
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Dąily Ntw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
V ...         — .—„.Į ....

NAUJIEM
The Lithuaniah Daily News 

as second-ciass snatter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 
under the Act of March 1878

......... ............................. ■---........... . ........ ......... ............ ........... ........ ..................

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE "LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XIX Kaina 3c Chicago, III., Antradienis, Rugpmtis-August 16 d., 1932 No. 193

Illinois angliakasiai 
planuoja paskelbti 

generalinį streiką
Angliakasių 600 “policy” komi

tetas rengiasi sušaukti kon
venciją ir $5 algų sutartį pa 
naikinti

Taylorville, III., rugp. 15. — 
Sekmadienį Bende, III., įvyko 
600 Illinois angliakasių “policy” 
komiteto susirinkimas, kuris 
pradėjo svarstyti generalio Illi
nois angliakasių streiko paskel
bimą. Policy komitetas atsto
vauja 10,000 Illinois angliaka
sių, kurie yra nepatenkinti $5 
algos sutarties pasirašymu.

Komitetas taipgi planuoja su
šaukti visų angliakasių konven
ciją tikslu panaikinti algų su
tartį ir atmesti U. M. W. of A. 
prezidento Lewis ir Illinois 
United Mine Workers unijos 
prezidento Walkerio vadovybę. 
Angliakasiai planuoja sudaryti 
algų sutartį be unijos viršinin
kų tarpininkavimo.

Masinis angliakasių susirin 
kimas, kuris išrinko šį komi 
tetą taipgi jį delegavo išdirbti 
planus pikietuoti kasyklas, kur 
angliakasiai dirba ir platinti 
peticijas raginančias prie gene 
ralio streiko.

Christian County šerifas 
Charles vVicneke mobilizavo 1,- 
500 armiją, kuri turi užbarika 
davusi visus kelius einančius j 
kasyklas, kad neprileisti pikie 
tuojančių angliakasių. prie dir
bančiųjų Christian apskričio 
kasyklose dirba apie 2,600.

Paraguajus nori taikiai 
užbaigti ginčą su 

Boliviją
Asuncion, Paragini jus, rugp. 

15. —Naujas išrinktas Paragua 
jaus prezidentas Eusebilio Aya. 
la, perimdamas prezidento par
eigas, pareiškė, kad Paragua
jus visuomet pasiruošęs ginčą 
dėl Chaco teritorijos atiduoti 
arbitracijai. Ir dabar pageidau 
ja ginčą su Bolivija likviduoti 
taikiu budu.

Nusižudė automobilių 
magnatas

Chatam, Kanada, rugp. 15.— 
McGregor upėje nusiskandino 
į Kanadą atvykęs atostogoms 
Detroito automobilių fabrikan 
tas Roy A. Graham, Graham 
Paige bendrovės iždininkas-sek- 
retorius. Buvo 45 metų am
žiaus.

Italijoje auga bedarbių 
skaičius

Rymas, Italija, rugp. 15. — 
Liepos 31 d. Italijos bedarbių 
skaičius siekė 931,291. Birželio 
mėnesį nedirbančių buvo 905,- 
097. Valdžia moka pašalpą 275,- 
000.

£b R RS
Chicagai ir apylinkei federar 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, galimas 
lietus; mažai permainos tempe
ratūroje; nepastovus vėjas.,

Vakar temperatūra buvo 67- 
84 laip.

Saulė teka 5:58; leidžiasi 7:- 
51.

Hitleris reikalavo
» *

Italijos Mussolinio 
teisių Vokietijoje

Politinė padėtis Vokietijoje ne- 
aiškėja; spėlioja, kad gen. 
Schleicheris busiąs kancleriu.

Berlynas, Vokietija, rugp. 15. 
—Vokietijos prezidentui Hinden- 
burgui atsisakius suteikti Hit
leriui kanclerio vietą ir daugu 
mą kabineto portfelių jo šali
ninkams, politinė padėtis Vo
kietijoje netik kad nepaaiškės 
jo, bet pasidarė dar labiau mig
lota. Oficialia valdžios pareiš
kimas sako, kad Hitleris parei 
kalavęs Hindenburgo tokių pat 
teisių, kurias dabar turi Itali
jos diktatorius Mussolini ir le
miančio balso netik Reicho ka
binete, bet ir Prūsijoje.

Kaip žinoma, Hindenburgas 
su panašiais fašistų vado rei
kalavimais nesutiko.

Dabar observatoriai spėlioja, 
kad kancleriu galįs būti Von Pą- 
peno kabineto apsaugos ministe 
ris gen. Von Schleicheris-junke- 
ris, kuris sakosi esąs neutralus; 
kad Hitleris ir katalikų centras 
sudarys kabinetą pasidalindami 
vietas 2:1; kad dabartinis 
Prūsų diktatorius Franz Bra’cht 
busiąs Prūsų ministerių kabinę 
to pirmininku ir taip toliau. 
Kas ištikrųjų įvyks sunku pa
sakyti.

Greit Berlyne bus sušauktas 
Hitlerio partijos vadų, vadukų, 
politinių patarėjų ir reichstago 
ir seimų atstovų fašistų konfe
rencija tikslu nutarti kas da
ryti. Negavęs kanclcrystės 
Hitleris ieško naujų būdų pa
griebti valdžią savo rankosna.

Indianos atstovų butas 
atmetė proh. referen

dumų
Indianapolis, Ind., rugp. 15. 

—Indianos atstovų butas atme
tė senato priimtą pasiūlymą 
lapkričio rinkimuose atiduoti 
prohibicijos klausimą referendu
mui.

Lenkijoje pagrobta J.
V. konsulo duktė

Varšuva, Lenkija, rugp. 15.— 
Varšuva susilaukė didelės sen
sacijos, kuomet nežinomi asme
nys pagrobė J. V. konsulo St. 
E. McMillin penkių metų dukte
rį Patricia. Ji vėliau buvo ras
ta Varšuvos pakraštyje. Konsu 
las pagrobimą aiškina vieno at
leisto tarno kerštu.

Anglijai gręsia medvil
nės pramonės streikas

Blackburn, Anglija, rugp. 15. 
—Anglijoje eina ginčai tarp 
medvilnės darbininkų unijų ir 
fabrikų savininkų, kurie pareiš
kė panaikinsią algų ir darbo va
landų sutartį, pagal kurią pra
monė veikė metų metus. Darbi
ninkų unijos pareiškė pasrėb
siančios streiką, jeigu nauja su
tartis nebus sudaryta’. Streikas 
palies 500,000.

Milžiniškas gaisras Filipinų sos
tinėje Maniloje

Manila, Filipinų Salos, rugp. 
15.—Didžiulis gaisras Maniloje 
sunaikino tris miesto kvartalus 
ir nuostolių padarė apie $2,- 
500,000. Liepsnos sunaikino 
dvi kolegijas, muziejų ir dau
gelį valdžios rūmų. Kartu žu
vo daug dokumentų;

[Acme-P. 8 A. Photo]

Juan Žabala, pagarsėjęs Argentinos bėgikas, kuris per 2 valandas 31 min. ir 36 sekundas 
nubėgo 26 mylias ir 385 jardus. Olimpiadoj jis laimėjo pirmą vietą.

Nušautas policinin
kas, kuris nušovė 

Jušką
Washingtoii, D. C., rugp. 15. 

—Washingtono policininkas Ge
orge Shinault, kuris nušovė ve
teraną chicagictį Vincą Jušką 
buvo nušautas, kuomet patrolia 
vo gatves, netoli buvusios vete
ranų stovyklos. , Kas paleido 
kulką—nežinia. Kaltininku nu
žiūrėtas tūlas juodveidis bonų 
armijos narys.

25 mirė laike vėsulos 
Texas valstijoje

Houston, Tex., rugp. 15. — 
Meksikos įlankos pakraščiais, 
Texas valstiją paliete smarki 
vėsula. Ikišiol žinoma, kad 150 
buvo sužeista, o 25 mirė. Ypa
tingai nukentėjo ūkiai. Tūks
tančiai ūkininkų paliko be na
mų ir kitų triobėsių. Nuostoliai 
dideli. Nukentėjusiems pagalbą 
teikia raudonas kryžius.

Walkerio byla dar te- 
besvarstoma

Albany, N. Y. rugp. 15. — 
New Yorko majoro Walkerio by
la prieš gubernatorių Roosevel 
tą dar tebesitęsia. Walkeris, 
kuriam primetamas kyšių ėmi
mas ir. kiti nešvarus darbai gi
nasi esąs nekaltas ir grąsina 
Rooseveltui reikalą atiduoti 
teismui. Walkeris ginčija Roo- 
sevelto teisę jį teisti ir pašalinti 
iš vietos.

Francija kovoja su Bre
tonuos tautininkais
Rennes, Francija, rugp. 15. 

—-Kelias dienas atgal Bretoni- 
joje autonomistai susprogdino 
Franci jps-Bretoni  j os su si j tingi
mo paminklą. Policija suseke, 
kad krašte veikė stipri Bretoni- 
jos tautininkų organizacija. Val
džia įpasiryžųsi organizaciją su- 
naikįnti'* Bretonijoje ir nuslo
pinti ' tautinį j udėjimą.
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Wąshington, D. C., rugp. 14. 
Prezidentas Hooveris planuoja 
sušaukti pramonės ir prekybos 
vadų konferenciją ir tartis kaip 
pagerinti dabartinį padėjimą ir 
bedarbę.
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Švedijos j premjerai ir 
Kruegeris \ '

Stockholm, Švedija, rugp. 15. 
—Patirta, kad naujas Švedijos 
ministerių kabineto pirmininkas 
Felix Hamrin irgi, gavęs pini
gines “dovanas” nuo aferisto 
įvaro Kreugerio. Del tos prie
žasties iš vietos buvo pašaliu 
tas Hamrino pirmtakunas prem
jeras Carl G. Ekman.

