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Lietuva Laimėjo Klaipėdos Byla Hagos Teisme
Užtvirtino Boetčerio

Lietuvių Ekskursijosope

jau

ORH

Nachbrin

dabar nuskrido j studijavo

prašalinimą ir naujos 
direktorijos skyrimą

Teisėjai, tačiau nusprendė, kad Klaipėdos 
krašto seimelio paleidimas buvo nelegalus

Šiandie įėjo galion 
Illinois angliakasių 
nauja algų sutartis

P. von Hindenburgas 
pakvietė A. Hitlerį 
tartis apie kabinetą

Rusija pavertė i tyriau 
kius pasienio ruožus

Ispanijos monarkistų 
sukilimas likviduotas;

Prasidėjo New Yor- 
ko majoro VValkerio

Viena, Austrija', rugp. 11. — 
Austrijos policija suėmė impe 
rijos laikais buvusį ministerį it 
monarchistų organizacijos “Kai. 
sertreue Volkspartei” vadų ba 
roną Albin Schager von Eckart- 
sau už parašų klastaVimą.

Gili vyriausybė grie 
biasi infliacijos

Suimtas Austrijos 
monarchistų vadas 

už klastavimą

Chicago, III., Penktadienis, Rugpiučio-A ugust 12 d., 1932

East St. Louis, III., rugp. 11. 
—Nuo uklkosvaidžio kulkų mi
rė katilų dirbėjų unijos agen
tas Alden Moore ir sunkiai su
žeisti du unijos nariai Ch. Dun- 
can ir B. Rector. Jie buvo ap
šaudyti iŠ pro šalį važiuojančio 
automobilio.

Hooveris atsisakė 
priimti rašytojų 

delegaciją

Meksikoje už vogimų areštuotas 
Brazilijos profesorius

Rengiasi skristi iš J 
j Norvegiją

Byla nusitęsė apie tris mėnesius; Lietuvą gynė Sidzikauskas 
ir Robinzonas

Sukilėlių tvirtovė Sevilijos miestas puolė 
prieš 15,000 respublikos kariuomenės

Nuo Brazilijos suki 
lėlių atėmė geležin

kelio centrą

East St. Louis užmuš 
tas darbo unijos 

agentas

Ispanija ieško $40, 
000,000 mokykloms 

statyti

Rezignuos Rumunijos 
kabinetas

Vancouver, B. K., rugp. 11.. 
—Britų Kolombijos universitete 
išrastas aparatas, su kurio pa
galba bus galima surasti žemėj 
radiumo rudis.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; vidutinis 
šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 66- 
74 laip.

Saulė teka 5:54; leidžiasi 7:-

Madridas, Ispanija, rugp. 11. 
—Ispanijos vyriausybė ieško 
$40,000,(MM) (400,000,000 pese
tų) paskolos mokyklų statymui, 
švietimo ministerija nori pa
statyti 20,000 mokslo įstaigų 
keturius metus. Apšvietos mi- 
nisteris de Los Rios pareiškė, 
kad su mokylomiš tikisi padėti 
pamatą naujai, atgimusiai tau-

Suimti sukilėliai bus teisiami karo teismo; padaryta apie 
1,000 areštų

Rockford, Ilk, rugp. 11. — 
Trys ūkininkai buvo sunkiai su
žeisti, kuomet sprogo kuliamo
sios mašinos katilas. Visi grei
čiausiai mirs.

Harbor Grace, N. F., rugp. 
11. čia atskrido du Wisconsino 
valstijos lakūnai Julius Robert- 
son, 19 metų, ir Clyde Lee, 24 
metų. Jie rengiasi skristi j 
Oslo, Norvegijos sostinę.

Japonijos
— Matsu

Lietuvos am

Haga. Olandija, rugp. 11. — 
Lietuva laimėjo Klaipėdos bylą 
prieš Angliją, Franciją, Italiją 
ir Japoniją, kuri nusitęsė Ha
gos teisme apie tris mėnesius 
laiko.

Dešimtis teisėjų prieš pen- 
kius nusprendė, kad Klaipėdos 
gubernatorius Merkys turėjo 
teisę atleisti Klaipėdos direkto
rijos pirmininką Otto Boetčerį 
ir paskirti naują direktoriją 
(Edvardo Simaičio). Lietuva, ta
čiau, pralaimėjo trečiam klausi
me—seimelio paleidimo reikale. 
Teisėjai nusprendė, kad seime
lio atleidimas buvo nelegalus.

Vokietija šventė 13-tas respub
likos sukaktuves; valdžios 
klausimas nepaaiškėjo

apėmė visą Ispaniją ir gyven 
tojai aiškiai parodė, kad jie yri 
griežtai priešingi karaliaus grį 
žimui.

sausai 
šalyje, 
suoja 
tikroji 
ti, bet 
denburgas, grįžęs iš atostogų 
pakvietė Hitlerį į konferenciją, 
kur beabejo apkalbės naujo 
kabineto sudarymo reikalą.

Kai kurie sako, kad žymesni 
Vokietijos pramonininkai mėgi
na Hitlerį atkreipti nuo kanc- 
lerystės, siūlydami jam finansi
nę paramą rinkimuose į prezi
dentus.

Albany, New York, rugp. 11. 
—Šiandien New Yorko valstijos 
gubernatorius Franklin Delano 
Roosevelt pradėjo svarstyti 
New Yorko miesto majoro 
James Walkerio bylą. Dalyvau
ja Walkeris su advokatais, ad
vokatas Seabury, kuris paruošė 
kaltinimus prieš Wa!kerį ir jo 
patarėjai. Walkeris kaltinamas 
ėmęs graftą ir varęs šmugelį.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Unijos viršininkai tikisi, kad į 
mėnesį laiko 35,000 kasėjų 
grįž i darbą

Po jo praŠalinimo, naujos di
rektorijos sudarymą gubernato
rius atidavė Klaipėdos mokyklų 
inspektoriui Edvardui Simaičiui. 
Bet Klaipėdos seimelis, į kurį 
įeina dauguma vokiečių parti 
jų atstovų, Edvardo Simaičio 
direktoriją atsisakė užtvirtinti. 
Tuomet Merkys atleido ir sei
melį ir paskelbė naujus rinki
mus gegužės 4 d. Vokietija, 
jausdama, kad Lietuva prasi
žengė prieš Klaipėdos statutą, 
kuris suteikia Klaipėdai auto
nomiją, atidavė ginčą Hagos 
teismui. Statutą yra pasirašiu
sios Anglija, Francija, Italija, 
Vokietija ir Lietuva.)

Surado būdą ieškoti radiumo 
rudis

Santiago, čili, rugp. 11.—Fi
nansų min. Zanartu pasii’ašė 
infliacijos proiektą, kuriuo ma
noma palengvinti mokeščių naš
tą ir apsimokėti vidujines vals
tybės skolas.

Rio De Janeiro, Brazilija, 
rugp. 11.— Vyriausybės gene- 
ralis štabas skelbia, kad fede- 
ralė kariuomenė atėmė nuo 
Sao Paulo sukilėlių Queluz mips- 
tą, svarbų geležinkelio centrą 
šiaurinėje Sao Paulo valstijos 
dalyje. Tuo pačiu laiku prezi
dentas Vargas autorizavo iždą 
išleisti apie $28,000,000 naujų 
pinigų. Valdžia buvo privers*- 
ta to griebtis, nes su sukilimu 
nupuolė- valdžios įplaukos, o iš
laidos padidėjo.

Bukareštas, Rumunija, rugp. 
10.—Rumunijos kabineto prem
jeras A. Voida-Voevod paskel
bė šį vakarą įteiksiąs karaliui 
Karoliui savo rezignaciją. Iš
rinkus naujį parlamentą kandi
datu premjerystei numatomas 
valstiečių vadas Juliu Maniu.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Gen. Jose Sanjurjo, Ispanijos 
monarchistų vadas, kuris no
rėjo nuversti respublikonišką 
valdžią. Sukilimas nepasisekė.

Berlynas, Vokietija, rugp. 11. 
—Šiandien, rugpiučio 11 dieną. 
Vokietija šventė 13-tus respub
likos metus. Bet šventė keis
tai. Reichstage, kalbą apie 
konstitucijos svarbą pasakė mo- 
narchistąs, junkerių kabineto 
naryp baronas von Gayl, kuris 
ikišiol nepridave daug svarbos 
tam dokumentui. Vieši susirin
kimai buvo uždrausti, todėl res
publikonai paminėjo dieną, su
sirinkę mažais būreliais. Social
demokratai reichstago sesijoje 
visai nedalyvavo. Joje buvo pa
sirodęs Vokietijos prezidentas.

Svarbiausias klausimas Vo
kietijoje tebėra Hitleris ir jo 

gauti kanclerystę. Visoje 
ypatingai Berlyne, kur- 
Įvairiausi gandai, todėl 
padėtis sunku apibudin- 
tikrai žinoma, kad Hin

Washington, D. C., rugp. 11. 
—Prezidentas Hooveris atsisa
kė priimti iš New Yorko atvy
kusią rašytojų delegaciją, kuri 
buvo pasiryžusi išreikšti pro
testą prieš kariuomenės pa
naudojimą prieš veteranų bonų 
•armiją. Jie yra Shervvood An- 
derson, Waldo Fran ir William 
Jonės, negrų laikraščio redak
torius.

Varšuva, Lenkija, rugp. 10. 
—Norėdama sulaikyti gyvento
jų bėgimą į Rumuniją ir Len
kiją, Rusija nutarė save izo
liuotis nuo pasaulio paversda
ma pasienio ruožus, apie 15 my
lių platumo, į tyrlaukius. Tuose 
ruožuose viskas bus sunaikinta, 
šią žinią paduoda lenkų spau
da, todėl jos vertė abejotina'.

Madridas, Ispanija, rugp. 11. 
—Ispanijos monarchistų sukilė
lių tvirtovė Sevilijos miestas 
puolė prieš 15,000 republikos 
kariuomenė ir tuo, dvidešimt ke
turias valandas nusitęsęs suki
limas grąžinti j Ispanijos sostu 
karalių, psibaigė. Sukilimo va
das gen. Jose Sanjurjo ir keli 
jo leitenantai buvo suimt'. Huel 
va mieste, kuomet ji3 mėgino 
automobiliu pasprukti iš Sevili
jos ir kariuomenės rankų. Su
imtieji pasiųsti į Madridą.

Sukilėliai pradėjo krikti, kuo
met jo talkininkams sostinėje 
Madride nepasisekė paimti mies
tą į savo rankas ir į jų pusę 
neperėjo Ispanijos kariuomenė, 
ko jie labiausia tikėjosi. Be to, 
Sanjurjo buvo išsiuntęs į pro
vinciją būrį agitatorių, bet jie 
visi buvo susodinti į kalėjimą.

Areštų visoje Ispanijoje pa
daryta apie tūkstantis. Laike 
sukilimo 10 asmenų žuvo ir apie 
70 buvo sužeista. Karo minis- 
terio įsakymu, keturi genero
lai buvo paskirti į •atsargą ir 
vienas pašalintas iš armijos už 
pritarimą Sanjurjo. Visi su
imtieji, dalyvavę sukilime bus 
teisiami karo teisme, bet minis- 
terių kabineto pirmininkas 
Azana pareiškė, kad gandai, 
jog visi bus bausti mirtimi, yra 
be pamato. Karo stovis dar nė
ra panaikintas. Monarchistų 
laikraščiai tebėra, uždaryti.

Sevilijoje, po sukilimo likvi
davimo gyventojai suruošė 
smarkias anti-monarchistines 
demonstracijas. Smarkesnieji 
užpuolė monarchistų namus 
juos padegė ir sunaikino. Gu
bernatorius Valerą persergėjo 
minią nediginti bažnyčių. Taip
gi padegtas Desųuivel viešbutis, 
kur Sanjurjo buvo apsistojęs. 
Antimonarchistinis sentimentas
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Meksikos Miestas, rugp. 11. 
—Meksikoje suimtas Brazilijoj 
profesorius dr. Jac 
kuris kaltinamas mėginęs pa
vogti svarbių istorinių doku
mentų iš valstybinio knygyno. 
Savo laiku jis 
cagoje,
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Madridas, Ispanija. —Karo Ministerijos Rūmai, kuriuos bandė užimti monarchistai. Monarchis- 
tai norėjo nuversti respublikonišką valdžią ir įsteigti monarchiją. Tačiau monarchistų sukilimas 

tapo sutriuškintas. , ______________

Rugpiučio 9 dieną ląivu “Majestic” 
per Londoną.

Rugsėjo^ dieną laivu “Manhattan1 
per Bremenz

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre . > "

Springfield, 111., rugp. 11. — 
Šiandien galion įėjo Illinois an
gliakasių ir operatorių nauja al
gų $5 sutartis, kurią staigiai 
pasirašė unijos viršininkai ir 
operatorių asociacijos atstovai 
po referendumo balotų skaitli
nių pavogimo.

Unijos tarpe prieš sutarties 
pasirašymą ėjo smarkus ginčai 
tarp sutarties šalininkų ir prie
šų. John H. Levvis, Walker ir 
kiti aiškino, kad sutartis buvu
si priimta, o kiti priešingai. 
Bet kadangi skaitlinės buvo pa
vogtos ir tikri rezultatai nebu
vo žinomi, unijos viršininkai 
paskelbė “pavojaus padėtį” ir 
sutartį pasirašė.

Peabody kasyklos Pietinėje 
Illinois dalyje paskelbė, kad jos 
atsidarys pirmadienį ir į darbą 
pašauks 9,000 angliakasių, šeš
tadienio rytą Benton, III., at
sidarys Chicago, Wilminton ir 
Franklin bendrovės kasyklos. 
Prie atsidarymo ruošiasi ir Her- 
rin kasyklos, kur dirbs 700 
angliakasių. Unija tikisi, kad į 
mėnesį laiko 'apie 35,000 kasė
jų grįš į darbą.

Atėjus žinioms, kad Illinois 
algų sutartis buvo priimta, In
diana valstijos kasėjai ir 
ra toriai tikisi, kad ir jie 
sirašys panašią sutartį ir 
tikslu tarsis penktadienį, 
dienos algos sutartis ten 
buvo atmesta angliakasių kon 
vencijos.

ponijos.
Valstybes atstovavo — Sir 

William Malkin, Anglijos už
sienių reikalų juriskonsultas — 
nuo Anglijos. Italiją atstovavo 
juriskonsultas Pilotti, Franciją 
—juriskonsultas Chargueraud ir 
Basdevent, Japoniją— 
ambasadorius Hagoje 
yaga ir Lietuvą 
basadorius Anglijoje—V. Sid
zikauskas ir pris. advokatas Ro
binzonas.

