvo ątisJąnĮcę cjelegatai iš 
ąo’ wardoš Lietuvių Politikos ir 
pą^ąlpps Kliųbo. Jie nori 'su
sivienyti įpj' Lįetuvių Piliečių 
Brolybės KĮjųĮjų. pelėgatų rą- 
pųrtas priimta.

Komisija klįubo įšvąžiavįmųi 
rengei išdavė rįipprtų. Tas išva- 
|iayimąs įvyks septintadienj, 
’ugpiučio 7 dienų, M. Sakalaųs- 
depės darže prie lietuvių tau 
;įpių kapipių. ’ Išvažiavime pri- 
drąšymps prie naujiems 
Įariajns bus yeltųi.

Toliau skaityta laiškas Lie
tuvių Bepublikonu Centraliriės 
organizacijos, kuris kvietė va
žiuoti į Kankakee miestų pa
rodai. Laiškas vienbalsiai pri 
imtas. Bet įpeli komunistai pa 
ęįprįješjno pąkyįetimui. Tame 

® fr J# 
giją prie išvados, ka$ minėtas 
kvietimas nesiriša su politikų,? 
pąrtįjoipis.

Kliubo susirinkimai yra Įąi- 
komi JtięĮivienp ųiėnesįp pirmų 

BaF“9 weta 
iiįiję, piję 29 ir Sp. Hpbted

Lietuvis 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Didelė Ir graži koplyčia dykai ' ' '

718 W. 18 St 
T«I. RooMnfc Kit

IGN. J. ZOLP
Pysiąs JUętjjyis

Cbicą^oj

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
8147 So. Halsted Street 

Tel. Čalumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos U 
nuo 0 |ki 9 valandos vakare

DR. MARGĖMS
“jo 10 ryto iki l po pietų

3421 So. Halsted St
* “''Phone Boulevard ’8483

— - • ■ ■« —•- ■■ - >"■ -

A, L Pavidonis, M.D.
4910 So. Bfichigan Avenae

Tel Kenwood 5107

auo 9 iki 11 valandai ryte; 
- nuo 6 iki B valandai vakare apart iventadienio & ketvirtadienio

a..aia. Lv -,, .fui „ r > ■ [į.,.,4..Tu.aM,

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C Steęle 

Dentistas 
4180 Archer Ąvenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, iiiiputusiaa 
blauzdų gyslas. »*-* 

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted' Street 

TeL Boulevard 1401

Įvairus’Gydytojai^ 
i~ltu-j~u~li~lA r~L~i rw~»i~ ryT^i_^Li~u~i_nn*ri>—rvsSfciSbiflAm ~i — 

PR. HERZMAN 
~ Iš RUSUOS r- 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me^ 

-SiK.
moterų ir vaiku pagal* naujausius 
dus X-Ray k kitokius“ elektros 
* 2 * •* '* t ' 1N • • * i*

Ofisas ir Laboratorijai, 
1025 W. ĮSU St.1, netoli Morgan Bk 

i- T

Cicero

Seredomii Ir nedeliomis pagal lutartj. 
Raxidancija 6628 Sd. Rifhmond Straat

cm
it akušeris.

- Gydo įtaigiai it chroniškas ligas vy- 

ihetodus 
prietakai. ” ' - ' ! ‘

Ofisas it Laboratorijai tv •'« Oll ■ ' CA ' ! st*.
Valandos: nuo į0—12 pi<_, 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 
rTel. CanaI 3110 

Rezidencijos telefonai 
įfvda ParA 075? «r Central 740?

DR. CHARLES SĘGAL 
” ’' ’ Praktikuoja 20 metai 

' v OFISAS ?

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

(Cor. of 35th K Hali 
Ofiso valandos nuo 1-3. nu

Nedėldieniais pagal

Ofįso ir JJez. Tel. B

•utartj

[evard 5914

(Cort 6f 35 th 8f Haistėd Sts) 
Ofiič'valandos: nuo 2-4’, nuo 7*9 

Nedėldieniau pagal sutarti 
.4#.* h*i<' *4v v “JT / "* r

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
r w OFISO VALANpOSY 

Nuo 10 |ki 12 vai. žytė/ nu^ 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki''8:30 vak 
vakaro. Neda, nuo 10 iki 12 i". Jiesa.