Rusijos angliakasiai ne
patenkinti darbo są

lygomis ir algomis
Maskva, rugp. 15. — Per pas

kutinius du mėnesius iš Donbas 
kasyklų pasitraukė 22,000 ang- 

iliakasių. Jie yra nepatenkinti 
nepakenčiamomis darbo sąlygo
mis ir menku atlyginimu. Tos 
kasyklos yra bene didžiausios 
Rusijoje. Dienos produkcija 
siekia apie 85,000 tonų.

Ragina De Valera pas
kelbti Airiją nepri

klausoma
• 4 • ’

Dublin, Airija, rugp. 15. — 
Airijos republikonų ir konserva
tyvų laikraščiai pradėjo raginti 
prezidentą Eamon De Valera 
paskelbti Airijos nepriklauso
mybę.

Rusija ir Japonija išri
šo žvejų teisių ginčą
'Maskva, rugp. 15. — Rusijos 

vyriausybė paskelbė, kad ilgai 
nusitęsęs Japonų-Rusų ginčas 
dėl žvejų teisių Ramiajame van
denyne yra likviduotas. Derybos 
ėjo apie metus ir pusę.

Meksika pagerbė jauną J. V. 
lakūną

Meksikos Miestas, rugp. 14.— 
Meksikon iš Newark, N. J. at
skrido jaunas, 18 metų laku- 
nas Robert Buck. Meksikos val
džia suruošė jam pagerbti iš
kilmes.

Gifford rezignavo iš bedarbių 
pagalbos organizacijos

rugp. 14Wa’shįnįton, D. C 
—American Telephonę ir Tele- 
graph pirmininkas W. S. Gif- 
ford rezignavo iš Hooverio be
darbių ’ pagalbos . organizacijom 
pihpmįnko vietos. Jo įpėdinis 
ddr nepaskirtas.

Kanada ir Anglija 
susitarė ekonom, 
konferencijoje

Ottawa, Kanada, rugp. 15.— 
Kalba, kad Anglija ii’ Kanada 
išrišo ginčus dėl lengvatų ir 
muitų ir baigia sudaryti preky
bos sutartį. Anglijoje pirmeny
bė bus teikiama Kanados ūkio 
produktams, o Kanadoje Angli
jos metalui. Sutartis žymiai su
mažins Lietuvos ūkio produktų 
eksportą j Angliją.

Čili sakosi išrišusi 
bedarbės klausimą
Santiago, čili, rugp. 15. — 

Čilės “socialistinė” valdžia išlei
do oficialį pareiškimą, kuriame 
paskelbė, kad Čilėje bedarbių 
daugiau nėra. 150,000 bedarbių 
kurie iki šiol buvo šelpiami, ap
rūpinti darbu, o likusieji, kurie 
nenori dirbti, negales gauti pa
šalpos iš privatinių ar valsty 
binių šaltinių. Bedarbes suma
žinimui, vyriausybė pramonei 
suteikė kreditą lengvomis sąly
gomis.

Planuoja sumažinti J. V, išlai
das $800,000,000

Washington, D. C. rugp. 15. 
United States Chamber of Com- 
merce tikisi, kad ateinančioje 
sesijoje kongresas planuoja su
mažinti federales valdžios išlai
das $800,000,000. Šiais metais 
biudžetas jau buvo kiek apkar
pytas.

New Y orkas stengiasi suma
žinti išlaidas

New York, rugp. 15. — New 
Yorko miesto gyventojai mo 
kesčiais į metus sumoka’ apie 
$700,000,000. Dabar biudžeto 
komisija ruošia naujo biudžeto 
planą, kuriame numatoma su
mažinti išlaidas apie $100,000, 
000.

i.......

Japonai išžudė 290 kinų suki
lėlių

Harbin, Mandžurija, rugp. 14. 
Į pietryčius nuo Hailuno mies
to, Mandžurijoje, japonų ka
riuomene užpuolė burj gen. Ma 
Ch'an-shan sukilėlių ir išžudė 
apie 290. Nežiūrint’ potvynių 
mūšiai tarp sukilėlių 
menes tebeina.

ir kariuo-

Lietuvos Naujienos
Pinigų padirbimas Pa

nevėžy
Liep. 24. Panevėžy buvo pa

stebėtas netikrų 5 litų monetų 
platinimas. Kelios monetos bu
vo paleista apyvarton. Polici
jai padarius tyrimą, buvo įtarti 
padirbę ir platinę pinigus Jonas 
Masiulis ir Simonas Ignatavi
čius, abudu Panevėžio gyvento
jai. Kratos metu pas pilietį 
Masiulį rasta pinigams dirbti į 
rankiai ir medžiaga. Pinigai 
buvo dirbami liejimo budu, pa
darytose gipso formose ir cino 
medžiagos.

Policija veda kvotą.

T. S. komisija baigia 
raportą apie Japoni- 

jos-Kinijos ginčą •
Tokio, Japonija, rugp. 15. — 

Specialė Tautų Sąjungos komi
sija, kur buvo paskirta ištirti 
padėtį Tolimuose Rytuose ir Ja- 
ponijos-Kinijos ginčą, po ilgų 
kelionių Mandžurijoje ir karo 
fronte baigia' rašyti savo ra
portą. Jame ypatingai daug 
vietos bus paskirta Mandžuri- 
jai.

Mussolini perkrato Ita
lijos atstovybes už

sienyje
Rymas, Italija, rugp. 14. — 

Italijos užsienio reikalų ministe- 
ris ir diktatorius B. Mussolini 
išleido oficialį pareiškimą, kad 
Italiją užsieny atstovaus jauni, 
ir daugiau tėchnikai prisiruošę 
diplomatiškam darbui atstovai. 
J. V. ambasadorium paskirtas 
Augusto Rosso. Dabartinis at
stovas de Martino atšaukiamas.

Washington, D. C., rugp. 14. 
—Alaskos pakraščiuose sudužo 
žvejų laivas Eunice. Įgula iš
gelbėta.

Meksikos Miestas, rugp. 15. 
—Javier Sanchez Mejorada, bu
vęs susisiekimo ministeris pa
skirtas Meksikos ambasadorium 
Washingtone.

Humboldt, Iowa, rugp. 15. — 
Kasėjai užtiko 16 griaučių, ku
rie spėjama, yra seniau šiose 
apylinkėse gyvenusių indėnų lie
kanos.

Viena, Austrija, rugp. 15.— 
Rumunijos karalienės Marijos 
duktė Ileana pagimdė sūnų. Ji 
yra Austrijos kunigaikščio An
tano Habsburgiečio žmona.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.*

Spalio 8 dieną laivu ‘Taris” 
per Havre .

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.

Sužeistas Klaipėdos 
krašto komendantas

Klaipėda. VII. 30. Elta. Va
kar pakeliui tarp Palangos ir 
Klaipėdos įvyko automobilio ka
tastrofa, per kurią nukentėjo 
Klaipėdos krašto komendantasr 
pulk. Liormanas ,ir vienas pirk
lys klaipėdietis. Katastrofa į- 
.vyko sprogus automobilio pa
dangai.

Švedų turistai plusta 
i Lietuvą

Stokholmas, šiemet švedų 
turistų skaičius į Lietuvą žy
miai padidėjo. Juos privertė 
daugiau lankytis Lietuvoj vi
sų pirma kronos krizė. Anks
čiau švedai, būdami turtingi, 
lengvai galėjo lankyti tolimes
nes Pietų šalis. šiemet jie 
tenkinasi artimiausiomis šali
mis, tarp kurių yra ir Lietuva. 
Čia pigu ir greit pasiekiama.

Re to, švedus turistus vis 
daugiau patraukia į Lietuvą 
turistinė Lietuvos pasiuntiny
bes Stokholme vedama pro
paganda. Jos padedama ir 
skatinama, susisiekimo mini
sterija yra išleidusi net šve
dų kalba turistinę brošiūrėlę 
“Litauens Badorter”. Grįžę iš 
Lietuvos turistai savo apra
šymais ir Svenska Amerika 
IJlflen specialiai išleista bro
šiūrėle taip pat prisideda prie 
turizmo į Lietuvą išplėtimo.

Bemaž nesudegė Šakių 
miestas

šakiai, liepos 27 d. Telefono
grama. Vakar rytą apie 4 
valandą anksti šakiuose, Nau
miesčio rajone ,užsidegė nauja
kurio Klapatausko gyvenamasis 
namas. Sudegė stogas ir smar 
kiai apdegė vidaus įrengimai, 
baldai ir kt. Nuostolių padary
ta j 10,000 lt. Klapatauskas bu
vo apsidraudęs.

Ugnies priežastis dar nepatir
ta, bet spėjama, kad bus prasi
dėjusi iš skiedrų, kurių keliuo
se remontuojamuose dar apščiai 
biivo likę.

