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Vertybių ir produktų 
kainos J. (Valstybių 
biržose dar tebekyla
Į dieną iš rankų į rankas per

ėjo 5,000,000 Šerų: medvil 
nes kaina pašoko $5.

New York, rugp. 8. — Pir
madienis New York© Wall 
Street biržoje buvo viena gy
viausių dienų nuo didžiojo 
kracho, 1929 metais. Apie 5,- 
000,(MM) Šerų perėjo iš vienų 
rankų j kitas ir palyginus su 
šeštadieniu, iškilo nuo $1 iki 
$5. Ypatingai pakilo traukinių 
linijų, plieno liejyklų, automo
bilių firmų ir “visuomenės ap
tarnavimo” bendrovių vertybės. 
Pavyzdžiui:
Amer. Telegraph 108 110%
Eastman Kodak 59% 63
General Motors 14%. 15%
Union Pacific 63 66
Internat. Harvester 25 26%
Betlėhėm Steel 18 19 >2

Be Šerų, sensaciją biržose pa
darė staigus ir didelis medvil
nės kainų pakilimas. J vieną 
dieną medvilnės ryšulys (bale) 
pakilo $5., arba po centą ant 
svaro. Nuo medvilnės neatsi
liko nei kviečiai ir kiti ūkio 
produktai. Kviečiai vėl pakilo 
1% cento ant bušelio,o kiau
šiniai ir sviestas pasiekė aukš
čiausią šių metų kainą.

Mėsos kaina nesvyravo, bet 
palyginus su žemiausiomis šių 
metų kainomis, kiaulės dabar 
parsiduoda 75% aukščiau.

Ypatingą dėmę * j vykius Wall 
street biržoje atkreipė, f rančų- 
zai, kurie vėl gabena į Ncw 
Yorką auksą ir tvirtina, kad 
vertybių kilimas yra pamatuo
tas.

Rusija ratifikavo ne
puolimo sutartį su

Estija
. Maskva, Rusija, rugp. 8. — 
Centralinis sovietų komitetas 
šiandie ratifikavo nepuolimo 
sutartį, kurią kiek laiko atgal 
sudarė su Estija.

Cholera, potvyniai ir 
badas kankina Man- 
džiurijos gyventojus
Harbin, Mandžurija, rugp. 8. 

—Potvyniai, badas ir cholera 
—trys rykštės dabar kankinau 
čios šimtus tūkstančių Mandžu- 
rijos gyventojų. Traukinių ko
munikacija suparaližuota. Virš 
šimtas jau mirė nuo choleros.

I darba grižo sustreika
vę kojinių darbininkai

Highpoint, Tenh., rugp. 8.— 
Šiame pietų pramonės centre 
visi fabrikai pradėjo dirbti, kuo
met pasibaigė kojinių darbinin
kų streikas. Streikas nusitęsė 
apie mėnesį laiko.

Chica?ai ir apieHnkei tedera? 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Vietomis debesuota; maža 
permaina temperatūroje; silp
nas, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 61- 
78 laip.

Saulė teka 5:50; leidžiasi 8:

Kaina 3c

Vokietijos politiniai 
vadai tikisi padėtis 
paaiškės šią savaitę
Plinta įvairus gandai apie “kai

zerį“, Pape n o rezignaciją ir 
Hitlerį

Beriynas, Vokietija, rugp. 8 
— Vokietijos politiniai vadai 
tikisi, kad šios savaitės pabai
goje paaiškės kas dalyvaus nau
joj valdžioje, jeigu Von Pape- 
nas bus nuverstas ir kaip reich
stage susigrupuos partijos.

Užsienyje buvo pasklidę gan
dai, kad Hindenburgas siūlęs 
Hitleriui kanclerio vietą ir kad 
Von Papenas jau prižadėjęs 
pasitraukti, bet vyriausybė juos 
tuojau užginčijo. Von Papenas 
pareiškė, kad jis ir kiti junke
riai, kurie dabar valdo kabine
tą, yra priešingi partijų kabi
netui.

Bet Hitleris, katalikai cent
ristai ir kiti galvoja kitaip. Da
bar Berlyne suvažiavę Hitlerio 
leitenantai, nacionalistų vadas
Hugenbergas ir buvęs kancle
ris Dr. H. Bruening, katalikų 
centro partijos narys, ir taria
si apie kabinetą. Dr. Bruening 
ir jo šalininkai dabar beveik 
reikalauja, kad Hitleriui butų 
duotos vietos kabinete, kad jis 
galėtų parodyti, kiek reikšmin
gi buvo jo įvairus pažadai, pa
daryti rinkiminėje kampanijoj.

Riaušės tuo tarpu nesiliauja. 
Loetzene hitlerininkai susidūrę 
gatvėje su respublikonais ir 
nušovė vieną tos partijos vadų 
Kurt Kotzan. Be to, kiek di
desni neramumai įvyko Rytprū
siuose. Viso vienas žmogus 
buvo užmuštas ir daugelis su
žeista.

Kai kurie laikraščiai rašo apie 
karalaiti Friedrick Wilhelmą 
ir jo “susitarimą” su Hitleriu 
ir dabartiniu apsaugos ministe- 
riu gen. K. v. Schleicheriu. Jis 
busiąs Vokietijos kaizeriu. Bec 
tos žinios abejotinos.

Susekė Lindbergho 
vaduotpinigius

Albert, Kanada, rugp. 8. — 
Vietinis bankas pranešė J. V. 
policijai, kad jie susekė $95 iš 
$50,000 vaduotpinigių, kuriuos 
Lindberghas sumokėjo kidnape- 
riains už sūnų per atstovą Dr. 
J. F. Condon. Pinigus jie ga
vę iš moteriškės, kuri atvyko i 
Kanadą iš Virginia valstijos 
atostogoms. Moteriškės vardas 
laikomas paslaptyje.

Kinija sakosi laimūjusi 
mušj su komunistais;

2,000 žuvę

Shanghai, rugp. 8. — Kini
jos vyriausybė skelbia, kad 
šiaurinėje Kwangtungo dalyje 
reguliari armija smarkiai su
mušė komunistų gaujas. 2,000 
puolę muŠyj. Bet šiaurinėje Hu- 
peh provincijoje komunistai 
žengią pirmyn ir grasi.* 2 Ma- 
chengo miestui.

Netiki, kad karo skolos J. V. 
bus atmokėtos

Washington, D. C., rugp. 8. 
—Demokratų atstovas kongrese 
Montague (Va.), nesenai grįžęs 
iš inter-parlamentarinės konfe
rencijos, pareiškė, kad Europoj 
yra prigijęs įsitikinimas, kad J. 
V. neprispirs šalis sumokėti ka
ro skolas. Jeigu jos kiek ir su
mokės, tai suma bus labai ne
žymi.

Chicago, III., Antradienis, Rugpiučio-August 9 d., 1932

I

[Acme-P. 8 A. PbocoJ

Chicago. -- Gaisras, kuris sunaikino grudų elevatorių ir Omaha Packing įmonę. Nuo
stolių gaisras padare už kelis milionus dolerių.

Greitai bus atidaryti 
namų paskolų 

bankai
Washington, D. C., rugp. 8. 

—Namų paskolų bankų taryba 
baigia priruošiamąjį darbą ir 
greitu laiku tikisi bankus ati
daryti. Manoma įsteigti 8 ban
ko skyriai didesniuose finansi
niuose centruose. Jie teiks pa
skolas naujų namų statymui ir 
namų savininkams apmokėti už
silikusius morgičius. Originalis 
bankų kapitalas bus $5,000,000, 
nors tam tikslui yra paskirta 
$125,000,000.

Administracija į dvi 
dienas biržoje pelnė 

$234,000
Washington, I). C., rugp. 8. 

—Iždas paskelbė, kad penkta
dienį ir šeštadienį iš New Yor
ko biržos tranzakeflų adminis
tracija’ pelne $234,000. 5 centų 
mokestis imamas už pardavimą 
Šero verto $20 ar daugiau ir 4 
centus nuo sero verto mažiau 
$20.

Bolivijos — Paragua- 
jaus paliaubų viltis 

mažėja
Asuncion, Paraguajus, rugp. 

8.— Bolivijos-Paraguajaus pa
liaubų sudarymo viltis suma
žėjo, kuomet Bolivijos kariuo
mene užėmė fortą Fort Carlos 
Lopez, o paraguajiečiai sunai
kino Bolivijos žvalgybinį orlai
vį. Paraguajus pasiuntė notą 
Tautų Sąjungai, kurioje atkar- 
totinai reikalauja priversti Bo
liviją ištraukti kariuomenę iš 
Gran Chaco.

Airijos delegatai aplei
do britų ekonominę 

konferencijų
OttaAva^ Kanada, rugp. 8. — 

šiąnakt Ottawą apleido trys 
Airijos delegatai j Britų impe
rijos ekonominę konferenciją. 
Kalbama, kad De Valera dele
gaciją atšaukė, nors tie gandai 
buvo oficialiai užginčyti.

—Čekijoj, susidaužė du trau
kiniai. Per katastrofą 9 žmo
nės buvo užmušti ir 30 buvo su
žeista, jų tarpe 12 sunkiai. Ka* 
tasrofa atsitiko smarkios aud- 
ros metu.

Japonija tebesirfengia 
pripažinti Mandžiurijų

Tokio, Japonija, rugp. 8, —-. 
Japonija paskyrė gen. Nobuyo- 
shi Muto Kvvantungo armijos 
(Mandžurijoje) viršininku ir 
oficialiu Japonijos ambasadorių 
Mandžurijoje. Muto sudarys 
su Mandžurija’ sutartį, kurioje 
Japonija formaliai pripažins 
naująją japonų įsteigtą Mand- 
žarijos valdžią.

Normari Thomas kal
bės 40 valstijų

Tikite! gauti i tapie 1,500,000 
balsų

New York, rugp. 8. — Socia
listų kandidato į prezidentus 
Normano Thomas kampanijos 
vedėjai paskelbė, kad nuo da
bartinio laiko iki rinkimų Tho
mas kalbės 40 valstijų. Julius 
Gerbcrt, socialistu sekretorius 
N. Y. v , paskelbė, kad Thomas 
rinkimuose tikisi gauti apie 1,- 
500; 000—2,000,000 balsų.

Iš Sao Paulo fronto 
Brazilijoje

Rio De Jaiieiro, Brazilija, 
rugp. 7. —Vyriausybė paskel
bė, kad federalė kariuomenė va
dovaujama gen. Joa’o Francis- 
co, sumušė Sao Paulo sukilė
lius prie Jacarlzinho kaimo, apie 
100 mylių nuo sukilėlių centro 
Iterare ir pastūmė savo lini
jas priekin. Sukilėliai esą ap
supti iš visų pusių. 130 ^uki 
lėlių paimta nelaisvėn. \—

25,000 dolerių už Lind
bergo sunaus grobi

ko nurodymą
Kaunas.—Lietuvos kriminali

nė policija gavo iš Amerikos po
licijos raštą, kuriame skelbia
ma, kad New Jersey guberna
torius yra paskyręs 25,000 do
lerių už nurodymą Lindbergo 
sunaus grobiko, paėmusio iš 
Lindbergo 50,000 dolerių.

Ispanijoje paskendo 22 
žvejai

Vigo, Ispanija, rugp. 8. — 
Netoli Ispanijos pakraščio ap
virto žvejų laivas “Azana” Jr 22 
žyėjai paskendo, pakliuvę j 
tinklus. Tik du išsigelbėjo.

Britų ekonominė 
konf. rišasi su pasau

line ekon. konf.
()ttawa, Kanada, rugp. 8. — 

Britų ekonomijos konferencijos 
delegatai sutiko svarstyti tik 
antraeilius imperijos ekonomi
nius klausimus, o kitus svar 
besnius reikalus palikti greitu 
laiku įvykstančiai pasaulinei 
ekonomijos konferencijai. Ang
lijos delegacija paskelbė, kad 
jai rupi ne vien imperijos rei
kalai, bet ir viso pasaulio eko
nominės padėties pagerėjimas.

Rusijos geležinkelio 
transportacija esan

ti suirutėj
Ryga, Latvija’, rugp. 8. — 

Abejotini šaltiniai praneša, kad 
Rusijos geležinkeliai yra dide
liame chaose, ir fabrikai nuo
lat skundžiasi negalį aperuotl 
negaudami žalios medžiagos, o 
miestai maisto produktų. So
džiai tuo tarpu nėra aprūpina
mi fabrikų produktais, todėl 
nuo betvarkės kenčia visi Rusi
jos sluoksniai.

Coolidge atsisakė daly
vauti Hooverio kam

panijos atidaryme
Washington, D. C., rugp. 8. 

— Ketvirtadienį republikonų 
partijos vadai ofiiealiai “pra
neš” prezidentui Hooveriui, kad 
jis buvo antru kartu nominuo
tas į prezidentus. Prie progos 
Hooveris pasakys kalbą, kurio
je išdėstys savo programą. I 
pradėt u ves pakviestas ir buvęs 
prezidentas Coolidge, bet jis 
atsisakė ir kaip paprastai, tyli. 
Jo atsisakymas sukėlė visokių 
komentarų.

Skirstosi bonų armijos 
likučiai

Johnstown, Pa., rugp. 7. — 
Johnstowną apleido paskutinė 
kelius tuksatnčius siekusios bo
nų armijos grupė, susidedanti 
iš 600 narių. Specialiu trau
kiniu jie išvyko į savo gimti
nius miestus. Iš važinėj ę bonų 
armijos veteranai yra pasiryžę 
eiti iš vieno iki 1945, kuomet 
jų bonai subręs ir bus išmo
kėti.

Lietuvos Naujienos
Lenkija spausianti 

Lietuvą
“Pravda“, rašydama’ apie 

lenkų pastangas įsteigti Liepo- 
juj bazę savo karo laivynui, pa
žymi, kad, esą, Liepojos—Rom- 
nų geležinkelis sudarysiąs inte
gralinę Liepojos bazės dali. 
Esą Lenkijai dar labiau imsian- 
ti spausti Lietuvą priversti jai 
kapituliuoti Liepojos— Romnų 
geležinkelio eksploatavimo klau
simu.

Brazilijos sukilėliai 
reikalauja pripaži- 

nimo
Buenos 

rugp. 8.
Aires, Argentina,

—Brazilijos sukilėliai
įteikė įvairių valstybių konsu
lams Sao Paulo mieste, notas, 
kuriose reikalauja pripažinimo.
Sukilėliai tuo budu mano ati
daryti uždarytus uostus ir nu
trauktą telegrafinį susisiekimą.

Francijoj veikia Bre
tonuos patriotai

Remies, Francija, i’gp. 8.— 
Sekmadienį, Vannes mieste, 
Bretanijoje iškilmingai minėta 
400 metų sukaktuves Bretoni- 
jos prisidėjimo prie Franci jos. 
Jose dalyvavo ir Herriotas. Bet 
Bretonijos patriotai, kurie rei
kalauja autonomijos, protestuo
dami prieš iškilmes, Rennes 
mieste susprogdino buvusios 
Bretonijos valdovės kunigaikš
tytės Anos stovyklą. Laike jos 
vadovavimo Bretonija prisidėjo 
prie Francijos.

Stambios permainos Ki
nijos valdžioje; Chiang 

diktatorius
Shangai, Kinija, rugp. 8. — 

Nesenai buvo pranešta, kad re
zignavo Nankingo valdžios 
premjeras Wang Ching-Wei. 
Dabar rezignavo užsienių rei
kalų ministeris Lo Wen-kan, 
maršalas Chang Hsiao-lia'ng ir 
susisiekimo ir geležinkelio mi- 
nisteriai. Kalbama, kad per
mainos įvyko dėl gen. Chiang 
Kai-shek intrigų, kuris dabar 
paliko Kinijos diktatorium. 
Anot oficialių šaltinių, rezigna
cijų priežastis esanti maršalo 
Chang atsisakymas kovoti prieš 
Japoniją ir atimti Mandžuriją.

No. 187

“Klaipėda atgijo, kai 
prisidėjo prie Lietu

vos” sako švedai
Stokholm, liepos 19. — Lietu

vos generalinis konsulas Osloj, 
p. G<ustav Ring, laikrašty “Dag- 
blad” parašė ilgą straipsnį apie 
Lietuvą, pavesdamas daugiau
sia vietos Klaipėdai.

Dėl Klaipėdos vokiečių nusi
skundimų Lietuvos valdžia, p. 
Ring pastebi, nesą ko stebėtis 
nes ir kiekvienam Skandinavi
jos kraštų pasienio ruože esą 
šiokių ar tokių mažumė, kurios 
nuolat kuo nors nepatenkintos. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad 
nuo to laiko, kai Klaipėda pri
klauso Lietuvai ,ji virtusi tik
rai žymiu uostu, nes Lietuva 
jai nesigailėjo nei lėšų nei dar
bo. Tuo pat laiku Klaipėdoj gy
venančių vokiečių padėtis žy
miai pagerėjo. Už visa tai Lie
tuva nieko daugiau nereikalau
ja’ iš vietos vokiečių, kaip tik 
lojalumo. Padaryta gi ekono
mine pažanga vokiečiai turėtų 
tik džiaugtis. Lietuvių mažu
ma Rytprūsiuose džiaugtųs, jei 
vokiečiai patenkintų nors dalį 
tų tautinių reikalavimų, kokiais 
naudojasi vokiečiai Lietuvoj.