’’ Phone Midvaf’2880 n 
r V k <t

JPSEPHINE KEMP 
(SAMAŠKIENB)

Luci

PRANCIŠKUS GENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 2 dieną, 9:25 valandą 
ryte 1932 m., sulaukęs 39 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Panevė
žio ap.. Raguvos . parap., Užu- 
nevežių kaime.1 Amerikoje išgy
veno 22 metus.
” Paliko dideliame nuliudime mo
terį Luciją. 2 poduktes

1 | ir Marioną. 2 brolius — Mi- 
;olą ir Vincentą, 2 ptisseseres — 

Veroniką Vaičiukoniėnę ir Vince 
Deveikienę ir gimines Amerikoje 
Lietuvoje 2 seseris — Leosę ir 
Selemona ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio kaolyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

, Laidotuvės įvyks šeštadieny 
rugpiučio 6 dieną, 1 vai. po pie
tų iŠ koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a.* a. Pranciškaus Genio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarriavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Podukrės, Broliai, 
Pusseserės ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis. Td. Boulevard 
4139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dieną, 3:30 Valandą 
ryto 193 2 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą John, 2” dukteris”-L Oną ir 
Josephine, sūnų Joną ir gimines, 
o Lietuvoj motinėlę 'Marijoną, 3 
brolius ir seserį. " - \ •.

Kūnas pašarvotas randasi 6806 
S. Tai man Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, rug
piučio 6 dieną. Įį:O0 v jį. ryto iš 
namų į Užgimimo £anę|ės Šv. 
Earapijos bažnyčią, kurioje atsi

us gedulingos pamaldos pž ve
lionės sielą, o iš ten t»us 
tas j Šy. įtazimiero kapinės.

Visi a. a. Josephine JjCemp gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

fVjĮMypio pfc?Hjw.9

Bhpp, Mįhaų^ks napie, J.4 ^ąt- 
vėj.’ Ugnis pądąp žąjos kelųfų 
šijnįų dolerių. J)ęĮ go gaisras 
kįjp, nenustatyta.

.j * ■ i , j
jy|ihąų.skąi šiųp ląįįai yrąJ4e-! 

tavoje. Namus prįziųrį jų šyo- 
gęris. ^Įąnoma, kąd ąrtįmoji 
ateity šapu bas a t rėmo ntaota.

Vestuvės
... Ateinantį šeštadienį laukiama' 
čia šaunių vestuvių. Jaunasis; 
bus p. Vasiliauskas, o jaunoji; 
p-lė lyiartinkąitė. Apu jaunuoju 
čia gimę ir augę lietuviai. Ir 
jų tėvai gyvena Gicęroj. Pp ves
tuvių jaunoji ppi:ą įcetįna pasi
likti Ciceroj.

» v* ■ ,

Jr čia JygfMę jifra į 
žįiiote, dąįęy <jejn:psiją. yra 

žmonių, kurie nebedirba po po- 
f? 'J^.4a;;bi.o šęĮpti' vej 
kįa kpjnitetas, ktris įeikia pą- 
šalpa maistu, užmokėjimu rėb*

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Peter Conrad
Fotografuoju jusi

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203 
"^i t < 

Boulevard 8413

Dr. Suzana A. SJąkįs

na- 1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724
■ 41* ■ ■'..... .

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Gimihcs.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikis. Tol. Yards 1741.

i, ♦» h •< • ■»' »ę* 1 i * 'f |f.* 11 • ■' *' <

A-

Kazimieras Šimonis (Siąjonę)
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 3 dieną. 9 valandą vakare, 

1932 m,, sulaukės apie 62 mtų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Panevėžio ap.» 
Girsteikių sodžiuje. ' ‘ / - - - <• • - -

Amerikoje išgyveno 40 . metų.
Paliko dideliame nuliudime moteri Oną. (po tėvais Kaminskaitę) 

dukterį Antaniną ir žentą Juozapą J, Ęžcrskius, 2ęsurtu$ — Jurgi ir Be
nediktą. anūkę Johaną Ežerskj, pusbrpll TiUdviką Varanauskį, ivogerką 
Juzefą ir Aleksandrą Masalskius, sesers dukterį Elžbieta Srogis ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoje — seserį T Acs’e, b^olį' ji u’rdj ‘ lt gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 604f $. Albany* Avė.* Hemiock 1428.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, rugpiučio 8 dieną. 8 vai. iš ryto iš 

namų i Gimimo Panelės §?. parapijos 'piž'nyčią, ’Tcityioję atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą,' o' iš terf dusl> nulydėtas į švento Kazi
miero kapines.