Tik dėka tam, kad naktis pa
sitaikė rami, be jokio vėjo, tai 
išliko nesudegęs šakių miestas, 
nes aplinkui Klapatausko namą 
buvo tirštai medinių namų, į 
kuriuose vėjas butų tuojau ug 
n į perkėlęs.
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KORESPONDENCIJOS

Iš angliakasių kovos Muko. ■Ingliakasių ritusinis mitingas 
nutarta vienbalsiai 

' ( streiką

vojr parką, jeigu miesto val
džia Ulat’šuot daleis. Šiame 
masiniame mitinge bus iš
klausyta delegatų raportai nuo 
atsibuvusio Benld masinio mi
tingo. Ir bus 
lestus veikimas, 
lakatas privalo 
ko komitetą ii

prieš siūlomą

tikras “stebuk- 
balsai. Unijos 
su pasipiktini- 

kad kažkokie

Nors angliakasių Unijos Vir
šininkai ir stengiasi apgauti 
darbininkus, ale tai jiems nela
bai tesiseka. Kaip žinia, rug- 
piučio 6 d. įvyko balsavimai už 
taip vadinamos “penkių dole
rių sutarties” priėmimą. Praei
tos savaitės pradžioj turėjo bū
ti suskaityti balsai. Tačiau su
skaityta vos pusė. Ir iš to aiškiai 
pasirodė, kad balsavimų rezul
tatai unijos viršininkams nėra 
pageidaujami: susidarė apie 4,- 
000 dauguma 
sutartį.

Ir štai įvyko 
las”: prapuolė 
viršininkai neva 
mu pareiškė,
banditai užpuolė balsų skaity
tojus ir iš jų jėloj atėmė balsų 
sąrašą. Tuo tarpu gana pasiti
kimi žmonės, kurie daboje bal
sų skaitymą, griežtai tvirtina, 
jog tie balsai buvo tyčia į au
tomobilių įdėti ir kažkur nu
vežti. Daugiau to: jie sako, jog 
turį net to automobilio lais- 
nio numerį.

Na, o kada dingo balsavi
mo rezullatai, tai unijos vir
šininkai tuoj su anglių kom
panijomis pasirašė sutartį ir 
paskelbė, kad kasyklos atsi
darys ir angliakasiai privalo 
eiti į darbą. Girdi, tie anglia
kasiai, kurie pasipriešins tam 
patvarkymui ir bėgyje dviejų 
dienų negrįš j darbą, tai bus 
pašalinti iš unijos.

Angį i ak asini nei kiek nenu
sigando tų grasinimų. Sakysi
me, musų lokalas tuoj su
šaukė susirinkimą ir nutarė 
sutartį atmesti. Tą patį pada
rė ir kiti lok a lai, 
po penkis delegat 
šaukiama masinis 
mas

išrinkdami 
is. Dabar 

susirinki- 
kuris apsvarstys tulimes- 
ikimą. Trump )j ateityj

norima sušaukti specialu kon
venciją, kurios tikslas bus pa
šalinti unijos senuosius virši
ninkus, — valstijos ir prezi
dentą Lewis’ą. Pas angliaka
sius yra tokis nusistatymas,— 
išsirinkti naują valdybą, o tik 
tada prądėtiderybas su kasy
klų kompanijomis.

Peabody kompanija norėjo 
pradėti darbą su nelinijiniais 
darbininkais, ale jai tatai ne
pasisekė padaryti. Nutarta, 
kad angliakasiai jokiu bildu 
nepriimtų pasirašytos sutar
ties, kurią dabartiniai unijos 
viršininkai per prievartą nori 
užkarti. Angliakasiai ties 
pastangas, kad iškovoti 
kių dienų darbo savaitę 
šių valandų darbo dieną

Laikraščiai pranešė dide
liais antgalviais, kad streikas 
užsibaigė ir kasyklos pradės 
dirbti. Bet tikrumoj taip nėra. 
Kaip dabar dalykai atrodo, 
tai labai galima, kad streikas 
nusitęs ligi žiemos.

Visus tuos, kurie priešinosi 
sutarties priėmimui 
viršininkai išvadino 
kais 
kokią 
trauks
labiau ir labiau pradeda prie
šintis padarytai sutarčiai, ku
ri buvo tiesiog apgavingu bu
du pravesta.

Well, palauksime ilgiau ir 
pamatysime daugiau. Pažiūrė
sime, kaip visi tie nesusiprati
mai užsibaigs. Bet kad bus 
daug visokių trubelių, tai dėl 
to nereikia abejoti.

^Naujienų*' Skaitytojas.

visas
pen-

ir še-

“foreineriais 
dainą jie dabar 
nes ir amerikonai

unijos 
bolševi- 

Kažin 
už
vis

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

tukstan 
masinis ini

buvo
2403

son ir 
va
di a

Ljcpos 13-tą dieną 
skaitlingas iš keleto 
čių angliakasių 
tingas Reservoir parke, 
dėjtl masinio mitingo 
W. J. Robinson, lokalo
prezidentas. Kalbėtojais 
vo: J. M. Davis, J. Chiskcr, R. 
Humpries, E. Mabie, Mrs. 
Craig, T. Novak, W. Huchens, 
Dan McGill
capt. Webb iŠ Chicagos, 
das senų veteranų, kurie 
prie Sangamon upės įsitaisė 
sau kempes, kaip juos Hoove
ris gazinėmis bombomis iš 
Washingtono išvijo. Visi kal
bėtojai skaudžiai smerkė sa
vo unijos vadus, ypač John 
I.evvisą ir John Walkerį. Aiš
kiai nupiešė, kaip jie apga
vingu budu ryžosi biednus 
angliakasius apgauti. Jie su
laužė paskutines angliakasių 
konvencijos nutarimus. Patys 
viršininkai suplanavo ir įvyk
dė balotų pavogimą ir lt. 
Dan McGill perskaitė liudinin
kų per notary publie po pri- 
sieka užtvirtintus paliudiji
mus, kurie matė tą įvykį, kaip 
skaitytojai balsų — Rlack- 
man ir Gce — išnešė iš Rid- 
gely banko skrynutę su balo
tais, panešėjo ant 6lh St. gat
vės ir įmetė ją į Foxes, 12-to 
distriklo vice-prezideiito, au
tomobilį. Automobilius nu
važiavo, o Blackman ir Gee pa
suko į jėlę ir per užpakalines 
duris įnėjo į mainierių bildin- 
gą ir čia pakėlė gvoltą, bū
tent, plėšikai atėmė iš jų ba
lotus. Girdi, biauresnes niek- 
šystės dar niekas neiškirto. 
Tą pačią dieną tuoj John 
AValkeris biauriai iškoliojo už 

per 
vakarinį dienraštį radikalus ir 
ant jų suvertė kaltę 
pačios dienos naktį išsiunlinė 
jo į visus
kad “agreementas 
tas už tai, kad balotus

Privalote visi eiti į 
jeigu kompanija šauks, 
gu bandytute musų 
manis pasipriešinti, tai mes 
jus išmesime iš unijos, atbu
sime čarterius ir neteksite an- 
gliakasyklose darbo. Netole
ruosime jokių jūsų masinių 
mitingų nei paisysime prote
stų. įsakymas buvo tikrai 
musoliniškas. Angliakasiai, 
aplaikę nuo savo viršininkų 
tokius despotiškus įsakymus, 
labai pasipiktino ir rugpiučio 
11 dienos vakare kuone kiek
vienas lokalas laikė specialius 
mitingus. Smerkė diktatorių 
ukazus ir nutarė tas 
mas jiems grąžinti ir j 
neiti. (Girdėjosi ji 
kad prie sugrąžinamų 
gramų ir virvės galas 
ti.) Taipgi kiekvienas 
las perleido nutarimus
nuo narių parašus, kad su
šaukti viso 12-to distrikto an
gliakasių konvenciją ir ten iš- 
šluot lauk John Walkėrį ir jo 
pagelbininkus.

Šiandie nemažai išsikalbė
jus, nutarta viejibalsiai vardu 
4-to sub-distrikto nuo šiandie 
apšaukti Illinojaus angliakasių 
streikas. Belvilles distriktas 
nutarė išeiti į streiką nuo pir
madienio, rugpiučio 15 die
nos. Iki šiol nuo 31 dienos 
kovo tęsiasi anglių operatorių 
lokautas prieš angliakasius. O 
nuo dabar angliakasiai skel
bia streiką prieš operatorius. 
Sekmadienį, rugpiučio 14 die
ną įvyksta masinis mitingas 
Benld. 4-to sub-distrikto kiek
vienas lokalas siunčia savo de
legatus. Antradienį rugpiu
čio 16 dieną vėl Reservoir 
parke įvyks masinis mitingas 
į šį masinį mtingą nutarta 6b 
ti sli paroda nuo Arsenai Hali 
svetainės per miestą į Reser-

lokalus telegramas, 
pasirašy- 

išvogė.

loka-
rinkti

Office boy of 
Hooveris semtu- 
išvadino valka- 
Ir tuos bomus, 

mažus kudi-
gazinėmis bom- 

sudegino paskutinį

daugiau. Tai angliakasiui už 
8 vai. dienos darbą pagal 
naują “agreementą” neatliktų 
nei vienas doleris, štai kodėl 
Tllinojaus angliakasiai protes
tuoja ir eina j streiką, žino
ma, kur anglis krauna mašino- 
mis-konvierah gautų už 8 vai. 
darbą $5.70. Bet prie šito dar
bo neilgai žmogus gali atlaiky
ti. Padirbę 2-3 metus ir 
tų vaikinas patampa 
Tai yra tikra katorga, 
angliakasyklose turėtų 
darbas, ir valandos 
kestis geriau 
tinai valandos 
trumpintos ir

kamiau nustatyta; kad darbi
ninkas žmogus galėtų pragy
venti. Bet prie dabartinių uni
jos viršininkų, kaip yrą Lewis 
ir Walkeps,< nelengva ką nors 
atsiekti, šiems ponams npeipa

vien savi kišenini ir anglių 
operatorių reikalai, o ne mai- 
nierių bėdos. Už tai mainieriai 
jr sukilo ir eina į streiką ant 
žūt būt, nes nemato kitokios 
išeities. —G. Ainis.