(Klaipėdos konflikto pradžia 
buvo štai kokia: vasario mėne
sį Klaipėdos gubernatorius Mer
kys atleido Otto Boetčerį nuo 
direktorijos pirmininko parei
gų, nes jis buvo rastas kaltas 
nelegaliai, be Lietuvos valdžios 
•autorizavimo vedęs derybas su 
Vokietijos valdžios atstovais.
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Teismui pirmininkavo San 
Salvadoro teisėjas Guererro, 
nuolatinis Hagos ‘'teisme/* vice
pirmininkas. „Nuolatinis pirmi
ninkas AdaČi, šioje byloję ne
galėjo figūruoti, kaipo teismo 
pirmininkas, nes Japonija joje 
dalyvavo kaipo šalis.

Teisėjais buvo Vytauto Di
džiojo l'niveisiteto profesorius 
Roemeris—nuo Lietuvos; Hurst 
—nuo Anglijos; Fromagoet — 
Francija, Kellogg— Jungtines 
Valstijos; Anzelotti —- 
Rolių Jaoųuemyns — 
Rostvoroski — Lenkija 
m e n te— Kuba, Altam i ra— Ispa
nija, L’rruta—Kolombija (Pie
tų Amerikos šalis), Schucking 
—Vokietija, Negulesco— Rumu 
nija, Eysinga— Olandija, Van
gus—Kinija ir Adači— nuo Ja-

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

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Wayzata, Minn., rugp. 10.— 
Vokietijos lakūnas kap. W. voa 
Gironau, atskridęs į Ghicago iš 
Vokietijos 
Minnesotą
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CORN FLAKES

daro tik Dr. Jpnjkaitis, kuris 
visur dalyvaują sū pažangiai
siais ir yra malonus ir rimtas 
žmogus. Mes turėtume dėti 
visas pastangas, kad bent jis 
musų neapleistų.

— F. Lavinskas.
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Penktadienis, Rugp. 12, ’32
■ferj ♦4‘ ♦ aluiKur tik jus eisite, jus

rasite šio molto visuomet
* siipakiiottis pilnus 3 švarūs

NATiON-iymic

TOMATO SOUP

Kugpiucio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vičnbj 
vietoj tiek ilgą laiką jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti niusų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darbine visokius pa
taisymus /ir remodeliavimą. šį 
menesį mos vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Island Avė., 

Tcf. Hyde Park 3459

Šiandie, kaip ir vi
suomet, Blue Ribbon 
Malt yra supakuota 
pilni 3 svarai kena* 
bet ka» daug svar
biau nerti . kiokyM 
y r a. .nepaiyruiaina 
kokybe kiekvienoj 
tiųeijpj. Bu Blue 
Rihtioii M alt j u s 
raunate daugiausia 
reriauslo.

. Pas mus blogi laikai spau
džia ne tik paprastus žmones, 
bet ir profcsorionalus. štai 
šiomis dienomis apleido Det
roitą ir išvyko apsigyventi į 
Dayton, ()., l)r. F. Matulaitis. 
Detroite jis nebegalėjo vers
tis ir todėl turėjo ieškoti vie
tos kitur.

Labai gaila, kad taip atsi
tiko. Dr. Matulaitis buvo ma
lonus žmogus ir 
einamas. Jis čia 
namelius įsigijęs, 
mai, depresija jį 
jog turėjo kitur 
Detroitiečiams tai bus nema
žas nuostolius, nes Dr. MatiP 
laitis buvo progresyvis žmo
gus. Tiesa, pastaruoju laiku 
jis buvo pradėjęs linkti priė 
bolševikų, tačiau profesijos su 
politika jis nemaišo ir visiems 
tinkamai patarnavo.

Šiaip ar taip su Matulyčio 
išvažiavimu pas mus pasidėrė 
nemaža spraga. Žirioma, tu
rime mes ir kitų daktarų, l?et 
daugumoj jie perdaug party- 
viški arba visai jokiame judė
jime nedalyvauja. Išimtį su-

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., įvyks SLA. 185 
kuopos išvažiavimas P. Gečo 
darže, Glenwood, III. Manau, 
kąd p.. Gečo darbas yra gerai 
žinomas tiek ' 4 
liąkės lietuviams 
labai gražioj vietoj 
deli ir žali medžiai kyla į pa
danges. Tai tikrai šauni vie
ta vasaros laiku praleisti 'ke
letą valandų tyrame ore.

Išvažiavime gros gera mu 
zika, kuri tapo nusamdyta iš 
Gary, ląd. Gros tiek lietuviš
kus, tiek amerikoniškus šo
kius.
progos

Šaulių Sąjungos 
Trimitas’ (No. 23) 

kaip ant delno ‘išaiš- 
Argentinos lietuvių kul- 

darba.

CHICKEN A LA KING *— 32C

2 15c

DIDŽIAUSIAS BL®
.KENAS, , ”

rą formą (f cirpi bdd), , G6p 
gauti kopiją iš Bureau pulm- 
niigration, Washįngton, D. C 
arba iš Foreign 
Įnforipatioii S'er 
Fburth Avė., Nėw

“Apie veikalų scenoje staty
mą taipgi tikri juokai. ‘KA
RAS* tiek artistų čia neturi, 
nors-prifjkąitytume visus lega
lius ir nelegalius kunigėlių 
šeimų narius. O veikalus čia 
stato ir skaitlingai Argentinoj 
lietuvių publika lanko se
kančius: ' . .

“Draugijos Lietuva’ pasta
bia: ‘Rytojaus Diena,’ “Naš
lutė,’ ‘Meška,* ‘Vestuvės’, ‘Tuš
čios Pastangos,’ ‘Karas* ir 
daug trumpų komedijų.

“Kontakte su komunistais 
dirbančio V. Andriuškos ve
danto Liaudies Teatro pasta
tyta: ‘Nėšušipratėliai’, ,‘Ųž 
Dievą ir Tėvynę* ir ‘Pirmieji* 
žingsniai.’ ”

Speciul.
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tiek
Šokėjams, reiškia, bus 

iki valios prisišokti, 
kas donorės šokti, fhi 

šiaip galės smagiai laiką pra
leisti.

įžanga į daržų ir šokiai jĮus 
veltui. Tąd kviečiame |ick 
kuopos narius, tiek pašalinę 
publiką dalyyauti šiame išya- 
žiavime. Tikrai nesigailėsite.

— /Iš busiu.

.O štai k it as “ba is'Us” į vyk i s 
f Detroito priemiestį, kuris 
vfa žinomas kaipo Royl Oak 
atėjo senyv ~ " *
Kietu. f.
rotužę ir ten pareiškė, kad pa 
vargusi muškietą benešdąma 
ir norinti miesto manadžerį 
matyti. Ofise buvusios mer
ginos baisiai išsigando: viena 
Inoj patelefonavo policijai, o 
kita nusiskubino pas manad
žerį. Slanadžeris net pabalo 
iš išgąsčio ir užsirakino du
ris. Na, o moteris stovi su 
šautuvu, kaip saldotas, ir tiek.

Vėliau paaiškėjo, kad mo
teris atsinešė šimto su viršum 
metų šenunio šautuvą; kuri ji 
norėjo perduoti miesto mana- 
džeriui, kad pastarasis padėtų 
tą seną liekaną į muziejų. Va
dinasi, ta baimė buvo visiškai 
nereikalinga.

ue i kalus ir krizį.
Lietuvių Bal- 

kritikuoja 
begėdiškai

yra žinoma, kad 
paimtos iš ‘KARO’ or- 
‘Švyturio’. Stebėtina, 

Trimitas’ savo trimitavi- 
nesiorientuoja. 

f maži vaikai Argentino
je žino, kad ‘KARO’ agentai 
tik save šelpia, demontsruo- 
dami žmonių vargą. Tokiu 
pretekstu čia minėta du neva 
kunigai ir pora prie jų pri
siplakusių dykaduonių. Pasi
gyrimas dar nereiškia sušelpi-

r i'- i? • > j • * ....................... , ’ -

KIEKVIENAS DALY^AŠ PARDUODAMAS SUPINIGU GRĄŽIMKlO GARANTIJA

ATYD A
MORGKIV ir BONŲ SAVININKAMS 

UŽSIDARIUSIU BANKŲ

M. J. KIRAS
REAL ESTATE AND HOME BUILDER 

JIS yra patyręs per 20 metų paskoloms ir statybai. Jo pa
tyrimas šiandien yra naudingas dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičitis ir bonus užsidariusių bankų.

ŠIMTAI yra žmonių, kurie turėjo įvairius reikalus su 
mano įstaiga ir visi yra man dėkingi.

DAUGELIS žmonių atėjo pas mane iš užsidariusiu ban
kų ir aš daviau tikrą, nuoširdų ir naudingą patarimą. Bet 
dar yra daug žmonių, kurie nežino ką daryti. Taigi kviečiu 
atsilankyti į mano ofisą, mano patiriihas stitaupins jums 
Receiverio ir teismo išlaidas ir kitus nesusipratimus.

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

ra mbtėris su muš 
Ji tiesiai nutraukė

REAL ESTATE AND HOME BUILDER 
3335 So. Halsted St.

NATION-VVIDE — EXTRA PUIKI

WISSIG,
Sptcialbtai ii 

Rusijos •
: r' F ”■ '

i per ii Kietus 
GYDOMOSIOS ¥RA

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, g>bo?t skausmus, 
roję, kosėjimu gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. 
Pęaittikuoja p4^dauėėlį metų

OFISO VALANDC- -- ------------ •" ---.S- — - ■
valandai ir. nuo 5-8 valandai
4 200 Mest 26 Sh - kai

įvyko toks 
ichiįah ir

plas sil Ainėrikęs j> 
ko prieš liepos 1 d.j 
\ Neturi yyttj į K$ 
šiykstLGūlĮ ap^įvdą 
ičjisiyėdinitS gali įš 
Randdą, arba j kitą ' svoHiną 
Šlilį ir lobai įrašyti AiVėrikbs 
konsulo, imigracijuš vizos, ku
ri leis tau šuįjryžii į šių šalį. 
Kaip tik išvažiuosi iš S. Val
stijų, t'ėgid tavo ^m.()Ąa pa
duoda aplikaciją Commissio- 
ner General of Immigratiop, 
Drašydania,, kad jave įleistų;fee8 kotsi lif 

iti vartoti tią-

AT11 s ii o ve Ii e tiiv i s
Liepos 4 d. Matukonio 

buty “Lietuva’’ nusišovė 
nas lietuvis Petras Giedraitis. 
Tikra šavižudystės priežastis 
nežinoma, bet spėjama, kad 
dėl skurdo.

^etitiniš atvyko iš Taukiį 
nuo kukurūzų laužymo darbų 
ir skundėsi, kad ūždirbti nie
ko nepavykę. Viešbuty išsi
nuomavo lovą viename kam
bary su Paragvajaus svetiip- 
faiičių legijono lietuvių vadu 
Poyilaičiu ir vienu rusu. Pa
valgę vakarienę, visi nuėjo 
į savo kambarį ir Giedraitis 
paprašė greičiau užgesinti 
šviesą, nes jis norįs miego. 
Užgesinus šviesą, greit pasi
girdo šūvis, kurį Giedraitis 
pdlčido sau į galvą įstatęs 
revolverį ausin, ir nuo kurio 
nakčliui j ligonine mirė.

Gaidaras 
1 • • r r‘

,... Kapitonas 
Pasauliniame kare 

gydo Visas ligas VyruTir Moterų 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENėJUSIOS ir NEIŠ!

AIRY-FAIRtf

KwikBisKit

Specialis Išpardavimas - PčtnyČioj, Subatoj ir Panedfily, M,į?.’>*

NATION-WtDĖ SfflVięE (ŽROCERS

Prie ^ddjkia. . biiyp 
rUštė|is, Kuriame bųyo praŠt 
nįa, ką<i aufompt 
nj tų kūdikį pufct 
vardas esųs Rutn
YŠs jėš jau es0\$irįs. Puti 
ji' esanti visiškai hiedpą ir nc- 

savo (lukteri •m-

kėtūrius lūėtus atgal savo 
pavardė! bu metai atoėl ište
ks j iii įiž 1 ,Ahierikos 
Ai; liūs gėlimą mūp 
pilietysfcs cėėtifikfttą 
tinių vardu?

A Išalky irias. Priūd aš 
tatypio, kurį Kiingrcsas ką tik 
priėmė ir Prezidentas užgyrė, 
autorizuoja išdavimą naujo 
piliętystęs certifikato natura- 
lizuotam piliečiui, kurio var
das permainytas nuo laiko 
nąlurAlizAcij’os išgavimo ap- 
siyėdįnhi <
nymu. Pasiųsk prašymą nau- 
jųto igrfifikaĮiu į BatūraW 
cijos Biurą, kur padavei 
gjnališką ? peticiją, 7* ‘ 
sti pirmą certifikatą ,suf 
Šyinu. }

Apie scenos
‘Argentinos 

sas” labai gražiai 
Kauno “Trimitą’’, 
meluojantį apie 
lietuvių veikimą, 
straipsnyje “Trimitas trimi 
tnoja” skaitome:.

“Lietuvos
organas 
ėmė 
kino 
turinį ir savišalpinį 
Žodis žodin šitaip parašė:

“ ‘Lietuvių emigrantų glo
bos komitetas, pasunkėjus lai
kams daugiau ima rūpintis, 

f -4-X ‘ * "į. • ' .»:■*» • «i "* '• -.♦• *- M -♦ '

rgstančių brolių globa. Žyx 
praplečia patalpas, ku- 

ligonis, priglaus 
visiškiems netur- 

duos nemokamus pic- 
šelps. Šiam reikalui 

renkamos aukos Argentinos 
lietuvių visuomenėje ir rem 
giama vakarų, kuriuose daly
vauja lietuvių scenos jėgos.

Kokie veikalai vaidinami.
“ ‘Lietuvių scenos mėgėjų 

Buenos Aires šių metų reper
tuare turima: Kurčias Žen- 

f' ■

tas,’ operetė ‘Consilium Fa- 
cultatis,’ misterija ‘Visi žmo
nės’, ‘ Bičiūno savanoriui, Br. 
Turmanto ‘Karaliaus vėliava,’ 
Meterlinko ‘Marija Magdale
na’ ir kit. Repetuojama lietu
vių namuose. Scenos mėgėjų 
būrelį sudaro 18 vyrų ir 11 
merginų.’