Duh'.i. SjUMį, AyW If PįMlT
Laidotuvėse patarnauja grabotius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139

LIETUVIS u GRABORIUS
Patarnauja ' |aidbtuyėsę kuopighuNia.

2314

Telefonas Yards 1138

Stanley P. j^^įka
Grahorius ir 
Balzamuoto jas

,7x.?r. . . .. . .. . . ■ :

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 
ninkais ir ketyergais. Seredcmis ir 

nedeliomis pagal susitarimą. 
Ofiso TelJ Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Rark 3395

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae

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

v ’ lkiT2 dieną. r r
Telephonai dieną ir naktj Virginia 003 i
.   IĮ ■■ —MMIIMII ............. —L—

v t Telefonas Yardi 0994

Dr, HAJffi
4631, South Ashland Avenae 

Ofiso valandos/***’
Nuo 10 iki 42' dieną, 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki J2 
' ’Rez. Telephone PlazaT3200 7

A ...! •. ,.t .A 1>
.       -■■■■.,   f —

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexe| 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

D».A,AROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas čd6s ligų it venecišką liaų 
Ofisas

3102 Sę. Halsted St.
kampas 31st Street

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

iki Advokatai ~ s

1439

w. 2 O Mm?
, ; ' • PffPĄGP- ffe

f,ąidptųyęse patapau

■ Jjy ..yny—'-----

nninunin ir nirlfiniiaja
*’ ipEypviV

GRABORIU IŠTAISA
mis kainomis už aukštos rųšies palaidoji^ 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus

Ra*. 6600 South Attesian Avansu 
Phone Prospect 6659 feną? 0257

K. G ŪGIS
♦ ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room J113

Valandos':

Valandos f huO 6 iki 0 Va|. 
•: ? Vakarą, išskyras kėt¥e 

Nedelibj flbio 9riklf2

pietų

ryto 
jųpillAtoVMMIMMMB

M5t

B A

(AutzattU.:įK*.rU>*i

X-* ¥•<>

Hemof&%252
WkJwT ■

»
*7820

fhi,'

Miesto Ofisas 77 W. Masfrington St. 
Room 90£'5 ' Tel. fcearBdfti 7966

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—S iki 9 vai. 
j!45 AfcSf, įtįif. TO. 7337

VALA^pOg : . - j
’ nuo 9 iki 11 valandai ryto 

iį? ? į •ya!an^V>4ajo

l?W? P B? daU®Y « . •Reikalui eįant, musu automobilius atvažiųig 1 ujsu 
MW !f M Į ’MN btmfO pamw <• 
džiausi pasįrinkuP4 reiknuenų ir už U. Ar
tarnavimų jums visai nieko nerems mokfti, nežiūrint

m virš 2p 
S. Ashland 'Avi.

€ Boulevard 6487

Rez. 2359 So.^Ledvtli Šf. Canal 0706 
" Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti ’ *

DR. A. L. YUSRA 
2422' W. Jfąrgiufr. Rd. 

kampai 67th ir' Artesian Avė.
Telefonas provehiU 159’5'

Valandos nuo 9 iki |1 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, 'seredčmi po pietiįį ir 

nedėlioms pagal susitarimą

IVOKATA?
>.,‘RdlwMA1642 

6 9 -r-- a ’ of. nuo o«y
Telephone'Roosevėit'9090 *(

Namie 8-9 ryte 7* * ”*

Tė)«pb°oė Rand 
Vakarais 215’1* ’ VZ;

Tek Repubjfc 9600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Aut.
T14 2?9Q

tą jums •;y:i^ar 
jus ką pirksiu

i- ■ii1 ■ v * H .J

GRABORIUS
Oflsaey .

Hermitage Avemie 
J YARDS174r k l742<j?^ 
; '■* A.^'Lr.. * '■ A* ■>.-• .. •>■ (

■T„

Tel. Yardi 1829

DR. :fi. SERNEB
LIETŪviS AKIŲ SPECIALISTAS

Bh. patyrimai
Komplikuotuoię

Vpt- ‘t^'ttįtikimuoae .