25 me- 
seniu. 
Dabar 

būti Ir
ir Užmo- 

sutvarkyta. Su
turėtų būt su- 

užinokestis tin-

nustatyta to- 
Kiekvienas 

išrinkti strei- 
daboti, kad 

nieks neitų skubanti.
Capt. Webb irgi gerai nukal

bėjo apie Hooverj, — pasakė, 
kad. jią yra tik 
VVall street”. 
sius veteranus 
tomis bomais.
bomų žmonas ir 
kius pa vaiši r 
bomis 
turtelį, kokį kas turėjo. Iš ve
teranų užmušė 2. Daugelį su
žeidė. Nuo gazinių bombų mi
rė keletas kūdikių ir daugeliui 
sveikatą sugadino ant viso am
žiaus. Už tai jis mus taip pa
vaišino, kad prašėme duonos 
kąsnio ir darbo. Mieli anglia
kasiai darbininkai, laikykitės 
vienybėje ir kovokite. Mes se
ni veteranai, priėjus reikalui, 
visuomet jums pagelbesime ir 
paremsime.

Jam taip bekalbant, žmonės 
negana kad plojo, bet net bal
su pradėjo rėkti. Entuziazmas, 
neapsakomas. Nemažai teko 
nuo kalbėtojų pilos vietiniams 
dienraščiams: “Journalui” ir 
“Registeriui”, kurie iškraipo ži
nias ir per akis meluoja. Ypač 
“Joumalas”, šiame gcltonlapy- 
je rašoma tik taip, kaip kad 
anglių operatoriai ir Lev/is bei 
Walkeris nori.

Gal kuomet nors ir Ameri
kos darbininkai susipras kaip 
yra labai naudinga ir būtinai 
reikalinga turėti darbininkiš
ka spauda — laikraštija. Per 
laikraščius bubnijama, kad 
naujas “agreementas” — $5 
“scale” į dieną. Bet gi tikre
nybėj taip nėra. $5 aplaikytų 
vien nuo dienu 'dirbanti kom- 
panični 
dabar 
syklosc 
kasiai,
68 centai už toną 
anglies po 4 
gi jie padarys $ 
tonų negalima 
karu neduoda
tonus po 68 centus pasidarys 
$2.72. O išlaidos už paraką,

darbininkai, kurių 
suvis mažai angliaka- 
randasi. Bet anglia- 

kuriems nustatyta lik 
užkraudami

tonus, tai kaip 
Daugiau 

užkrauti, nes 
Gaunant 1

[Acme-P. « A. Photo]

Rengiasi 
panaikinimo. 
New Yorko- 
ke Francijoj 
vyno. Moiiųuin tikisi; jog 
Amerikoj proliibieija bus greit 
panaikinta, todėl ir rengiasi 
iš Fra nei jos ihiportuoti vyną.

prie prohibicijos 
Louis MdUąuin, 

biznierius; tižsa- 
1,0()O,O0() galionų

fiuzą, union diles, assesments, 
šviesa ir lt. mažiausia į die
ną išneš $1.31. Uždarbio at
lieka $1.41, Tai tau ir $5 die
nos “scale”. > O toliau gyve
nantiems už važinėjimą į dar
bą prisieina išmokėti į dieną 
po 25c, 50c., o kartais ir no

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai ėsti sugadinama ko
kiu nori mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piulctt jeigu gali taip 
LJ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koka iriažas 
dalikaš gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptiekoriu.

.ambert Pharmacal Co., S ai n t 
Louis, U. S. A.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Don’t
Colds

šalčiai krutinCje ar gerkle# gali 
pasidaryti rinitus. Palehgvlnkit 
juos J 5 minutes su "Mustorole". 
— "coiinter-lrrltant" I Uždedamas 
kartą | valandą, jis turi sutelkti 
ptiKelbą. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarą ir slaugiu.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metine prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

NAUJIENOS
ACCIDENT 
INSURANCE 
I’OLICY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratą ant vienų metų.
Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kariu ša pinigais.

šiuomi siunčiu

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

,$8.00 Chicago je • -
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy.
Pilnas vardas ir pavardė .................................................................-...... ............... .......

Adresas ................ ......................................................... . .... .........................................
» * . V - l
■ * * fAmžius ............................................................................. ................ ..................................

Kam užrašote? ............................................................ .............................................. .

Ar giminė? ............................................................... ••.....................................................

•Jo adresas. .................................................r............................................................

Rugpiučio Kailių 
Išpardavimas

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

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus ir reniodeliavimą. Šį 
menesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Island Avė.

Tel. Hyde Park 3459

WISSIG
Specialistai iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakce. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst 26 St._______ kampas Kjtcler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
1.

irtis moterims

lietaus 
swimming pool 

Rusiška ir turkiška 
s e rėdo mis iki

Sugrįžo iš Vakacijų
DR. J. SHINGLMAN

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos:

2___ 10-12. 2-4 p.
H p., 7-8 vakare 

Pancdčliais, sc- 
“ .■' redoinis ir pėt-

nyčiomis p o 
pietų gydo li- 

- ' ' ' gontus ofise už

priežasties 
kių laikų. Re- WMI ttfnati/.rno gy- 
d y mas — spe- 

a K cialumas.
Ofiso Tel.

Rez. Tel.
Cicero 3656

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina indams 2 dol., pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

merikos letuviai

išsiuntė per
AUJIENAS

Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybes pigiai ir saugiai pasiųsti 
justi pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių 
Bankų Lietuvoje. ; /

‘ ’ •• ■ ■ /

J/cs taipgi pasiunčiamo pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili
jon, Kanadan, Argentinon ir i kitus kraštus.

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS ‘ IŠSIUSIME ANT PAREIKALAVIMO

“NAUJIENOS 
1739 So. Halst 
Chicago, Illinois.

Street

SSSįSSS
... ...........................................................  l'.M—I..HHI—«■ .1 ' "-11

YV“ ; ' ■ J,:, * ' ■



Antradienis, rugp. 16, 1932

Normalis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
NORMALŲ PIRKIMĄ

Reiner Coal Co Tel. Monroe 7359

kiek

Greenhut & Co

na

žu

Western Coal

VASAROS DIEGLIAI
YRA PAVOJINGI

DREXEL ICE CREAM CO

Pastaraisiais lai

(juvenile) teis
REINER COAL CO

GARANTUOTI
GARSINTOJAI

Miestų valdžios Su
vienytose Valstijose

PASIŽYMĖJUSIOS
ATSAKOMINGOS

TIKTAI 
$1.00 

J.MOKĖTI

Geriausios Anglys 
ir Patarnavimas

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

prasižengimus 
kalėjime tol, 
teismas galės

4605 So. Ashland Avė
9238 Cottage Grove Avė.

Kaip europiečiai nu 
kariavo Ameriką

PIENO PRODUKTAI
Riebus Pienas ir Smetona

ŠEIMYNINIAI LOTAI 

Po pilna Amžina Priežiūra. 

Žemos kainos.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.

Išdirbėjai ir
Tyro Skanaus

Telefonuokite
GROVEHILL 1000

C®

TIKTAI 
50c 

J SAVAITĘ

Be Įmokejimo 
IŠPARDAVIMAS

ir mies-
—FLIS

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

tai buvo tie patys Eii- 
kapitalistai,

OAKRIDGE
Mausoleumų Vieta

Lemont Dairy Co
Augštos Rūšies

3719 So. Kedzie Avė 
Te!. Lafaycttė 9456

Bon Ton Beverage 
Company

Čia jus rasite firmas, kurios 
jvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ

/įmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
ri* darbą ant moderniAkų maAinų. kny
gų. Geriausi* prirengimas už žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankykit 
1 mokyklą, ar rašykite dėl nemokamo ka
talogo.
ALLIED SCREW MACHINE CO.

524 West Monroe St.

Kiek buvo indijonų Ameri
koje prieš europiečių atsikrau
stymą, niekas nežino. Jie gy
veno padermėmis, šeimomis 
išsisklaidę po visą sausžeknį 
Vietos visiems užteko. Su eu
ropiečių 
n am s 
smų 
sius 
josi, 
kad

Firmos, kurios kooperuoja 
Su bendruomene

Jąs esate kviečiami atlankyti Oakridgo ir 
apžiūrėti jų nepaprastą gražumą ir įren
gimą.
Roosoveit Road, 1/4 mylios | vakarus 

nuo Munlioim Road, Ilillside.

Tel. Miansfield 9578

i, kiek 
pinigų

Midwest Piano Stores 
6136 SO. HALSTED STREET 

Tel. Norma! 9431

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

BRIGHTON COAL CO., Ine.
ANGLYS, MEDŽIAI, 

KOKSAI 
Parduodame tiktai augščiau- 
sios kokybės anglis, iškastus 

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

Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Išmokti

MAŠINISTO AMATĄ
Tool and Dle Maklng—Automatic Sėrew 

Machines.

Pienas yra geriausias maistas dėl visų 
Greitas pristatymas.