“Visiems 
žinios 
gano 
kad 
me taip nieko

.Klaiismas. Nejegališkai 
Kau į šią šalį. .Neužilgo 
apsivesti šįi Antotil'os 
ėiu. Gal dpjsiyėsipic ^ėnadoj. 
Ąr tada gafių \ atvykti j Su v. 
Valstijas’ legališkai ir nuolati
niam apsigyvenimui ?

Alsakymas. Amerikos pilie-r 
tės vyras turi teisę atvyfcti į 
Siiv. Valstijas kaip nefcvotinis 
imigrantas, arba neprįskaity- 
tas prie kvotos, arba kaip pa- 
rinktines kvotos imigrantas. 
Kaip įstatymps dabar stovi,

JDĖ—YELLOY/ CLING

AūHES
EKUTgS ;W W

. . . ŠMOTAS

b >. jį> ' • ■/ /> -

reB .šal 
^aImėat;-.

jęjfTtp lArKLie.
n-YNniTi;
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Tarp Chicagos 
Lietuvių .

Chicagos Rusių Gy
ventojai

Rašo N e m u n a s
Ratilas pasakoja apie savo 

draugus
Rautas Įsilinksmino, užėjo 

jam noras pasikalbėti, papa
sakoti .plačiau apie save, apie 
savo draugus. Matyt, jis bu
vo patenkintas savo nuveik
tu darbu. Komplimentų jam 
visur teikta su kaupu. Rati
las jautėsi kokiu tai didvy
riu.

Susėdome vienu du maža
me kambarėly. Muzika gro
ja. šokiai eina. Prie ilgo ba
ro vyrai ir moterys Įsigeria. 
Gėrimų visokiausių. Raidas 
užsirūkę cigarą, išgėrė konia- 
ko. Pradėjo vėl,šnekėti apie 
ta, kas jam buvo susikaupę 
krutinėję.

— Kur buvai šiandie tame 
puikiame name, turbūt neži
nai, kam tas namas priklau
so. Tai yra namas Įtekmingo 
jūsų valstijos piliečio, Įstaty
mų leidėjo. Bet jis yra tei
singas ir geras žmogus. Tie
sa, jis užsiima išdirbiniu ir 
pristatymu draudžiamų Įsta
tymais prekių. Jam tas ne
baisu, Įstatymus jis moka ap
eiti. Bet blogiausia tai kom- 
peticija. Jo buvęs draugas, 
taipgi Įtekmingas pilietis ir 
Įstatymų vykintojas, užsidėjo 
tokį pat biznį. Prasidėjo tar
pe judviejų grumtinės. Mes vi
suomet stovime teisybės pusė

je. Kas pirma bizny, to di
desnė teisė tos šakos bizniui. 
Mums prisiėjo rišti klausimas. 
Išrišome naudai Įstatymų lei
dėjo. Jis mums dėkingas.

Moteris rausvais plaukais, 
kuri palydėjo mane iki auto- 
mobiliaus — našlė. Jos vyras 
buvo draugas biznyje su Įsta
tymų leidėju, bet Įstatymų vy
kintojo gengė jį nušovė. Jau
nas vaikas, kuris atsisveikino 
ir pabučiavo mane, buvo iš
vogtas laike dviejų mėnesių. 
Jo motina, storule auksadan- 
tė, ką daugiausia man kompli
mentų teikė, man labai dė
kinga: priešai buvo priversti 
vaiką grąžinti. Darbas buvo 
sunkus, reikėjo duoti prie
šams paragauti jų - pačių vai
stų. Reikalas pasibaigė lai
mingai nuskriaustajam. Tas 
žilas džentelmonas, kuris ta
ve ragino gerti, tai vieno tei
sėjo brolis. Gyvenimas buvo 
Įsukęs jį i nepavydėtinas pin
kles, jam gręsė kalėjimas, o 
gal ir mirtis. Tas butų blo
gai atsiliepę ir jo brolio tei
sėjo politinei garbei.

Vyrukai, su kuriais mes čia 
atkeliavome, yra mano geri 
bičiuliai. Aukštasis iš profe

sijos — chemikas, baltplaukis 
!— advokatas, tretysis — aukš? 
to policijanto iš New Yorko 
sūnūs. Jo tėvai geri mano 
draugai.

Tame gražiame’ name, ku
riame turėjome šaunų bankie- 
tą, daugiausia buvo Įvairių 
biznių žmonių ir vienas kitas 
stambesnis politikierius. Juos 
visus gyvenimas verčia būti 
draugiškame kontakte su rū
sio gyventojais. šitame rū
syje, kuriame esam susirinkę, 
didžiuma esame aukos gyve
nimo sąlygų. Visi šitie žmo
nės, kurie linksminasi — vy-

■BUKasuiH

Groseriu
IŠPARDAVIMAS

Petnyčioj ir Subatoj, RUGPIUČIO 12 ir 13
Čia yra kokybės groseriu išpardavimas už pačias že

miausias kainas! Pirkite dabar ir sutaupinkiteI

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI Si^. 20AC 
4 £ 25c

SALMON Red BREAST”Kenas 15c 
SARDINES Importuoto-. Norvegiškos 1 /4 2 £ 17c

TOMAČIŲ SRIUBA CAMPBELLS

RAUG. AGURKAI ĮgAT1A1 2 už 25c 
“PURITAN” MALT ™A®SU 

/‘Midvvest” 
—Ginger Ale 
Root BeerSODA

45c

3 didelės 
bonkos fa | b

ALUS “Bohemian Special” tv"Zs„s 4bok:;25c
GĖRIMŲ SYRUPAS 17C

ŠPAGETAI
STIPRIOS ŠLUOTOS “Special”
“GRAPE NUTS” FLAKES........ ......pak. 9c

“BEECH—NUT” O 4 Ca
Prirengti 16 unc. kenai "už I WW

23c

rai ir moterys — yra geri ir 
nuoširdus žmonės. Yra pasi
rengę pagelbėti nuskriaustam. 
Tas ve, trumpakojis, kuris 
taip smagiai šoka su brune
te, yra buvęs jūsų miesto žy
mus daktaras, turėjęs gerą 
reputaciją pas parinktuosius 
Chicagos žmones. Man teko 
su juo gyventi porą metų at
gal, apie porą savaičių Los 
Angeles. Buvo papuolęs Į ka-* 
Įėjimą už kreivą priesaiką, 
gelbėdamas savo pacientą. Jo 
pasišventimas pagelbėti buvo 
tikrai didvyriškas. Grįžęs iš 
kalėjimo, nerado savo moters, 
nei poros vaikų, jo kolega — 
inžinierius buvo išsigabenęs 
ją Į Kalifoniją. Skaudžiai už
mokėjo inžinierius. Bet dak
taras liko rūšinio gyventojų 
tikru draugu, nes rūšiniai 
draugai jam pagelbėjo.

šitas mažiukas, juodbruvis 
vyrukas, turi silpną ir mažą 
kūną, bet jis turi didelę širdį. 
Yra buvęs viename universi
tete gamtos mokslų profeso
rium. Studentai jį mylėjo, 
buvo nuoširdus su jais. Bet į- 
simylėjo vargšas Į žemos do
ros moterį, kuri turėjo planą 
jauną profesorių diskredituo
ti. Areštas viešbutyje, skan
dalas — jis tapo iš darbo pa
varytas. Vietą užėmė jo prie
šas, kuris skandalą suplana
vo. Neilgai betgi džiaugėsi 
tuo darbu. Mes pagelbėjomc 
jam; jis šiandie rūsio gyven
tojų tikras draugas.

Arba' ve, ta gražioji mote
riškė, kuri linksmai šokdama 
dainuoja. Tai buvusi New 
Yorko žymi artistė. Vieno se
natoriaus sūnūs jai širdį už
žavėjo. Paskui, nuskriaudęs 
ją pametė ir išvažiavo Euro
pon. Silpna mergaitė, bet pil
na širdžia pagiežos — ieško
jo keršto Įmonių. Mes jai pa
gelbėjomc. Buvb aukšta pini
ginė kaina.

(Bus daugiau)
__ ______  .. r-.-....... u,

X. Saikus rašo nuo 
laivo Gripsholm 

, 't* M-v'.. . -—-r.

Plaukiame- TaiVity viskas ■■ se
kasi gerai, tik gaila apleidus 
savo mylimus1 draugus? -...

Jau susipažinome ir su dau
giau lietuvių. Daugiausia drau
gaujame Krusinskas, Skimelis, 
Gūrai ir eta* keletas. Nors ka- 
zyruoti nesu specialistas, bet 
kazyras nusipirkau ir jau su- 
lošėme sikstiką.

Ačiū visiems chicagiečiams, 
o labiausia Pirmyn Choro na
riams už surengimą man taip 
linksmų išleistuvių ir už do
vaną.—X. Saikus.

Ten pat pridėtas ir p. Gūros 
laiškutis. Jis rašo: Siunčiame di
džiausią padėką; ponams Skuse- 
vičiarhs ir p-lei V. Skusevičiu- 
tei, kuri darbavosi, kaip tikrus 
tėvus išleisdama mus j Lietu
vą. Taipgi ačiū visiems drau
gams už išreikštą didelę simpa
tiją ir brangias dovanas. Ačiū 
p-niai Jurgelionienei ir A. Ryp- 
kevičiui už malonų patarnavimą,

NAUJIENOS, Cffičagė,' Iii.
1  ....... ‘ -- ------- ———T
Dar kartą visiems ačiū. Mes 

plaukiame labai smagiai.
—P. ir A. Guiui.

“Naujienų” piknike 
bus lakūnas Darius

', » *

Norintieji galės paskraidyti oru

“Naujienų” piknike dalyvaus 
kap. Darius, Jei kas norės, tąi 
galės išbandyti, kaip jaučiasi 
skristi oru. žinoma, jis savo 
lėktuvo neturės darže, bet no
rintieji skraidyti bus "nuvežti au
tomobiliu j netoli esantį aero
planų lauką. O kai paskraidys, 
tai vėl automobiliu bus atvežti 
atgal į pikniką. Susitarti dėl 
skraidymo galima pikniko dar
že su p Darium arba jo įgalio
tiniais.

Koks tikslas faktus 
iškraipyti

Adv. John B. Borden, “Nau
jienų” No. 186, .straipsnyje “Ar 
Universal State Bankas atsi
darys”, rašo: Prieš 16 metų... 
užsidarė Antano Olszewskip 
Bankas.

Tai ne tiesa. Olszewskib Ban
kas neužsidarė, bet tik buvo 
perorganizuotas iš privatinio į 
valstybinį banką, vardu Univer
sal State Bank, kuris tai dabar 
užsidarė. Kad Olszevvskio Bati
kas niekada neužsidarė, tai ta 
gerai žino visi lietuviai, kurie 
tame banke laikė savo pinigus, 
žino gerai ir pats adv. Borden, 
kad Olszewskio Bankas nieką- 
da nebuvo uždarytas, tai kam 
rašyti tą, ko nebuvo? Ar de
gradavimui senio Olszewskio?

Istorija perorganizavimo 01- 
sžęwskio Banko yra' tokia: 1915 
ii* 1916 m. angliški ir lietuviški 
laikraščiai varė grieštą agitaci-* 
ją prieš privatinius bankus, kad 
juos panaikinti. Rašė ilgiausias 
straipsnius, kad privatiniai ban
kai yra tai viliūgių urvai, bjau
resni už saliunus, niekieno ne
kontroliuojami, kad juose žmo
nių pinigai žus, ir ragino žmo
nes ištraukti iš jų pinigus ir dč* 
ti į valstybinius bankus. Ir ka
da taip suagituoti žmonės pra
dėjo ant tų bankų gulti ir pi
nigus traukti, tai tie bankai 
negalėjo 'atsilaikyti ir užsidari 
nėjo vienas po kito. Prie 12-tos 
ir Halsted gatvių vieną savaitę 
užsidarė net 6 tokie bankai.

Aš gi, matydamas, kad' prie 
šitokių aplinkybių privatinis 
bankas negali išsilaikyti, rug
pjūčio mėnesyje 1916 m. pra
dėjau savo banką perorganizuo
ti į valstybinį banką. Buvo ne
lengvas darbas, nes, sulig Illi
nois valstijos įstatymais, reikė
jo sukelti $200,000.00 kapitalą. 
Prisiėjo matyti tūkstančius 
žmonių ir prašyti, kad jie pirk-i 
tų busiančio valstybinio banko 
Šerus. Ir vos tik spėjau kele
tą tų Šerų parduoti, kaip čia, 
po šonu, užsidarė Tananevičiaus 
bankas. žmonės, išsigandę; 
pradėjo “run” ir ant mano ban-

■ ' y ■
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ko. . Kad tą “run” nuraminti, 
prisiėjo pinigų išmokėjimą su
laikyti imant 60 diepų notas. 
Atsirado 3 depozitoriai, kurie 
nenorėjo laukti 60 dienų ir 
kreipėsi į teismą reikalaudami 
mano banką uždaryti.

Bet teisima persitikrino, kad 
su mano banku nėra nieko blo
go, tai ne tik banko neuždarė, 
bet dar davė man 5 mėnesius 
laiko užbaigti pradėtą organi
zavimą valstybinio banko. Per 
tuos 5 mėnesius, beveik kas va
karas, aš šaukiau lietuvių mi
tingus kiekvienoje kolonijoje ii 
aplinkiniuose miesteliuose iš
pardavimui busiančio valstybi
nio banko šėrų. Keliuose tokių 
mitingų prigelbėjo man ir p. 
Borden ir p. Eli a s. Pats p. 
Borden pirko tų šėrų už $10,- 
000 ir p. Elias už $5,000. Per 
tuos 5 mėnesius, su dideliu var
gu, surinkau $200,000 reika
lingą kapitalą ir $25,000.00 sur- 
plūs, gavau valstijos charterį ir 
kovo mėnesi 1917 m. Olszews« 
kio privatinis bankas tapo jau 
valstybiniu banku.

Taifei Olszewskio Bankas ne

buvo uždarytes, o tiktai peror
ganizuotas iš privatinio i vals
tybinį banką.—-A. Olszewskis.

SPORTAS

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės pastogės .

Susirinkimas ’

Marųuette Manor

Jau susitvėrė “junior” bokso 
ir ristynių kliubas. Nors įvyko 
tik vienas susirinkimas, bet į 
kliubą Įstojo net 25 jaunuoliai. 
Matomai, lietuviai jaunuoliai la
bai interesuojasi boksu ir ris- 
tynėmis. Pirmos bokso ir ris
tynių pamokos įvyks rugpiučio 
15 d., t. y. pirmadienio vakare, 
adresu 2506 W. 63 St. Jaunuo
liai, kurie norite mokytis risty
nių ir bokso .atvykite j nurody
tą vietą. Instruktorių bus Dan 
Bložis ir kiti.