‘ unjas ir Akinių Dirbtuvi
766 Wešt 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
^^^fcdJHomįs nuo 10“ iki 12

jaetjitiai* •"Gydytojai^

Dr. C. K. Kliauga
Utarninkailr KetVefgais ir Subatoms 

2430 W. M atgult ta Rd. arti VntarnAv,

DR. A. J. GUSSEN
* Ll^U.yip PENTISTĄS 

Valandos t nuo'.9 ryto iki J? vakaro. 
' >r Triedėliomii pagal sutart|.

$84f' fflat Hth įttAt, 
. . CICERO. ILL.X-Ray^..fffie Cicero 1260

Hemiock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lf.į9 ‘

Deiitistas

52 Ė. 107th St.' 
* ‘ T4 failą 
tfpp ?• 

160 N. UŠall.
T* ••’*•*- *

rie Michigan Avė.

"T“ Kętvergo vak.
:te 6^)93
—- pagal gauni

i ■ »m>'i iitn m <

10 N. CLARK ST. 
1 Tel/ Central 6166 ’

Arba: 1800 W? 47th St.

_____ BsLes&i

Room 1205

hion Avė.
13* T

Laf. 3490

; Telephonf Hemiock U 23 
Valandos: 9 rytu iki 9 vakaro 

N<4ilionia pagal SPttrtj . . ,
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Taip Chicagos
Lietuvių

Šiandie - depozitorių 
mitingas

rytas, šiandie vis daugiau ir 
daugiau iškyla į aikštę tokių 
faktų, kad Universal State 
bankas butų galėjęs gyvuoti, 
jeigu jisai butų buvęs tinka
mai vedamas. Ponui prezi
dentui Elias yra duota žinia, 
kad jisai pats atvyktų į susi-

kartu 
apie

Nors jau buvo du 
pranešta “Naujienose” 
Universal State banko depozi
torių šaukiamą susirinkimą, 
bet tikiuosi, kad Redakcija 
duos vietos ir šitam mano 
straipsneliui.

šį vakarą, kaip 7 vai., įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je visuotinas minėto banko 
depozitorių susirinkimas. Nors 
jau buvo vienas panašus mi
tingas sušauktas, bet labai 
gaila, kad jisai nebuvo tinka
mai sutvarkytas, nes į jį ėjo, 
kas norėjo, ir yra žinoma, 
ka<( jame dalyvavp daugelis 
žmonių, kurie sti užsidariusio 
banko reikalais neturi nieko 
bendra. Kiti, neturėję nė vie
no cento banke, atvyko į tą 
mitingą tik su tikslu paskleis
ti politišką agitaciją arba iš
lieti ant ko nors savo tulžį.

Mitingas šį vakarą bus pir
mas, grynai depozitorių rei
kalais sušauktas. Į jį galės 
įeiti tiktai tie žmonės, kurie 
turi (savo arba kojkios nors 
draugystės vardu) banko kny~ 
gėlę, parodančią, kad žmogus 

. laikė banke pinigus ant Sav- 
ings Account arba Checking 
Account. ,

Apie susirinkimo tikslą čia 
nėra reikalo kartot. Bet at
rodo, kad depozitoriai turės 
daugiaųsi atkreipti savo dė
mesį į ištyrimą tų priežasčių, 
dėl kurių bankas buvo užda- 
- .   i . ...... ... ....r S

viršininkai nenorėjo 
su mumis, pirma ne
uždarytos jo durys.

Bet dabar girdėjau, 
nedėlios jau ir jie 
šaukti mitingų. Kai

tiškai paslėptos ir dar plieni
nės. Ne tokios, kaip moderniš
kai įrengtų bankų, į kuriuos i- 
ėjus matytis iš pirmo žvilks- 
nio viskas kaip ant delno.

Metropolitan bankas sukvai
liojęs piktadarius, jie nežinoję 
kur eiti ir ko laukti už tų ne
permatomų pertvarų. Tad ir pa
bėgę.

Tai jau antrų k:.rtą . prie 
Metropolitan banko pinigų tai
kėsi holdaperiai. Bet, kaip pir
mų, taip ir ši kartų jiems ne
pavyko.

Septynių dienų nuo 
tikiąi

Rašo Nemunas

Penktadienis
taupus

jie irgi ima 
reikia mums 
ir susiorga- 

tai mes savo
neapginsime.

į Auditorijos svetainę

depozi toriams.
Banko 

pasitarti 
gu buvo 
nors gal 
išgelbėti, 
kad po 
“rengiasi
jie mato, kad depozitoriai or
ganizuojasi, tai 
krutėti. Todėl 
šį vakarą sueiti 
nizuoti, 
reikalų

Butu 
atvyktų
ypač tie iš depozitorių, kurie 
nusimano apie finansinius 
dalykus, nes tuomet bus gali
ma visą reikalą rimčiau išdi- 
skusuoti. Depozitorius.