TVHOLESALE ir RETAIL

turi po- 
teisėjas 
girtuok- 

už

ka buvo tas naujas kraštas, tas 
naujas pasaulis, kur laukė mi
lijonai akrų nedirbtos žemės. 
Dabar tik reikėjo žmonių, ku
rie gabentų vargšus į tą-nau
ją pasaulį, kurie ten, duotų 
jiems darbo ir iš jų prakaito 
puikiausiai pelnytus!. Ir to
kių žmonių labai, greitai atsi
rado : f 
ropos pirkliai 
pelnągrobiai, lengvą pasipjelni- 
jiino ieškotojai. ■ Anglija da
vė jiems didžiausius želnės 
plotus Amerikoje ir pasąkė: 
‘‘Vežkitės tuos • skurdžius, da
rykite su jais ką norite”. Ir 
papliupo žmonių banga Amer 
rikon. - S

Nuvykę Ąmerikon, baltavei
džiai pradėjo ten diegti savo 
kultūrą. Jie nusivežė su sa
vim tokius i ku|turos į turįus, 
kaip mokėjimą skaityti, rašyti, 
spausdinti, ,paraką vartoti, 
plieninius ir geležinius įran
kius pasidirbti, verpti, austi, 
siūti, žodžiu, visus Europos 
kultūros laimėjimus.

Prieš baltaveidžių atsikrau-

Kokybė—Patarnavimas—Svarumas 

ANGLYS. MEDŽIAI. KOKSAI. 
LEDAS

Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bus greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

veno raudonodžiai indijonai. 
Indi j onai buvo laukiniai, nors 
Mississippi ir Misouri pau
piais jie jau buvo sėsliai gy
ventojai ir gyveno daugiau iš 
žemdirbystės, kaip iš medžio
klės.

1542 metais ispanas De Soto 
su savo ; goveda pasiekė 
Misouri paupius. Indijonai 
buvo bejėgiai pasipriešinti sa
vo nelauktiems svečiams. Lan
kas ir vilyčia buvo jų tobu
liausi įrankiai prieš ispanų

Kai kuriose vietose teisė ap- 
skaitliuoti pinigų išleidimą 
atimta nuo tarybininkų ir pa
vesta miesto viršininkui (ma
jorui) arba specialiai komisi
jai. Taryba (council) gali su
mažinti pinigų sumą, kurią 
majoras arba komisija paski
ria, bet niekuomet negali pa
didinti.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

$2 įmokėti, $2 j savaitę
Pilnai akkrcdituota

si nežmoniškai. Dėl menkiau
sios priežasties jie nukapoda
vo rankas ar kojas tam tik
ram indijonų skaičiui. Jau
nesnieji ispanai, kad parody
tų savo drąsumą, stačiai di
džiuodavosi savo žvėriškumu. 
Indijonų vadą, kuriam kartais 
nepavykdavo nuvesti ispanus 
į nurodytą vietą, arba kuris 
tyčia pravesdavo pro jo 
padermės gyvenamą vietą, 
atiduodavo šunims sudraskyti. 
Kartais tokį indijoną pasmerk
davo sudeginti. Dėl mažiau
sios priežasties ispanas gu
bernatorius padegdavo visą 
indijonų sodžių. Ispanams in
dijonų gyvybė ir jų teisės jo
kios reikšmės neturėjo. Ispa
nų pasirodymą indijonai su
tikdavo su didžiausia baime.

Ne kiek žmoniškiau su 
dijonais elgėsi ir anglai, 
jie juos be pasigailėjimo

840 W. 31st St
Tci. VICTORY 1143

BARTA&LEJCAR 
Pirmiau buvę Barčai and Barta 

Kholesale ir Rctall Pardavėjai 
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir
Varnišių , 

4163 Archer Avė. 
Tel. LAFAYETTK 0500 

1923 Blue Island Avė. 
Tel. CANAL 4008 

3354 W. 26th St. 
Tel. ROCKWELL 1740

domi. Kožnas miestas turi tei
sę sudaryti miesto tarybą 
(city council), arba rodininkų 
komisiją (bord of alderman), 
arba komisiją, kuri padaro 
miesto įstatus. Miestai dalimis 
padalinti, iš kur vienas arba 
dauginus rodininkų (coun- 
cihnėn) renkama, arba visi 
nariai abelnai gali būti išrin
kti. Jeigu abelnai renkama, 
tai kožnas balsuotojas 
balsuoti už tiek vyrų 
yra tarybos narių.

APTIEKOS MOKINIAI 
Kodėl nepadidinti savo 

uždarbio dabar? 
Patapkite registruotu 

Aptiekininku
Mes Kalime prirengti jus prie pagelblnin- 
ko egzaminą, kas tuojau* pakels Jūsų 
algą. Pilnas mokslas tiktai $35. Klesos 
rytais, po plet ir vakarais. Ateikite, ra
šykite ar telefonuokite.

GREAT LAKĘS COLLEGE 
6429-6443 Sheridan Rd. 

Tel. Briargate 4727

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės už ekonomi
jos kainas. Visą rūšių nuo $2.60 ir auirš. 
Matrosai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankykit į musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
? | 6839 S. Halsted St.

Tel. NORMAI, 1290.

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

III. ir S. E. Missouri 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 caeh, likusius per 20 metų. 
Priimsim Chicagos R. E. bonus ar 1 mor- 
gičius, kaipo įmokčjimą.

S?j '

MAR5HĄLL

Brighton Coal Co., 3719 S. Kedzie 
Avė,., tel. Ląfayette 9456, yra lietuviams 
labai gerai pažystama, nes ji jau nuo 
daugelio metų Brighton Parko ir kitų 
apielinkių lietuvius aptarnauja geriau
siomis anglimis, medžiais ir koksu. Jos 
patarnavimas yra toks geras ir anglys 
tokios augštos rūšies, kad kas sykį davė 
užsakymą ir yra turėjęs su šia kompani
ja reikalų, tas lieka nuolatinis jos kostu- 
meris ir su ja nebesiskiria. O tai to
dėl, kad jai nerupi vien gauti užsaky
mą ir tą užsakymą išpildyti, pristatant 
bi|e kokias anglis, bet ji visų pirmiau
sia parduoda tiktai augščiausios koky
bės anglis, išskastus geriausiose; šalies ka
syklose ir žiūrėti, kad tos anglys pilnai 
atitiktų teikiančio užsakymą reikalams, 
taip kad butų visąpusis patenkinimas ir 
kad užsakytojas iš tų anglių gautų kuo- 
daugiausia naudos, pavydale taip žiemą 
smagios šilumos.

GREENHUT & CO.
Mes Pardtibdnm už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEV08, 
IIARDtV'ARE ,

Dutch Boy M'hlte Lead $0.85 už 100 av<
Sienoms Poplera, dėl 12x14 kambario, 

•ienos, lubos ir borderls pilnai, 67c.
8 sankrovos

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

CHICAGO. itL.

eini
Tas

Ne laikas

nagrinėjimui bylų tarp 
privačių ypatij, ir augštesni 
teismai didesniems ' prasižen
gimams.

Majoras paskiria arba žmp- 
nės išrenka kriminališkų teis
mų teisėjus, ypatingai polici
jos teismų 
kais daugelis specialių. teis
mų įsteigta. Didesniuose mieš
tuose atsirado jauiiudinehiški 
arba “vaikų 
mai, kur vaikai teisiapia, at
sirado naminių santykių. (do- 
mestic relations) teismai, kur 
vedusių bėdos išklauspmos ir 
naktiniai teismai, k&r- nakti
niai . prasikaltėliai • nuteisia
mi. • < 1 ; i

Nesenai daugelis pėrinainų 
tapo įvestą mieštovaldyme. 
1900 metais, po baisaus tvano 
Galvestone, Texas, tapo įstei
gtas naujas 
miesto valdžia perėjo 
vyrų rankas, idant 
žinotų, kame kaltė, 
netvarkiai einant.

Kitas būdas valdyti 
tai pasiremiant “miesto direk
torių” planu. Komisija pasi
lieka, bet darbas (vyriausy
bės) pavedama miesto direk
toriui, kuris komisijos arba 
tarybos (council) išrenkamas 
ir autorizuojamas vesti visus 
miesto reikalus. Jis turi teisę 
paskirti kitus žemesnius val
dininkus. Tas planas priim
tas su virš 150 miestų 
telių.

Bon Ton Beverage 
Company

Išdirbėjai Chicagos geriausių, 
gryniausių ir populiariškiausiu 
gCrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jūsų orderis bus be atidėliojimo 
išpildytas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, 11.1. .

valdymas. Visa 
į kelių 
žmonės 
dalykui

City Radio Stores, 6403 S. Halsted 
St., turi daugelio metų gerą reputaciją 
kaipo pardavinėjanti geras prekes ir tei
singai vedanti savo biznį. Ši sankro.- 
va pardavinėja augštos rūšies elektriki- 
nius refrigeratorius, pačių gerųjų išdir- 
byščių. ir pardavinėja juos labai prieina
momis kainomis ir lengvais išmokėji
mais. Geras gi refrigeratorius., ■ yra 
kiekvienai šeimynai labai reikalingas, 
nes jis užlaiko maistą šviežią, kas yra 
svarbus sveikatos žvilgsniu ir taipgi ne
mažai pinigų sutaupina ant ledo. Pa- 
rankumas gi neapsakomas.

Čia taipgi galima gauti geriausių iš- 
dirbysčių radios, be to auksinius daiktus, 
laikrodžius ir t. t.

Del demonstravimo jūsų namuose te- 
lefbnuokite Englewood 33 00.

H
$ 1 0 įmokėti 
$159.50 pilnai su 

įdėjimu

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.

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

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami $235 Ir niiRš. Cemento 
pamatai. $5 įmokėti, likusius ISmokėJI- 
"’“ls j.jatMI

Apskaičiavimai mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertą.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEHILL 0500

Miesto taryba nutaria 
turi būti taksuojainų 
surinkta ir tikslą tiems pini
gams; duoda privilegijas gat- 
vekarių kompanijoms ir ki
toms viešoms naudingoms 
korporacijoms; padaro įsta
tus gatvių vartojimui, sodams, 
dirbtuvėms, teatrams ir 
inams, ir tvarko dalykus, 
rie pavojingi gyvasčiai 
sveikatai.