Įvairus daviniai apie 
Lietuvos gimnazijų 

mokytojus
Lietuvoj viso yra 63 aukš

tesnės mokyklos: 20 valdžios 
gimnazijų, 32 nevaldžios ir vi-> 
neri kursai suaugusiems. Visos 
valdžios gimnazijos užpereitų 
metų sausio 1 d. turėjo 415 mo
kytojų,.© pereitų metų tuo pa
čiu laiku’ *420 mokytojus. Iš jų 
261 etatiniai, 168 neetatiniai, 
152 baigusieji aukštąjį mokslą, 
236 baigę aukštesnįjį mokslą. 
41 aukšt. mokslo nebaigęs, 419 
Lietuvos piliečių, 10 svetimų 
valstybių pilietybes, 299 vyrai 
ir 130 moterų.

Ne valdžios gimnazijose už- 
pereitais metais buvo 495 mo
kytojai, o pereitais metais 503. 
Iš jų tik 82 etatiniai ir net 421 
neętatinis, 179 baigę aukštąjį 
mokslą, 287 baigę aukštesnįjį 
mokslą, 337 aukšt. mokslo ne
baigę, 459 Lietuvos piliečiai, 44 
svetimų kraštų, 365 vyrai ir 
138 moterys.

šiomis dięnomis Kaune prasi
dės franeuzų imtynių moterų 
čempionatas, Į Kauną atvyksta 
iš Latvijos .moterų imtininkių.
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SINGER
SIUVAMŲ MAŠINŲ

Tel,. Lavvn^lę, 3.0-0$ 
SUPPLY CO.,

Tel. Ųa,\yndalc 7072

— Kalbės James Mau 
LSS 116 kuopos iš va 

Bedarbių gyve

Niekalų nepatariu važiuoti 
į Pętroitft dąrbę ieškoti. ^ią 
darbo nei u 
nupirkti.

Singer Vacuuri 
Wy-Wj<. Š.t W »?a W 

yra ir fcęlį pataisyti valyki.

Už veršį — tris kilo 
gramus cukraus

A ugliak^if^i priešinasi šutai 
ties priėmimai.

Rugpiuėio 13 dienų pas mus 
bus didelis sujudimas. Kalbės 
James Maurer, Socialistų Par
tijos kandidatas į vice-prezi- 
dentus, ir Panzmer, socialis
tų kandidatas į Michigan val
stijos 
bos 
toj, kur groja 
8 vai. vakaro 
kad kuo daugiausiai 
atvyktų tų prakalbų 
klausvti.

VIENINGUS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
ncprikĮąusoųioą. puž^ngios minties darbininkų 

/laikraštis yra

Bmįl
Metine prenumerata š, Amerikoj į? |4elųv<ąj 

g doleriai

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai’,1,

CICERO:
A. BOBYSVD SONS.

5,0th Court a,nd 33rd St. Tcį, Cicero
CICERO FUEL COo. .

Austin Blvd. and'lįst St

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisav.
Kainą metams 2 (Įol., pusei metų 1 doL * 

Adresas Įąiškanis ir pinigams:
Germany, Berlin, SW G8, Schličssfach 80

Rugpiueio. 21 d- įvyks Soci- 
ąlistų partijos piknikas Rivęr 
Rpuge parke. ’Į’a vieta rąndR" 
S,i ;tem kur gatvekąrių linija 
pąsįliąigia, Tįek galvękąrįais, 
tiek automobiliais labai pa
ranku privažįuoti. Piknike 
bus aiškinama ateinančių rin
kimu reikšmė. Visi kviečiami 
jame dalyvauti.

Ant rytojaus, rugpiueio 14 
dienų, jie kalbės LSS. 116 kp. 
išvažiavime, kuris įvyks Bar
kausko farmoje. Visi esate 
kviečiami atvykti į išvažiavi
mų. įžanga dykai, tik už pie
tus reikės užmokėti 60 centų.

PWWt 
voir pai 
gliakaąių mitingas, kųriflW 
kaihėk Hul vienuolika kalbė
tojų. Mitingui pirmininkavo 
Ed MaMę- Viskas praėjo gana 
ramiąi. ’fik klri’tų kilo nema
žas sujudimus, ka.i pirminin- 

andraudė liūdina ralių už 
mitingų.

grupei angliukusių Hm-

uz
Žemiausias

IR REIKALAUKITE

os nariai ir 
paskolintos pa- 
daiktai nebūtų

Rugpiučio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgų laikų jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybės.

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir remodeliavimą. Šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kaiųas., , .t.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Island Avė.

Tel. HydePirk 3459

K pinigus negalima 
Kurie pavasarį ir 

buvo nusipirkę darbus, tai da
bar ir tie tapo paleisti. Iš 
Fordo vis daugiau ir daugiau 
dariu ninku yra |>al mosuoja
ma. Nedarbas spaudžia visus. 
Daugelis praranda namus, 
nes nebepajėgia skolas moky
ti. Kraustymas iš. butų bedar
bių vis nesiliauja, šiandien 
Detroitu i tėra pageidaujami 
tokie žmonės, kurie turi pini
gų. Mat, jie atvažiavę, gali pra 
leisti pinigų. O tokie svečiai 
visuomet “vvelcome.” kas 

bandymų * suardyti 
Mat 
dmavah pradėjo drožti spyčių, 
kad sutartį reikią priimti 
Dviejų mitingų laikymas vie
noj vietoj, žiuoma, yra neįma
nomas dklykas. Todėl pirmi
ninkas sudraudė Hindmarshų, 
pareikšdamas, kad jis galįs 
gau|į baįsą, tad jam nėra rei
kalo kitų mitingų laikyti. To 
to viskas ėjo sklandžiai.

Joe Goett pasakė gana karš
tų kalbų, ragindamas anglia
kasius balsuoti prieš sutarties 
priėmimą- Jis pareiškė, jog 
pirmoji sutartis leido kompa
nijoms įvesti į kasyklas maši
nas. Ačiū tam, apie 20,000 an
gliakasių neteko darbo. Vadi
nasi, dėl mašinų įvedimo 
skaudžiai nukentėjo angba-

ubernatorius. Prakal- 
įvyks Bclle Isle, toj vie- 

benas. Pradžia 
Pageidaujama, 

žmonių 
pasį-

Eiirnnt itaųjają sutąvM- 
tųvės mfoįs 

dųr labiau piodarni^noįi ką- 
sykimj. ^adariųyj, žnmm«» 
dar dar didesnis angliakasių 
skaičius neteks darbo.

karštų ąpįPdi^mėiiUi 'w- 
Uujkė Ipjtųyaitę Mgry Cąsper, 
angliakuaio, duktė, kuri gyve

li pasakė, kad 
augliakasiai yį^vien taros kęs
ti hadų, ar jie prutas aptarti, | 
ar ne. Tokiame atvejyje ge
rinu kovoti iv atmesti pųsiuly-' 
mų. Kadangi an^iakasiai dir
ba po žeme, sųkė Casper, tai 
daugelis į juos žiuri aukšto. 
Angliakasiai turi išmokti pa
tys save gci’bįi, jeigu nqri, 
kad juos kas gerbtų. Jie turi 
lavintis ir šviesti^. Jie sudaro 
pagrindu pramonei* Bę ang
lies tuoj sustotų mašinų retai 
suktis,

McGill, huvusts ^pringfiei-’ 
do Darbo p'edopapijos pirmi
ninkas., aštriai %ri$koo Lę- 

Kew4s, p^rėMė jis, ra
gina angliakasius .priimti su
tartį, kadangi tenka vesti 
kompelįcijų . sų Kentucky ir 
Węst Virginia valstiją neor
ganizuotais angliakasiais. Mes 
jam niokame $W,000 per me
tus, kad jis suorganiztiotų 
tuos angliakasius.

Kiti kalbėtojai irgi stojo už 
tai, kad sutartis hutų atmesta. 
Žodžiu, tarp angliakasių yra 
didelė opozicijų*, ilidejė dau
guma smerkįa Kewisų ir Wal- 
kerį ir primeta jiems parsida
vimu. °v

Apie balsavimus ir tolimes
nę angliakasių kovų pranešiu 
vėliau.

—‘ 'iNaii jieiių ” Ska i lyto jas.

3700
WESTERN COAL and SUPPLY CO., 

4916 So. Wcscern Avė. T'cb Pcospcct 3400 
WHITE EAGLE COAL CO., 

4919 So. Robey St. Tel. Prospcct

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specšališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42,00 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 
■iii"

joj, gi alus brangesnis. Kvie
čiai atpigo tris kartus per dve
jus metus, gi pyrago kainos 
tos pačios, žalios odos puolė 
iš 8d į litus (karvių odps), gi 
avalynės kainos nė krust. Mui
lo kilogramas prieš dvejus me
tus kainavo 2 litai ir dabar, 
tiek kainuoja, nor;s taukai du 
kartu pigesni. Už veršį tega
lima nupirkti ti^ 3 |dg. cuk
raus.

Viskam, yra tam f/.kros ribos 
ir nereikėtų kelių asmenų pa- 
sipęjnymo dėliai leisti išnau
doti valstybės pamatų — uki- 
liinkųs. L. U.

Tel. Cicero 29 
TU- 

CLYDE CQAL CO.;
5 901 W. 28th St. Telefonas Cjęer? 902

MORTON PARK COAL CO.;
2100 So. 52n.d Ąvęuiįe' Cięęro 8,9(

NOVAK BROS. COAL <0,.
Cicero and Ogden Avės. Tel. Ląw,6dale 6706 

" ir Cicero 120

iv augščiau
Delei nupiginimo kainų ant nau

jų Singer, vartotų mašinų kainos, 
koja n^Įnjaųnų., tąip ir ^ektrikį- 

nių? tapo nupigintos iki žemiausio 
laię^jąY>. /^togU-Įr ijįiios priimtos 
maihimė masinos tapo nupigintos 
greitam ptatiAtiuimui- Visos y» 
nuodugniai p.ęrtajsyjofi.

WEST SIDE: 
1 • i * į

ALBANY COAL CO., 
2105 So. Albany Avė. Tel. Crawfprd

BOHEMIAN COAL ęO./’ . r" 
934 W. 18tįi Street Telefonas Canal 

CALIFPRNIA ICE and COAL CO.
' * W. 22nd Stręet ' ' ’ ‘ ‘ ' '

Šo. Central
EASTMAN COAL CO

W. 17th Street
FIRST NATIONAL CQAV CO.,

So. Westerh Avė. Tet^fpū^ ęa9?l 
GARDEN CITY COAL CO.’

So. Mprgan St. Telefonas Canal 4136 
LĄWNDALE C O AL

So. Wbippk Street 
' MONĄRCH COAL and 
2229 So. Crayyfątd Avė.

WESTERN FUI 
2623 W. Adams St. Telefonas Van Buren 
3 60 N. Lamon Avenue ’Austirt

Lietuvos kaimus jau tikrai 
vargsta. Ūkininkai šiandien 
pergyvena tokius laikus, kada 
turi galvoti ne apie ūkio pa
gerinimų, ūkio mašinų ar trą
šų įsigijimų, bet. apie tai, kaip 
išgyventų savo namuose teis
mo antstolio atsilankymo. 
Kas nežino kokius mažus rei
kalą vinį ų.s .ūkininko Šeima sta
to usavon gyvenime,, bet nežino 
rint to viso jis; negali toliau 
gyventi nebrisdamas į* skolas, 
nes visa kas jo pagaminama, 
parsiduoda už pačius niekus, 
tuo tarpu kai pramonės gami
niai tebesilaiko po senovės, 
kaip musų ūkininkai sako.

Iš 100 ūkininkų bankams ir 
šiaip privatiems asmenims 80

Kudingtpn, Mieli. — Evelyn 
Sanford, 17 metų mergaitė, 
kurios prapuolimas sukėlė di
delį sąjūdį. Vėliau Evelynos 
lavonas tapo, rustas skiepe. 
Tuoj liko areštuotas Francis 
(Rūsty) Nash ir apkaltintas 
merginos išžaginimu ir nužu
dymų.

-  —- ' ' ' ' ' ;į

AUTHORIZED

Consolidation
Mi!lers Creek Anglys

BIG LUMP BI6 EGG BIG NUT

ATLAS FUEL CO..
So. Paulina St. Tel. Prospcct 

JOHN BIGANE and SONS, 
Archer AvęA, Telefonas Lajtayett;e 

CHICAGO LAWN COAL CO.,
W. 5 9th Street Td* Prospcct

DAMEN FUEL CO„,
W. 43rd St. Telefonas Boukvard 
READY COAL ąnd CONS. CO., 
So. Cicero Avė. Tel. Lafaycltc

VILIJA CO., ’ ! '
So. Spaulding Avė, Td. Ląfayctte

Skelbikai NąųjięRosę 
duoda nąud 
kad pačios I 
yra naudingos, . 
_________

Miclrigan National Guard 
paskolino labdarybės departa
mentui 300 palapinių (tents). 
Tos palapinės bus pastatytos 
parkuose ir suteiks prieglau
dą benamiams bedarbiains. 
Neužilgo bus įsteigta pirma 
kolonija, kuri susidarys iš 30 
palapinių. Manoma, kad tose, 
palapinėse galės prisiglausti 
apie 2,400 benamių. Kiekvie
noj kolonijoj gyvens penki 
nftcionalės gvardij 
prižiūrės, kad 
lapinės ir kiti 
sugadinti.

Clark parke 
įsteigta kolonija

Consolį
Šiemet Consolijątion Millers G*ęek yra didesnės ir ge

resnės negu kada buvo, Nauįi didesni siųstai yra gamina
mi ir visos anglys yra chemiškai padengiamos, kad ne
dulkėtų aruode ir kad nuodugniau sudegtų ugnyje. Kiek
vienas tonas yra tonas didžiausio karščio, išėmus vieną 
bušelį pelenų.—Be akmenų, be šiukšlių, bę khnkeriu. Yra 
tai vįeri šiluma!

Tikrai Saugus Investmentąsi 
yra ateinančios žiemos anglys, jeigu jus prįpildysite savo 
aruodą su Tikromįs Cpnsplidation Millers Creek Anglimis

PIRKITE DABAR--ŠIANDIĘ

Tikras Bargeno Kainas - 
20-tį Metų

Na, o pietus bus tikrai šaunus, 
šokiams gros geras orkestras, 
šokiui prasidės anksti ir baig
sis yčĮaį. Kas nęturitę auto
mobilių, o norite išvažiavime 
dalyvauti, tai atvykite apie 11 
vai. ryto prie Lietuvių Sve
tainės. Ten suvažiuos draugai 
su automobiliais ir visus nu
veš j pikniką, kur galėsite 
smagiai laiką praleisti.

Pageidaujama, kad 
tieji piknike dalyvauti 
no apie lai praneštų 
gams Joe Kučinskui, 
kui arba Strazdui, kurie viską 
parūpins ir užsakys pietus.

BERWYN:
C. M. MOLINE

Stanley it Oak Patk Avės. ■ Tel BJ|iwyn 530 ' 7 SJ>EEDWAY COAL ČO..
Btoadvletv. UI. Tel. Benvyn 472 ir May 4130

BĘOOKFIELO:
G. A. SPEIDEL and SON.

Bto.okfięld, (11., Tifonas’ Bwpkfi<14 285

T4 Ld^ncble 06$.? 
ark Avc.

If-L ■ z 5., ■'
Telefonas Canal

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

S, Pąųlo, Rųa dą Moqca, 424

Chicagoje įr Apielinkėse 
SOUTH SIDE:

Laikykit Savo Pinigus
SAUGIAI

PRIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ ARUODĄ DABAR SU 
TIKROMIS

Consolidation
Millers Creek

Daktaras
Kapitonas 

‘Pasauliniame kare

yra įsiskajHnusių. Didžiuma 
jų įsjskoimb ir negali šiandien 
išsiiųokėti ir ne todėl, kąd 
butų paimtus pinigus nepro
duktingiems' reĮkųlams sunau
doję. Ne! Kiek aš žinau ap
rašytų ukįninkų, kurie 1930- 
1931 metais skolino pinigus ir 
pirkusi karves, taisė ganyklas, 
manydami, kad pienas bus ir 
toliau gerai apjnokamas. Bet 
kaip gali jis šiandien paimta 
skplą grąžinti, jei už pieną 
inokama du, tris kartus pi- 
giųų, jei už pęręitais pietais 
mokėtą karvę 500 litų, šian
dien niekas dąugiau neduoda, 
kaip 100

Aš pervažiavau kelias vals
tybes ir niekur nemačiau to
kios bedugnės, viešpataujan
čios tarpe kainų už žemės ūkio 
prodifktus ir pramonės gami
nius. Aš paimsiu Prancūziją, 
kanie dar šiandien ūkininkas 
gauna 30 centų už literį pieno, 
30 litų už kviečių centnerį, 
1000 — 1500 litų UŽ melžiamą 
karvę, gi moka vieną Irią 70 
centų už kilogramų cukraus, 
30 litų už porų pusbačių, 5 li
tus už darbinius marškinius.

Bendrai Lietuvoje yrą daug 
sauvaliavimo orgąnizuotame 
pavidale. Pas mus miežiai du 
kartu pigesni kaip Prancuzi-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT
a#! S.t. Loois Avė. Td. Kedzre 8902

VaąoJb. lįcuos U druakoA vanOG, 
ivvimtning, pool. '

Rosilka ir tatkftįka pietis moterims 
jcrędptyis i|u .7 v. j.