Street. Bet

Mėgino padaryti hol- 
dapą Metropolitan 
bankui; nepavyko
Vakar, rugpiučio 4 d., penki 

banditai ginkluoti šautuvais ir 
revolveriais, įėjo Metropolitan 
State bankan, kuris randasi ad
resu 2201 West 22
neišbuvę jame nė pusės mi
nutės, nepešę nieko išbėgo gat
vėn ir įsėdę į savo karą nudū
mė toliu.

Kas išgąsdino banditus? Dien
raštis “Evening Post” sako, kad 
banko įrengimas išgąsdinęs. 
Esą, Metropolitan banko įren
gimas pasenėjęs. Budelės, iš 
kurių mokama pinigai, prak-

Marųue^e Purk

Išvežė ‘ ;
Praėjusį pirmadienį sausieji 

agentai išsivežė vieną lietuvį pi-' 
lietį, tūlos krautuvės savinin
kę

žmonės šneka apie tą įvykį 
taip:

Jau kuris laikas atgal dvi 
lietuviškos mamos atsilankiusios 
pas’ kalbamą pilietį ir pareika
lavusios, kad jis sumokėtų kiek
vienai jų po $20. Jei nesumo
kėsiąs, tai jos skilsiančios jj vy
riausybei.

O sumokėti po dvidešimtį 
dolerių jos reikalaujančios to
dėl, kad jų vyrai piliečio krau
tuvėj praleidę daugiau pinigų, 
nei po dvidešimtį dolerių.

Krautuvės savininkas pagal
vojęs kiek ir sumokėjęs ketu
rias dešimtis dolerių.

Praslinkus kuriam laikui, vie
na tų mamų vėl atsilankiusi pas 
krautuvės savininką ir vėl pa
reikalavusi jį “atsipirkti”. Bet 
krautuvninkas išvijęs’ją lauk. 
Neužilgo po to ir užklupę jį 
sausieji agentai.

Garaže jie radę nemažai na
mines, o krautuvėj lietuviško 
alaus.

paskutiniai du tūkstančiai do
lerių— ^persišovė. Nugabentas 
skubiai— ligoninėn, padaryta 
operacija, gyvybė išgelbėta. Na
mie santykiai pagerėjo, moteris 
irgi įsitikino, kad degtine nėra 
vienintelis vaistas, kuriuo 
tų galima nelaimės žaizdos 
gydyti. (Bus daugiau). •

REPORTERIO
SKILTIS Financial

Finansai-Paikolos

Vietinis.

bu- 
už- Stebuklingi daktarai

Baltras neteko
Liovėsi mokėję
-vienus prašalino,

Kui'kliunų Baltrus, 
žmogus, mokėjo pasidaryti cen
tą kitą—nusipirko namelį, pasi
dėjo porą tūkstantėlių banke, 
leido vaikus j mokslą. Baltrui 
sekėsi visai gerai. Bet ta ne
laboji bedarbė sugadino visus 
jo gyvenimo planus. Baltras, 
be savo darbo įplaukų, dar gau
davo dvi rendas, turėjo keletą 
burdingierių. P-nia Kurklienė 
irgi dėjo šapelį prie šapelio i 
lizdelį nešti.

Pirmiausia 
darbo pats, 
rendąuhinkai-
atėjo kiti, bet ir su kitais tos 
pačios bėdos. _ į)idžiausias Balt
rui smūgis—užsidarė bankas. • ■ y ■ n

Kur pinigų stoka, ten ir ne
smagumai gyvenime prasideda. 
Ne kitaip buvo ir čia. Reikia 
gyventi, taksos mokėti, vaikai j 
mokslą leisti, o pinigų nėra nė 
cento. Sarmata ir’ sakyti — 
žmogus turi triflatį, o pinigų 
nė skatiko prie dūšios. Laimė 
ar nelaimė, kad turėjo namie 
“skystimėlio”. Ąbu pradėjo 
gurkšnoti, kad nuvarius neri
mastį. Pirmia'usia ėmė gir
tuokliauti motens, vyras irgi 
nęapsileido. Barniai vis didėjo 
ir didėjo namie, bet visą nema
lonumą mėgino kiek galima gi
liau paskandinti “skystimėlyje”. 
Tačiau tas tiktai laikinas “vais
tas”, dar nė vieno neišgydė, ne
išgydys ir Kurklių. Taip ir bu
vo,!*

Apie dešimtą valandą penkta. 
dienio ryto, p. Kurklys nuėjo j 
banką, kurioje buvo uždaryti jo

Šis užbaigia visą ginčą!