Dabar yra tinkamiausias laikas atlik
ti visus reikalingus pataisymus prie na
mų, nes ir liuoso laiko yra daug, ir 
oras yra tinkamas dirbti liuke, ir, svar
biausia, medžiagos yra pigios. Pavyz
džiui, Greenhut B Co., turinti tris 
sankrovas lietuviams parankiose vietose: 
4605 S. Ashland Avė.. 369 E. 61 st St. 
ir 9238 Cottage Grove Avė., pasiūlo 
100 svarų Dutch Boy White Lead už 
tiktai $9.35. Jei norite kambarius 
popieruoti, čia rasite platų pasirinkimą 
sienoms popieros, kurios čia gali
ma pirkti visam kambariui tiktai už 
67c. Čia rasite ir visokių įrankių ir 
kitų reikmenų prie namų, hardware, 
malevų. Prekės visuomet yra geriau
sios rūšies, bet kainos yra kuožemiau- 
sios. Kam paranku, čia visuomet ap
simokės pirkliauti.Mes pristatysimo į jusą namus ar ofisą 

ši stebėtiną radlb. Midgrt didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU.

Specialiai įrengtas dėl policijos pašau
kimą. Pristatomas ir pritaisomas. Bo Red 
Tapo.

Kaina $14.05 Pilnai.
Jūsų kreditas yra geras.

S H O R E RADIO' STORES
1242 S. HALSTED CANAL «17»_ 

Atdara vakarais ir nedėliomis.

A. SCULLY MONUMENT 
CO., INC. 

Mausoleumai. Paminklai, Stovylos 
1301 W. Madison St.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1660 W. Dlvision St., . k Clilcago, III.

Majoras yra miesto galva. 
Musų didžiuosiuose miestuose 
majoras paskiria pats daugumą 
miesto valdininkų ir tt., poli
cijos, ugnies, gatvių valymo, 
sodų ir kitų departamentų 
komisionierius. Majoras at
sako už reikalų vedimą. Tas 
planas yra populiariškas, nes 
žmonės žino, kur ir kaine 
peržengimų kaltė.

Kiekvienas miestas 
licijos teisėją. Tas 
nubaudžia ypatas už 
lyštę, langų daužymą 
menkas vagystes, netvarkų 
apsiėjimą ir tt.

Už didesnius 
policija laiko 
kol aukštesnis 
teisti.

Be policijos teismų, gali bū
ti vienas arba daugiau aukš
tesnių kriminališkų.. teismų 
kur nagrinėjama bylos už di
desnius prasižengimus.

Yra mažesni civiliški teis
mai

(Galas) i v ’ ■ . .
Anglijoj taip pat tūkstančiai 

darbininkų vaikščiojo be dar
bo ir be duonos. Mat, Angli
ja sunaikino' Airijos vilnų pra
monę, nes Airijoj pigiau buvo 
suverpiami siūlai ir pigiau' iš- 
audžiama audeklai. Todėl, 
bijodama prakišti lenktynes, 
uždarė vilnų pramonės dirb
tuves ir paleido iš darbo de
šimtis tūkstančių darbininkų. 
1740 metais Airijoj kilo IjRdas 
kuris ir privertė tūkstančius 
darbininkų bėgti už plačiųjų 
jurų. \ ■ ■

La Bruyere 1689 metais apie 
padėtį Prancūzijoj taip rašė: 
“Laukuose matyti į laukinius 
panašus sutvėrimai, vyrai ir 
moterys, juodi, melsvi, saule 
įdegę. Jie priklauso žemei, 
kurią jie rausia su nesvietišku 
atkakklumu. Pasirodo, kad jie 
gali ir kalbėti, o kada atsisto
ja, tai būna panašus į žmon- 
nes. Nakčiai sueina į savo ur
vus, kut jie minta juoda duo
na, vandeniu ir šaknimis. Jie 
neturėtų stokuoti duonos, ku
rią jie augina, tačiau jie mirš
ta badu. Taine priduria, kad 
1715 m. daugiau kaip trečda
lis visų gyventojų, kokie šeši 
milijonai, išnyko nuo bado ir 
skurdo.

Tai tokioms sąlygoms susi
dėjus Europoj septynioliktame 
ir aštuonioliktame amžiuose 
europiečiai pradėjo masėmis 
keliauti į Ameriką. O.Ameri-

Nėra Extra Taksu ant, Visų 
MAJESTIC REFRIGERAToRIŲ 

parduotų šių savaitę.
Lengvi išmokėjimai. Pilnai ga
rantuoti. Dykai aptarnavimas. 
Dykai Pristatymas. Tiktai Mid- 
west sankrovoje.
Pirmą Kartą Chicagojišio didumo [visojte 
šalyje žinomas' elektri- > 4^ FA
kinis refrigerator i u sf Į Į Į Į HĮj 
yra pasiūlomas už to- IW
kią žemą kainą tiktai

Patys pašalinkite skausmus ir kentėjimus 
nuo DIckIIų, Pilvo Skaudėjimo. Žyvatavl- 
mo, Kvaltullą. MėncMlnlą Periodinių Mė- 
ŠluiiKiu. vartodami LEMKE’S STOMACH 
DROP8. Jie taipgi stimuliuos skilvi ir 
pageB.Hti virlltlnimui. Per 60 metą 
Lemke’s Stoinach Drops pašalindavo skau
smus pilve ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bonką iš savo aptieklninko.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co.

Urmininkai
Ice Cream ii 

Ledų. Užsakymai
Telefonu Victory 1164 

bus greitai išpildyti.
Specializuojamės aptarnavime 
Piknikų—Bankietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė.

DABAR YRA LAIKAS
MOKINTIS
___ , GROŽĖS KULTŪRĄ ar 

\________ Į BARBERIAVIMĄ
\\-’l Naujas trumpas kursas 
\ leis užsidirbti algą 1

T/f1*'/'” triH savaites. Musą
*n' *2 ( visuomet prlein amas

T?reguliaria kursas leid- 
žla uždarbiauti besi- 
moknant.

Dvi mokyklos Chlcagoje. Vieno už pusę 
kainos. Ateikite, rašykite ar šaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CENTRAL 6303

K.is yra smagesnio karštą dieną, kaip 
stiklas šalto, skanaus gėrimo?

Bon Ton Beverage Co., 1527 Flaur- 
noy St., tel. Monroe 4987, jau nuo 
daugelio metų yra plačiai žinoma savo 
gerais, populiariškais gėrimais. Jie yra 
sveiki, nes gaminami iš parinktinių me
džiagų tyrus, be jokių bereikalingų 
priemaišų.

Kada tik jums yra reikalingi kokie 
nors minkšti gėrimai, ar tai savo na
muose. ar tai kokiam išvažiavimui, ar 
pokiliui, nepamirškite šios kompanijos. 
Tiktai patelefonuokite Monroe 4987 ir 
jūsų užsakymas tiksliai ir be, atidėlioji
mo bus išpildytas. Jus busite jų ga
miniais, kokybe ir' kaina patenkinti.

"Ne laikas lakinti šunis, kai jau 
medžioti”, sako lietuvių patarlę, 
pats yra ir su anglimis. I.- - 
jas užsisakyti, kai jau reikia pečius 
ti. Tada, pareikalavimas yra .didesnis ir 
kainos būna daug augštesnės. Geriau
sia jas užsisakyti tuo^aus, Šiuo laiku, 
kada dar veikia pačios žemiausios, va
saros kainos ir kada anglys būna pa
čios geriausios.

Reiner Coal Co., 1804 W. 59 St., 
yra ‘ lietuviams gerai pažystama, nes ap
tarnauja daugelį lietuvių ir ji yra pasi
žymėjusi geromis anglimis ir tiek pat 
geru patarnavimu. Užsakymai paduo
ti telefonu Grovehill 1000 bus greitai 
ir tiksliai išpildyti ir jus šios kompa
nijos patarnavimu. kainomis ir angli
mis visuomet busite patenkinti

pasirodymu indijo- 
prasidėjo vargo ir skau- 

gadynė. Pamatę pirmuo- 
baltaveidžius, jie stebė
juos garbino, manydami, 
jie iš debesų iškritę.

Bet greitai gavo patirti, ko 
baltaveidžiai į Ameriką atvy
ko. Kaip greitai baltaveidžiai 
pradėjo' plėšti indijonus, vyti 
juos iš jų miškų, iš jų tėvy
nės, taip greiai pirmieji ir tik
rieji amerikonai suprato, kad 
pas juos atsilankė ne koki 
meiles ir brolybes dievai, bet 
tikri neprieteliai ir plėšikai. 
Prasidėjo kruvina kova. In
dijonai gynė savo kraštą, nuo 
amžių dainomis, pasakomis ir 
burtais apipintą tėvynę. Ne
galėdami nugalėti savo neprie
telių atvirame mūšyje, jie daž
nai užpuldavo juos iš pasalų 
ir atkeršydavo. 1622 m. kovo 
22 d. indijonai vidudienį už
puolė Virginia gyventojus, ir 
be jokio pasigailėjimo per vie
ną valandą išskerdė jų tris 
šimtus. Toki žiaurus keršta
vimai pasikartodavo labąi 
dažnai. Indijonai kovojo did
vyriškai, bet prieš civilizuotus 
žmones atsilaikyti negalėjo. 
Jų ginklas buvo vilyčia, o atei
vių — parakas, šautuvas, ka- 
nuole. Jie buvo sumušti, nu
galėti. šiandien Jungtinėse 
Valstybėse indijonų yra apie 
200 tūkstančių, valdžios prižiū
rimų, kad visai neišnyktų, kad 
jų nors veislė liktų. * '

Svarbiausia indijonų ypaty
bė yra ta, kad jie nesiduoda 
pavergtu, Jie verčiau žus ko
voje, negu vergais pasiduos* 
Labai norėjo ateiviai padaryti 
juos darbo mulais, bet jų pa
stangos nuėjo niekais.