■b-

Anglimis
Ateinančios žiemos auglys dabar yra saugiausia vieta jū
sų pinigams, jeigu jus pripildysite savo aruodą su Tilęra 
Consolidation Millers C/eek šiluma.

WISSIG, 
' Specialistas ii 

Rusijos

IIUUL |įį į i

KORESPONDENCIJOS

Pratuštinimo
Išpardavimas

Vartotu

iffu.HHnuiA1.... i4ijlwibnui i iki J. i 1 'i i niii'iri».tiil ."’S

Visi, kas kovoja prieš- juodą fašizmą 
.. skaito

PLĄTINA IR
1 REMIA

Tns ‘ palapiųęs paskolino luti.- Ūmi k<m»pępV.iQS 
dąrybSs dcpąrtanientpi 
tiš|d įiųopės.

Badaririų kraustymas 
tų vis nesiliaują. Prieš 
(liepų tąpo nųbąusta 
Chamura, penkių vaikų lep
tina, už pasipriešinimų kons- 
tabeliams, kurie atvyko iš
mesti iš huto jos dlriktuą. Mi
nia pasiliko konslahclius su 
plytęuuią M* išmestus dulktus 
vėl sunešė iųgąt į vidų-

— Ląmus(cas;

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J, SHINGLMAN 

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO 

4930 W. 13th St.
’ Ofiso valandos:

---------- -  * 10-12. .2-4 p. 
p., 7-8 vakare

■ Pancdėliais. se- 
J; Z rėdo mis ir pėt-

HBMmt :<Į. nyčiomis po
pietų gydo li-

VjMj genius ofise už 
pu$f kaino$ 
priežasties 
kių laikų. Rc- 
u mat i/. m o g y - 
dymas — spe- 
cia,um*5- 

Ofiso Tel. 
Cicero 49 
Rez. Td.

* Cicero 3656

Nmą sąmmo 
kiekvieni masina.

Paniatykit naują

Krii. v»ixęm-

Singer Sewing 
M^hineCo,Ino.

SihRct. Sankrova yija, Jūsų apielih- 
kėje.( Žiūtekk telefonų knygą dėl ad
reso.
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GARANTUOTI 
GARSINTOJAI

čia jus rasite firmas, kurios
{vertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

' NAUJIENOS, CKIcsgo, III. ■ , \ '___
... „ .   —ii... į   , ,  i  ■■....—   ■■■’->—  :1 ■■■'.y. ■ ..... ...............--*"••••         ..... — 

Normalis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
’ f ■ ■ . ■ '

Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir rėmi
mas šių firmų bus įvertintas. NAUJIENOS.

3 *

PASIŽYMĖJUSIOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI, ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Dmokti

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Die Making—Automatic 8crew 

Maehlnea.

Itmokito lengvai ir greitai atlikdami tik
rą darbą ant niotlerniSkų maginu. Be kny
gų. Geri ausi s prtrengimas ui žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankykit 
| mokyklą, ar rašykite dėl nemokamo ka
talogo.
ALLIED SCREVV MACHINE CU.

524 West Monroe St.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicngos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jūsų orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St. 
CHICAGO, ILL .

- J
v c - ■ J

<< ; :. -y........ -..i“-.. - -;..—
1 _____ ‘ ____ ___ ■____  '

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar. 

' ■ ■■• ■ ■ ? * ’ 1 *'
Pirkite tiesiai ii dirbtuvė už ekonomi
jos kainas. Visų ruSių nuo 92.50 ir augi. 
Matrosai atnaujinami. ^Plunksnos atnauji
namos. Atsilankykit ’į musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tel. NORMAL 1290.

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

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami 8235 Ir angR. Cemento 
pamatai. $5 įmokėti, likusius iiintokėjl- 
inala ' ’

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertų.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500 

___________________________________________/

Westem Coal 
& Supply Co. 

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 skausmus ir kentėjimus 
nuo Diegliu, Pilvo Skaudėjimo, Žyvatavi- 
mo, Kvaituliu, Mėnesiniu Periodiniu Mė- 
Alnngių, vartodami LKMKK’H BTOMACH 
DKOPS. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 

J»arelbsU virAkinituui. «f*ar 60 jnietų 
wx*mkes Stomach Drops na|anndavor*au. 
■mus pilve ir vi<iuXluo*c.įgaukite iidndie 
g>onką re sfvo niwiektriin|f<>£ f

Dr. H. ę. Lemke Medicine Co.

Lemont Dairy Co.
Augštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI
Riebus Pienas ir Smetona

’ ■ • • .». . '

Pienas yra geriausias maistas dėl visų. 
Greitas pristatymas.

WHOLESALK ir RETAIL

840 W. 31st St. 
Tel. VICTORY 1143 

---------- ---------------------- ---- ----------- J

DREXEL ICE CREAM CO?

Išdirbėjai ir Urmininkai

Tyro Skanaus Ice Cream ir
Ledų. Užsakymai

Telefonu Victory 1164 
bus greitai išpildyti.

Spccializuojamės aptarnavime
Piknikų—Bankietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė.

APTIEKOS MOKINIAI 
Kodėl nepadidinti savo 

uždarbio dabar? 
Patapkite registruotu 

Aptiekininku
Mes galime prirengti Jus prie pagelblnln- 

. e*“a.7lln,L kas tuojaus pakels jūsų 
alga. Pilnas mokslas tiktai 835. Kleeos 
rytais, po plet Ir vakarais. Ateikite, rą
žykite ar telefonuokite.

GREAT LAKĘS COLLEGE 
6429-6443 Sheridan Rd.

Tel. Briargate 4727

Yra gyduolė kurią vartojama ISlaukl- 
",a"’ |JlSry<?ymlli,. kak,° £!»•—Koiterio. Ji 
pagydė daugeli sergančių Ha liga ai 
ra“ yGOITRbpiNvr^l.pI?Unu/1 tarp mote
rų. GOITRENE sėkmingai pagydė kiek* 
mns4' QkJlrii.unelaUkdama atsikreipė pas 
mus. Rašykite mums Ir mos tuma tnn 
kurie latiku« dėkingų ligonių?
įydymZ 11 dy" M°’ ,yduoMa sėkmingų

THE GOITRENE COMPANY 
3838 W. 63rd St., CHICAGO, ILL.8838 W. 63rd St

TIKTAJ 
91.00 

ĮMOKĖTI

TIKTAI 
00c 

1 SAVAITĘ

Mes pristatysime į jūsų namus ar ofiso 
Ai stebėtiną radlo. Midiret didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai trenktas dėl policijos paAau- 
kimų. Pristatomas Ir pritaisomas. Be Red 
Tapė.

Kaina 914.00 Pilnai. 
Jūsų kreditas yra geras.

SH*6‘RE“iuWiO STORES 
1242 S. HALSTED CANAL 2178, 

Atdara vakarais ir nedaliomis.

BRIGHT0N COAL CO., Ine. 
ANGLYS, MEDŽIAI, 

KOKSAI
Parduodame tiktai augščiau- 
sios kokybes anglis, iškastus 

iš geriausių kasyklų.
Užsakymai telefonu Lafayet- 
te 9456 bus greitai išpildyti. 

>•. r- i f * * •
3719 So. Kedzie Avė.

Te 1. La f ayetįe „91^0,, f

DABAR YRA LAIKAS 
MOKI NT I S 

/--X GROŽĖS KULTŪRĄ ar
jgk \ B ARBERIAVIMĄ ■
\ \ v ' I Naujas trumpas kursas

leis užsidirbti algų j 
tris savaites. Musu 

( visuomet prlein amas 
K ?■-reguliaria kursas leld- 

uždarbiauti besl- 
inoknant.

Dvi mokyklos Chlcagoje. Viena už puse 
kainos. Ateikite, rašykite ar Saukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6393 

V. /

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

Telefonuokite 
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO. 
1804 W. 59th St.

LIFE INSURANCE 
CO. FARM0S

m. Ir S. E. Missourl valst., nuo 40 iki 
600 ak., su triobomis, $25 už akrą Ir 
aug.: arti miestų, mokyklų, bažnyčių; 
geriausia žemė; geri marketai ir trane- 
port.; 1/4 cash, likusius per 20 metų. 
Priimsim Ghicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
gičius, kaipo imokėjlmg.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION *

1600 W. Divlslon St., Chicago, Ui.

%

GREENHUT & CO?
Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MAUSTOS, 
>IARDWARE

Duteh Boy Whlte Lead 90.85 vi 100 gv.
Sienoms Poplera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos ir borderls pilnai, O7o.
8 sankrovos

369 E. 61st Street 
4605 So. Ashland Avė.
9238 Cottage Grove Avė.

ai. 1'1 r . j adįiabuVHYTff fhm bsmorf^MrnTs

I

A. Scully Monument 
Co. 

• ■ « • ' '

Tai yra sena ir užtikima firma, per 
daugelį metų išsidirbusi pas žmones la
bai gerą vardą. A. Scully Monument 
Co., Ine., randasi labai patogioj vietoj 
— 1301 W. Madison St., tel. Monroe 
73 59. Jos dirbtuvė yra labai gerai 
įrengta, o parodos kambariuose turi pa
rodymui didelį pasirinkimą visokiausių 
paminklų, stovyklų, antkapių, nuo pi
giausių iki puošniausių ir brangiausių. 
Taipgi stato koplyčias ir mausoleUmus. 
Dabar yra geriausias laikas užsisakyti 
paminklą, nes užsisakytojas gali būti 
tikras, kad čia gaus geriausią medžiagą, 
o kainos dabar yra kuožemiausios. No
rintys matyti jų darbą ir šiaip gauti 
platesnių žinių yra kviečiami ateiti į tą 
parodos kambarius augščiau minėtu ad
resu.

Oakridge Mausoleu- 
mas ir kapinės

Patogioj vietoj prie Roosevelt kelio, 
už U mylios į vakarus nuo Mannheim 
kelio yra gražios Oakridge kapinės, ku
rios pasižymi ne tik savo gražumu, bet 
ir ypatingumu. Jos nepriklauso jokiai 
religinei įstaigai ir jose gali laidotis 
kiekvienas. Jose yra, graži koplyčia — 
Mausoleumas, kur gali laidotis kas tik 
nori. Kaip Mausoleume, taip ir visose 
kapinėse yra teikiama amžina priežiūra. 
Atskiri kapai yra gražiai papuošti ir 
bus amžinai prižiūrimi ir puošiami, ir 
už tą nieko nereikia mokėti.

Nežiūrint tokios amžinos priežiūros, 
kainos lotų ir vietos Mousoleume yra 
nepaprastai žemos. Platesnių žinių 
bus mielai suteikta pašaukus telefonu 
Mansfield 9575 ’. Kapines galima ap
žiūrėti' bile kada.

Goitrene
Goiteris yra kaklo liaukų liga, ku

ria daugiausia serga moterys. Jos tik
roji priežastis nėra tikrai žinoma. Spė
jama, kad ji paeina delei žemės ir van
dens ypatybių. Goiteris nėra lengva 
liga, o užleistas pasidaro ir labai pavo
jingas, tankiai privedantis prie ■ mirties. 
Ikišiol goiterį gydyta daugiausia opera
cijos pagelba. Tečiaus operacija yra 
sunki ir labai pavojinga, nes prieina 
prie gerklės ir svarbiųjų kaklo gyslų. 
Todėl operacijos, reikalinga vengti, ant 
kiek tai galima yra.

Goitrene Co., 3338 W. 63 St., Chi- 
cago, prieš daug metų pradėjo gamin
ti Goitrene vaistus, kurie pasirodę la
bai sėkmingi I išoriniam' gydymui- goite- 
rio ir daugelį žmonių išgydė. Kompa
nija kiekvienam sergančiam mielai su
teikę ' platesnių,-4inių<^pi«- - šią^-gydųolę 
ir liudijamus išgydytų žmonių, jei. tik 
jai parašysite laiškutį. '

Pelningas amatas
Dabar yra mašinų amžius ir dabar 

yra: labai gerai mokėti kurį nors <metalo 
darbo amatą. Tokią progą - išinokti 
gerą amatą teikia Allied Screw Machine 
Co.; kuri randasi patogioj vietoj,' .524 
W Monroe Sr. • • ■> • •

ši mokykla mokina mašinisto,, taipgi 
tool ir die making, sustatymą, taisymą 
ir nustatymą automatinių screW maši
nų ir kitų panašių amatų. Čia mo
kintis yra patogu todėl, kad mokina
ma darbo stačiai prie mašinų, be jo
kių knygų, taip kad mokinis įgija pa
tyrimą prie tikrojo darbo. Kartu be
simokinant tokį pelningą amatą galima 
ir uždarbiauti. .

Allipd Screvv Machine Co. vedėjai 
mielu noru aprodys mokyklą ir dirbtu
vę, jei į ją atsilankysite, Arbtf, ant 
pareikalavimo, bus pasiųstas katalogas. 
Mokykla tęsiasi žiemą ir vasarą, taip 
kad mokintis galite kada tik turite 
liuosesnio laiko, kurį galite Sunaudoti 
gero amato išsimokinimui — klieną ar 
vakarais. Ypač tai butų naudinga pa
daryti šiais bedarbės laikais, kad 'pri
sirengti geresniam darbui ateity.

Drexel Ice Creairt 
Co.

ši kompanija yra labai plačiai Chi- 
cagoje žinoma savo gerais produktais, 
geru patarnavimu ir teisingu biznio 
vedimu,

Susikūrė ji 1898 m., įkorporuota 
tapo 1901 m. Prasidėjo iš visai ma
žos įstaigėlės ir išaugo iki didelės dirb
tuvės ir nuolatos augančio biznio,, ku
ris dabar aptarnauja' visą miestą , ir prie- 
mieščius.

Drexel Ice Cream Co. gamina ir par
duoda ice cream, šaldytus ir pieno pro
duktus. Priima užsakymus dėl vestu
vių,- balių ir visokiausių pokilhp Jos 
dirbtuvė randasi 3000 Shields Avė. ir 
užima 22,750 ketv. pėdų. Aptarnavi
mui prekybos yra 14 trokų ir daug 
darbininkų. Viršininkais yra C. Di- 
von, prez,, A. Divon, vice-prez, ir Pe- 
ter Divon, sekr. Savo užsakymą ga
liu . telefnuotiVictory 1164 ir jis bus 
greitai ir tiksliai išpildytas.
.............  .............................. . ■■■yn n'"-...........................

SIUSKIT PER 
NOJitNAS 

RNIGUSLIETUVON
■ _ ■ • I

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Mausoleumai, Paminklai, Stovylos 
1301 W. Madison St.

-------- ------------------------------------
MIDWEST BEAUTY 

COLLEGE, Ltd.
Didžiausia ir Pilniausia 

Grožės Kolegija
$2 įmokėti, $2 į savaitę

*
Pilnai akkredituota

5 North Wabash Avė.
Kesner Bldg. 7-tas augštas.

CHICAGO, ILL.

BARTA &LEJCAR
Pirmiau buvę Barčai and Barta 

M'liolesalc ir Retail Pardavėjai
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir 
Varnišių 

4163 Archer Avė. 
Tel. LAFAYETTE 9500 

1923 Blue Island Avė. 
Tol. CANAL 4008 

3354, w. 26th St. 
Tel. ROCKWELL 1740

Be {mokėjimo 
IŠPARDAVIMAS

Nėra Extrh’ Taksų ant Visų 
MAJESTIC REFRIGERATORIŲ 

parduotų šią savaitę.
Lengvi išmokėjimai. Pilnai ga
rantuoti. i Dykai aptarnąyimas,

• Dykąi' Pristaįy.niąs. Tiktai 'Miu-
V/est ’-san^ręiyojC., < a ■* .?• ( '

i Pirmą kartą Chicagoj šio didumo visoje 
» šalyje žinomas elektri->

kinis rėfrigėfator i u s J Į Į j Į .jnll 
yra pasiūlomas už to- MIVV 
kią žemą kain^ /tiktai

Midwest Piano Stores
6136 SO., HALSTED STREET 

Tel. Normai 9431

MES GALIME UŽTIKRINTI JUMS...
VISKĄ KO JUS fcĘIKĄLĄyJAT® Iš BANKO

STIPRUMAS —Šis bankas yra kontroliuojamas Pullman Car 
K Manufacturing Corporation kuri valdo 95% pagrindinio ka
pitalo.
3% PALŪKANŲ ANT VISŲ INDĖLIŲ
ČSKTŲ SĄSKAITOS PRIVILEGIJOS—už. kuria., ima- 
mas tiek mažas atlyginimas, kokį leidžia ekonomiškas reikalų ve
dimas.
PATOGI VIETA —pusė bloko nuo Illinois Central Stoties 
ir Cottage Grove gatvėkarių. Užtektinai vietos parkinimui.

Kapitalas $300,000.00 Perviršis $150,000.00

Pullman Trust & Savings Bank
lllth Street prie South Park Avenue

Amerikiečiai ir Lie
tuvos Žemės Ūkis
Pinnesniuose straipsniuose 

jau rašiau apie pagerintų sė
klų vertę. Rašiau taip pat 
apie tai, kad Lietuvos žmo
nes nesupranta, jog pagerin
tos sėklos jiems gali atnešti 
neįmanomai didelę naudą. 
Kai kuriems gali atrodyti, jog 
prie tokių aplinkybių sunku 
kas nors nuveikti. Iš tiesų, ir 
gėriausį daiktą per prievartą 
žmogui neįduosi. Tačiau tie, 
kuriems tikrai rupi žemės 
ūkio pakėlimas, neprivalo nu
siminti. Sakoma,
nes dažnai ir savo šešėlio bi
josi.