75 Moksliški Bandymai Įrodė, kad Old Goki yra 
Cigaretas.Vėsiausias, Lengviausias Gerklei

Kitą kartą kai jus klausysitės 
ginčo apie tai, kuris yra ge
riausias cigaretas, jus galite 
prisidėti prie ginčo su dau
giau, negu vien nuomone.

čių cigaretų...
OLD GOLD

ir rado, kad 
durnai yra aiš

kiai vėsesni... kas rodo 
augštesnę tabako kokybę

■m

jų 
ir

Užsidegė Armour 
elevatorius ir Omaha 

skerdyklos
Vakar apie 3:30 vai. po pie

tų, prie 23-čios ir Halsted gat
vių užsidegė Armour bendrovės 
javų medinis elevatorius, kuria
me gaisro lakiu buvo 200 tonų 
kviečių ir 60 tonų avižų. Dir
bo apie 100 darbininkų. Lieps
nos namą apėmė iš viršaus ir 
nors buvo duotas “genera! 
alarm” ir suvažiavo ugniagesiai 
iš visų miesto dalių, jų nebuvo 
galima užgesinti. Elevatorius 
sudegė iki,pat pamatų su visais 
grūdais.

Apie 3:45 ugnis persimetė j 
greta stovinčias Omaha Packing 
Company skerdykals ir sunai
kino visus medinius triobėsius, 
kuriuose buvo apie 1500 kiaulių 
ir kitų gyvulių. Manoma, kad 
dalį gyvulių spėjo išgelbėti. 
Nuo liepsnų apsvaigo keli ug- 
naigesiai ir vieną užgriuvo nuo
dėguliai. Užgriūtasis William 
McDonald nugabentas j ligoni
nę. Per dvi valandas ant Hals
ted ir 22 gatvių buvo sulaikytas 
gatvekarių susisiekimas.

Pirm poros dienų reporteriui 
pranešė “svarbią žinią” ir pra
šė paskelbti ją “Naujienose” 
žmogus, kuris didžiąją savo gy
venimo dalį “serga” ir kurio 
svarbiausias gyvenimo išlaidas 
sudaro bilos už vaistus.

Esą, neseniai Chicagon atvy
kęs lietuvis daktaras. Jeigu 
jau visi kiti daktarai, ligoninės 
ir sanatorijos nepajėgė išgydyti 
džiovos ir pareiškę, kad nebėra 
vilties ligoninį įveikti ją, tai 
reikia eiti pąs tą daktarą, o jis 
pagelbėsiąs.

Tas stebuklingas daktaras ap
keliavęs visą Ameriką skersai ir 
išilgai. Lankęsis ir kitose ša
lyse. Tai daug 
žinąs.

Vėliau vienas 
nęs ilgoką laiką
New Jersey valstijose, papasa
kojo daugiau apie stebuklingą 
daktarą. Taip, tas “daktaras” 
važinėjęs į kitas šalis, bet kaip 
vyrėjo padėjėjas laive. Pirm to 
laikęs kur ten valgyklą, o dar 
seniau buvęs privedėju kostu- 
merių advokatams.

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

—...o-—-...-
paskolos $200 ant gerp

mokėjimais. Kreipkitės
Box

IEŠKAU 
namo, duosiu gerą komišiną, atmokėsiu 
mėnesiniais 
laišku, 1739’- S, Halsted St. 
1465. Y. ■; 
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Business Service
PatąĮrpayijrnan - - ->

NAMŲ SAVININKAMS ’ " 
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

patyręs, daug

pilietis, gyve- 
New Yorko ir AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą, 
korių darbą 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Mes taipgi dirbame ble- 
■ stogų rynas, nuobėgas. 

garanutotas. Apskaičiavimas

Radios

Mirė K. Šimonis
Juozapas .T. Ežerskis, kuris 

užlaiko minkštų gėrimų užei
gą 4600 S. Paulina St., turi di
delį liūdesį, nes rugpiučio 3 d. 
pasimirė jo uošvis Kazimieras 
Šimonis, gyv. 6041 S. Albany 
Avė. Mirė sulaukęs 62 metų 
amžiaus. Buvo kilęs iŠ Ramy
galos vals. Paliko moterį, 
dukterį Antaniną Ežerskienę, 
du sūnūs ir daugiau giminių.