Daug baltaveidžių žuvo ko
vose su indijonais.* Indijonai 
daug greičiau butų buvę nu
galėti ,daug mažiau europie
čių butų žuvę, jei raudonod
žiams nebūtų padėję patys 
baltveidžiai. Bet baltveidŽiai 
vieni mušdavosi su indijonais, 
o kiti jiems pardavinėdavo 
ginklus ir degtinę. “L‘ U.”

Berlynas, Vokietijoje, —' 
Gen. Von Runstedt, kurį 
premjeras Von Papenas pas
kyrė Berlyno ir Brandenbur
go policijos viršininku.

$10.00 NUOLAIDOS 
už jūsų seną ledaunę imant garsų 

visoj šaly žinoma

Daugelyje valstijų miestai 
turi teisę nutarti kaip valdy
tis. Kur nesiranda toks vieti
nis valdymasis, tai valstijos 
legislatura sudaro teises, ku
rios valdo miestą. Nors Suv. 
Valstijose randasi Visokių vie
tinių (miestų) valdžių, bet 
yra vienas paprastas planas, 

šautuvus. Ispanai su jais elgė- sulig kuriuo visi miestai vai-

Q0|TREHe
Yra ryduolfl kurią vartojamu ISlaukl- 
niam gydymui kaklo gilfls—golterio. Ji 
ĮWydfi daugeli sergančių Šia ligą. ši 
llf* <r,l.laba‘ Pra«*Platlnusl tarp mote- 

OOITRENE sėkmingai pagydė kiek
vieną. kuri nelaukdama atsikreipė pas 

"»«•»»• ir. mes Jums tuo- Jaus iSsiąsime laiSkus dėkingų ligonių, kurie paliudys Šios gyduolės sėkmingą 
gydymą. *

THE GOITRENE COMPANY 
8838 W. 63rd 8t„ CHICAGO. ILL.

KOKYBES l’RODUKTAI PER VIRS 00 
METŲ

Mes visuomet parda- 
vlnėjome tik geriau- 
slaH kokias galima 
Kauti prekes. Musą 

Į kainos visuomet gi
I I buvo Žemiausios.
I I Kada jus norite
1 MUIhUMI M O L T O. APYNIŲ. 

BOTTLING K EI K- 
MENU. CORDIAT.S 
EXTRAKTŲ, PRIE- 
SKONIŲ, ar- VYN
UOGIŲ KONCENT

RATŲ, pirkite čia, kur Jus tikrai gausite 
pilną vertę už Jūsų doleri.
RASMINT BEVERAGE Co.
2495-07 Archer Avė. ■ Tel. Victory 6647
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Mieste Indianapolis, Indianos valstijoj, randasi Co- 
lumbia Conserve1 Company, kur dirba 151 darbininkas. 
Tą įmonę i903 m. įsteigė trys broliai Hapgood’ai, — 
žurnalistai ir radikalai. Ligi 1916 m., kaip rašo Wm. 
P. Hapgood, kompanijos reikalai ėjo nekaip. Bet jau 
1916 m. kompanija davė geroką pelną ir akcionieriams 
buvo išmokėta dideli dividendai. Iš visko buvo galima 
tikėtis, kad sekami metai bus dar geresni pelno atžvil
giu.

Ligi to laiko visus kompanijos reikalus vedė Wm. 
P. Hapgood. Jis ir darbininkus priiminėjo, ir jiems al
gas skyrė, ir prižiūrėjo visą dirbtuvę, žodžiu, jis buvo 
pilnas “bosas”. Bet štai jam pradėjo atrodyti, kad to
kia dalykų padėtis nėra normališka. Jis pradėjo jaus
tis esąs savo rųšies parazitas. Pas jį tada ir užgimė 
mintis, kad reikia lygių teisių ne tik politikoj, bet ir 
pramonėj. Padarinyj 51 nuošimtis visų akcijų tapo pa
vesta darbininkams, kad jie galėtų patys tvarkyti 
dirbtuvės reikalus ir iš savo tarpo rinkti biznio vedėjus.

Akcijos darbininkams tapo atiduotos be jokio at
lyginimo. Pasidarę dirbtuvės savininkais, jie ne tik 
gauna atlyginimą už darbą, bet ir dalinasi pelnu. Atly
ginimą nustato patys darbininkai. Vedusieji gauna 50 
nuošimčių daugiau, negu nevedę. Atsižvelgiama taip 
pat ir šeimos didumą. Jeigu darbininkas turi vaikų, tai 
jis gauna po du doleriu per savaitę kiekvieno vaiko už
laikymui.

Per keturioliką metų tarpusaviai darbininkų san
tykiai neįmanomai pagerėjo. Visi pradėjo jaustis lyg 
vienos šeimos nariai. Jeigu darbininkas turi gabumų, 
tai jam duodama progos lavintis vienokioj ar kitokioj 
srity j. Tokiu budu buvusieji darbininkai turėjo pfogos, 
taip sakant, prasimušti į priešakį: šiandien jie dirbtu
vėj užima inžinierių, technikų, knygvedžių ir kitokias 
vietas.

Darbo valandas nustato irgi patys darbininkai. Se
niau buvo dirbama 52 valandos per savaitę. Darbinin
kams tai pasirodė perdaug ir jie nutarė įvesti penkių 
dienų darbo savaitę. Asmeniškai Wm. P. Hapgood ma
no, jog perdaug trumpinti darbo valandas nėra geras 
dalykas. Svarbu yra tas, kad darbininkas butų užjnte- 
resuotas savo darbu, štai kodėl darbininkui sveika ir 
net reikalinga permainyti savo darbas, jeigu jis prie jo 
daugiau nebeturi patraukimo. Tokiame atvėjyj žmo
gus jaučiasi, kad jis dirba kūrybinį darbą, o nėra koks 
nors automatas arba robotas.

Tarp pramonininkų yra tokių žmonių, sako Hap
good, kurie norėtų labiau susiartinti su savo darbinin
kais ir praplatinti jų teises. Tačiau jie mano, jog in
dustrinė demokratija yra neįvykdoma utopija, kas, ži
noma, yra didelė klaida. Hapgood skaičiais parodo, jog 
Columbia konservų kompanijai tas eksperimentas išė
jo kaip tik ant naudos, kadangi jos pelnas ne tik nesu
mažėjo, bet dar labiau padidėjo. Tai tikrai įdomus eks
perimentas. Jis rodo, jog pramonės socializacija nėra 
utopija, bet praktiškas dalykas. Priegtam reikia pasa
kyti, kad tai nėra pirmas bandymas. Prieš keletą me
tų Cincinnati mieste Arthur Nash pavedė darbinin
kams savo rūbų siuvyklą, kuri šiandien išaugo į labai 
didelę įmonę. Kai Nash paėfnė tą siuvyklą j savo ran
kas, tai ji buvo visai arti prie bankruto, nežiūrint į 
tai, kad darbininkams ten buvo mokama neįmanomai 
mažos algos. Nash visiems darbininkams pakėlė algas, 
o pats išvažiavo. Jis pilnai buvo įsitikinęs, jog siuvykla 
turės užsidaryti. Bet išėjo kaip tik priešingai: siuvykla 
ne tik neužsidarė, bet pradėjo daryti itin gerą biznį. į
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Tas įvykis atidarė Našiui akis. Jis suprato, jog į 
darbininką negalima žiūrėti, kaip į kokį automatą. Jis 
pradėjo labiau domėtis savo darbininkų gyvenimu ir 
žiūrėti, kad jie nebūtų skriaudžiami. Ant galo, jis pa
vedė patiems darbininkams tvarkyti siuvyklos reikalus. 
Jr pasirodė, kad jie tą darbą gali pilnai kompetentiškai 
atlikti. • ■ ''
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J. Ada
Kaip man viskas atrodoėmė persekioti gyventojus. Valstiečiai atsiduso ir po senovės vilko pasunkėjusią naštą, — tokia jau, mat, dievulio valia.Rusai karą su japonais pralaimėjo ir turėjo sumokėti kp- ro nuostolius, štai kodėl reikėjo labiau spausti valstiečius, kad daugiau mokesčių surinkus- Patvirkę valdininkai pasidarė labiau žiaurus. Nors valstietis yra ir gana kantrus, bet viskam ateina galas. Visoj šalyj prasidėjo kažkokis bruzdėjimas.Iš vyresnių šeimos narių mes vaikai girdėdavome visokių baisenybių. Ypač daug naujienų jie sugaudydavo šventadieniais, kai sugrįždavo iš bažnyčios. Pasakojo jie, kad atsirado kažkokie “cicili- kai”, kurie, pasak kunigėlių, visus nori sulyginti, nukirs- dami vieniems galvas, kitiems kojas, — mat, visi turi būti iygųs. yNe tik vaikams/ t ir suaugusiems “eicilikai” vaizdavosi kokiais tai baisūnais. Taip, mat, juos piešė kunigu- žiai. Kuomet išgirsdavome, kad vienas kitas net iš musų giminių ar pažįstamų priklauso prie tų baisių žmonių, tai net kinkos pradėdavo drebėti. Ot, žiūrėk, ateis kurią naktį su pinklu ir visus sulygins...Valstiečiai kunigėlius skaitė “baisiai mokytais vyrais”. Ir tai visai natūralu: juk tie kunigėliai tarpusavyj ne tik lenkiška kalbėjosi, bet šventadieniais mišias laike lotyniškai. Vadinasi, mokėjo paties “švento tėvo” kalbą.Bet daugelio musų, kurie tais laikais buvome dar vaikai, visos iliuzijos išsisklaidė. Mes pamatėme kunigėlius visai kitokioj šviesoj, — pamatėme, kad apie tikrąjį mokslą jie neturi jokio supratimo; pamatėme, kad jie patys yra paskendę prietaruose ir tuos prietarus skelbia žmonėms.Tačiau pakaks apie juos bekalbėti. Praėjo keli melai po rusų-japonų karo ir Balkanų pusiausalyj užsiliepsnojo naujas gaisras, —- kilo naujas ka- ars. Žuvo nemažai turto ir žmonių. Bet tai buvo tik repeticija baisiai tragedijai, kuri prasidėjo 1914 m. ir pasibaigė 1918 m.Keturių metų karas, lyg baisiausio vulkano išsiveržusi lava, užliejo visą pasaulį. Kai karas oficialiai pasibaigė, tai stambiausi Europos valstybė, Rusijai, dar ir po to apie ketverius metus maudėsi savo piliečių kraujuose. Žuvus mi- lionams žmonių, išdygo “proletarų diktatūra”, kuri sunaikino visokią laisvę. Nedaug geresnio likimo susilaukė Lietuva, Lenkija, Italija ir kitos šalys. Vokietija tapo panaši į suardytą širšių lizdą, kurį dar ligi šiol nepaliauja draskę vidujiniai ir išlaukiniai priešai. Japonija ir Kinija kiek mažiau nukentėjo nuo paskulinio karo. Užtat jos dabar stengiasi “atsigriebti”. ‘ Anglijos ir Francuos kolonijose politinis bruzdėjimas juo tolyn, tuo eina stipryn. Tų šalių' valdžios, lyg vėjo blaškomos svarstyklės, siu-, buoja tai į dešinę, tai į kairę. Didesnės valstybės rbdo pavyzdį ąiažeshėms, * kurios Ihip jpat. pa't nenori atsilikti. Net turtingiausias pasaulio kraštas, Jungtinės Valstijos, pergyvena aštrų krizį'. Kada ^Jirdpdį' vyko kruvinoji tragedija; tai ‘ Amerika • stengusi tęj& ] proga Jpąsinaudbti. > Į Ji plėtė savo pramonę, nes pa- rėikalavimai dirbiniams buvo labai dideįi» DaĮjar rinkos ŠifsiaurSjo, ir Amerika atsįdūr rė labai keblioj padėtyj, iš kitrios ji jokiu bųdu neįstengia išsikrapštyti. ; ; r