—J. J. Bagdonas ir 
J. Bancevičius.

Teisybės Mylėtojų mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 14-tą d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj 12-tą vai. 
dienos.

Geistina, kad nariai skaitliu 
gai atsilankytų, nes yra svar
bių reikalų.

Kurie pripildėte aplikacijas 
musų išvažiavime liepos 24-tą 
d., visi malonėkite atsilankyti, 
kad formaliai galėtumėte tapti 
musų Dr-stės nariais.

Nariai-ės, kurie esate dar sko- 
. lingi už 1932 m., malonėkite už
simokėti, ,o kurie negalite, tai 
pasiaiškinkite.

—St. Narkis, sekretorius.

REFRIGERAT0R1AI

PAN SOUŠE °DREXEL FARMS” 27c 
RUGYNE DUONA SURAIKYTĄ5 Kepaliukas

"SUNSHINE”
LUVIUlto DAINTY SANDV/ICH

10c 
s, 24c 

No- 1 5cKenas

Specialis Pasiūlymas 
Tik dėl 30 Dienų 

< , • f ' 1 '

New York
Iš Chicago ' ' ' *

I VIENĄ 
PUSĘ 
Į ABI 

PUSES
Tikietai geri tiktai 
čoaches vagonuose 
kada priduodami 
kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iš Dearborn stoties, 
Chicago. kasdien 11:00 vai. ry- 
tė. 6:30 v, v. ir 11:00 v. vak.

$47.(K) S69.50
Tiktai mažą dalelę terei
kia įmokėti, pdtam $1 į 
savaitę. Budriko krau
tuve nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuves, 
sučėdysite pirkdami da 
bar.

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

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago ' 
Telefonas HARR1SON 4160

ERIE

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

UILROAD

Jos.F.Budrik,!^
Š417-21So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705
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PIKNIlfACiF lilNlnAvi

SWEET C0RN_________________
“DEL MAIZ” CORN NIBLETS kenas 15c 

21BĮį. 37c 

5, 17c
2 pak. 13c

5 £ 25c
3 13c

ORANŽIAI CAUFORNLIOS

OBUOLIAI
ARGO KRAKMOLAS
SOAP CHlČS

NAUJI ILLINOIS
U. S. No. 1

“CLEAN
OUICK"

“O. K.” Skalbimo MUILAS
PASTABA —- Dauguma "Midwest Stores” turi it mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną fe tt, ui žemfeast,fls ___ n

•BUY'AT THE

midwest®stdres
300 INDKPBNbBNT ffiSnSuijBl NtiIGHRORHOOn STORtUt'

COMP

. 250 kvadratinių pėdų radiaci- A jaa, "9 jE?
jos dėl 5 kambarių bungalow f HM flHB fl ■ į fį

Pilnai įrengtas fgartįi
gatavas vartojimui ........

Sųuare Deal Plumbing & Heating Siipply House
1725 S. STATE ST.. TeL Calumet 5200

CHICAGO. ILL. : J; -
Atdara vakarais — Uždaryta nedėliomis. Kalbame

' petuvižkai

TEATING

ARCHER A VE. ir 79 ST.

NEDELIOJ,

Rugp.-August 14,

BIRUTES DARŽE
Programą išpildys Chicagos Ukrainiečių Choras, kuris muzikos

yra pripažintas kaipo vienas geriausių chorų Amerikoj. 

Įžanga tik 35 centai.

jiffliiiiiuiiiiffliiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiraiiiiH



V ' JiAujIKnOS, GhtcSj^, tit * Penktadienis, Rugp. 12, ’32

NAUJIENOS
Tlie UtbJMMŠiai Didiy

Fublished Daily Except Suiiday by
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Telephone Roosevelt 8500
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Subscriptiop Ra tęs:
18.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago
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Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
aeįcmadfonios. Leidžia Naujiena Boa-

1.50 
.75

8c 
18c 
75c

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams _________________  $8.00
Pusei metą
Trims mėnesiams ~^...
Dviem mėnesiam __ _
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išneSiotojus:
Viena kopija_
Savaitei
Alėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

1 Pusei metu 8.50
Trims mėnesiams _________ _ 1.75
Dviem mėnesiams __ ____  1.25
Vienam mėnesiui •••••••••••••♦•••••e • 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų .......... ......... .....
Trims mėnesiams —
Pinigus reikia siųsti v.-.

Orderiu kartu su užsakymu.

_______  4.00
2.50 

palto Money
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PAVOGTAS BALSAVIMAS.

Angliakasiu unijos 12 distrikto viršininkai ir inter- 
nacionalis prezidentas I>wis pasirašė naują algų sutar
tį su Illinois kasyklų kompanijomis. Sulig šia sutartim, 
pagrindinė angliakasio alga bus $5 dienai, vietoje $6.10, 
kaip buvo, nustatyta senesnėje, ųęseniai pasibaigusioje 
sutartyje,

Unijos nariai griežtai priešinosi šiai ųąująi sutar
čiai. Ji du kartu buvo leista visuotinam balsavimui. Pir
mą kartą labai didelė dauguma balsų ją atmetė. Po to 
un^oą vir^minkai tarėsi iš naujo su kompanijų atstovais 
ir tą paČiĄ sutartį, tik su kai kuriais pakeitimais smulk
menose, pat Ūkė unijos skyriams vėl balsuoti.

$io antrojp balsavimo rezultatai nėra žinomi. Uni
jos viršininkai skęlb& kad daugiau? balsų paduota už 
sutarti, negu ’prięs; o. opozicija tvirtino, kad dauguma 
pasilakė prieš sutartį. Bet, pirma negu buvo atliktas 
ufįcialis balsų skaitymas, balsai dingo. Jie tapo pavogti. 
Dviem asmenim benešant balsavimų lakštus iš banko, 
kur jie 6uvo padėti, į mainierių namą, juodu kažin kas 
užpuolė ir lakštus atėmė. Tuomet unijos viršininkai 
urnai sueiriBko įr nutarę, kad sutartis turi būt be atidė- 
liojimo pasirašyta, kadangi balsavimo rezultatus patik
rinti nebegalima, o jų, viršininkų, nuomonė yra tokia, 
kad referendumas sutartį priėmęs.

Kas tuos balsus pavogė? Galima numanyti, kacį 
juos pavogė, ta pusė, kuri buvo pralaimėjusi visuotinam 
balsavime.

Šis incidentas bus bene vienintelis Amerikos balsavi
mų istorijoje. Yra paprastas dalykas politiškuose ir ki
tokiuose rinkimuose Amerikoje, kad pavagiama dalis 
balsų, bet kad butų pavogtas visas balsavimas, tai dar 
tękio atsitikimo, rodos,, nebuvo girdėti. Nemalonu yra 
pripažinti, kad toks “rekordas” tapo padarytas darbia 
ninku unijoje, ir dagi tokioje, kuri seniaus buvo laikoma 
viena pažangiausiųjų šioje šalyje.

Dahąr yra skelbiama raminančios žinios, kad de
šimtys tūkstančių mąijįierių Illinois valstijoje sugrįšiu 
į darbą. Bet ar nekils audra 12 distrikte, kuris iki šiol 
buvo tvirtai suorganizuotas?. Ęųtų nelaimė angliaka
siams, jeigu unija sugriūtų ir Illinois valstijoje.

^NARęa^TŲ S^MO^ĄS,

Buvusiojo karaliaus Ąlfonso saUninkąi bandė nu
versti Ispanijos negpublikos valdžią. Bet ji| sukilimą^ 
Madrfdįe visgi nenasfeekė, ir valdžią, matyt, baigia 
viduofi jiį žygį S^v/Rę’je, kuę i^onąręhistų pusėn buvo 
perėjęs garnizonas kartu su piliečių gvardija.

Sukilimo vadai ir dalyviai yra areštuojami. .Jie yra 
daugiausia armijos generolai. Nenuostabu, kad karinin
kai nori grąžinti karalių. Jie buvo privilegijuotas luo
mas senojoje Ispanijoje. Įsikūrus respublikai, kariuome
nė buvo žymiai sumažinta ir .dauguma karininkų buvo 
atleista iš tarnybos. Šitą armijos pertvarkymą pravedė 
pačioje pradžioje revoliucijos laikinosios vyriausybės 
apsaugos ministeris Azana, kuris dabar yra ministęris 
pirmininkas. Tūkstančiai generolų, pulkininkų ir kapi
tonų neteko Respublikoje savo šiltų vietų ir būvą pri
versti ieškoji l^itoBų uždarbių. 0 karinhilranis- pasinku- 
riems armijoje, valdžia uždraudė prikfavsyt s!aptow 
organizacijoms ir kištis į politiką.

Nėra abejonės, kad šitie ^nuskriausta militarinio 
luomo atstovai buvo susiuostę su aukštąja Ispanijos ba
jorija ir su pačiu eks-karalium Alfonsų, Kai kurie tų 
bajorų jau yra suimti dėl dalyvavimo nepavykusiam “pu
če.” Bet telegramos iš Europos praneša, kad sąmoksli
ninkus rėm£ įr katalikų bažnyčią dvasiškįįa, 'įu^ri 
Ii atleisti respublikai to, kad ji nutarė atskirti bažnyčią 
nuo valstybėj ištemti jėzuitus ir atimtį iš kunį“‘ 
kų mokyklas. Katalikų bažnyčia Ispanijoje per į 
čius turėjo dĮidžiausią gąlią ir krovėsi jpįlžmišĮps 
vardan “Dievo ir arUfno meilės” nežmoųiskai i 
dama ir laikydama tamsybėje Haudj? Tie auksiniai tai
kai kunigams pasibaigė, kada žmonės išvijo iš Ispanijoj 
“jo katalikišką didenybę" Alfonsą XIII. ; V

dar buvo jose užsiliko ir veidmainingai tarnavo respub- 
likai, įr kartu darydąųii slaptus pląnųs prieš ją. Suki-* 
limo rezultate, tur būt, paaštrės ir valdžios kova su ku
nigija. Butų apgailėtina taęiaus, jeigu vėl prasidėtų Is
panijoje bažnyčių ir, vienuolynų deginimas, kaip kad 
buvo pirmais mėnesiais po revoliucijos. Tie turtai ttirėtų 
būt paimti j valstybės rankas, o ne naikinami.

.  ......................... ...y....   u    -.t.       y,.......J  

į Apie Įvairius Dalykua
A. , .

Chemija ir Žemės

Žemes ūkio tobulėjimas. —• 
Virigamt-iijka jėga. — Inten
syvu* ir ekstensyvus ūkis — 
Organinė medžiaga. — Vi- 
talistų teorija. — Celė. — 
Chemiko Liebigo nuopel
nai.
klausimas,

Vitaminai. — Maisto

žejnės ūkio tobulėjimas, ra
šo vienas laikraštis, žymiame 
laipsnyje priklauso nuo žem
dirbių išauklėjimo ir išsilavi
nimo, nuo vartojamų įrankių 
tinkamumo ir nuo tų būdų, 
kuriais vedami žemes darbai* 
o visa tai priklauso nuo mok
slo tobulėjimo. Be mokslo ne
gali būti pažangos ir žemes 
ukyj. Reikia pasakyti, M 
Icol mokslas stovėjo žemame 
laipsnyje, tol ir žemės, ūkis 
buvo labai menkus įrjj/fy ži
noma, atnešdavo latyai mažai 
naudos. Prie žemęs ūkio pa
kėlimo prisidėjo technikoms ' ir 
tiksliųjų mokslų (fizikos, che
mijos, botanikos, zoologijos, 
etc.) išradimai ar patyrimai. 
Ypač didelių nuopelnų tenka 
chemijos išrajdjmams, kurie 
įnešė į žemdirbystę vienų la
bai svarbių naujienų, būtent, 
žemės tręšimų dirbtinėmis bei’ 
mineralinėmis trąšomis,

Nors žemdirbystė yra viena 
seniausių žmonių verslų, bet 
vis dėlto šita verslo rūšis ilgai 
neturėjo moksliško pagrindo: 
dirvoj augančių javų derlių 
laikydavo parei.najiy ..tik nuo 
vienos viršgamtiškos jėgos. 
Toks viršgamtiškos valios vi
sur įžurėjimas, visur jos stū
mimas pirmon eilėn trukdo 
nė tik žemdirbystę, bet ir pa
čiam mokslui plėtotis.

Senovės graikų ir romėnų 
raštai parodo, kad anais lai
kais žemdirbystė atnešdavo 
labai mažai naudos jau ir dėl 
to, kad tada buvo įsigalėjusi 
nuomonė jie daugiau išgauti 
iš mažo žemės ploto, bet dau
giau tų žemes plotų užimti.