Laidotuvės bus pirmadieny, 
rugp. 8 d., ryte, iš namų į Gi
mimo Pan. šv. bažnyčią ir į 
Šv. Kazimiero kapines.

Arba štai jums lapelis, 
plačiai pasklidęs lietuvių 
pe:

“Ar Yus Sergat?
“Wartokei Motino NN. (var

do neminėsiu) Geriauses Zolu 
Liekarstas— su Yums Tūks
tanti Žmonių Paswejka

“Motinos NN Liekarstos ira 
padaretos Isz Gamtos Geriauses 
Žoles lapu, Wogu ir Kwietku

“Surinkta isz East Indyos, 
Europos ir Amerikos

“Teikto Kad leiga ira, yos 
Geriauses Žoles padaręs swej- 
kus”...

gan 
tar-

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikai Walte- 

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

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS ūkio gyvenimą my
lintis žmogus arklių auginimo biznyj*. 
Darbas ir investmentąS apsaugotas pen
kių metų kontraktu. Pasisekimas už
tikrintas. Reikia turėti cash $1000. 
Rašykite. Bqx,1463 

Naujienos, 
1739 S.' Halsted St.

PRANEŠIMAI
SLA. 238 kp. mėn. susirinkimas 

įvyks rugp. 5 d., 7:30 v. v.. K. Gra- 
monto sveti, 453 5 S. Rockwell St. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti — yra svar
bių reikalų, taipgi toli pasilikę su mo- 
kestimis pasitarkite su kp. valdyba.

— Sekr. G. Povilaitis.

SLA. 109 kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugp. 5 d., 7:30 
v. v., M. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Nariai ir narės maolnėkite atsi
lankyti, nes turime labai daug svarbių 
dalykų apsvarstyti, o ypač išgirsti 37 
Seimo delegatų raportą. . Būtinai bu
kite visi. ;— Valdyba.

Liet* Vakarinės Žvaigždės Pašalpos 
Kliubo susirinkimas įvyksta 5 d. rug
pjūčio, 8:00 v. v., G. Chernausko 
sVet., 1900 S. Union Avė. Visi nariai 
ir kurie esate išpiildę aplikacijas laike 
išvažiavimo, malonėkite dalyvauti. Tu
rime svarbių reikalų svartsymui.

— Rašt. J. Gelgaudas,

Illinois Liet. Pašalpos Kliubas, laikys 
mėn. susirinkimą penktadieny, rugp. 5 
d. Auditorijos svet., 7:30 v. v. Visi 
kliubiečiai būtinai atsilankykite į šį su
sirinkimą. — A. Kaulakis, rašt.

Valdyba,

Jums nereikės sakyti: “AS ma
nau, kad OLD GOLD tabakas 
yra tyresnis ir puikesnis.” Vie
ton to, jus galite sakyti: “Aš 
ŽINAU, KAD OLD GOLD yra 
geresni; jie pagaminti iš pui
kiausio naturalio skonio ta
bako. Mokslas tai įrodė!”

Taip pat kaip Mokslas gali iš
skirti tyrą auksą, taip jis gali 
pasakyti, kuris cigaretas pa
grindiniai yra parinkčiausias. 
Jis tą padarė su 4 vadovau
jančiomis rūšimis. Jis padarė 
75 bandymus 4 konkuruojan- 

OLD GOLDS YRA 
.1 ....................... ■ . I. t|l I) ..........

“Vėsumas” yra rodyklė į 
garėto kokybę. Tiktai 
kiausias ir tyriausias tabakas 
dega “vėsiai”. Tokis tai ta
bakas yra OLD GOLD ciga- 
retuose. Rinktihiausias ' tur
kiškas ir vietinis lapas; liūo- 
sas nuo karštį gaminančių 
prieskonių.
Įrodymas, o ne skambus žod
žiai. Jeigu jums patinka ši 
permaina cigaretų garsinime 
... jums patiks permainymas 
į tyro tabako OLD GOLD.
NfiRA SUKOSĖJIMO VISAME 

VEŽIME

TYRO TABAKO-BE

ci- 
pui- ; 5 X;- • P’'- v- - ; . v

Mokslo Nuosprendis

Aiuoml liudijame, kad 75 pakartotinuose vėsumo 
bandymuose 4 žymiausiųjų cigaretų rūšių ... 
mojant kiekvieno cigareto šilumos turini B. T. 
vienutėmlH su Oxygon Bomb Calorimetor, tapo 
rodyta, kad:

Old

Old
Old

. mie*
Uh.