Tačiau reikia atsiminti tą 
faktą, jog juo žmogus dau
giau supranta, tuo jo pareigos 
yra didesnės. Kultūriniai dar
bai neužsibaigia knygų skai

dymu, kalbų žinojimu bei ' li-

kad žmo

SU

$10.00 NUOLAIDOS 
už jūsų seną iedaunę imant garsų 

visoj šaly žinoma

N0RGE
$10, įmokėti 

$1*59.50 pilnai 
įdėjimui

1. Rollator Refrigera- 
cija duoda extra 
šaldinimo pajėgą.

2. 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.

/

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRS 50
M E T U 

Mes visuomet purda- 
vlnčjome tik geriau
sias kokias galima 
gauti prekes. Musų 
kainos visuomet gi 
buvo žemiausios.

Kada jus norite 
MOLTO, APYNIU, 
HOTTLING REIK* 
MENU. CORDIALS 
EXTRAKTV. PRIE
SKONIU ««■ VYN
UOGIŲ KONCENT

RATŲ, pirkite čia, kur jįjs tikrai gausite 
pilną vertę už Jusy doleri.
RASMINT BEVERAGE Co.
2400-07 Archer Avė. Tel. Victory 0647

W Malt siw;

Vii

OAKRIDGE 
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 

l’o pilna Amžina Priežiūra. 
Žemos kainos.

Jus esato kviečiami atlankyti Oakridge ir 
apžiūrėti jų nepaprastų gražumų ir įren
ginių.
Roosevelt Rood, 1/4 mylios t vakarus 

nuo Munhelm Road, Hlllside.

Tel. Mansfield 9578

........... 'Ui Į.......... ..........   -.......        r 

teraturos pažinimu. Šalies kul
tūrą galima kelti gyvulių ir 
sėklų gerinimu bei statymu 
geresnių 1 trobesių. Kultūrin
gose šalyse dedama daug pa
stangų, kad žmonęs galėtų 
lengviau ir geriau gyventi. Ir 
tai visai natūralūs dalykas. 
Sakoma, jog pasakėčiomis 
lakštutę negalima maitinti. 
Taip yra ir su žmonėmis, — 
svajonėmis jų reikalus nepa
tenkinsi. Kur žmonių ekono
minis gyvenimas yra skur
dus, ten negali būti kalbos 
apie aukštą kultūrą, ten švie
timo reikalai yra nustumti į 
šalj,

šiandien mokslas, taip sa
kant, sukulturiua ir pačią 
gamtą. Kiekvienam teko ma
tyti laukines ir ištobulintas 
rožes. ■ Laukinės rožės atrodo 
pasipūtusios ir jos toli-gražu 
nėra tokios švelnios, kaip iš
tobulintos , ir i namiej augina
mos rožės, kurios žmogui tei-

• ■ ’■ ■ '. ' ■ - ..

jog pasakėčiomis

t 1— r--------------------------------------------- ... -7. , -—     —

kia tiek daug smagumo. Gam
tininkams pasisekė ištobulin
ti ne tik rožes, bet ir įvairius 
vaisius bei gyvulių veisles.

Gamtininkai, lyg žvejai, ne
ria tinklus. Bet kuomet žvejai 
neria tinklus iš siūlų, tai 
gamtininkai iš patyrimų ir 
eksperimentų. Jie be paliovos 
pina išradimų tinklą, kuriuo 
pagauna gamtos paslaptis ir 
pritaiko jas žmonių nąudai. 
Man, tos mokslo šakos pase
kėjui, tenka garbė supažin
dinti Amerikos lietuvius su 
žemės kultūra, kaip ji yra 
praktikuojama šioj šalyj. Nė
ra abejonės, kad daugelis lie
tuvių yra pasirengę grįžti į 
savo gimtąją šalį ir ten užsi
imti žemdirbyste. Tiems ypač 
pravartu daugiaju patirti apie 
žemės ūkį. Kai dėl manęs, tai 
aš visuomet esu pasirengęs 
patarnauti tiems, kurie pagei
daus tokio patarnavimo. Mok
slo žinios visiems yra reika
lingos. Ir / juo daugiau žmo-

Lietuvą.

nes pradės domėtis jomis, tuo 
geriau.

Bet grįžkime prie žemdir
bystės. Jau pirma kalbėjau 
apie pagerintas sėklas ir kaip 
jas galima siųsti į
Turiu pasakyti, jog į Lietuvą 
butų galima iš Amerikos pa
siųsti ne tik javų sėklas, bet 
ir visokius pagerintus medu
kus. Man teko matyti Kaune 
iš Amerikos atvežtų obuolių. 
Lietuvos obuoliai pasižymi 
savo gardumu, tačiau parda
vimui-jie netinka. Kai nu
krinta jie ant žemės, tai tuoj 
ir susiploja ir ištižta. Parda
vimui tokie obuoliai netinka. 
Tik taip vadinami Antonov- 
kos obuoliai'.Lietuvojv yra iš
tvermingi ir juos galimą il- 
.giaujlaiky^. Tuo tarpu Ame
rikoj yra^bent kelios rųšys 
.obuolių, kurie galėtų gerai 
augti Lietuvoj.1 z Tie obuoliai 
greit nesugenda ir todėl jie 
tinka rinkai.

Aš esu įsitikinęs, kad Lietu
voj, ypač Dzūkijoj, galima au
ginti vynuogės. Man teko ge
rokai pasivažinėti vasaros 
metu po Dzūkijos smiltynus. 
Atrodo, kad Michigan anksty
vosios vynuogės tuose kraš
tuose smiltinuose galėtų len
gvai prinokti, o ypač ant kal
nelių, kur saulė smarkiau 
kaitina. Dzūkams tikrai 'rei
kėtų pabandyti. Jei tas mėgi
nimas pasirodytų sėkmingas, 
tai pirmieji, kurie pradės vy
nuoges auginti, tikrai pasida
rys gražaus pelno. Ligi šioj 
niekas nebandė Lietuvoj vyn
uogių auginti. Jos yra impor
tuojamos iš svetur ir labai 
brangiai pardavinėjamos.

Žemuogės, raudonosios ir 
juodosios avietės Lietuvoj 
taip pat yra brangesnes, negu 
Chicagoj. Tų uogų Lietuvos 
ūkininkai savo daržuose j pa
prastai neaugina. Daug bai
mes turi tie, kurie eina avie
čių rinkti į miškų kirtimus. 
Prieg tam tenka labai daug 
laiko praleisti uogų beieškant. 
Aviečių ir žemuogių konser
vai į Letuvą importuojama 
net iš Amerikos. Tuo tarpu 
Lietuvoj be jokio vargo, butų 
galima žemuoges ir avietes 
auginti. Jei ūkininkai tų uo- 
gu auginimui pavestų tik po 
sklypelį žemės, tai už metų- 
kitų galėtų išsivystyti kon
servų pramonė. Tuo pačių lai
ku ūkininkai turėtų neblogo 
pelno.

Amerikos lietuviai yra 
įpratę valgyti taip vadina
mus “June Peąs” — konser
vuotus žalius žirnus. Jei kam 
teko būti Wisconsino valsti
joj birželio pabaigoj, tai, be 
abejo, pastebėjo,-kaip ten fer
meriai piauna žirnius ir veža 
juos prie mašinų, kuries iš- ■ ■

renka žalius žirniukus. Tie 
žirniukai yra tuoj supilami ir 
dėžutės, ant kurių uždedama 
parašai. Žirnių virkštės yra 
sunaudojamos gyvulių paša- 
rui. ’ 49'j

Prie pienininkystės ūkio pa
kėlimo Lietuvoj žirnių augi
nimas yra būtinai reikalin
gas. Žirnių šaknys, kaip ir 
dobilų, turi gūželius, kuriuose 
randasi bakterijos. Tos bak
terijos sunaudoja iš oro nit- 
rogeną ir palieka jį žemėj. O 
nitrogenas žemės derlingumui 
yra būtinai reikalingas. Tuo 
pačiu laiku iš žalių žirnių vai
sių ūkininkai gali turėti pini- 
giškų pajamų anksti pavasarį, 
kuomet jiems pinigai ypač 
yra reikalingi. TaČau tų žir
nių auginimas yra surištas su 
pramone, — reikia fabriko, 
kur tie žirniai butų galima 
konservuoti. Dėl tos priežas
ties pavieniam ūkininkui 
pradėti žirnių kultūrą nėra 
galima.

Jeigu Lietuvoj prigytų uogų 
ir žaliųjų žirnių auginimas, 
tai ten atsirastų gera dirva 
konservų fabrikui. Tokio fab
riko įsteigimas neatsieitų la
bai brangiai. Keli amerikie
čiai, sudėję po trejetą ar ket
vertą tūkstančių dolerių, galė
tų lengvai tokį fabriką įkur
ti. O kada atsirastų uogoms 
ir žirniams rinka, tai ir ūki
ninkai pradėtų kibiau tais 
produktais verstis.

Kada per šventes gaspadinė 
ieškepa kalakutą, tai prie jo 
dar prideda ir “eranberry 
sauce” spanguolių košės. 
Spanguolių, kultūra Amerikoj 
yra labai ištobulinta. Tos uo
gos yraj geros tuo, kad jos il
gai išsilaiko. Spanguolės pa
prastai yra auginamos tokioj 
žemėj, kur jokie kiti javai ne
auga. Pelkės ir durpynai 
toms uogoms yra tinkamiausi' 
vieta. Spanguolių auginimas 
didelės priežiūros nereikalau
ja, o tuo tarpu pelno atneša 
nemažai; rWisconsin ir New 
Jersey valstijose galima užtik
ti nemažai tokių ūkių.

. Lietuvoj pelkių yra pakan
kamai, kur butų galima už
vesti spanguolių ukius. Ame
rikoj tų uogų auginimui yra 
pavesta apie šimtas tūkstan
čių akrų žemės. Butų gerai, 
kad kai kurie lietuviai, kurie 
mano grįžti Lietuvon, aplan
kytų spanguolių ukius. Sugrį
žę į tėvynę, jie galėtų ten irgi 
įsteigti tokius ukius. Tai pil
nai apsimokėtų.

šaltmėčių lašai yra vartoja
mi vaistams bei saldainiu 
skonui pagerinti. Lietuva šalt
mėčių aliejų importuoja iš ki
tų kraštų. Ttio’ tarpu Lietuvoj 
be jokio sunkumo butų gali
ma šaltmėtes auginti. Mašinos 
'aliejaus spaudimui visai ne
brangiai kainuoja. Šaltmėčių 
auginimas, gaįėtų duoti neblo
gą pelną. Indianos ir Michi
gan valstijose randasi didžiau 
si šaltmėčių ūkiai. Lietuviams 
pravartu butų nuvykti ten ir 
susipažinti su šaltmėčių augi
nimu.

Tai tiek aš norėjau šį kartą 
pasakyti, šio straipsnio vy
riausias tikslas buvo nurody
ti Amerikos lietuviams, kurie 
mano grįžti į tėvynę, tas pro
gas,, kuriomis galima pasinau
doti. Vieną dalyką ypač no
riu pabrėžti, — kiekvienas, 
kuris mano grįžti į Letuvą, 
tegul pasistengia , Amerikoj 
susipažinti su kuria nors žem
dirbystės šaka. Jei jis tai pa
darys, tai ne tik asmeniškai 
turės daug naudos, bet tuo 
pačiu laiku galės žymiai 
prisidėti ir prie Lietuvos že
mės ūkio pakėlimo.

‘ —Agronomas
D. P. PratapaSi
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(“Milwaukee Leader”) anglų kalba ir įkūrė stiprią so
cialistinę. oyganiždciją MiIWdtihėėjje, kuri tą tniėštą 
šiandie Valdd* * , t

Bergeris buvo socializmo pionierius Amerikoje. 
Pionierių darbą pilnai įvertina tik vėlesnes gentkurtės<

Apžvalga
KOMt'^ISttj “BfcNtthAS 
FRONTAS” VOklETIJOJ.

z4**

GYVUMAS BIRŽOJE

Jau bus apie savaitė laiko, kai Aniėfikos biržoje 
reiškiasi didelis gyvumas. įvairių kompanijų akcijos 
(šėrai) kyla* Per Viehą difeną rtiilionai tų akcijų perei- 
ha iš rabkų J rUnkas. Vakar WA11 gatvėje* Nėw Yorke, 
biivo parduota ir httpirkta 5,000,000 akrtijų, if finansi
ninkai sdko, kad tai buvusi gyVidiisirt diena biržoje nuo 
1929 m. prieš didįjį krachą*

Ėmė kilti kainos taip pat ir kai kurių prekių. Va
kar ypatingai pašoko medvilnės kaina.

Ar tai reiškia* kad Anierikciju jau grįžta geri laikai? 
I tai suriku duoti tikrą atsakyttią. kainų kilihias vei
kiausia turi dvi pamatines priežastis. Vifeiia, per dve
jus su puse depresijos metus ustakai” buvo nupuolę že- 
miaus tikrosios jų vertės, ir dabar prasidėjo judėjimas 
į priešingą pusę. Antra* per paskutinį pusmetį Euro
poje buvo pasklidusi nuomonė, kad Jungtinėse Valsti
jose gali kilti finansinė suirutė ir nupulti dolerio kursas. 
Todėl europiečiai stehgėsi htisikraty£i Aiherikbš pihigų 
ir Amerikos vertybės popiertį: Arrierikos kompartijų šė
rai, bondai ir doleriai buvo parduodami ir iš Amerikos 
buvo traukiama Europon auksas. Spėjama* kad euro
piečiai jau yta pardavę visas vertybes, kiek jie turėjo, 
ir daugiaus jau jie nebegali mušti žemyn Amerikos ver
tybes. Priešingai, dabar jie ima jas jau vėl pirkti.

Kad šitame spėjime gali būti tiesos, matyt iš to, kad 
pastaruoju laiku pasiliovė aukso gabenimas iš Ameri
kos į Europą. Pirrtia puolė doleris, palyginant su Eu
ropos šalių valiutomis. Keičiant, pavyzdžiui, ameriko
niškus pinigus į Lietuvos litus, Bsikia pridėti po 2 centu 
prie dolerio, norint gaUti lygiai W litų. Bet dabar do
leris jau ima atsigriebti. Palyginant su doleriu, dabar 
ėmė smukti Anglijos sterlingų ir Franci jos franko 
kursas.

Amerikos dnterio stiprėjimas ilr “stakų” kilimas 
New Yofke gali todėl reikšti, kad žemiausias punktas 
depresijoje jau yra pereitas. Sėt jeigu šitas kilimas 
yra tik laikinas ir už kiek laiko kainos biržoje vėl ims 
smukti, tai bus aišku, kad jisai* buvo tik spekuliantų 
veikimo rtezultataš.

fiALSVOTJV NUOTAIKA AULiJOJfc KfclčiAŠi

Wendnesbury apygarddje, Anglijoje, Darbo Partija 
smarkiai sumušė konservatorius* pravesdarrta 3*779 bal
sų dauguma savo kandidatą į parlamentą.

Per Visuotirius rinkimus pernai inetais toje apygar
doje bUvo lairiiėjęs konservatorių kandidatas, kuris ga
vo 25,000 balsų prieš 20,842 balsus, paduotus už dar- 
bietj. O šį kartą, užpildant pasidariusią parlamente 
vakansiją, balsavimo daviniai buvo toki: už Darbo Par
tijos kahdidatą paduota 21*977 brilšaF, Už korisei’vat'orių 
kandidatą, * kurį fėmė irt <fnacioriaiė valdžia”, — tik 
18,193 balsus.

Iš to nuomanu* kad Anglijos balsuotojai jau ima 
atsipeikėti. Kai pernai metais MacDonaldas atsimetė 
nuo Darbo Partijos ir pareiškė* jogel kraštą Fefkia gel
bėti riUo fitihrisihės kataštfrtfoš, sudatartt /“tautihę val
džią’1 iš visti partijų, tai žihoriės buVo nusigandę ii- bal
savo prieš darbiecius. Bet ta ^tautinė valdžia’* nieko 
ypatingo neatliko ir žmonės šiandie yra ja nusivylę*

“Sklokos” vadas šifri orga
ne pasakoja:

“ 'Naujojoj Gądytiėl* jat 
bUvo rašyta, kad (Vokietijoj 
komunistų) partijos vaddvy- 
bė pakeitė savo taktiką* 
starkiai eidama link bendri

*
fronto. Socialistams buvo pa
daryta kelios ęrupužlčijoš 
klausimu bęndro fronto prieš 
fašistus. Socialistų vadovybė 
atmetė bendru frutitu pasih- 
lytną, ktrb pasipiktino tiiftO'- 
trtnČiai dilimų socianstųr.;” 
Tikrtliriuje VokiėHjfbŠ fcbftidr- 

nistai ttė Čjb į)rie bėftrifb dar
bininkų fronto, bėl tik ubėtid- 
ru fronto” nirniėVfHiš dtlfnė 
akis darbihinkamsi Jie rtOškei- 
bė Ubdisį, kad komunistai tar- 
tųsi apie bendrą veikimą sti 
sbcialdefnokFntų organižOcijų 
nariais “per vadų galvas.” Ši
tuo obalsiu komunistai bandė 
suskaldyti sorirtldemukratų par
tiją, ir suprantama, kad pastai 
roji išėjo prieš tokią kbmunis- 
tų taktiką.