1

giąu dėmesio buvo kreijpiama 
ne į intensyvų, bet į ękstėn- 
syvų žcm4s ūkį. Supmųtama, 
intensyvus ūkis tebuvo galima 
pradėti vesti tik tadą, kai te
chnikos ir mokslo patyrimai 
ir išradimai pradėta taikyti ię 
žemdirbystei, t. y. grynai 
praktiškiems reikalams. Todėl 
išsivadavus mokslui iš vidur
amžių dvasios globos, gavus 
jam laisvę tobulėti, atgija ir 
mokslo pritaikymas žemdir
bystei. Tik dėka mokslo pa
žangai šiandien jau turime 
kai kuriose vaistytose, ypač 
Danijoį, iiitesyyauę ų^io ve
dimą, t. y^ iŠ to pati^ žemės 
kiekio stengią^uįsi išgąstį 
kiek gąto»

Kai imtą ’ tyrinėti gyvų or
ganizmų — tiek augalų, tięk 
gyvulių — savybės, jų saųty-* 
kiai su įvairiais cheminiais 
reiškiniais, pradėta taikiiiti 
chemijos išradimus ir žęjįn* 
cUrl^ysięį. Jau sutroj pusėj 
šimtmečio žinomi mokslinin
kai L T. Saussu-

J. Sonnebier, ir Ingen-HOu- 
pradėjo tyrinėti aųgftlM

Tų tyjjnęjimų išdavos 
buvo labai puikios, būtent, įie 
patyrė, kąd augalai pagalį 
savo žąlių ląpų ar stiebų «
• • V 1 • *« • 1

šiandien mokslas ne .kitaip 
žiuri. Bet anais laikais tokia 
nuomonė sutiko didelį pasi- 
priešinimą iš bažnyčios ir jos 
atstovų pusės. Kai dar kiek 
anksčiau didžiausias chemi
kas, vadinamas “chemijos tė
vas” franeuzas Lavoisier, be* 
tyrinėdamas gyvų organizmų 
reiškinius, priėjo išvadą, kad 
ir gyvuliai sudaryti iŠ tų pa
čių medžiagų, kaip ir kiti kū
nai, tai prieš tai griežtai.už
protestavo bažnyčios atstovai, 
kurie išdirbo taip vadinamą 
vitnlisįų teoriją ir ją pakišo 
žmonėms kaipo neklaidingą, 
kitokie, nors ir daug moksliš- 
kesiii, galvojimai nebuvo ga
limi. Toji jų teorija aiškina, 
kad. gyyi kuųai ir iš viso orga- 
niniai junginiai sudėti iš visai 
kitokios, grynai “gyvuliškos,“ 
su gyyyiięs pradais medžia
goj Tačiau tokį vitalįštų -gal* 
vojųną smarkiai sukrėtė ir 

, gyven iinb beveik išstųmė ži* 
nomas prieš šiųitą metų eilę* 
įniko AVoehler’io dirbtiniu bu
du iš neprganihių kūnų gry
nai organinio junginio, bū
tent, šlapalo pagaminimas, 
kurio randamą gyvulių Šla
pume. Antras skaudus vitalis- 
tams smūgis buvo suduotas 
mokslininko R.' Mayer’io, kai 
šis paskelbė ir įrodė energijos 
pastovumo bei išsilaikymo dė
snį. Po to visuomenė pamatė 
vitalistų klaidingumą, ir vėl 
imtasi uoliai tyriuėti gyvus 
organizmus. To išvadoj žem
dirbystė tobuJejo, nes žemdir
bystėj ųįždavinyl yrą gananti 
produktus iš. augalų ir gyvu
lių, o augalų ir gyvulių turė
sime tinkamų'.diį tada, kai 
mokėsime juos pigiau ir tin
kamiau išauginti ar išmaitin
ti. Nauji gamtos mokslų srityj 
patyrimai parodę, kad gyvu
linių ar augalinių produktų 
pagaminimas daugiausiai pri
klauso nuo gamtos dėsnių, 
kuriuos žmonės pažįsta. Prof, 
F. Honcamp kartu su kitais 
ipokslininkais pažymi, kad 
“augalo celė yra tik toji vic- 
įą, kur pagalba saulės ener
gijos iš paprastų neorganinių 
junginiu pagaminama kaip 
tik tos pačios maisto medžia
gos, kurįų reikalauja išsilai
kymui gyvulių organizmas.” 
čarsus chemikas, mirieralipių 
trąšų išradėjas Liebig’as pasa
kę, kad tiek organiniame, tiek 
neorganiniame pasaulyje pą- 
siįąikoma tie patys stiprus 
cjl^emi^i ryšiai. Liebig’as pir
mas pri^ažmp reikalingumą 
mineralinių medžiagų javų 
auginimui. Tuo pačiu jis yraf 
laikomas pirmuoju įkuReju 
naujoyį^kįaųsįps trąšų pramo
nės. Liebig’^ pįpĮiį& galima 
sakyti, pradėjot maitinti Mrb-i 
tini u chemišku maistų ir gy
vulius. Jis tyrinėjo, kaip susi* 
daro gyvulių kūnas, iš kokių 
elementų sudėta gyvulį# l^uno 
ntedžiaga ir tuo budu jis su
kūrė naują, dabar
Įmingą ?.....J.', y

mokslą, būtent, gyyuiįų che*’

vos našumų išlaikyti ir žmo
nių ipaitihįmųsį padaryti be 
nuostbiių, liųrie gali . kilti iŠ 
įvairių gyvuliu ar augalų ken
kėjų. šiandien kovoti su tais 
kenkėja^ daug .padeda che
mijos mokslas. Chemijos pa
galba išaiškintų, kuriuo būdų 
.maisjo medžiagų gyvulio or- 
gani/.me pasikeičia ir kuriuo 
bųdų ten susidųrų vienokie ar 
kitokie organiniai junginiai. 
Ęmil Fischęr’io tyrinėjimai 
apie bailynių sudarymų ir jų 
gavimų dirbtiniu budu labo
ratorijose šiandien gyvulių 
šėrime pasidarė gana svarbus,. 
Naujausį patyrimai rodo, kad 
baltymų sudarymui: nereika
linga kažkokių nepaprastų 
‘"gyvybės jėgų’*, I 
vadinamieji vitalistaC 
<iįen ta “gyvybės jėga 
narna laboratorijose.

Tiek gyvulių, tjek žmonių 
maįtininmisi turėjo didžiau
sios reikšmės vitąminų atra
dimas. Vitaminai yra tokia 
maisto medžiaga, be kurios 
gyvulio organizmas negali gy
venti. Vitaminų yra keletas 
rųšių ir kiekviena rųšis gy
vam organizmui reikalinga, 
Taip, sakykime, trūkstant tąip 
vadinamo “augimo” vitamino, 
vaikai suserga rachitu. $ian- 
djen pasirodė, kad daugelio 
chroninių ligų tiek pas žmo
nes, tiek pas gyvulius atsira
dimas pareina nuų netikusio 
maisto vartojimo, būtent, nuo 
tokio maisto, kuriam truko- 
ta vienokais ar kitokios vita
minų rųšies. Reikia pažymėti, 
kad šlifuoti ryžiai, kviečiai ar 
kiti javai netapk# «vitaminų: 
jie nuskutami kartu su sėle
nomis. Todėl sėlenos vitami
nais gana turtingos. Nemažai 
vitaminų randama piene, 
ypač svieste, vaisiuose, juodoj 
duonoj ir kitur, Q viso šito 
atradimo nuopelnai tenka 
chemijai.

Kasdien chemijos mokslui 
žengiant pirmyn, ypač orga
ninių junginiu srityje, tenka 
laukti,, kad žmonėms duonos 
kiaušinių išriš ne kas kita, 
kaip chemijos mokslas. Gal 
būt, ateityje žmonės sau mai
stų ne dirvoj- augins, bet fab
rikuose gamins.

kaip maųė 
Šian- 

” gau

yandeųiu gelbsti sustabdymui, 
•bet visai nepaųaikina tos li
gos,. Ąnt laimės tuos mažyčius 
kirųjėliukus galima panaikin
ti su mostjmis, turinčiomis 
sieros ir naftalio. Prieš de- 

’dhnt tokią hiostį reikia gerai 
Nuplauti Užkrėstas vietas su 
muilu ir šilui vandeniu. Kad 
užniuŠus visus kirmėliukus^ 
'kurie kartais galėtų rastis 
^drabužiuose, reikia juos gerai 
‘išvirinti, b kitus, kurių nega
lima plauti, išprbsyti su kar
štu prosu.

’ Galvos utėles galima greitai 
panaikinti, ištrinant galvą 
Su lygiomis dąliinis slyvų 
aliejaus ir kerasiho, paskui 
apsukant galvą su abrusų ir 
laikant taip per dvyliką va
landų.' Thda galva turi būti 
išplauta gerai su muilu ir šil-

l ' “ ' ' f '
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BRAM STOKER

Kūno parazitai 
, w’r' n i1'1! —v'iK*-1 ■ f įf* įfi *

. ....

liet žęįi^ir^ys^i 
i 

mįj ą beį gyvybes cbeįiij ą 
(biochemiją), aiškiąi paslstū 
kydamas; kad gyvulio organi
zme viešpatauja tos pačios fi
ziškos ir chemiškos jėgos.

ąę privedė 
W,u pudiui

Gamtininkai sako, kad kielę 
vienas gyvas daiktas pasauly 
turi savo priešus. Dažniau*- 
šiai šie priešai yra parazitai, 
tai yra mažesni augalai ir gy
vuliai ima maistą ir užlaiky
mą nuo didesnių.

Mažos blusos turi mažesnes 
blusas už saVė, kurios jas 
kanda, ir tos mažesnės turi 
dar mažęsjnęs ir tt.

Kalbant’ ^apie blusas, tenka 
pasakyti, kad šie sutvėrimė
liai yra naudingi. Skaitlius jių 
sveika šunims — jos neleid
žia jiėmš perdaug tingėti. < 

' CįVdlizhota z visuomenė vie- 
ųok neturi tokio filozofiško 
išrokavimo turėti parazitui, 
ihsyki juos jgavus, steng- 
t!£ kuo^reičiausiaji jų nusi
kratyti. '

Mažytė niežėjimo kirmėlai
tė ir galvos uteįė yra dažniau
siai pasirodanti parazitui 
Jie labai plečiasi, kur daiįg; 
žmonių gyvena labai susįkiihį- 
šę, o kartais net pasirodo mp- 
kykiyse.

Niežėjimas dažniausiai p|k 
reina. 4ęl mažos kirmėlaitėj 
kuri knisasi po skūra. Ta: 
dąžniaiisiai veda prie didelį 
niežėjimo, kuris darosi aršes 
nis ant nakties ir kuomet

tu vandeniu, Ta procedūra už 
•muša tuos gyvūnus, bet neuž- 
ŪilįŠji ją IpaiiŠinėJių arba glių- 
!^ų, kaip paprastai vadinama, 
kurios paskui ifeiperi į gy
vas utelėsi

; Kuomet mergaite skundžia
si, kad jai kaklas niežti, rei
kia tuojaus ieškoti utėlių bu
vimo ženklo. Nėra tai jokia 
gėda turėti utėles. Dažnai mo
kyklose randasi vaikai ir 
mergaitės su švariais ir ne
švariais papročiais, ir jų ke
purės paprastai kabinamos 
viename kambary. Senesni 
žmonės kartais įgauna uteles 
mėgindami kepures, ypač pi
gesnėse krautuvėse. Kaip pir
ma sakyta, nėra tai jokia ge
da įgyti utėles, bet labai dide
lė gėda, jei jų greitai neatsi
kratoma. —FLIS.

Kerti A. Kaivada

f ORAKULĄ
Dpu^Jeday. Doran V Co.
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TO 
atsistoti, 

vaiko
Tvirtai 

ti, atramą 
nys gali tik tuomet, kuo
met jie subręsta; ir iki jis pa
jėgia tęsti ‘toliau, jis kartoja 
tą patį dalyką be paĮjovos! 
Ak, brangi Mina, aš jųatau, 
kad jūsų akys praregėjo, ų* 
kad jums mano maža kibirkš
tis parodė tiesą, atidarė viską 
prieš jūsų akis.” Van Helsin- 
gas nudžiugo, nes ponią Mina 
parodė, kad ji suprato prie ko 
profesorius vedė, . pradėjus 
ploti rankomis. Jus akys pra
dėjo smarkiai žybčioti. Van 
Helsingas tęsė toliau:

• “Dabar tamstos Čilė kalbėti. 
.Pasakyk mums, dvejoms sau
siems mokslininkams, ką pią? 
tote savo šviesiomis akimis” 
Paėmė jos raųjįį įi* M^paį įat* 
'bant laikė ją suspaudęs tarp 
jąavųjų. Pieštus turojo prie 
įpulšo, niątyU iš P.rijprątįmo ar 
■instinkto raginąinąS.

“Grafas yra kriminalistas, 
'tipingas* kriminalistas”: pra
siėjo Mina. “Nordau ir Lam- 
broso jį panašiai klasifikuotų, 
įir ųųą k^tiiihaijsfast, jis turi 
’netpbuląi ąųdąrytųs sniegenis. 
Ir todei, atsiradęs kebliame 

’pądėji^ie, jis turi ieškoti išėji- 
jįino ^kratiniuose. Jo praeitis 
!yrą įrod'yniąi ir tas vienas 
pusįapis, kuę dabar perkaite- 
mc jo palies žodžius — paro
do, kad j’8 panašiame keblia
me padėjime buvo ir praeity
je,’ ir fc’ad jis grįžo į sąyo kraš
tą iš palies kurią mėgino už
imti, įr įęh^ hepąmirŠdainas 

‘pąsi^yžinio, prUkpo^ė nau
jam žygiui. Antru kartu jis 
atėjo gerįaų prisiruošęs tiksįą 
■atsiekti ir laimėjo. Panašiai, 
jįą ątyyko į Ldhdoną užį:a- 
Yiauti naują šalį, /is huvo nu- 

visa laiinėji- 
jno viltis žlugo, ir jo egzis
tencija atsirado pavojuje, jis 
tuojąu nuskubėjo atgal iš kur 
atėjb, kaip jis bėgo iš Turki
jos per Dunojų.” '

“Puikiai, jiuikiail gudri mo- 
(ei-i^Mę!” sušuko Van Helsin- 
:gas entuziazmo apimtas ir pri- 

M pabučiavo. Po. 
'kelii-į minučių atsigręžė į ma
ne ijį ramiai, lyg padaręs pa-

kriminalfstas, todėl jis yra sa-
sųras-

smege-
vyihciliš; ir, kadangi jo inte
lektas yča mažas ir visi 
darbai
paremti, jis visuomet save ap
riboja vidnam tikslui. Tas 
tikslas yra nesulaužomas. 
Kaip jis bėgo skersai Duno
jaus, paiikddmas savo karei
vius priešų’ rankose, kur jie 
žuvo hito jų kardų, taip jis 
bėga ir dabar pasiryžęs išsi
gelbėti, apsisaugoti ir nekrei
pia domės į niekų kitų. Toks 
jo egoistiškumas paliuosavo 
ipand stelų nuo tos baisios įta
kos, jėgos, kuri mane apėmė 
po tos neužmirštamos nakties 
Anglijoje. Aš nujaučiau, taip 
aš nujaučiau! Lai Dievui bū
na garbė už jo geraširdingu- 
m.ų! Mano siela pirmu kar
tų pasijuto visai laisva po tų 
baisių pergyvenimų; vienin
telė mintis, kuri mane kanki
na, neduoda ramumo, yra

. , f

baimė* kad laike kurio nors 
transo ar letargo jis panau
dojo mano sielų savo tikslams, 
sužinoti informacijų apie 
mus.” Profesorius atsistojo:

“Taip jis pavartojo jūsų sie
lų; ir dėlto jis, čia, Varnoje, 
phlikb mus visus jo belau
kiančius, o su laivu per mig
las nuplaukė į Galatzų, kur 
be abėjoj jis jau buvo viską 
priruošjęs nuo musų ištrukti. 
Bet jo vaiko smegenys toliau 
negalėjo pamatyti.