■, tapo pa-

Golrf yra vidutiniai 112 B. T. Us.
VAnesni noRU RuBis X

Goki vidutiniai yra 15ft B. T. Ub.
Vflsesni nesu RuSIb Y

Gold yra vidutiniai IftG B. T. Ub.
VOsosni negu Rūšis Z

Termometro bandymai (Fahronheit) parodB, kad 
Old Gold durnai yra aiškiai vėsesni, negu kitų rūšių.

’ ’
(Pasirašo) NEW YORK TESTING LABORATORIES 

O, Brinton Jack, Jr„ Direktorius

PASTABA: Šie bandymai buvo peržiurau ir patik
rinti mokslininkų dviejų žymiausių universitetų. Jn 
pasirašyti raportai bus prlslūsti atsikreipus | P. 
Lorrilard Company, Ine., Iii) West 40th Street, 
New Yprk City.

' . • ' ■ , • ■ ■

DIRBTINIŲ PRIESKONIŲ

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
tdu nors mažu iš pažiurtos 
daiktu.
fpAI yra piuku jeigu gali taip 
u J padaryt, jog kitiem patiktum. 
,O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų t< 
dantis nauju budo, 
įnikai pagu‘*__ — 
kurs istikrc 
damas dantų emalis 
i ’ . ... 
rištas.

valo 
„ che- 

>alios surado sustato 
ro žvai&a nedrasky- 

__ __ ________ i .«•» tas sun» 
Iras uždarinis pagalios tapo iš
rištas.
„ Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert PharmaoaS Co» Salnt 
Leisią, V« S, A*

Gyvename 1932 metus A. D. 
Mokyklų pilna. Dienraščiai ir 
žurnalai pasiekia kiekvienų na
mą. Prie kiekvienos progos gi
riamės apšvieta.. Bet einame 
gydytis pas ignorantus, perka
me mašinas pinigams dirbti iš 
sukčių ir mokame dolerius “jū
reiviams” už kailiukus, kurie 
neverti nė nikelio.

Atrodo, kad su musų apšvie- 
ta yra taip, kaip su tuo rusu, 
apie kurį sakoma: Pakratykit 
jį smarkiau, iš jo totorius iš
šoks.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią__

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos. iš" pusės. Knygynas, 3210 
So. Halsted St., Box 42. - • - *

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

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

Didėja Buckeye 
populiarumas

For Bent /
PASIRENDUOJA 4 kambariai, 1618 

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

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

Kada produktas yra augštos koky
bės, kaip Buckeye Malt, ir yra remiamas 
tikslios garsinimų kampanijos, neabejo
tinai turi susilaukti pasisekimo. Iš to 
pasinaudoja kaip groseminkai, taip ir 
kostumeriai. Buckeye Malt yra išsi
platinęs beveik visoj Amerikoj, ypač 
žymesnėse grosernėse. Užsakymai nuo
latos plaukia ir didelė dirbtuve dirba 
pilną laiką. v

PASIRENDUOJA kambarys, nefor- 
nišiuotas, dėl ženotos poros arba sin- 
gelių. 4146 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 9832.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys vyrui 

arba vedusiai porai. Taipgi garadžius. 
Pigiai. 6408 S. Francisco Avė.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai { vi»as m te 

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

PASIRENDUOJA furnišiuoti ap- 
artmentai, atskiros virtuvėlės, dykai ga- 
sas, elektra. $4 į sav. ir aug.

2444 South Michigan Avė

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no ar ženotos poros, apšildomas ir su 
visais patogumais. 6734 S. Artesian 
Avė. 2ros lubos. Tel. Hemlock 9533.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Exchange—Mainai
MAINUI mod. 2 augštų muro na- 

mas-štoras, 5 kamb. flatas, 2 karų ga
ražas. geroj vietoj, ant bungalow, ar 
rez. Chicagoj -ar arti jos. Sav. 5034 
Archer Avė. * ■ '

Apgarsinimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