Tačirtiiš, nUžiUtint į šitą ko^ 
munistų ardymu taktiką, dau
gely j ė vietų eiliniai komunis
tai ėmė tartis su eiliniais šo- 
eialdembkratais dėl bendro vei
kimo. Tuomet komunistų par
tijos* lyderiai ihisigandb, kad ir 
jiems gali būti blogrti, jeigu ei
liniai nariai ims Vykinti bend
rą ftafttą “per vadų galvas*” 
ir iiėpbš 14 d. jie išleido 
raiti, drausdami viėtihėihš of^ 
gahižacijorrts arba jiį fiariariĮŠ 
be pabtijos eeiitro žinios tartU 
su šoėialdeniokratais.

Tb ne ganrt. Tartie pb.čianič 
aplirthraštyje koriiiihistų:< Vad&i 
patUiŠkė* kad komunistai tufj 
kdVOll svarbiausia prieš sbcidi- 
detotokrilliiš, nes Sociaidem^ 
kratų partija, “kaip buvo* taip 
ir tebėra Vykiausia šocialiftė 
bdržlirtžijos atrama^.

Tai ve kbks tas immumštų 
“bendras JrbiiUš?1 fatortfet Vo
kietijoje eina miriiiia darbu 
žmonių kova prieš monarchis- 
tus ir fašistus, tai komunistai 
skelbia, .kad svarbiausias prie
šas, : 
esant

kuriuo reikią kovoti, 
Socialdemokratų parti-

■ KAS VAittftjA DĖMA 
GOGI.JĄ?

MININT VICTOR4 RĖHUERJ

Šiomis dienomis slikako treji metai, kai mirė Ame
rikos socialistų vadas-, buvęs Jungtinių Valstijų. kon
gresmenas* Victor L. Berger. Jį patiko nelaimė gat
vė jė: beeinant jarti iš viešosios bibliotekos su kelioms 
knygotns po pažaste* jį mirtihai sužeidė įfatvėkariš.

Bėrgeriš buvo štaihbbs asmuo. Nrtfs jisai buvo 
ateivis (atvykęs iš Austrijos) Amerikoje, bet jisai su
prato šios šalies ekonominį santvarką geriau ir giliau, 
nėgu daųgtlma senų amerikonų. Ir jisai turėjo drąsos 
savo įMtikinihitis skelbti Viešai, betaisydamas, ai* kas 
jam pritars, ai* nė.. Per kėlėtą dešimčių infettį Jisai čia 
gynė hėpopiileHškaš šocializtfto idėjas ir fagiho dubi
ninkus organizuotis-, karo metu jisai buvo nuleistas 
20 metų į kalėjimą už tai* kad jisai sakė tiesą apie karą, 
—, tą tiesą-, kUHą šiandie pripažįsta beVeik Viši žmtinės.

Pratkikdjė BėfgėHs atfflm šfttofc tHfe dalykite: 
dart Štteiaiišhi Debšą, įsteigė šb^abštiėką dtenmtj

J tą tiesą* klirią Šiandie pr

“Vienybėje” vėl rašo ilgą 
straipsnį viėhas SLA. kohstitu- 
cijos “Aiškintojas*” kuris įrodi
nėja, kad SLA. seimai turį tei
sę rihkti ką nori iŠ dViėjų arba 
trijų kandidatų, dominuotų vi
suotinu balšAVimti į kitekviėhą 
vietą Pild. Taryboje, ir jisai 
prikaišioja “NdujiėhofriS” SUSi- 
#ėnijiittb nArilj “tottmiftitoą’’’ ir 
‘‘dėtnagdgiią’^ dėlto, kad jdše 
buvo išreikštą jmšihga W.

čia nėra reikalo kartoti ir iŠ 
haii|o najgri'rtėti tuos SLA. kbft- 
štilitoij'oš piMgrifrtš, kiiriiioš 
kalbama apie Pilei Tarybos no
minacijas ir rinkimus, nes apie 
tai jau buvo tašyta d'Aug. Bet 
Čia mes pastatysime tarti ^Vie
nybės” , bendradarbiui tik -dve
jetą, klausimų,

i. -Jisair tvirtina, kad ŠlA. 
nariai yisuotinu balsavimu no
minuoja po to arbft tris kandi- 
datus j kiekvieną vietą (Pildo
moje Taryboje, o iš tų kandi
datų šėimas jau reftka Pildo
mą Tarybą. W 
SBfo. kaŽ

pirmam balsavime daugiausia 
balsų. Ar tas antras balsavi- 

tuti įtokią ftrttfe musoną, 
ar nė? .

Jeigu antras balshVImrts turį 
reikšmę* « tiktai au 
am tadmui į fetėk-

t«Bš taMittatuii atalyti 
sBiftiė if ttž jaus Vilus balsttto- 
ti, ftėi-tt Ąt-ftStHČė. U dfieh ftr- 
bb IHjii gMti “4jhF

Mn*”: gali iifc 
o tte da atfea

2. Portas “SLA. Ni-ys” sako! 
jogei SLAk ItbnstitUcija reika
lauja, kad seimas rinktų Pild-. 
Tarybą, d 116 tttetfrtiį. Jisai 
randa šitokią konstitucijos 
“prasmę” tame konstitucijos te
kste, kuris tapo priimtas 1913 
metų sėinie, ir įėjo į galią sau*' 
šio mėnesį 1919 m.

TačiaUS 1929 m* Stisivieniji* 
mas išleido knygelę “S. L. A* 
Organizatorius,” kurią parašė 
buvęs tilo laiku SLA. sekreto
rius, A. B* Strimaitis; Tos kny
gelės pradžioje atspausdinta it 
Apšvietos kofriisijUš narių paA 
reiškimai! ©h A; Ziittunto, P. 
Norkaus* ir trečiu nario-, kurio 
pavardė* niatyt* pėf klAidį 
praleista* AfrŠvietos komisijos 
nariai įiėFŽitiFėjo “S. L. A. Or
ganizatoriaus” f-ankraštj ir jį 
užgyrė, kaipo tinkainą ir tei
singai išdėštantį ŠLA. tikslui 
bei tvarką. ŠŲ VU akrobatą Dr. 
Zimontas užbaigė tokiais žo
džiais:

‘‘Kaipo t?LA. narys, aš išJ 
reiškiu savo nuoširdų dėkin
gumą ponui A. B; Strimai
čiui už suteikimą šio veikA- 
lo-”
Kitas Apšvietus KoUrisijo$ 

narys, p. Norktiš, giria tą kny
gelę šitokiais žodžiais:

“Išėjus šiai* knygeliai rei
kią, tikėtis, kad iŠ vienos pu- 
Sėš žinodami SLA. organiza
toriai kaip * ’taikia irrttis iiž 
darbo, pritrauks į ŠLA. dau
gybę harių, U iš kitos rtUsėš 
biis ŠLA; pavyįdihga tvarką, 
nes kiekvienas' SLA. darbi
ninkas žinUs savo darbo vie
tą ir užduotis oVghriiždčĮjd 
je.”
Trečias narys, kurio vardas 

rtėpaditotaš, parašė taip:
“Aš pritariu aukščiau pa

sirašančių SLA. Apšvietus 
Komisijos narių nuomonei 
kaslink šios knygelės.”
Vadinasi, ta khygelė buW 

ne tik SLA. sekretoriaus pa
gaminta ir SLA. spaustuvejfe 
išleista, bet ir užgirta Apsvil
tos Komisijos. Ką šis oficiafife 
leidinys sako apie visuotinas 
balsavimrtS if .Pild* Tarybofe 
rinkimus Susivienijime? “S. A* 
As OUgAnizllW»ąš^ 107-ato 
ptisl. randame takius žbdžitisi 

■’ 1 ii .*• • • r /
“Svarbiausiai iki šiam Irti- 

to ntojtoa Vištoms 
BSlsaviinas itomirtavimui ir 
tohinMi toilį t Ją

SeiMmMI Sei- 
mai užtvirtina*”
"taigi ms aateif aatofe pa- 

feiatoi p. ‘■‘SLĄ; Nariu” : A» 
w SU. patalo' 
OifflR toe Varyferts

Klfefe mtanS žirtrtma,7 jišij 
rttettaomet nebuvo a*Stfukt«i; ii' 
J>aF W tfetiį ttl VrtrŠirttt nuo K 
fetfkot kfti dftbartiif SLA. 
aYitaetjAi«jc.| toife fttom »ii 
Vim atetHkimL fltl PlttSbuf. 
ga<y ‘srite, «' itom 
HJ&UlHlnęs kato^lto 'Įsitiki

'Vietai-' tatoto- ’’ ; ' .
■ .< • ; ' ,, ! ip ų,

Totįel .SLA. nąrįus mulkiną ir

Mūsiškiai jjuodmarškiniai 
rėksniai šitalš dviem žodžiais 
kaip vaikus baubais, užsigeidė 
savo pakaliRlį širtfiš jaudin
ti. Kas ne su Smetona, tas 
uįįėtiivybes priešas,” ir, žino
ma, Grigaitis čiortais kalčiaU- 
sias, mm jisai intvė gure&his 
lietuvis patriblaŠ dar tuose 
laikuose, kai dabartiniai fa
šistukai Liėtttvos balose tiktai 
raHės hitištl tegalėjo ir tiek 
apie lietuvybę težinojo* kiek 
jteniš Rotuos agentai bažriy- 
čidse pasakydavo^..

itet galų gale kas toji lietu
vybė? Ar lai tiktai juodos di
ktatūros garbihihias ir sanda- 

rifešihaif 0 kas dirba 
lietuvių laisvinimui, af ne de
nis lietuvis patriotas? Kas dir
ba lietuvių paliuosaVintui iš 
hotilOS vergijos, ar ile gfcfrtš 
lietuvis patriotas? Kas, jei ne 
socialistai, pirmieji pradėjo 
lietuvius žadinti iš miegu ir 
skatinti raginti f kovą Už lais
vę, už Liėluvos nepriklauso
mybę?

jSinUrtm-, mūsiškiai jUodmdf- 
Į^iHitį liufflėgdžiotojai norėltlf 
kad mes visi Smetoną gaV- 
hintUirib ir SLA. vadovybę 
jiemS atiduotume,— kad jie 
mUsrt sudėtais pinigais pas
kui galėtų mUs tamsinti;..

bėkite, rėkite, jus ubagai 
dvasioje — nies laisves my
lėtojai dabar dar aiškiaus jū
sų ndrilš pamatėme. Mes da
bar dar geriaus jdšų tižpid- 
čias įvertiname, ir inokesifitė 
savo teises apsaugoti. — Mat.

stipriai traukiant durnus į 
žmdgdka. kūną patenki! dau- 
glad kehkŠitiifiigų dalktybių, 
įtarių, iš lėtu ttadfciafit du
rnus, didelis kiekis tų nuodų 
šu durnais išrukstd į orą, dar 
ftCštthpeję palėkti į kūną, ir be 
to; lėtas rkkytnrts yra mažiau 
kenksmingas.

Labai kenkia rūkymas vaik
ščiojant, ypač greit einant ar
ba lipant į kalną. Tadu žmo
gus stipriau ir giliati alsuoja, 
daugiau traukia į plaučius oro, 
o RrtMu su oi*u į plaučius pa
tunka iš durnų daugiau nuodų. 
Mažiau kenkia rūkymas tada, 
kada rūkomi stori papirosai, 
nes storesnis sluoksnis tabako 
daugiau sulaiko- iš degančio 
tabako illiodų (jie lieka taba
ke,) be to* papirosas lėčiau de
ga, ir iš jo mažiau patenka į 
kūną karštų durnų, o su jais— 
nuodų, kurių dalis spėja išsi
blaškyti ttffe. Kut kas labiau 
kenkia rūkyti drėgnas tabakas, 
riėS iš tokio tabako žinoguft 
daugiau sutraukia į sftVfe niko
tino ir kitų kėttkšntirtgų daik- 
tybių. N.

Kiek kur žydų
š. AiftCrikOš S. Valstybėse 

gytenė 4,381 *241 žydų; Vaka
rų Europoje 1 <616,107, Š. Eu
ropoje 507*583, šiaurės Afri
koje — 418,550, Pietų Afrikoj 
—124,059, Pietų Amerikoje — 
241,874, Sirijoje ir Palestinoje 
312,505, likusioje Azijoje — 
358*850. baugiausia žydų A- 
liiėrikojė, paskiau Lenkijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Rumuni
joje, Vokietijoje, Vengruose*
Čekbslovakuose* Anglijoje ir 
tt. . Mažiausia Ispanijoje
0*02%. Tankiausiai žydų ap- 
gyvferita Palestina — 17%, to- 
Ifdd LUfikija 10%, Lietuva, — 
7*6%, Vengrija 
po —5,5 
Graikija -

Kraštai,
yra toli nužengusi, kaip Pran
cūzija ir Vokietija* tikrų žy
dų turi mažiau negu po 1%. 
Kas ketvirtas New Yorko gy
ventojas — žydas. Jiį ten pri
sirinku 1*765,000. Varšuvoje 
jų Maskvoje — 140,-
(«M>.

ir Rumunija 
, Latvija — 5%* 
1*7%.
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V&i&li:
nes Mirift, Jto ilgo; Relių va* 
landų sunkaus miego atrodė 

(daug gerinti ir btrvo daug lin- 
ksmčŠHė, Mtegrt pėf fcėlfds pas
kutines dienas. Saulei nusi
leidžiant, kaip ir visuomet, 
Van Helsingas ją užliipnoii- 

Ižuodavo; Laivas tebebuvo kuf

ĮVAIRENYBĖS
Kiek ketikia t-akjrntriš

Itakyihais ttiri k'erikfi žiiio-lnors Juodojoj juroje. Grafaš 
gui jau vien dėl lo, kad taba- skubėjo prie tikslo. Tikiu*
ke yra tam tikHį Mhodų, bu- kad tuo pačiu laiku jis skuba 
Venį* nikotiriO. Nikotinas šmar- pvažutin! 
kiai veikia žniogauš liėrvtte.Į , 
Kad rtikotihaš yr& nUodai ir Spalių 26 d. — Praėjo da 
kad jis smarkiai veikia žhiO-Į v.^en? J”ena \r V1S . aEJle .un" 
gaus kttrią, malyli iš to, kad mc j°rių,žl!!llį apie.A c?ne"t 
nepratęs rūkyti žmogtift tUbjĮ^ata^^’ Laivai jėu turėtų 
mm jo svaigsta, lyg apMauo-pniti
dija: ima gaiva svaigti* seilės Xį’a alVmoje juroje, lebeįilau- 
begti, širdis smarkiai plakti, Į^*a w Į)onios ar"
nesilpsta, šaltas prakaitas išdkėriėnėš Fripifotiškaš FapUH&a 
pila. Tik daug rūkydamas pį ry* 4&Į ' i '2
žmogus apsipranta, pagaliau*I daiktas, kad laivas kuf* 
Visai įpranta it net negali nir-|no*? dpMMojęš pluduriuoja, 

‘stoti rUkęš. |IaU*ia išsiskirstant?
Žmogus* urnai surukęs 101 ktfrie^ garlaiviai įplaukę 

papirosų,. įtraukia į sdVO kurtį Į UOStUn* vakar Vakrtte pranešę, 
12-20 įniligtamų nikotino, ši-|krtri miglų juostus būvu nusi
teks kifekiš Hikotiho riėptatiišl tęsusius į pfetus ir i ŠiaOrį 
rUkyti pttšėtindi apnuodija*Inuo vnnms. Bet turime budė- 
Nustojhs rtikytl rtlkutinąs Višiš- rL laiVds ^li atplaukti 
kai žhidgatiS kuhė išnyksta tiųpi^die bėt ktlHUo laiku.
pėr 12 valandų. Spalių 27 d., pu pietų —La-

Nikotinas padidirtd ktaųjb keista; dar negavome ži- 
špaUdimų, pagreitina širdieš nįų apĮe “Carienę Katariną”. 
plakimą. Bęt taip būna tik iš pbhia harkeHurit vakar Va- 
ptadžių* PrrtėjUs kiek laiko* kare ir šįryt, kaip paprastai, 
muju spaudimas it širdie prftnvšė gfirdirtti uvilnių uži- 
plakiriiaš šušilpnėja, ir višašlm<b “šniokštimą”, nors ji pri- 
žhmgtfš tupftttel sUšiiimčja* Hė*|durė, kad Mirtys buvo labai 
tenka pusėtinai j’Šgų- silpnos?’ Trifegrathuk iš Loit- 

Dabar jau patirta, kad daugjdono per visą laiką skambėjo 
rūkęs žrtibgus hustoja apėt^jvi'ehdddi: “jtfkių žinių?’ Vah 
šUgadiria maišto virškiniTną* Helsirtgas yra labai susirupi- 
gauna svaigulį. Ypač stipriai nęs įr dafedr ką tik mdn pa
rūkymas veikia nervus. Bund sakėk kad nujaučia, jog Gra- 
rttšitikfmij* kad rittU rtikymdjfas sprūsta mums iš rankų: 
Žmdgrtš ima mębėalškirti kdij^ikšiningai pridūrė:

Hdi ffeikiM rukyriiaš lyt hę sis-|no^» tetėfgWš. Sielos ir atsimi- 

jvainbmiA ligoiins. Atsitinka, vaM j^esirenaiįs ■ paptMyti jb 
Irt bet

tarpti ySitų. NlkolmaI lajku Ęarkelis .-jo . kan|i| 
batl «■ Vaft Mblsih^s užčiaii- ;ll^i t ,“}1'*“ c J 4 L, j man lupas persergiančiti 

bejegiSkumą. Lestu Ai vakar Mina uAiinn.i-Hždvi, ffiSgifišiine pHvereli J 

silkina ŠMiės veiktu iL nei ka,Mti P^iau.
Visą org^Hi^mų. Toks rūkymo: r Spalių 28 d. — Tėtegtatart 
susiIprdąitėk organizmas ligofc nuo ' Butus Sirtith, ’ tbndonė, 
inetii MlfhJatt pajėgia ftlsispir- lorttei Ahglijdš

< ? G u konąidater Varnęjer • . • • į
hrtkymtš to tefeiau kėhkią ‘T^nėtema* ? .kad “GurtenS 

tada* kada tabakas biių< >ttp-| Kalariha**, šiandien pirmą 
rife (tdiri Ougiiu riikęund)r| valąndą. pasiekė (Salatzą?* 

br. Seaardo dienynas.
Spalių 28 d. htė-

t £.

drėgnas arba jęai greit rusintdrėgnas arba kai greit rūkant 
būna karšti durnai. Labiausiai , 
kerikia tada,, kai greit ir 
j»ftKrtife8s mįifiž. GMt

be'!
1$ I jo ši telegrama* prtmešenti

« 68;

kad “Caricnė Katarina” nu
plaukė į Galatzą* nei vienaš 
musų nenustebo liek, kiek to
kiose aplinkybėse buvo gali
ma tikėlis. Tiesa pasakius, 
nurs nujautėme, bet neturėjo
me nei mažiausio suprathno, 
iš kur, kaip ir kuomet smu- 
bis ateis*, visi gerai supratome, 
kad kas nors keisto turės 
įvykti. “Earienės Katarinos” 
susivėlinimas atvykti į Varną 
davė progos mums visiems 
nujausti, kad viskas nepasi- 
baigš, taip* kaip tikėjomės; 
BHvUiMfe pfiVefsti laitkti ir su
žinoti kur toji permaina įvyks. 
Vieųuk, kaip nekalbėsime, te
legrama buvo didelis smūgis 
ir Visi šiiiatkiai susirūpinome. 
Aš irianau, kad tai žmogaus 
prigimties apsireiškimas. Mes 
likiiiie, kad dalykai pasibaigs 
taip, kaip jie turėtų pasibaig
ti, o ne taip, kaip mes žino
me, jie greičiausiai pasibaigs. 
Trarfsėėntfehtaiizinaš yta švy
turys angelams, bet tik litra
žas žmogui. Tai buvo keis
tas dalykų fefgbs išsivystymas 
ir bevėtk kiekVtoriaš kitaip 
reagavo. Van Helsingas sto
vėjo Vandai, pridėjęs ranką 
prie 
mas Visagaliui;
nei žodžio ir po kelių minučių 
susivaldė, tvirtas* ptaryžimo 
pilnas. Lordas Godalmingas 
labai Išbalo ir sėdėjo Slinkiai 
alSUotkiinas. Aš pats blivaik 
pusiau ajisvaigintaš ir pusi a d 
blankiomis* pusiau nustebu
siomis akimis Žiurėjau tai į 
vieną, tai į kitą. Kvintas Mor
ris skabiais rdnkų judesiais, 
nerviškai suveržė diržą; senai
siais taikais, toks jo judesys 
reikšdavo “į darbą”. Ponia 
Harkerienė pabalo kaip šmė
kla, o raudonoji žaizda kakto
je degte degė. Nuolankiai 
sudėjusi rankas sužiuro aki
mis į dangų ir pradėjo šnabž
dėti maldos žodžius. Marke
ris nusišypsojo, nusišypsojo 
karčiai, niūriai. Jo Šypsena 
būvo žmogaus^ ktiris visai bu
stojo vilties; bei tuo pačiu tai
kli jo judesiai kitaip kalbėjo. 
Jo bunka ihstinktyviškai pra
dėto ieškoti didžiulio Kukri 
peilio rankenos ir ją sarėdusi 
ten pasiliko.

traukinys j G;
sė Van HelsingaŠ, atsikreip
damas į mus grupę*
\ m6:3K) rytoj rytą f’ Visi nii- 
slebume, ries atsakymas atėjo 
iŠ pbfttos Minus lupų-.

kur-gi tamsta žinai?” 
pakratė Artam.

(Bus daugiau)

yg protestuoda- „ 
bet neištarė ,

na sekantis 
tŽt»h įišklau-



Antradienis, Rugp. O, 1932 tit t

CHICAGOS 
ŽINIOS

Bain mokėjęs pinigus 
kai kuriems ir po ban

kų užsidarymo

susidūrė su mašina, ku^ių ope
ravo John Bortkevvicz, 4606 So, 
Mozart st.

Nupygina kelionę gelž- 
keliais olimpiados 

žaismėms
Olimpiados dalyviai Los Au

geles, Kalifornijoj, grįždami na
mo sustos Chicagoj. Ir čią, Ka
reivių Aikštėj, jie išpildys tam 
tikrą programą atletikoj. Chi
cagoj jie pasirodys rugpiučio 18 
d. Kad sutraukti daugiau pub
likos į Chicagą šiam įvykiui, 
tai gelžkeliai nupigins bilietus 
tiems, kurie važiuos tų žaismių 
pažiūrėti. Bilietų kainos 
nupigintos per 200 mylių 
Chicagos.

Pirmadienį valstybės gynėjo 
padėjėjas Ra be? kląųsipėjo se
nį Bain’ą, ar jis mokėjęs kai 
kam abligacijąs po to, kąi 12 
vadovautų jo bankų užsidarė? 
Bąin atsakė, kad jįs išmokėjęs 
tnlam James Peters $8,000, o 
Chasę Nątinąl bąnfcuį Nęw 
Yorke $4,000. Balno pati, pa-, 
sirodė, buvo atsidariusi priva į 
tj baksą Halsted State banke 
jau po to, kai jo, Baino, ban
kai buvo u^aidąrę;

John Bęrtketyicz, 20 motų, 
4606 So. Mozart st., skaudžiai 
nukentėjo. automobilio nelaimėj. 
Užgauta akis ir dešine ranka. 
Nelaimė atsitiko prie 47 gatves 
ir Kedzie avė.

Mary Budy, 86 metą, 2511 
We*t 48 Street, tapę skaudžią! 
ąumųštą prie narpų 4422 So. 
Artesian avenue. Nugabenta j 
kauntės ligoninę.

bus 
nuo

Žuvo du ugnėgesiai gai
srą gesindami

Sekmadienį kilo gaisras Her
mano sandėly pjrie Branch ir 
Cherry gatvių, pu ugnėgesiu 
tapo užmuštu gesinant gaisrą, o 
kiti du sunkiai sužeistu. Su
griuvo gesinamo trobesio siena.

šeši asmens, gyvbnsieji May- 
wood viešbuty, Wąukegane, 
žuvo, kai tame trobesy kito 
gaisras. Nelaimė juos ištiko 
anksti sekmadienio rytą, žuvu
siųjų tarpe yra Frank Marku

Artistu paroda Grant 
Parke

"n
Kai kurie Cluęągos artistui 

įsitaisė Grant Parke kaip ir ko
kią rinką savo kūrintoms par 
davinėti. Jie pąrduoda pavei
kslus nupigintomis kainomis — 
po 10 centų ir brun^tou. Tik 
sekmadienį tapo parduota 249 
paveikslų.

Įdomu tąi, kad jie parduoda 
savo kurinius ne tik už pinigus, 
bet ir už kumpius, už drub.U 
žius arba kitką, kas turi 
tiškos gyvenimui vertės.

Helen Ražaitis, 18 metų, 3610 
So. Wallaęe st., buvo išgabenta 
į kauntės ligoninę. Nuvežta ten 
tuoj mirė.

John Pucklis, 29 metų, 8401 
So. Fisk st., rasta apdaužytas 
Aūbųrn gatvėj, tarp 81 iy 82 
sts. Užgauta galvą. Reikėjo 
penki stiČiai jsęgti.

prak

•Charles Okas, 919 Wcst 85 
Street, pateko po automobilių. 
Nelaimė atsitiko prie 35, gatvės 
ir Aųbųrn ąve. Užgauta kairė 
koja per kelią. Nugabentas St.j 
Paul ligoninėn.

Ištraukta lavonas 
upės

iš

Iš upės prie Belmont avenue 
tilto ištraukta lavonas kokių 50 
metų amžiaus vyro. Paskenduo
lio rankos buvo suraišiotos au
dinio juostomis ir dar surištos 
virye. Atrodo, kad lavonas yra 
išbuvęs vandepy ne mažiau, 
kaip mėnesį laiko.

New York© opera 
casni

Chi- Roseland ,

Manhattan opęros direkto
rius Alfredo Salmagi paskelbė, 
kad jis duosiąs operą “Aida” 
Chicagoj, Karęivįų Aikštėj, rug
pjūčio 28 dieną, o “JI frova- 
tore” rugpjūčio 81 d.

Raliai planuoja ekskur
siją aeroplanais

Pranešama, kad gen. Italo 
Balbo organizuoja ekskursiją į 
Chicagos parodą aeroplanais. 
.Jisai mano atlydėti 24 orlaivių 
grupę.

Prašu pagelhos

Falšyvi ^in\ya.{; svetainės

ŠIMKIENĖ
Dragūnaitė) 

šiuo pasauliu

BARBORA 
(po tėvais 

Persiskyrė su 
rugpiučio 7 dieną. 5 valandą va
kare 1932 m., sulaukus apie 7 3 
metų amžiaus. gimus Lietuvoj. 
Tauragės apskr.. Teilėn ų parap., 
Brokuviuų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime vy- 

tą Aleksandrą. 3 sūnūs — Juo
zapą ir marčią Marijoną, Pran
ciškų ir marčią Florencę it An
taną. sesęts ęhriįtcŪ Marijoną Va- 
lunčiunienę įr gimjųes.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avė.

Visi a. a. Barboros Šimkienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuvės įvyks ketvitradieny, 
rugpiučio I 1 dieną. 8 vai. iŠ ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio' parapi
jos bažnyčią, kurioje acsibuš ge
dulingos 
sielą. O iŠ 
Kazimiero

Nuliūdę
V yrąs, Sunai, Marčios 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
A. Masalskis, icl. Boulevard

Howard K. Tpwpr, perejėtinis 
veteranų buveines prie pęarson 
gatvės, išlaido atsišąuKUųą j 
chciagiečius. Jisai prą^o 200 
veteranų, kurie yra kalbamo j 
kempėj, maisto ir kitokių reik
menų. O ypatingai jisai prašo 
jiems dąrbo. Nors Wardo kom
panija teikia veteranams po 100 
bakanų duonos* o kiti asmens ir 
įstaigos irgi pagelbsti, bet toli 
grąžų tokios pagelbės neišten
ka.

Ąųkas gailina siųski adresu 17 
West Pearson Street.
———-—r.t. — ... ..1

SMULKIOS ŽINIOS
Auto nelaimėj nukentęjo 

Aleksas Gerkųs, 29 metų, 5012 
So. Damen avė. Užgauta sun
kiai kairėj! ranka. Jo mašir>

veik visuomet išnuomuota ir 
sunku kurtais ją gauti.

O lietuviams ši svetaine yra 
parankiausia. Todėl, kurię 
manote atęįnantį sezoną tu
rėti kokių parengimų, pasi- 
skubinkit paimti svetainę, 
kad valiau neprisieitų eiti pas 
kitataučius ir brangiau mo
kėti.

mainyti, jis priėjo prie telefo
no. Ir kaip matai pribuvo 
buržuazijos tarnai. Pagriebė 
jie žmogelį, kaip nelabasis; 
dūšių — ir į daboklę!
. Iškratė jį, rado apie $70 ge
rų pinigų^ o čevęrytcuos.e dvi 
dešimkes “home ferew” išdir- 
bystęs.. ;

Reikėjo surasti ir patį fab
rikantų. Agentai saugojo rose- 
įąndiecio namų kelias dienas,į 
iki fabrikantas atvažiavo pų-;_____
siimti gerų pinigų ir atvežti |goninęje.M Trečiadienį, rugpiu- 
(laugiau bjogų. Agentai iškra-bįjo 10 d., turės sunkių opera- 
tė visų automobilį. Rodosi, cijų, Giminės ir draugai ma- 
pieko įtartino uęradp. Bet ka-hongkite * 
da nuipove ašių dangčius kuUntės ligoninėje, 
(hup caps), tai pęmątė, kad |ova 32, Lankymo laikas ant- 
jie buvo pilni prilioduoti de- padienį, ketvirtadienį ir sek- 
šimkių. Taip nabagai lietu-;Im^dicnį nuo 2 iki 3 valandos; 
viai ir pateko į bosų valdžios vakarais tomis pačiomis dic- 
rankas. Nespėjo ne pagiedoti notwis nuo 7 iki 8 valandos. 
“Komunizmas Jai gyvuoja!” —Senas Antanas. •

Patariu visiems saugotis ne-1 
tikrų dešimkių, nes nors fab- ~~ 
rikantai daugiau jų nebęplati-j 
na, bet tokių dešimkių yra j 
jau išplatinta, tai jos 
patekti į neatsargaus 
rankas.

—o—

—o—
Romualdas Dobrovolskis 

randasi pavieto (kauntės) li-

jį aplankyti Cook 
, ward 44,

PRO B AK
piliečio

turtingi 
randasi

o

sutelkia 
barzdaskutyklos 
■m komfortą ' 
U skutimus 
H namie

Lietuviai Gydytojai .

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utaminkau. Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Westem Ąo.

Phone Hemiock 7828 
Panedėliais, Seredomis it Pėtnyčio J* 

1821 So. Halsted Street

šiomis dicnoiųis tūlas Įietų-į 
vis rosęląndietią, kur tai pik
nike sųsipąžino sų kitu lietu
viu. Na,, toks tokį pažino ir,; 
kaip sakoma, ant alaus pava
dino.

Well, antrasis lietuvis duo
da pirmajam apie $10,0 de
šimkėmis išmainyti. Tai Įmvp 
falšyvos dešimkes, taip sa
kant, ‘Hioiue brew”. Bet musų 
r<wląudiėtis pasilakamijo, 
nes pęlilas turėjo eiti fifty- 
fifty. Na, ip leidžiasi jis per 
biznierius mainydamas de
šimkes. t

Ir matyti, kad tūlą laiką 
jam biznis sekėsi, ba jau bu-! 
vo išmainęs apie $M Akį 
(oks turi vieną kartą
suklupti. Ir štai musų lietuvis 
atėjo pas ^napatj, išmainė; 
vieną dešimkę ir išėjo, liet p- 
špapstis pasižiurėjo, kad pi
nigai namie dirbti, jis pranešė 
policijai, šį gi pašaukė fede- 
ra<ius agentus.

FedęrMiai agentai, atvažia
vę pas lietuvį, iškrutė visą 

bet nieko nerodo, Jie 
paliepė daboti — gal iiejuvia 
ateis dar kitų dešimkę mainy
ti, Taįp ir atsitiko. Lietuvis, 
atėjęs* užpirko gerti ir pada
vė $1Q. š^ap^is gį pasižiurėjo 
į savo kišenę ir sako, kąd ne- 
turjs pakankamai grąžoj Ji
sai pasisakė eisiąs pas kaimy
nus išmainyti. Taėiau* ažuot

Roselandiečįai yra 
svetainėmis, čia jų 
gan daug įvairiais payadiųi-1 
mais. Bet tu? buį nėra vįsoj 
apięlinkęj taip gražiai įreng
tos ir švarios, kaip A. Balčiu-J 
no vadįnąnią S.trumil Hali.

Tiesa, seniau prie kitų sa-1 
vįninkų ji buvo pusėtinai ap
leista. Bet p. Balčiūnas nesi-] 
gaili pinigų, nė triūso ir išde ' 
koravo svetainę ] 
visame Roselaųda. T«d ir pa-1 
sekas turi gevas. Svetainė.

Al....! . H1. 1.1 į.;.....■'» -- Į

Pęter Oonrad
Fotografuoju jurų „na-; 

IĄU94C ąrba ątudijoj 
OOasa S, Halsted Št.