(Bus daugiau)

jo
yra šavyihciliškuinu

Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

BOSTONIŽZ1V ATYDAI
Nauimna^ gaUiga gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremont St., 
Bpstop, Mass.

^NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”.

aį kuomet 3į“hūvd ^aip šusį- 
įjaudinusi. AŠ dar turiu vil-

Vėl; ^tsigręįęs f Miną 
vilties kupinu balsu tarė: 

į’ Tęsk įouaų,< Tęsk toliau! 
da^ 'yi’a 4aūg kas pasakyti.

NAUJĄS Kultūros No. 6 
te 7 ‘ Galima gauti'
Najujteuose, Kaina 45c.

....................... '"""

LIETUVON
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Siircčiatne Pinigai Pal
tu ir Telegrama? Patar
naujame greitai, Pigiai 
it Saaąiai.

P.arcĮuodame Laivakorte* 
ant visų Linijų.

.< I

SOUTH RALSTED ST.

<Uc nu<?
atadAeauū noo 
valandai.

ir tuo budu augą- 
krąkmolitfis

i l ki , ir 
erinti, 

m
tų visų priešų. Šis monarchistą veiįdąuaįą jų kraįmolu .. „„
dar labiau sustiprins, nes dabar Kariuomenė ir valšty- ]UOSe susidaro -

se — pradėjo tyrinėti augalą 
sudėtį, jų paąikeitimus ir at

buvo labai puikios, būtent.
labai plečiasi, ir priduoda 
daug neindioiįumo. Vietoj, 
kur' tosVkirmėlaitės įęigyvena, 
yra tarpe pirštų, ant riešų įr 
kįfoąe kųno Wsę.

galima gauti nuo tų, kurie ją 
■W’ te OsŠA W lovf7

Kaip ten nebūtų, aš žinau iie- 
^ą j^ms p^kysiu ar ir ju- 
jšų buvo gerai pasakyta. Tęsk 
^lieko' debljųdamą r* ' '
j ^Mėginsiu, bei jus mmi do
vanosite
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Naujos pušies dailės 
paroda

Rugpiučio 6 d., Grant par
ke prie Art Istituto, atsidarė 
taip vadinama “Open-Air Art 
Fa ir” dailės paroda. Tos rų- 
šies parodų sumanė rengti pa- 
tvs dailininkai ir išreikalavo 
iš miesto administracijos lei
dimų iki mgpiučo 14 d.

Chcagicčiai ne pirmieji su
manė turėti “open-air” paro
dų. New Yorke Jau pirmiau 
buvo tai padaryta ir gauta ne
blogų pasekmių.

Paryžiuje yra paprastu da-? 
lyku ant gatvės, pardavinėti 
paveikslus ir kitokius dailės 
objektus, bet chicagieciai dai
lininkai ir “dailininkai” ati
darė ta parodų kaž-ko bijoda
mi, — gal nepalankaus publi
kos atsinešim©? Pirmų dienų 
išstatė savo eksponatus prie 
Michigan avė. ant suolelių ir 
pievos kai kurie modernistai. 
Pasirodė, kad juos tirštai ap
spito publika, o kadangi jų 
kuriniai parsidavė gan pigiai, 
tai atsirado nemažai pirkėjų. 
Vėliau atsirado ir daugiau 
parodoj dalyvaujančių su sa
vo produktais asmenų. Per 
pirmąsias tris dienas buvo 
parduota paveikslų bendrai 
už $2,438.00 sumų. Antradie
nio laidoj Chicago Evening 
Post gana palankiai aprašė 
šios parodos eigų ir dar ma
garyčioms palinkėjo daili
ninkams gero pasisekimo už
sidirbti sau dėl pragyvenimo.

Tarp kitko viršminėtas laik
raštis pastebi, jog esu geras 
dalykas panaši paroda, nes ji 
suteikianti paprastai publikai 
progos susipažinti su daile. 
Girdi, paprastoji publika nie
kad nelankanti Dailės Insti
tuto. nei kitų dailės .centrų, o 
čia, ant suoleliu ne vienas 
išsirinkęs sau patinkamų pa
veikslų nusiperka. Dailininkai 
irgi šitokiu bildu savo kuri
nius gali pigiau parduoti, nes 
nereikia niekam mokėti ko
misų, nė rendos galerijų savi
ninkams.

Išliktųjų, ta paroda atrodo 
lyg Chicųgos garsusis Maxwell 
st rytas, bet sudaro savotiškų 
įspūdį. Žymesnių dailininkų 
šitoj parodoj nemačiau daly
vaujant. Gal “sarmatijasi?”

-- Senas Povilas.

Ir parkai kenčia 
depresiją

Seniau būdavo smagu nuė
jus į miesto parkų pasivaikš
čioti, pasigerėti gražiais gė
lių darželiais ir prūdais, kur 
vandeninės lelijos žydi, kur 
geltoni vandens gvazdikai šil
do prieš saulę savo galvutes.

šiandie gi miesto parkai jau 
ne tie. Kai kurie jų labai ap
leisti. Žolė nenupiauta, prū
dai priaugę žolės, pusta ir 
dvokia. Žolynai apleisti, ypa
tingai Humboldt parke, ap
laužyti. Vaikai palaidai bė
gioja ir mindžioja kvietkas, — 
niekas jų nesudraudžia. O 
jau kur daug apsileidusius 
publikos susirenka į parkų, 
tai kiekvienas žino, kaip ta 
vieta turi atrodyti...

Vasaros karščiams užėjus, 
žmonės per naktį miega kai 
kuriuose parkuose, tai pilni 
pakrumiai primėtyti popierių 
ir retai kada tas popieras su
rankioja.

Vadinasi, ir parkai kenčia 
depresijų. — Silkė.

Banditai pasigailėjo jo 
■4$# - N

X , - . —r

Banditai padarė holdapų Jo- 
ceph Taylorui, 8 N. Franklin 
et. Atėmė $100 įr uždarė jį lę 
<1$ Kad įoiįBiih 
tų, tai banditai davė alarnią lig- 
itege»iams uždarytąjį išgelbėti.

Nulaužė koją, tiifrėjo 
parūpinti kitą

Wąlter Kėni, 60 metų, 502 
So. Clark šiį.į čjQ per gatvę, 
jf u'žgavo autqmo|Mlią, kur j ope
ravo William Kelly, 407 Tliroop 
st: . ' ' U3 ... ..■• ■

Bangi— Kento koja perlūžo. 
Nutveręs l^bjų rinitą, Kėnt pri
šoko prie Kelly mašinos, reita 
laudajnas kitoš kojos iš autd- 
mobilio operuotojo.

Pasirodė, kad Kento koja bu
vo medinė, čia pat atsirado ir 
policininkas, kuria parėmė Ken
to reikaltyimų. Pasėkoj argu 
mentd Kelly ir Kent nuėjo abu 
du ieškoti naujos kojos, žinoma, 
už Kelly pinigus;

Pačių tpdHtitiįnkų re
kordas studijuoja

1. I
■1,. 0 , Į m - . < ■ »' ■ ■ ■ ik; •

Federalės vyriausybės advo
katai Chięagoj ir Washingtone 
svarsto klausimų, ar reikėtų 
tuojau paduoti federalei gra'nd 
džiurei faktus, kuriuos jie turi 
surinkę apie stambius kai kurių 
policijos kapitonų turtus.

Nežiūrima, kad. tuos turtus 
mmeti kapitonai |gij$ auksinė 
sė C^ponės viešpatavimo Čhica- 
goj dienose.

Kaip ten nebūtų, bet atrodo, 
kad tedera!ė vyriausybė tapo 
užinteresuota policininkų tur
tais ir gal put delia'i, to, kai 
kurie tų turtuolių susilauks ne
smagumo.

NtiŠaiiisiš šMttirftirtinitas

Trečiadienio vakare tapo nu
šautas Joe Connell, operuotojas 
bravariuko ir konkurentas Ca- 
ponės sindikatui, pristatan
čiam alų. Manoma, kad jisai 
tapo nušautas, joge i nupiginęs 
savo išdirba mani alui kainų.

.Jis tapo užmuštas tokiose 
apystovošįe: (Stovėjo prie savo 
saliuno, 1140 llickory st. Pro 
šalį važiavo automobilis. Balsas 
iš automobilio pašaukė Connellį 
arčiau prieiti. Pašaukė vardu. 
Kada Connell prisiartino, trys 
dešimtys kulkų su varstė jo kū
ną. €

Pollackienė. ątsisakS 
nuo džiures teismo

Dorothy Pbllack, kaltinama
- r’ J ’ * ’♦ • H,

nušovimu savo vyro, pareikąlaf 
vo, kad jų teistų ne džiurė, bet 
kriminalio teismo teisėjai. Još 
byla tapo paskirta teisėjui Har- 
ry Fisher. Bylų nagrinėti teis
mas paims rugpiučio 30 d. Vals
tybės gynėjai Frank Mast ir 
Harry Gabcl norėjo, kad kalba
ma byla butų buvusi pavesta 
džiurei spręsti.

Išsipildė rioraš
... '■...................■ *»»■>

Gust Englund, 57 metų, dar
be W. L. Robinson komapnijos 
anglies kieme pareiškė prižiū
rėtojui, kad jeigu jau mirti, tai 
jis norėtų mirti staigiai.

Tai buvo pirm poros dienų;

ONA BALVOČIENĖ .. 
po pirmu vyru Žutautienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio II dieną, 12 valandą 
naktį 1 93 2 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Teisių apskr., 
Plungės parap. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Juozapą, sūnų augintinį Fran- 
ciškų. o Lietuvoj šešias seseris, 
vieną brolį ir gimines. K

Kūnas pašarvotas randasi 
1,13’40 South Park Avė., Rose- 
land.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
rugpiučio 15 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į šv. Rožančiaus parapi* 

bažpyČią. 113 ir South Park 
Ąve.. kurioje atsibus gedulingos 
pafhalcjos į^ž velionės sielą, o iš 
t#n pus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. t ■

Xęisi ą. a. pnos Balvočienės gi- 
mjRI, Ataugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
lafclbjuveąc ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs-Augintinis 

} ^aįoSv7« Uąrnaujių įjabo- 

rius . S. D. • Lachavicn, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Trečiadiepj jisai, dirbdamas, pa
lietė stiprios elektros srovės 
yielę ir mirė momentaliai. Jo 
noras išsipildė. ,

Real taksos su- 
mazesią 30 nuošimčių
Gook kauntės asesorius J. L. 

Jacobs pįane&ą, kad jo apskai
čiavimu 1931 metų taksos ant 
real estete savasties, abelnai 
ipįant, jjusiančįos mažesnės apie 
30 nuošimčių, nei 1930 metų tos 
rųšics taksos.

. ■ Į . . ....... . l

Bonų armijos buveine 
naujoj vietoj

Chicagos bonų armija persi
kėlė nailjon vieton, kadangi 
senoji vieta—17 West Pearsoii 
st.—-pripažinta pavojinga gais
ro žvilgsniu. Naujoji , bonų ar 
mijos buveinė dabar bus adrė- 
su 1456 West Adams st.

Baili palėištaš iš liudi
ninkų dilbio

Sėptynja's dienas senis John 
Baili kahiantinėta teisėjo 0‘- 
Connor teisme. Aršiausios bu 
vo jam paskutinės keturios die
nos, kai j| kvotė specialis vals 
tybčs gynėjas Raber. Kart kar
tomis Bain protestavo, verkė ir 
papasakojo, kad jis meldėsi už 
savo depozitorius.

Iš LiėttiviiĮ Republi- 
konų Centro Orga

nizacijos veikimo
Lietuvių rcpublikonų Cent

ro Organizacijos susirinkimas 
laikyta rugpiučio 1 dienų Win. 
Kareivos svetainėje, 4641 So. 
Paulina st.

Susirinkiinų atidarė pinnir 
ninkas A. Vatukas ir paprašė 
ramiai svarstyti organizacijos 
reikalus. Dalyvavo atstovai 
iš kliubų.

Raštininkas perskaitė pra- 
ejųsi.o ę SuslTinkimo Įnųtarimuš. 
J<ię buvo priimti vienu balsu.

Kdinisija raportavo apie 
įvykusį išvažiavimų. Iš ra-

DOUBLE
• v*'* m j I|KC«K Pastebėkite puikią tei-

B lą . . . kaip: piragai 
laikosi Švieži.

f . FOROVER M

4OYEARS
,2^ eMh.cęsfor ’

fcZ i L. IO N S O F I? O U M D S U Š t L* 
BV OUR.COV£R;NMEMT,į 

eUABCRilĮ IŠYAIO

Albany A v.
Phon.namus ir atveš ) musų įstaigų, Kur galėsiu

i džfoitšl Wirinkhtf4 grabų ir kitų reikmėn 
tarnavimų jums visai nieko nereikės iSdl 
j tai, ar jiįs kų pirksite, ar ne.

ĖŪDĖIRiŠ yra yįėnatinįs lietuvių
teikia ambuląhce patarnavimų su ėfcspėrtt

iiykai fteturioš Moder«6’i Kčip^čiOs įt 
šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm Mpsi^Š 
kitilr. ,

I ‘ V ■-*' • į •• • įtįMį .įritfcjf1

Didysis Ofisas

L,‘A t K ■' ] v1;;'':^g

pbrto pa’aiŠkėjo, l<dd išvažia
vimas puikiai pasisekė.

Po to sekė naujos konstitu
cijos priėmimas. Konstituci
ja vienbalsiai priimta ir iš
reikšta padėka komisijai už 
jos pafupinįmų.

Apsvarsčius organizacijos ir 
politikos reikalus, prieita prie 
valdybos rinkimo. Šios orga
nizacijos valdybos ęinkimaį 
įvykdavo kas 6 .menesiai. O 
dabar L. R. G. organizacijos 
valdyba tapo išrinkta visiems 
hiėtams, t. y. nuo rugpiučio 4 
dienos 1932 m. iki fugpiučio 
4 d. 1933 m. —- sulig konstitu
cijos taisyklėmis.

Valdyboj įėjo: A. Valuktfs 
— piriilininkas; M. Vėbalas ir 
D. Pratapas — vice-pirmihiri- 
kas; P. Barcheack ir P. Versl
ia — nutarimų raštininkai; B. 
Petkevičius — iždininkas; K. 
Slapatas — niaršidka; į ekze- 
kutyvę komisijų išrinkti šie 
draugai: Win. Kareiva, A. 
Zelloii, M. Palionis, W. Malas 
ir XV. Baimias. Išrinktoji val
dyba susideda iš veiklių, ne
pailstančių vyrų.