■' (Jan^u Stuęt) ___
Res. >30 W. 62nd St. 1^6 W. 46th St.|W^jj 
Td. Eng|ewood 5840 | 

3ZS53 s48SXSKSS33!EESB
GrąboriąĮ
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S, M. SKUBĄS
so ir isde-ii :
s oi i isc le grauorius ir balsamuotojas 
puikiausia Dideli ir graži koplyčia dykai

718 W„ 18 St.
Tek Roosevelt 7532

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai 

į| Boulevąrčį 52Q3 

, ’ BouĮevard 8415

Lachavicn ir Sūnūs
LIETUVIS GRĄBORIUS

Patarnaują tofctuvėse kupgiąiaųiiaJ Cice^p 3724 
Reikale meldžiamą ątsiŠaukti, o U.UI8 

darbu įusfct užganldtati.
TeL Rpo^sk &H5 ąd* 2516

132^ So. 49th Ct

I“—rr—r

TdefoJMi Yąt4« HM
2314 W. Chieago |gtjaa|ey |>
1139 S. Cvurt, Cicero, Ui. į Graborius ir

< J Balzamuotojas

J, F. KADŽIUS j

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 tąvo ofhe pacįnuiaą, išiipututlai 
blauzdų gyslas.

idos nuo 1 iki 4 u nuo 7 iki 9 v. 
N«dėltomis nuo 10. iki 12.
3343 Soath Halsted Street 

Td. Bonkvatd 1401

Hemiock 8151

- ---------------- ------------------------------------------ vi

DR. A J. KARALIUSv
Gydytojais ir Chirurgas 
3147 So, Halsted Street s

Td. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vaL dienos b į —
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

DR.MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų L. 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- :r 
nūdieniais nuo 10 iki 12*

3421 So. Halsted St L.
Phone Boulevard 8483 “

Į P

A. L Davidonis, M.D.1 
4910 So, Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

auo 9 iki U valandai ryte: - 
nuo 6 iki 8 valandai vakare ] 

apart ioentadienio ir ketoirtadbnio

Phone Canal 6122

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

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

Telefoną* Republk 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH
7S6 W. 35th St 

(Cor. of 35th V Halsted Sts) 
Ofisų valandos nuo 1-3# nuo 6:30-8:30 

Nedėldieaiais pagal sutarti

Qfįw ir Rez. T«l. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St

(Cor. of 3Jtb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedėMieuiais pagal sutarti

Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Motetų y Vaiką Ligą 

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

ninkaiš ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Agentu

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

iki 12 dieną.
' Tdeęboųai dieną ir naktį Yirgiaia 0036

Rez. 6600 South Artesian Aveniu. 
Phone Prospęct 6.659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZAl^ATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO, ILL. *

A. MONTVID, M. D.
Vest Tvwn State Bank Bldg. 

| 2400 W. Madyon St.
Vąl.: 1 ikį 1 ąo pietty 6 iki 8 vak. 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAI IR ^CHIRURGAS 

4645 S.° Ashland Avė., 
OfiHO valandos nuo 0 iki 4 h nuo 0 iki 

8 vhl. Vak. NedCUonifs pagal sutarti 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

: A. K. Rutkauskas, M. D.
, 4442 South Western Avenue

Teį. Lafayęttc 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

1 kampas 67tb ir Artesian Avė.
Telefoną* Groveįiill 1595

' Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredPms po pietų ir 

nedčlioms pagal susitarimą

5 DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Vąląndos: noo 9 ryto Iki 9 vakaro, 
nedėliotai* pagal sutartį. 
4847 Vest 14th Street, 

CICERO, ILU
b X-Ray.—Phone Cicero 1260

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyrfs gydytojas, diicargM 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligaa vy- 

j. moteto ir vaiką pagal suojaosšua 
ictodus X-Ray ir kitokius tlękUos 
netaisai.

Ofisas ir Laboratorijas 
025 W. 18th St., netoli Morgan 

Valandos! noo 10-—12 psetg U 
nuo 6 iki 7:3Q vaL vakaro 

TeL Cinai 3110 
Rezidencijot telefonai

Hyde Vark 6755 «r Central 7464

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moterišku. Vyriškų ir Vaikų Efl 

OFISO VALANDOS!
io 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 ild 4 
L po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v*L 
karo, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼, Jieng. 

Phone Midūray 2880
" ... . f'V't.'’) 1 —— ——————

Telefonas Yarda 0994

Dr, MAURO KAHN
4631 South Ashland Aoenaa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi* 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tetephone Piaza 3200 -» *

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31sc Street

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deafbęrg Stu Room 1113 

Telefonai Centtąl 4411 
Valandos: nuo 9 tyro iki 4 po pistų 

Gyvenimo visu 
3323 Šotah Halsted Street 

Tc>. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vąt bkkvįjmą 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leąvitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tf

S’Xv“ 38® W» **-
LMdpwvėse patapiau- ___________QfflęAQQ> U-L*_______
įA gvi.au U ®i^5į ___ _ _ _ .
ntiklaiijuiu BouJevard 41

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lįai-. 
dųtuvęse įr kokiam^ rei

kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus tų- 
ėel* k«4 neturime U- 
laiėų plaukymui 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHKAGO, UX,

LietavSs Akušerės

pxiklaqęau prie gra
bų ifcįųby^ii

668 Rt«J

T4 ęąnąl 6.U4 
SKYRIUS: 

F 3238 S. Hataed Sd
Tek Victory 4086 

r. r;r;. " Į-w;m 1.1'%1'ran jį!'.“l .’ WŲW* 'H" ;W 1TB-

į ŠV.

grab.
4139

pamaldos už velionio 
ten bus nulydėta 
kapines, 
liekame.

HELEN KAZAITYTĖ
Persiskyrė su - šiuo pasauliu 

rugpiučio 7 dieną. 4:30 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Harrisburg. III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Juzefiną. tėvą Joną, se
serį Marijoną. dėdę Pranciškų 
Kazaitį, pusseserę Mary Kazaitis. 
pusbrolį Joseph Kadaitis. dėdę 
Jokūbą Viržintą. dėdyną Petro
nėlę Viržintienę. pusseserę Ber- 
nice ir Mary Viržintaites. pus
brolius Jacob ir Jo^eęfe Viržintus 
ir gimines

Kūnas bus išvežtas šiandie va
kare. rugpiučio 9 d.. West Frank- 
fort, III., kur bus pašarvotas na
muose 702 S. Logan St.

Laidotuvės bus pėtnyčioj. rug
piučio 12 d.. 2 vai. po piet iš 
namų į Ttautiškas Lietuvos Sūnų 
kapines. West Frsnkfort, III.

Visi a. a. Helen Kazaitytės gi
ni i dės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikūpipą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo, Dėdė, Dėdyna, 
Pusseserės, Pusbroliai ir 
ęinfinh.

,1WLT^ 

1138,

VINCENTAS ANUŽIS

rsiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 6 dieną, 4:37 valandą 
po pietų 1 932 m., sulaukęs apie 
47 metų amžiaus gimęs Lietuvoj. 
Šiaulių ap., Papilės parap., Jo
naičių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukteris — Eleną ir žentą Juo
zapą P'aige, ir Karoliną, sūnų 
Vincentą, 2 broliu — Pranciškų 
ir Domininką. 2 pusbrolius — 
Joną ir Benediktą Masus, brolio 
sūnų Valerijoną Anužį, pusseserę 
Lociją Gąrbauskienę ir gimines 
Amerikoj. Lietuvoj — 2 broliu 
Joną ir Juozapą, seserį Marijoną 
Valuntienę ir gimines.

Kutus pašarvotas randasi 5525 
S. Ttipp Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
Rugpiučio 10 dieną, 7:45 vai. iš 
ryto iš namų į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sietą, o iš ten bus nulydėtas į šv, 
$KŪmie;o papines.

Viąi a. a, Vincento Anužio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
ųųc^i^^dųiai kviečiami dalyvauti lai- 
d9Jt,ų.Y<s,ą ų AUAeikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duftjterysj Sūnūs, Žentas, 
Broliai, Pusbroliai, 
Pusseserė ir Giminės.

T139. - " ' ‘

Phone 
Hęmlpck $251

Mrs. A. K
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 8 M1DW1FE

6109 Soutl

Seniausia ir Didžiausia
BRABORIŲ IŠTAISA

ĘŲPĘĮKIS vėl nuątebino sų savo auginto
mis kainomis už aukštoą ruSįes palaidojiąaą. Mes nieko 
ąerokuojąinę u$ uV^imą mlruąįo žmogaus kūno | musu 
įstaigą iŠ bile kęktos miestu dalies.

Reikalui esant, musų ąutomoblllus įtV^UO* Jį 
ntarnus U ajvęš į muąy įstaigą, Įgįg galite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
Umtfuį visai ųięko nęreikgą nežiūrint

vienątti^s >tųylų ,
tefei& w lietuviu .gį- |

Moderniškos Koplyčios PJ|
rAjįttte

^LIDEIKIS
r: ■

Sorib HeTOTteAvenue
Visi Telefonai:

uiįi nu mnĮui įm ų Bimiii ihM>iW

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BĘUMENTHAiI ’ OPTOMĘTRIST

Ptaktikųpja viri 2Q n 
4649 S. Ashland Av< 

; TeL Boulevard 6487
y;l.|..,.|yiir ... .y,,. . . ..........

- T4 Yą^ds, 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

M
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai it Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
Iki 8

N«d»iomt. iu>» 10 iki U

DR. V.. Se NARES 
(Naryauckas)

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Mitręueųe Ręųd

Vąlandon 7—9» ĄntrąditM it
Ketvirtadienį vakvaią pagal raifaifal'
■■'į......................... ' —r—----------------------—

Pbonįt SęultyąrčL 704

DR. C, Z.
Dehtistas

4645 So. AshWd Avė.
arti 47th Street

ll«'"!l(Sl

A. A, SI AKIS
Advokatas

Minto Ofisas 77 W. Wasbington St.
Room 905 Tel. Dearborh 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir kerv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer At>e. Tel. Lafayette 733?

Namų Tel, Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunat Ęordca) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adoflis St., Room 1642 
Tclephonc Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9.
Tdtpbone Roo»evdt 9050

Namie 8-9 ryu TąL R^ųbRc

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ane. 
T<L Boųkvard 2800

4

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St. —• prie Micbigan Aro.
Tek PUbPąn 5950—6)7?

46.00 S. Wood St. -r- Ketvstgų vąk- 
TeL Lafayette 6393

160 N. LaSalle Su — pagal sutarti 
, ..... i ....... . WWJ>, 11, .i. ■

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

VĄRAR AK i 3117 S. Union Avė. 
Tel. Victory 2213

Arba f 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
1 Pagal sutarimą

WilIiam C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Stree? 
Telepfyoąe Heątfrxk UM .



Antradienis, Rugp. 9, 1932

i Tarp Chicagos
Budriko piknikas

Lietuvių
“Naujienų” Piknikas
Chicagos Ukrainiečių Choras, 

kuris dalyvaus “Naujienų” 
piknike, vėl laimėjo pirmą do
vaną

Praeitą sekmadienį Chicagoj 
vėl įvyko chorų kontestas. Kaip 
per paskutinius dvejetą metų, 
taip ir šį kartą Chi. Ukrainiečių 
Choras laimėjo pirmą dovaną. 
Vadinasi, tapo pripažintas ge
riausiu choru.

Tas choras po vadovyste Ge
orge Benetzky dalyvaus ir 
“Naujienų” piknike rugpiučio 
14 d. “Birutės” darže.

štai ką sako apie ukrainie
čių chorą muzikos kritikas Eu
gene Stinson: “In its balance 
and discipline, as in its tone 
ųuality, it is one of thc best 
choruses to be heard in Ame
rica. And it sings under the 
leadership of a capable and im- 
aginative eonduetor. George Be- 
netzy. His chorus sings with con. 
trast mid with beautifully shad- 
ed expresiveness. It remains a 
musical instrument”.

Ukrainiečiai yra dideli dainų 
mėgėjai. Jų dainos pasižymi 
tai nepaprastu melancholišku 
mu, tai gyvumu, tai savo švel
numu. “Naujienų” piknike tu
rėsite progos išgirsti tas gra
žias ukrainiečių dainas, kurias 
išpildys vienas geriausių chorų 
Amerikoj.

Piknike bus vienas geriausių 
garsiakalbių, kurį 
Peoples Furniture 
Bus daug ir kitokių

Rugpiučio 7 d. “Birutės” dar
že įvyko J. F. Budriko antras 
iš eilės piknikas, žmonių buvo 
prisirinkę apie 8-4 tūkstančiai. 
Kadangi oras buvo labai gra 
žus, tai visi smagiai laiką pra
leido.

Programas susidėjo iš risty- 
nių ir dainų. Tiktai apie 7 va
landą pakilo vėjalis, ėmė dul
kes nešioti, tai visi lyg išsigan
dę skubinosi namo, kad net vi
są kelią užblokavo.

Budriko garsiakalbiai buvo 
išvadžioti po visą daržą, taip 
kad kiekvienam kampe daržo 
galima buvo girdėti programas

Pavogė automobį
Po pikniko, kada suėjo 

pas Makutėnienę (daržo
ninkę), tuo laiku nežinomi pik 
tadariai pavogė p. Makutėnie 
nes automobilį

Vagys išsirinko vieną iš ge
riausių, nors ten stovėjo kele
tas kitų automobilių. Automo
bilius buvo užrakintas ir rak
tai buvo stuboje.

—T. Rypkevičia.

S v a r b us susirinki 
irias visų Chicagos 

ex-kareivių

visi 
savi-

Kalbamas susirinkimas atsi
bus šiandie, rugpiučio 9 dieną, 
7:30 vai. vakare McKinley Park 
svetainėj, prie 39th St. ir West 
ern Avė., Chicago.

šis susirinkimas yra šaukia
mas tikslu apkalbėti labai svar
bius reikalus lietuvių ex-karei- 
vių, ir apie musų brolio, vete
rano Vinco Juškos mirtį, kurią 
jisai patiko gindamas musų vi
sų reikalus Washingtone. D. C.

šiandie susirinkime dalyvaus 
daug žymių ir svarbių kalbėto
jų, iš kurių bus ir žymus kal
bėtojas iš American Legion.

Kviečia visus ex-kareiviai: J. 
M. Mickeliunas, F. J. Cizaus- 
kas, V. M. Stulpinas, A. S. Pre- 
cinauskas ir Juozas Brazaitis.

vaikščiojo su dėžutėmis, o 
vienas koks tai Wm. Woo- 
tėrs, kuris sakėsi, kad ten yra 
įoH teritorija, buvo atvažiavęp 
siį, vežimėliu, Jis pareikalavo, 
kad kiti pardavėjai prasiša
lintų, ir su vienų iŠ jų susi
ginčijo. Pritrukęs argumentų, 
tas ką pėkščias vaikščiojo, 
kirto Wooteriui į nosį kokia 
tai blokine. Wooteris krau
jais apsiliejo ir neteko sąmo
nės. Čia pasiskubino \ P. Eu- 
deikis su savo ąmbuliansu, 
nuvežė sužeistą į Šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur gydytojas turė
jo duoti 4 stičius. O mušeiką 
policija nuvežė į Justice Park 
policijos stotį ir padėjo 
$1,000 kaucijos.

dienas su savo jaunų dienų 
draugais — tikrai malonu.

(Bus daugiau)

po

Lietuvių valanda

Lietuvių Radio Pro 
grama

gausi dirva 
ir tinkama 
organizaci- 

lizdus. To-

parūpins 
Company. 
pramogų.

—N.

Dar žodis-kitas apie 
Universal banko de

pozitorių mitingą

Pereito sekmadienio lietuvių 
radio programas iš stoties WC 
FL buvo gražus visais atžvil
giais, kaip dainų turiniu ir jų 
išpildymu, taip ir gera Budri- 
ko radio orkestrą.

P-lė Jadviga Gricaitė, sopra
no, gražiai sudainavo dvi dai
nas: “Dainuok man dainą” ir 
komišką—“Sena merga”. Ki
tas dainininkas—tai Kazys Pa- 
žerskas, kuris pasižymi savo ga
lingu baritonu. Jis sudainavo 
net penkias gražias dainas. O 
Budriko radio orkestrą visus pa
linksmino savo harmoninga mu
zika.

šiuos jirogramus jau 3 metus 
savo lėšomis leidžia Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau 
tuvė, 3417 S. Halsted St. Taip
gi ketvergo vakarais irgi būna 
gražus radio programas iš sto
ties WHFC nuo 7:30 iki 8 vai.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties WGES, 1360 k. 
įvyksta lietuvių radio progra
ma, kurią kas antradienis lei
džia ir finansuoja Peoples 
Furniture Co. krautuvės, 4183 
Archer Avė. ir 2536 W. 63rd 
Street.

Teko patirti, kad šio vakaro 
programa bus labai įdomi pa
siklausyti, nes dainų dalį iš
pildys gerai prisirengę lietu
vių sikstetai, kvartetai ir due
tai ir žada šauniai sudainuo
ti. Dr. A. Yuška dalyvaus su 
trumpa kalba apie sveikatą. 
Juokdarys “čalis Kepurė” pa
sakys smagių juokų ir, prie 
to, bus graži muzika, įdomus 
pranešimai ir tt. Todėl nepa
mirškite pasiklausyti. XXX.

Rudeninis išvažiavi
mas. 

-■-—■■7*.-

Vasarinio sezono užbaigi
mui Liet. Tautiška par. rengia 
pikniką nedėlįoj, rugsėjo 25 
d., Birutės darže. Išvažiavi
mas bus įdomus tuo, kad pra
leisite dieną linksmiau, negu 
namie, ♦ atlankysite rudeniop 
besiruošiančią grią ir kartu 
paremsite laisvos idėjos dar
buotę.

Bus gražus programas. Ge
ra muzika. Išalkusius paso
tins dešra ir rudžio stiklas.

— Dėdė Titus.

Chicagos rūsio 
ventojai

Rašo Nemunas

gy

Iš šimto valdininkų, ypač šiais 
prohibicijos laikais, vargiai 
atrasime dvidešimtį nuošim
čių, kurie savo pareigas eitų 
teisingai. Kur yra 
grafini, ten yra 
dirva nelegalėms 
joms sukti savo
kios organizacijos greitai su
siuostė su suktais politikie
riais, daro vieni 
koncesijas. Tiesa, tankiai tar
pe jųjų iškila grumtinės, kru
vinos grumtinės, bet po grum- 
tinių einama vėl prie bizniš- 
kos taikos.

Esamos nelegalės organiza
cijos giriasi, kad jos ideališ
kos, atliekančios naudingus 
darbus skriaudžiamiems, išly
gina skriaudas nuskriaus
tiems, bet kaip sukto valdi
ninko, taip ir rūšinio gyvento
jo tikslas tas pats — doleris. 
Prie Čia minimų rūšinių or
ganizacijų priklauso vienas- 
kitas ir lietuvis, bet turbut jų 
gana mažai. Rūšinių gyvento
jų skaičių sudaro daugiausia 
lotynų ir celtų rasių žfnonės. 
Kiti sako, kad tai esąs “Ko- 
moros” padaras, bet tai netie
sa. Sicilijonų .veikimas jų ša
lyje skiriasi daug kuo nuo 
rūšinių grupių veikimo čia A- 
merikoje, daugiau pritaikyto 
prie šios šalies biznio sąlygų. 
Sicilijonų “Komoros” veiki
mas, daugiau lokalis, kuomet 
Amerikos rūšinių grupių vei
kimas yra nacionalis. Sicilijo
je veikimo dalyviai yra vie
tos gyventojai, kuomet Ame
rikoje rūšiniai veiksmo daly
viai
noma, po saugia vietinių rū
šinių gyventojų direktivą. Čia 
tuoj matysime, kaip rūšiniai 
gyventojai įvertina savo dar
buotę.
Rusinis gyventojas, Daškunų 
Rautas. — Jo gyvenimas, dar

bai ir pažvalgos į gy
venimą.

Raulas mano augimo dienų 
draugas. Sykiu artimoje kai
mynystėje augome, mokino
mės ir įkiek paaugėję į vyru
kus kaimo panaites lankėme. 
Raulas už mane regis pora 
savaičių vyresnis, taip bent 
tėvai pasakodavo. Mano ir jo 
tėvai buvo bičiuliai. Ką reiš
kia Žemaitijoje
maitis tą supranta 
kautiems žemaičių kalbos — 
neaiškinsiu. Reiškia, sulig ma
no ir Raulo tėvų draugišku
mu ir artima kaimyniste mu
du su Ratilu irgi iš pat ma
žens esam tikri draugai.

Ratilas Amerikon atkeliavo 
tur būt pusmečiu vėliau, negu 
aš. Atkeliavo tiesiai Chicagon 
pas savo pusbrolį Vincą. Pri
buvęs į šią šalį, Raulas pradė
jo tuoj gilintis į amerikoniš
ką gyvenimą. Lankė vakarinę 
mokyklą, apsigyveno pas ame
rikonus, žodžiu sakant, su lie
tuviais nutraukė visus ryšius, 
čia mudviejų keliai pradėjo 
skirtis. Aš pasinėriau iki ausų 
į lietuvišką gyvenimą, o ma
no draugas Raulas nė girdėti 
apie lietuvius nenori. Jis buvo 
to nusistatymo, kad su lietu
viais draugaujant — einant į 
jų parengimus, susirinkimus-, 
su jais gyvenant
bos neišmoksi, papročiais ne- 
persiimsi, nebusi amerikonas.

Raulas Chicagoj e Ą pagyve
nęs penkiatą pietų išvąžiavo.

, nėi kitiems 
Dingo RauląS

tuvos man jo .brolis, >' rasšė jo 
tėvas — teiravosi apie Raulą, 
bet su širdgėla turėjau atsa
kyti, kad nuo išvažiavimo iš 
Chicagos neteko apie jį girdė
ti. Praslinko dvidešimts metų 
su virš nuo Raulo dingimo. 
Kas galėtų pianyti, kad jis 
dar gyvas? Aš pats viens pa- 
mislydavau, kybą juoda žemė 
prarijo Raulą. Butų malonu 
su Raulu sueiti, pasikalbėti, 
tai vienintelis mano kūdikys
tės ir jaunų dienų draugas. 
Kalbėtis butų daug kas. Bū
dami jauni 
daug zbitkų

antriems

- svečiai nebuvėliai, ži-

Mažas incidentas lie 
tuvių aviacijos 

aikštėje

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos Žmonėsr 
tap pataria Lietuvos banl®

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Draugystės Palaimintos 

Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 10 d., 8 vai. vak.. Lietuvių 
Auditorijoje. Valdyba.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St
Tel. Calumet 3398

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So, Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

MADOS MADOS

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar ręfiuansuojaml Mie
sto ar ūkių nuosavybei.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tęl. Wentworth 0249

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikai Walte- 

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

Business Service
,,. _ ., . - - - - - n

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimui, na

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

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

' AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas, nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3218 So. Halsted St. 

Tet Victory 4965

Jau tilpo “Naujienose^ plato
kas Universal Banko depozito- 
rių mitingo aprašymas. Sičiu 
noriu ypač pabrėžti išrinkto ko
miteto darbuotės svarbą, kokia 
ji buvo nužiūrėta mitinge.

Reikšta abejonės, ar pavyks 
pakeisti rešyveris. Nes tokiam 
pakeitimui reikalinga parašai 
dviejų trečdalių depozitorių at
stovaujančių du trečdaliu užda
rytų banke depozitų. O tiek 
parašų surinkti yra sunku. Kad 
sunku tai atsiekti, parodo fak
tas, jog iš 150 ar daugiau už- 
sidariuyjų bankų Chicagoj re- 
syveris pakeisti pavyko rasi ti^k 
vieno-kito banko depozitoriams.

Jei nepavyks pakeisti resyve- 
ris, tai kam. reikalingas toks 
komitetas?

Tas komitetas reikalingas, 
kad stovėti depozitorių intere
sų sargyboj. Iš tikrųjų,, ar mes 
'(depozitoriai) žinome, kaip Uni
versal bankas yra investavęs 
musų pinigus? Ar mes žino
me, kas iš banko yra prisisko 
linęs pinigų? Ar žinome, ko
kiomis kainomis bus parduoda
mas turtas, įgytas už musų pi 
nigus? Ar negalima butų už 
tuos *arba kitus turto gabalus 
gauti daugiau, ne kad siulijama 
resyveriui? Ar negalima suma, 
žinti išlaidos banko likvidavi 
me?

Į šituos klausimus mes iki 
šiol neturime kiek aiškesnio at
sakymo. O mums norėtųsi ži 
noti, kaip dalykai klojasi. Todėl 
komiteto pastangos veikti prie 
resyverio turi 
svarbos.

Kad kalbamas 
čiau atstovautų
jį įėjo 41 depozitorių ,be skir
tumo pažiūrų ir iš įvairių ko
lonijų. Iš jų tarpo išrinktas 
veikiantis komitetas bus ma
žesnis. Bet šis didysis komite
tas bus pakankamai platus, kad 
prižiūrėti veikiantį komitetą. Ir 
todėl visuomenė galės pasitikė-

Išvažiuoja Lietuvon
Walteris Laita, jo moteris So 

fija ir jų sūnūs Walteris, gy
venantys 6101 S. State St., ren
gėsi važiuoti į Lietuvą jau ge
gužės mėnesį, bet aplinkybėms 
susidėjus turėjo pasilikti. Apie 
jų išvažiavimą jau buvo tada 
pranešta. Todėl jų draugai ma
nė, kad jie yra seniai išvažiavę, 
ir sutikę juos stebėjosi, o kiti 
manė, kad jau ir sugryžę iš 
Lietuvos.

Dabar jie tikrai yra pasiren
gę apleisti Chieagą rugpiučio 
19 dieną 6:30 vai. vakaro iš 
Dearborn stoties, o rugp. 20 d. 
jie sės į laivą “Columbus”.

Per telefoną nu 
girsta

atvažiavo

Prie 43 ir Westcrn avė. tar
pe lietuvių įvyko nelaimingas 
atsitikimas. Buk 
žmogus pas savo pažystamą
pasisvečiuoti. Svečio vaikas žai
dė su savininko sunurii ir kokiu 
tai budu savininko vaikas? per
šovė svečio Vaiką, kuris vėža’nt 
į ligoninę pasimirė. ,

SPORTĄ S
Marųuette Manor kuriasi risti

kų kliublas
mums didelės

komitetas pla- 
depozitorius, j

Pirmas Marųuette Manor lie
tuvių ristikų kliubo susirinki
mas įvyks rytoj, rugpiučio 10 
d., adresu 2506 W. 63. St. J. 
Bancevičius, kliubo instrukto
rius, padarys platų pranešimą. 
Kliubo iniciatoriai yra tikri, 
kad jiems pasiseks čia sukurti 
geriaUsj ir didžiausj lietuvių ris
tikų kliubą visoj Chicagoj. Visi 
ristikai yra kviečiami atvykti j

viacijos Diena pavyko labai 
gerai. Oras buvo gražus, tad 
ir žmonių privažiavo apie 4 
ar 5 tūkstančiai.

Lietuviai lakūnai skrajojo 
ore labai vikriai. Rodos, 4 
lėktuvai per kelias valandas 
be perstojimo vežiojo žmo
nes už tam tikrą atlyginimą. 
Pono Dariaus lėktuvas ėmė 
po 5 pasažierius pavežioti, ro
dos, apie 10 ininutų po $3.00. 
Kiti lakūnai vežiojo po $2.00 
ir galėjo susisodinti po 2 žmo
nes. Kadangi orlaiviai visą 
laiką buvo užimti, tai spėju, 
kad įplaukos galėjo pilnai pa
dengti jų išlaidas.

Visi nekantriai laukė, kad 
pamatyti žmogų šokant iš lėk
tuvo su parašiutu. Na, ir apie 
5:30 vaalndą Peoples Furni
ture Co. garsiakalbiai prane
šė, kad šokikas pribuvo ir jau 
pasirengęs tą drąsuolio už
duotį atlikti. Pasirodė, kad 
tai yra jaunas lietuvis vaiki
nas nuo Bridgeporto, • Bolis. 
Jis apsiėmė rizikuoti taip pa
vojingą žygį. Ponas Darius 
savo lėktuvu iškėlė jį į aukš
tybes, apie 4,000; pėdų' ir ke
lius kartus apskridęs aplinkui 
paleido tą drąsuolį.

Iš tjkjrųjų, m^nauj kadį ne
smagiai jis jautėsi iš lėtkuvo 
iškritęs ? ir i ivisju Smarkumu 
puldamas, iki narašiųta^ ątsįL 
darė/ Pasirodo**,, -k*ad 'paraįših* 
tas nebuvo ’ automatiškas. 
Krintant žemėn, reikia pa
čiam žmogui patraukti kokį 
tai šniūrą, kad jis atsidarytų. 
Kada atsidarė, tada jau po
vėliai pradėjo leistis žemėn, 
vėjo siūbuojamas į visas pu
ses, ir laimingai pasiekė musų 
žemę. Na, o jeigu ‘ vaikinas 
butų pamiršęs patraukti tą 
šniuriuką, kur atidaro para
šiutą, tai veikiausia butų bu
vusi 
trąšų.

Neapseitą ir be sujudimų. 
Susirinkus tokiai miniai žmo
nių, atsirado biznierių, šaltko-

užtikta maža krūvelė

ti komiteto darbuote.
t—Depozitorius*

Esu senas Chicagos gyvento
jas. žinau gan daug apie 
Chieagą, žinau jos gatves, 
parkus, žymiuosius namus, 
esu skaitęs Chicagos miesto 
istoriją; žinau . vardus ir pa
vardes parinktųjų Chicagos 
piliečių. Rodosi,) galėčiau pa
sigirti, kad pažįstu Chieagą. 
Bet taip nėra, i Musų daugu
ma pažįstame phicągą iš vir
šaus, bet mes f nepažįstame 
jos iš apačios/ ^, Mes daugiau
sia pažįstame ęhieagą iš ap
rašymų ! spaudoj ei lįr į - $ei |ą 
pastebiame sąyjt) akimis. jtš 
spaudos me^.npažįstame di
džiuosius ponus* kurie nustato 
Chicagos miesto politinį apa
ratą, ir tuos pinigo galiūnes, 
kurie suka Chicagos mieste 
biznio ratą. Apie Chicagos 
miesto dugną, apie jos rūsio 
gyventojų įtekmę miesto poli
tikoje mes spaudoje nieko ne
girdime. Apie Chicagos rūsį 
tylu, tarsi to rūsio gyventojai 
nėra tvėrėjai Chicagos istori
jos. Klaida. Ne vien parinktie
ji piliečiai, apie’ kuriuos daug 
bubnija spauda, nustato visą 
politinį gyvenimą, politinę 
kryptį; rūsio gyventojai irgi 
turi savo reikšmingą s balsą, 
turi įtakos miesto valdžioje.

Kas yra tie rūsio gyvento
jai? Atsakymas: organizuotos 
grupės žmonių, veikiančios ne- 
legalėmis priemonėmis le- 
mianties. Kokios tos priemo
nės, koks jų veikimas, pama
tysite iš šio aprašymo. Kad 
toks veikimas in orgAtiizacij os 
yra kenksmingus visuomenei, 
apie Jtai'dviejų, nuompnių bū
ti negali. Bet supuvimas poli
tinio {Apaifatq -^ ‘piniginis graf- 
tas — taip giliai yra įjeįd^s 
šaknis, kad bife vįfepas niiestp 
ar valstijos vą|dįųinkąs<{ par
duoda savo, sielą įilje* Uurjatfi 
šėtonui, kuris jam. duoda do
lerį. Vargo piliečiui, netu
rinčiam turto, nė politinės 
garbes,; teisybę surasti nei tei
sme, nei valdininko ofise nėra 
galima.

Tas duoda progą tarpti ir 
gyvuoti rusinėjus organizaci
joms, kurios 
čia teisėjus ir 
skaitytis ir 
reikalavimais. Bet sykiu tuos 
pačius valdininkus' jos pri
verčia tylėti, kada Jų pačių 
grupių šlykštus interesai to 
reikalauja, šitas valdininkų, 
sugedimas yra lie vien Chica-

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111 -toj
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI SV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams ir iš
važiavimams už žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai suteikiami.

šaukite Worth 148
SOUTH WEST TOWNS BUS LINE. 

Ine.
109 St. ir Harlem Avenue, Wortb, III.

Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 
gatvių j Palos Park.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
fixturiai. pilnai su baru, veidrodžiu, 
ice box ir c»sh registeriu. , Reikia pi
nigų. Tėlefonok|t Boulevard 2596.

pilnai su baru

Tėlefonokft Boulevard 2596.

Partnere -Wanted -

karo* —Sumanytojai jų sę

bičiulis, že- 
o nemo-

šalies kal-

2949

2949—Augesnei 
suknelė. Tinką iš byle kokios vasarinės 
materijos. Apie kaklą galite padėti baltos 
materijos, o suknelę pasiūkite iš mėly
nos su baltu materijos. Sukirptos mie
ros 16 ir 18. taipgi 36, 38, 40, 42» 44 
ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, pražome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti: ■ ‘ ,

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago. HL

moterei elegantiška

ŠTAI KUR GERA PROGA 
' Prisidčti prie gero ir pelningo iš
radimo. Labai svarbus išradimas pa

darytas. Patentas gautas, daiktas išban-
dyas .pas žmones. Viši perka iš pir
mo pamatinio. Reikalingas kiekvienuo
se namuose stuboje. Parsiduos po vi
są Ameriką. Reikalingas vienas žmo
gus, kuris gali prisidėti pinigiškai su 
maža suma. Darbas ir pinigai bus pil
nai užtikrinti Šerų, nė bonų nėra, 
Atsišaukite tuojaus ir ištirkite.

Z. M. & COMPANY,
M. ROZENSKI, Mgr. 

14 E. Jackson Blvd.
Room 1629

Tel. Wabash 3775
arba 6812 S. Western Avė.

For Rent
6 KAMBARIŲ moderniškas apart- 

mentas $25.00. Tapgi 4, 5 ir 7 kam
barių apYrtmentai tiek pat pigiai. Garu 
šildomi, šiltas vanduo, privatiškos mau
dynės, naujai dekoruoti, puikiausia trans- 
portacija Baltųjų apielinkė.

2358 Indianą Avė.

For Rent

reikale priver- 
valdininkus 

su silpnesniųjų

Kur — nei man, 
nieko nesakė, 
tarsi vandenyje/.Rašė iš’ Ęlb-

esam pridarę
— proga juo-,...... ............     į-----O ------ 'C 1---o o-- > 

goję, bet visuose stambesniuo- kams tai prisiminus. Ypačiai,
V 1 • . A M. - «« I « zx n 4- 4* IIUICI 1 H f I 1 A 11 tntTflI AO <

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago.
čia idedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.------ ...
Mieros per krutinę

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas 
apšildomas, elektra, gasas. Del atsakan
čių žmonių už $27.50. r.

Taipgi parenduosiu 1 arba 2 kam
barius su sleeping porėtais dėl vedusios 
poros, be vaikų,, labai pigiai

6533’ So. Fairfield Ave.

Real Estate For Sale 
Namal-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI vasarnami* tinkantis 
dėl refcorto. Pigiai. Del pilnų žinių 
rašykite E. C. Swensen, Rhinelander, 
Wisconsin. " " -

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
\ ? į- Į ‘••J-.-.j. ».•.•>< „.„-I.*
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