Lietuvių Repiiblikonų Cent
ro Organizacija nutarė laikyti 
susirinkimus kiekvieno mehė- 
__ ___ ui____ ___ ______ ;___ __

J - a ' ♦ . i«h

MURINĘ.,

roumtai
Night and Morping to. keep 
them CIean, Clear and Healthy

Write for *‘Eyė Čarc” 
. or “Etye Ęeaųty” Book ;,

Murino Co^ Popt. H. S.,9 B. Onio St., CLtcafo
-tk a į -i v

Peter Conrad
Fotografuoju jus<| na- 
... muose atba .studijoj, 

$023 s, .Hąlątęd St.
. (Janscn Stud.)

Rei. 730 W. 62nd Št. 
Tek Englewood 5840

Graboriai

Lachavicfi ir Suniis 
LIETUVIS GRABORIUS

Reikah . mt/jĮiĮme .mantai, o

Tel. Člčefo 5927

. Tel

A |

šio pirmų kelvirtadiehį Petke
vičiaus Real Ėstate svetainėje, 
2608 Wcst 47 Street, 8 valan
dų vakaro;.

Ovganizacijos veikė jas.

Pirkite kokybės 
maistą!

kadšiandie biznio padėtis yra tokia 
mąrketą paleidžiama įvairiausių ru- 

iių prekių. Niekurios jų geriausios, 
eitos geros, bet niekurios yra visai pras
tos.

Ta? pats yra ir groserhių biznyje. 
Delei aštrios kompeticijos, daugelis sąn- 
erovų perka pigios rūšies prekes, kad 
galėjus pardavinėti žemomis kainomis ir 
tuo atlaikyti kompeticįją. Žinoma, 
įro^erninko už tą, negalirpa kaltinti. Jo 
biznis nėra tiek didelis, kad galėtų pirk
ti vagonais tiesiai, iš išdirbėjų, negi 
negali , plačiai garsintis. ,

Palyginkime su sankrova, , kuri yra 
valdoma “Midwest” organizacijos na
rio., -i Jo sankrova yra viena iš 300 
“Midwest Stores”, vedama sulig bendro 
pieno. Visos prekes yra perkamos tie
siai iš fabrikantų ; if augintojų per nųo- 
sayą sandelį. Tas reiškia, kad kiek
vienas narys perka už žemiausiai gali
ntas kaįnas, Todėl jam nėra, ręikalb 
pirkti pigios rūšies prekes atlaikymui 
kompeticijos, nes jis už žemą kainą 
perka aukštos rūšies prekes. Todėl Midwest 
Stores visados parduoda geriausias pre
kes įfG už žemiausias kainas, , Tiktai 
peržiūrėkite Šiandie telpantį jų apgarsi
nimą ir patys pamatysite, kad čia kai- 
nęs yra labai žemos,.

sayą sandelį, 

ųias kaįnas, 
Eompeticijos,

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmąs įr kitus miestas. 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Čalttmet 3398

Graboriai

S. M. SKUBĄS
uju 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčią dykai 

718 ,W. 18 St 
T«I. kooKTtft 7533

ĮGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Granorius Chicagoj

1646 46th Št.|WiO

. Telefonai

Boulevard 5203
Bonlevard 013

1327 So. 49th Ct

Telefonai.

či&s jrili

patąrnau.

Telefonas Yards 1138 

smW t*, teika 
'' Graborius ir.

Turiu «btpmobjbu|, visokiem# reika
lam#. Kitna prieinama 

3319 Aiibnrn Avenaė
. CHICAGO, ILL.

Pfibiiė Bonlėvard 4139

fe
!' k«<w« «i-

& ‘ajsr
nų#

iukm M 
cmckcei'. n±.

TA. Yąrfi ,U2į

I ** Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 JVfiSt 35th St.

. įtampąs Hąlsted |t, <4 
Valandos nuo ’* ' J 

Nedelidmis
10—4, nuo ą iki 
nfio 10 Iki 12

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 V/. Marąuette Rd. arti Weetera Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir PėtnyHo j# 

1821 So. Halsted Street

DR. A J. KARAUUS
CyąjtoJ.,Jr <'hir,ugaa 
$147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Ntto 9 iki 12 vaL dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 1Q iki 12. .

3421 So. Halsted Si.
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio le ketvirtadienio 
— ' ■■?-■■■ ■■■■■-v— ......... . '■ ■■

Pbone Canal 6122

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

• Valandos: 1—3 ir 7—8

T“!" v .....Tt... -t1. T'*r'"...*ry?*" rt""i * .... .  ""y

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South ve.t 2
u CHICAGįO, ILL. L 

SPECIALISTAS DŽIOVOS .
Moterišką, Vyrišką Ir Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS! .
c . . . .«• s i . i Noo 10 iki 12 v#J. ryte. nuo. 2 iki 4Seredąmu tr pedfliomi# .pagal id. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai
Reautencųai 4028 <So. Street vaUto, Ntod. nuo 10 iki 12 V. dW

Telefonas Republic 7868 Phone Midway 2880

Ofisą ir Rcz. T4 5913

J* ’ f ‘ " l w #s»»#Rb«* — ii^iw

756 W. 35th St 4631 South Ashland Avenue
c, .(Cor, pf 35th 8 Halsted Sts) L lu’O1fį’%.vąUnŽ°’į. 2 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 No® .!? Į

Nedėldieniais pagal sutartį 7 ll“ $ TįJv S.00
Rez. Telepbone Plaza 3200 

Ofiso (r Rez. Tel. Boulevard 5914BU A TiriPtiO lOfiso: Tel. Victory 6|93 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų, ir veneciškų ligų 
* . Ofisas ; t

3102 So. Halsted St. 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Ncdėliomis ir Šventadieniais 10—-12.

Advokatai

K; GliGIS
ADVOKATAS 

. . MIESTO OFISAS
127 N., Deafhoru &t„ Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

t Tel., Boulevard piO 
Valandos: nuo ,6 iki 8 vai. kiekvieną 

■ vakarą, išskyrus ketvergi ; 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. NAMUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7« 9

Nedėldįeniais pagal sutarti

Specialistė Moterą ir Vaikų Uįįtį 
4145 Archer Avė.

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar« 
ninkais it ketvertais. Seredomis ir 

nekėliomis pagal susitarimą.
Ofiso >Tel.. Lafayettt 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietą. 2 iki
4 ir 6 iki 8. vai. Nedėliom nuo 10 

. --'-IftĮ 12 dieną. , * »
Telephonai dieną it naktj Virgini# 0036

Rea, 6600 South .Ącteeian Aoentu 

Phone Prospect 6659.
Qfįio Tel- ASV 02 V- v .

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS JR, CHIRURGAS 

1821 4<>» J7«tste4 Street 
CHICAGO. ILL.

A.m. b.
Wėst Town Štate Bank Bldg. 

240.0 tV. Madieon St. . .

Namą telefonas Brunąvvick 0597 

čiMT. STRlKOLIS 
GYDYTOJAS IB CBOJRURGAS 

>8° AsO Avė, 
Ofiso vąlandok mm # iki < ir nuo 6 Iki 

8 vaL vak, NedMlomls pagal sutartį 
Ofiso. Tel.: Boulcyąrd 7820 
Namą Tėt: Pros^ect 1030

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 šoutb VZestsrn Avenue 

-< , į • ,; ., t,

Tel. Lafayette 4146 
^kLAJiDOS: .> ■ - 

nuo U 
nuo 6

2422 IV. j 

kamp#a.67th 
Telefonas C 

Valandos nuo 9 i 
«7-9pp$fetfe.

nedėliotus pagal S

1260

v>5WTUyiS DENTISTAS..
Valandoj: nąą ,p m© iki 9 vakaro 

p’«gA *8*^ 
4847 Wįet L4th \Street,

X-Ray,.,.Phon# Ckmp 1260
■ ....................■■■.■■—■■■■ ■■■■—> ■ .1. —

Hcmlod «IJJ 
M V; 8. NARES 

GTOYTO$l^fe^įkURGA5

Intraditn} it 
I rnsitarimą, 

i ■** 
042 - -

Dentistas
arti 47th StreĮf

■! ! . "■ 1 '

V V-*. * ■ įjt' ■ * * ‘ r • *■ **-"’■ e ’f' '

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue 

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Gydo saro ofise patinpaia#, iliipunulas 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

..............TeL Boulevard 1401 .. , r

Įvairąi Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žįaomas ,per 25.^- 
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akuieris,. ■ . .. ,

Gydo staigias Jr chroniškas ligas yj* 
rų, moterų ir vaiką pagal naujausias 
metodus X-Ray ir kitokiu# tkktroe 
prietaisu#. ... .

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W» 18th St.» netoli |forg«d 

Valandos: nuo 10—12 pietą ię 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel, Canal 3110 v
Rezidencijos telefonai . .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefonai Yards 0904

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Lėivitt Št. 
Ttltfonu Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St»
Room 905 Tel. Deaąborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 . iki 9 vai.
4145 Archer Avė, Tek Lafayette 7337, f

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jobu Bagdžiūnas Borden); 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 ,W. Adqme ,St.k Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 

VakaraU ilSl.rW. 22nd St. nuo 6-9 
k z Trlephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte TyJL Republic 9600

* 1*.,

JOSIeM 1 GRISU
Lietuvis Advokatas

Republic 9723
8t.

APVOKATAV
52 E. į07tfc $t. — juru Michigan Avė. 

Tel. Pullptąn 5050—6377
4600 S. Wood St.. rrr Ketvetgo vak.

. tI ILihyette 6303
160 N. taSalle St. — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST- Rbom 1205 
Tel. Central 6166

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

Arbaf 1800 W. 47th St. Laf. 8490 
Pagal sutarimą

WilUam C. Mitctefi 
LIETUVIS ADVOKATAS : 

2656 West 69 Street 
Telepbone Htmlock J 423

lonis pagal sutirti



CLASSiFIE D ADS

Sand; Diines

M. P.

namie

For Rent

CLASSIFIED ADS

Mt. Greenwood

JAUSKITESVESIAISUO Mie

0249

Automobiles

8th Avė.

NĖRA SUKOSĖJIMO VISAM VEŽIME

Radžos

Apgarsinimai
NAUJIENOSE

PAMĖGINKITE
Reduces COLDS(C) P. Lorrllard Co

66%

paslaptį, 
klaidos 

tikros

literatūrą.
kuris čia

VISADOS 
APSIMOKA

Financial
Finansai-Paskolos

SUC1-

vidur- 
kultu- 

Pa v 
dainuš-

vauti ‘ 
galėjus 
obalsį: 
mes su

Mokslas j r , o d ė, kad Old 
Gold yra VĖSIAUSIAS 

gerklei-lengviausias cigaretas

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Visi rengkitės į SLA. 178 
pikniką

M

Yra žmonių, kurie čia per 
visą vasarą kempina, nes be-

Universal State ban 
ko depozitorių komi 

tetas išsirinko 
valdybą

Anot 
“Kai- 

aplinkui apžėlę...”
Dabar-gi tas parkas pavir

to lyg paprastu miesto paeže
rių, — geri keliai ir patogu
mai pritraukia žmones; Pas
taruoju laiku į ten pradėjo ir 
lietuviai skaitlingai 
Ir kodėl gi n 
automobiliui 
gražus “byčiai 
prie to smiltynų 
saule nudegti yra 
kas.

Musų tautiečiai 
ki žmonės: atvažiuoja šeš
tadieny arba anksčiau, pasi
stato tentą (būdą), kur yra 
stalai, pečiai, malkų pietums 
išsivirti, o renda irgi maža— 
25c už lotą 
tai ko daugiau reikia? 
pats kone 
tcų traukiu

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininkės į gerą biznį 
su mažai pinigų.

4837 S. Bishop St.

Ramygaliečiai yra šiuomi kviečiami 
skaitlingai susirinkti pas p. A. Zalatorį, 
2332 South Leavitt Street, pėtnyčioj. 
rugpiučio 12, dėl tolimesnio pasitarimo 
apie draugijos vardą ir konstitucijos 
priėmimą ir kitų svarbių reikalų.

Laik. Valdyba,
Manau, jau mes visi chicagie- 

čiai gerai žinome, taipgi žino 
ir aplinkinių miestų lietuviai, 
kad “Naujienų” piknikas įvyks, 
ta sekmadienį, rugpiučio 14-tą 
dieną, “Birutes” darže ,prie Ar
cher ir 79th Str.

Visi pirmesnleji “Naujienų” 
piknikai sutraukdavo tūkstanti
nes minias žmonių ne tik iš Chi- 
cagos, bet ir iš kitų miestų. 
Jau iŠ to turi būti mums aišku, 
kad “Naujienos” yra populia- 
riškiausias dienraštis ir turi 
pritarimo musų visuomenėje. 
Nėra abejonės, kad ir šis busi
mas “Naujienų” piknikas pasi
žymės, kaip ir pirmesnieji, skai - 
tlingumu publikos. .

Man jau daug metų tenka 
draugijose darbuotis ir iš paty
rimo žinau, kad “Naujienos” 
savo skiltyse talpina veltui (už 
dyką) draugijų-kliubų visoke
riopus pranešimus, korespon
dencijas, kartais ir labai ilgus 
draugijų-kliubų aprašymus, da
gi . nežiūrint, kaip dažnai butų 
rašoma.

Žinoma, iš to draugijoms-kliu- 
bams nemažai naudos, gražus 
pasigarsinimas, todėl ne taip 
sunku ir naujų narių gauti. 
Esu tikras, kad tų draugijų- 
kliubų valdybos bei visi jų na
riai dalyvaus “Naujienų” pikni
ke ir tuo nors kiek atsilygins 
“Naujienoms” už jų padarytą 
gerą.

Taigi reikia sekmadienį daly-

ANT RENDOS 6 kambarių gražus 
flatas. šviesus, renda pigi, antros lubos, 
pečium apšildomas.

4529 California Avė. •

Komitetas, kuris buvo išrink
tas Universal Banko depozito
rių susirinkime Lietuvių Audi
torijoj iš- 42 asmenų, jau tu
rėjo savo pirmą susirinkimą 
rugpiučio 10 d. Šiame susirin
kime jis išrinko valdybą ir ki
tus reikalingus komitetus iš 11 
žmonių. Pirmininku tapo iš
rinktas St. Strazdas, sekreto
rių

važiuoti, 
patogi vieta 

pasistatyti ir 
’ maudytis. O 

kalnuose ir 
geras daly-

Sa v o laik u I n d i a n a D u n es 
State Park buvo ideale viete
lė savaitės gale, ,-v misilseai. 
Daugelis “Naujienų** skaityto
jų atsimena, kai prieš keletą 
metų, kuomet dar teii nebu
vo kelių, nė piečių autų par- 
kinimui, adv. Jurgelionis ve
dė naujieniečių ekskursiją 
per smiltynų kalnus, nelygi
nant Možė žydus iš Egipto že
mės, — tuomet buvo kas kita; 
ir gamta atrodė labiau sveti
ma, bet įdomi ir graži, 
adv. Jurgelionio žodžių 
na i

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
Skaudįna. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo. % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pbarmacal Co., S r. 
Louis. Mo.

Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

Rukvkite VĖSIUS OLD GOLD! 
.,. veriausi iš keturių žymiau
siųjų cigaretų rusių. “Kas tą 
sako?” Mokslas tą sako! Ir di
delė bandymo laboratorija tą 
įrodė be mažiausio šešėlio abe
jonei.
Septynios dešimt penki beša
liški vėsumo bandymai* buvo 
padaryti 4 žymiausiųjų cigare
tų rūšių. Ir OLD GOLD pasi
rodė aiškiai vėsesni už kitas 
tris žymiausias rūšis.
Vėsumas yra įrodymas visų tų 
dalykų, kuriuos jus mėgstate 
cigarete. Puikesnis! ir tyresnis 
tabakas. Nebuvimas karštį ga
minančių dirbtinių prieskonių, 
šviežumas. Gerklei lengvumas. 
Skonis.
Laikykitės atradimų bešališko 
Mokslo ... ir jus rūkysite vė
sius OLD GOLDS.

galima pragyventi. Jie labai 
nepatenkinti, kad gale savai
tės pašaliniai suvažiavę per 
naktį dainuoja ir stikliukus 
barškina. Musų žmonės, tai 
musų, turi ir savotiškus pa
pročius, bet reikia atsiminti, 
kad ne visi žmonės yra tokie 
kaip “musų”. Be to valdžios 
parkas yra vieša vieta, tai rei
kėtų ir kitiems neardyti ramy
bės. — Senas Povilas.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTBR NEFFAS, Sav.

PHILCO G. E. Highboy ar Loboy 
$18, Midgets $9.95. 2332 Madison
St. Atdara vakarais.

Naujienų” Piknikas 
ir mes

yra praktiš 
atvažiuoja 

arba anksčiau,

— mes atliekame eks- 
Mcs taipgi dirbame ble- 
- stogų rynas, nuobėgas. 

garanutotas. Apskaičiavimas

AR JUŠŲ* STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus 
pertų darbą, 
korių darbą — 
darbas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI delicatessen, kendžių 
ir visokių . smulkmenų krautuvė. Turi 
būt parduota greitai, nes išvažiuoju ant 
savo farmos. 5111. S. Union Avė.

—Balčiūnas; vice-pirmininkais 
—Jonas Kulis, Jonikas ir Bu-, 
ta; sekretoriaus pagelbininku— 
K. Matukaitis; ir | pagelbą vi
sai valdybai išrinkta 4 asme
nys—M. Kemėšis, K. Liutkus, 
N. C. Krukęnis ir Klebonas. Ka
dangi veikiantys Komitetas su
sideda iš 11 asmenų ir Į j j įei 
na žmonės visokių-pažiūrų, tai 
galima tikėtis, kad jis turės pil
ną depozitorių užsitikėjimą ir 
savo užduotį atliks geriausia, 
kiek aplipkybės leis.

Pradžioje susirinkimo nutar
ta, kad 'abelname komitete ne
gali dalyvauti buvusio Univer
sal banko šėrininkai ir skolinin
kai—išskyrus tuos, kurių depo
zitas viršija jų atsakomybes. 
Tokią išimtį prisiėjo padaryti 
atsižvelgiant į tai,, kad j komi
tetą Vra išrinktas asmuo, kuris 
turi nusipirkęs 2 banko Šerus, 
bet jo depozito yra uždaryta su- 
virš $13,000.00. Tad susirinki
mui atrodė, kad butų neteisin
ga jį prašalinti iš komiteto su 
jo didele depozito suma.

Nutarta, kad ateinančiame vi
suotino komiteto susi/.inkįme vi
si šio komiteto nariai -atsineštų 
savo depozitų knygeles arba 
draugijų įgaliojimus, idant ne
būtų užmėtinėjimų, jog j komi
tetą įeiną ne depozitoriai.

Nutarta, kad valdyba tuojau 
atidarytų visose kolonijose re
gistravimo stotis, kur depozito 
riai galėtų užsiregistruoti.

Padengimui komiteto ir teis 
mo lėšų nutarta imti po 25c iš 
kiekvieno depozitoriaus.

Instruktuota valdyba tuojau^ 
pasisamdyti advokatą ir išimti 
iš teismo uždraudimą dabarti
niam resyveriui pardavinėt ban
ko turtą be komitetų žinios.

Į susirinkimą buvo atsilankę 
du banko direktoriai, P. Zakare.

Mes kviečiame jus vykti su musų 
ekskursija į gražią girią, kur yra tyras 
oras, kuris atgaivins jūsų dulkių prisi
gėrusius plaučius ir kur galėsite pasi
linksminti ir turėti daug smagumo. Čia 
bus ir žaismių, ir dainavimo kontestas, 
ir dovanos, ir laimėjimai, taip kad kiek
vienas busite patenkintas.

SLA. 17'8- kp. šaunusis piknikas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio-August 14 d., 
Washington Heights ąžuolyne, 107 St., 
į rytus nuo Vincennes Avė. Visi esate 
kviečiami šiame šauniame piknike daly
vauti, kas tik norite smagiai laiką pra
leisti. Bus gera muzika, visi galėsime 
iki sočiai pasišokti, o ir nauja plat
forma šokiams yra padaryta Visiems 
svečiams bus parūpinta skanių užkan
džių —- dešrų su kopūstais. Taipgi
bus suvaidinta vieno veiksmo juokinga 
komedija, bus batų atsirinkimas ir kiau
šinio šaukšte nešimas ir laimėjimas do
vanų —$26 vertės naujo radio.

Visus kviečiame •
PIKNIKO KOMITETAS.

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

Marquette Park. —<- SLA. 260 kuo
pos draugiškas išvažiavimas įvyks 14 
dieną rugpiučio, Baušio darže, prie 87 
ir Maple Avė., I mylia į vakarus nuo 
Kean Avė. Visi nariai, jų draugai ir 
pažystami, taipgi geros valios publika 
esate kviečiami atsilankyti, nes linksmai 
laiką praleisite. Gros gera orkestrą lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, Įžan- 
ga veltui

UŽ DIDELĮ PAAUKOJIMĄ. For- 
nišiuotų apartmentų namas. Moder
niškas. Ideale propozicija dėl tų. kurie 
nori nuolatinių pajamų. Pasaulinės pa
rodos vieta. Svarbi priežatsis paradvimui 
Įsitikinkitel 1139 B. _ 44th St.

Ak v*31.

PATYRUS lietuvė virėja. — ilgus 
metus dirbusi žydų, vokiečių ir lietu
vių restauracijose. Dirbsiu už mažą at- 
yginimą. Tel. Canal 1785.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAM daug rubsiuvių, 
ant moteriškų žieminių švarkų operei- 
torių. Turi būti patirę amatninkai. 
Nėra streiko. Darbo daug. Laporti 
Garment Co., 1202^ Lincoln Way, 
Laporte, Indiana.

ANT RENDOS 6 ar 5 kambarių 
flatai, garu Šildomi, kampinis namas, 
renda pigi. 3959 S. Kedzie Avė. Tel. 
Virginia 1284.

Naujienų” piknike ,kad 
tinkamai pareikšti šį 

“Naujienos su mumis, 
“Naujienomis”. (

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
mėn. susirinkimą šeštadieny, rugpiučio 
13. M. Meldažio svet., 2242 West 
23rd Place, 7:30 v. v. Visi nariai ir 
narės būtinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų. — A. Kaulakis, rast.

šį komitetą ar jo įgaliotinius 
dalyvauti direktorių susirinki
me, kuris įvyks penktadienį, 
rugpiučio 12 .d. Tame; susirin
kime bus diskusudjama planai 
banko atidarymui. Nutarta už- 
kvietimą priimti ir, kam laikas 
pavelys, jų susirinkime daly
vauti.— T. RypkeVičius.

PARSIDUODA trys ūkės su gyvu
liais ir be gyvulių. Imsiu nfiesto nuo
savybę (mokėjimui. Rašykite: Paul 
Chekaitis, R. R. No. 3, Grcennwood, 
Wisc.

BANKAI UŽSIDARO. ŽŪSTA 
PINIGAI

20 akrų ūkis, 2 akrų sodnas, ir Vi 
akro vandens dėl ančių, budinkai ir gy
vuliai, ant U. S. 41 kelio. 45 mylios 
į šiaurius nuo Cbicago. Gera vieta dėl 
Road House ir Gas stoties. Gera pro
ga lietuviui, tik 3 mylios iš Kenosha, 
Wi$c. Parduosim prieinama kaina.

Matykite
J. MARTIN. 

4508 
Kenosha, Wisconsin

suteikia 
barzdaskuty klos 
mm, komfortą 

skutamos

♦ Siuoml liudijame. kad 75 pakartotinuose 
bandiniuose padarytuose keturių žymiausių 
ciirareti) rųftių . . . mieruojant kiekvieno ciga
rete žilumo* turini Calorimeter metodu . . . 
tapo parodyta, kad OLD OOLD yra nuo 112 
iki 15B B. T. U’» VAŠESNI, negu kitos ru- 
Ays. Atsargus matavimas Šilumos durnų to
liau patvirtino OLD GOLDS vėsumą.

(P a* i ražo)

NĘW YORK TBSTING LABORATORIES 
G. Brlnton Jaek, Jr., Direktorius.

LISTERINE 
reffeves y'

SORE THROAT

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. oi 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
piučio 12 d., Amalgamated Centro na 
me, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai 
vak. Malonėkite dalyvauti visi, bu: 
svarbių reikalų aptarti.

- IIHMII *HI F. Prusis, sek r.

Draugystė Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1, laikys savo mėnesinį susirinki
mą, rugpiučio 14 d., Antano česnos 
svetainėj, 4501 S. Paulina St., 1 vai. 
po pietų. Narius meldžiu atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvarsyti.

Sekr. Jos, Dabulski.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS 
Duokite man gerą automobilių, 

duosiu jums gerą ir brangų biznio 1 
tą ant 71 ir Francisco Avė.

Nereikia cash.
J. B. AGLYS, 

913 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Armitage 7178

Žemiau išvardyti asmenys 
rugpiučio 14 d. malonėkite at
vykti į “Birutės** daržą ne vė
liau, kaip 10 vai. ryto:

P. Galskis 
J. Vilis 
A. Narbutas 
P. Martinkaitis 
J. Mickevičius
J. Bačiūnus
K. Navickas 
Juozas Ascilla 
V. Miszcika
J. Čeponis 
John Jankus 
Šniotelienė 
Bačiunienė
K. Liutkus 
V. Maukus 
Mickevičius Jr. 
M. Kcmešienė 
Skurkis
P. Miller.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 26 ir 38 metų am
žiaus; geistina kad butų apsišvietus ir 
mokantį valgį pasitaisyti. Aš esu 49 
metų, daugel keliavęs po Suvienytas 
Valstijas ir svetimus kraštus. Malonė
kite atsiliepti laišku, paduodama savo 
teisingą antrašą, amžių, svarumą, augš- 
tį, telefono numerį ir kuo dabar užsi
imi. Užtikrinu didžiausią 
Gerai mananti, kuri atsilieps, 
nepadarys, nes aš paieškau 
draugės.

Rašykite 
Box 1468 

1739 So. Halsted St.

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. 
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth

Farms For Sale
ykiaį__ Pydavirauįį________

ŪKIS TAI ŪKIS

10 ūkių mainymui. Kas turite na
mą su maža skola ir norėtumėt jį mai
nyti, kreipkitės greitai, o tikrai jums 
teks vienas šių puikių ūkių.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MOTERIS ieško darbo prie' namų 
ar prie biznio; galiu būti visuomet, ar
ia tik dienomis; arba gal kas duos fia
lą už darbą, o aš turiu savo fornišius. 
tašykite Box 1467, Naujienos, 1739 S. 
Jalsted St.

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų^ biuras suteikia patarimus na* 

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

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

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

pečiai, nia 
, o renda

kur buda stovi, 
Aš ir 

š šventadienis 
Mes, juk jau 

V. M. Stulpinas, kasierium vičia ir Mr. Dudy, ir užkvietė suanicrikoneję, lai galime gy

venti kaip visi žmonės: išmo 
tome ir “kempinti”, ir man 
dytis ir sportauti ir tt.

Kadangi miškas liko 
vilizuotas”, tai net ir 
naktį musų lietuviškos 
ros atgarsiai skamba, 
armonikos akordai, < 
<os, suktiniai, romansai ir, 
kur tu čia žmogus išskaitliuo- 
si margo svietelio privatiškus 
ir visuomeniškus vargus bei 
inksmumus. O jeigu svetim

tautis kur “tente” raitydama
sis ir gademuoja, kad* užmig
ti negali, tai nesvarbu.

Kaip sakiau, kultūra pilnam 
žydėjime, tai dienos laiku, 
ypač nedėldieriį, kai suva
žiuoja daugiau lietuvių, bol
ševikai lakstydami 
pedlcvoja savo gazietas ir ki 
tokią raudonąją 
Vadinasi “buržujus 
atvažiuoja savo kuprą saule 
rudinti, bolševikai aprūpina, 
ir savo “dvasišku valgiu”.

Pakišo ir man pundą gazie- 
tų. Turi visokių: “Worke- 
rių”, “Labors* Voice”, bimbi- 
stinių, rusiškų ir lietuviškų. 
Tuo bizniu užsiima ne vaikai, 
bet suaugę vyrai ir gerokai 
saule nudegę!.

Keal Estate For Sale 
_____ NHtnal-Žrmt Pardzvipuii \

PARDAVIMUI vasarnamis tinkantis 
dėl rezorto. Pigiai. Del pilnų žinių 
rašykite E. C. Swensen, Rbinelander, 
Wisconsin.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi mergaitė pri
žiūrėti 2 vaikus ir prie lengvo namų 
darbo. D. Furgatch, 2952 W. North 
Avenue.

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

GROSERNĖ ir delicatessen gera 
vieta, pelningas biznis.' Renda tik 
$25.00. Pigiai. 6009 S. May St.

PROBAK

(PROBAK BLADE)