AktoriaiKiekvienas musų, kuris tik tėmija gyveninių, turės sutikti su tuo, Jog mes visi esame aktoriai gyvenimo scenoj. Visi mes vaidiname vienokią ar kitokią rolę. Skirtumas tik tas, kad vieniems musų tenka gyvenimo scenoj vaidinti “žvaigždžių” roles, o kitiems pasitenkinti nežymiomis statistų pareigomis.Kiekvienas musų gyvenimo scenoj užima tam tiką vietą. Bet didelė dauguma turi pasitenkinti žiopsotojų rolėmis,— ta dauguma žiuri į “žvaigždes” ir stebisi jų gabumais. O tuo tarpu tos “žvaigždės” dažnai yra neskaisčios ir labai menkai tešviečia. Nežiūrint į tai, mes visiems tiems pasižymėjusiems aktoriams šaukiame “valio”, ar jie pasirodo su kryžium rankose, ar su peiliu dantyse, ar, pagalios, su mokslo knyga. Mes dažnai juokiamės iš tų, kurie jėgų neteko ir nuvargo sukruvintomis rankomis beraudami nuo musų gyvenimo tako dilges ir erškėčius. Na, o tiems, kurie ardo musų gyvenimą ir stato visokių kliūčių, keliame didžiausias ovacijas. Mes perdaug esame pripratę atsiduoti kitų vadovystei ir pavedame savo likimą tokiems vadams, kurie visiškai nesupranta visuomenės reikalų ir suklumpa, kai tik tenka susidurti kad ir su mažiausiomis kliūtimis.
Gyvenimo mokyklaČia mėginsiu nors trumpai perbėgti kai kuriuos įvykius, kurie dar nesenai atsitiko ir kuriuos aš atsimenu. Rodosi, per antrų melų pradines mokyklos egzaminus aš gavau didelę rusišką i knygą vardu “Razskaz staruški o dvienaca- tom gode” (Senukės pasakojimas apie dvyliktus metus). Toj knygoj buvo pasakojama apie 1812 metus, kuomet Na- poleonhs su savo armija užėmė Maskvą, bet dėl šaltos ir žiaurios žiemos turėjo su dideliais nuostoliais pasitraukti. Tik su likučiais buvusios milžiniškos armijos jis bėsugrįžo į Franciją.Mat, tuo laiku ėjo rusų- japonų karas. Todėl mokiniams ir buvo dalinamos tos rųšies knygos. Norėta jaunuoliams įskiepyti “patriotizmas” ir prisirišimas prie “ba- tiuškos caro”. Bažnyčioj ėjo kažkokios pamaldos ir musų mokytojas visiems vaikams įsakydavo eiti melstis. Būdavo atsitikimų, kati visi kartu maršuodavome. Vieną dieną prie bažnyčios susirinko būrys kaimiečių. Kai kurie jų buvo paimti į kariuomenę ir turėjo išvažiuoti į Mandžiuri- ją, — į karo lauką. Vyriausybės atstovai ir kunigai juos drąsino ir laimino, kad jie butų geri žmogžudžiai. t Tie kaimiečiai turėjo palikti viską, kas jiems brangu, ir keliauti kelis tūkstančius mylių, kad apginti “caro tėvynę — matušįą Rosėją” nuo nevidonų japonų.Daugelis tuo Įaiku . manė, kad karas yra būtinai reikalingas. Kai kurie net filosofavo, jog karas yrą naudingas dar ir todėl,; - kdd neleidžia perdaug 'padidėti gyventojų skaičiui. . Ėsą kuomet karo laukuose daug Žmonių žūsta, tai likusiems pasidaro lengviau gyventi. Apie tai, kad karas sunaikina' milžiniškus turtus ir išžudo tvirčiausius ir Sveikiausius vyrus, niekas negalvojo. . . .Daugelis tų, kurie buvo išvykę į. Mandžiuriją .kariauti, sugrįžo nayno syęikit fBet namie gyvenimas nei kiek nepagerėjo, — faktinai jis pasidarė blogesnis: . pakilo mokesčiai; o caro bernai' dar'labiau I '. J ■ ' ■ * .

ff____________________ *_____________________________ Antradienis, rugp. 16, 193212,600,000 bušelių, o žmo- )ėms išdalinta 11,600,000, Vadinasi, gyvuliams teko vienu milionu daugiau, negu žmonėmis... Ar tai neprimena Mag- dutės “gailestingumą”?O gal tie ponai žino, ką daro? Alkanas žmogus ponams ik nesmagumą daro ir įlietam nėra reikalingas. Kas kiti su gyvuliui -— ir blogiau- dame atvėjyj jį galima paliauti mėsai.,.Per šimtmečius darbo žino-
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Politiniai cirkai^....Pasaulinis karas buvo tikrai nesėkmingas visoms šalims. Jo pasėkos ir gudriausiems kapitalistų diplomatams su- lųaišė. protus. Nors greit jau jIhis 14 metų, kafp ta skerdy- ųe pasibaigė, bet: dar nebuvo tinkamai 'išspręstas nei vienas pagrindinis klausimas. Visokios konferencijos- ir konfe- reučijėlės, galima sakyti, nieko gero nedavė. • Suvažiavo įvairių ’ kraštų diplomątaį' ir išsiskirstė tuščiomis rankomis. Gal blogiausiai tiems diplomatams sekasi su nusiginklavimo konferencijomis. Tos konferencijos labai jau primena Krylovo pasakėčią apie gulbę, lydeką ’ irvėžį, kurie įsikinkę įvežimą, ( bandė j Ii. Bet kaip jie gė, o vežimas nei iš vietos nepajudėjo. Mat, gulbė kilo į orą, lydeka traukė j vandenį o vėžys vis ėjo atbulas. Lygiai taip pat elgiasi ir diplomatai, suvažiavę į nusiginklavimo konferencijas.Chicagos gyventojai turėjo progos šią vasarą tėmyti labai reikšmingas republikonų ir demokratų konvencijas, kurių tikslas buvo grąžinti Amerikai gerbūvį. ' /Tiek vienų, tiek kitų platformos svarbiausias punktas buvo alus. Kiek alus alkaniems žmonėms yra reikalingas, tai mažai kas iš tų didžiųjų politikierių pagalvojo. Jiems rūpėjo tik pasidaryti sau politinio kapitalo. Mat, viešoji opinija šiandien yra nusistačiusi prieš prohibiciją. Todėl reikia tąja padėtimi pasinaudoti. Juo labiau, kad taj duoda progos nupkreipti žmonių dėmesį nuo svarbesnių klausimų.Žinoma, sočiai pavalgius ne pro šalį ir stiklas alaus išgerti. Bet štai Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Greeen nesenai paskelbė, jog Jungtinėse Valstijose randasi arti 12,000,000 bedarbių. Jis dar'pridūrė, kad žiemą, jei taip dalykai eis, Susilauksime trylikos milionų bedarbių. Na,' o kur dar jų šeimynos ir tie darbininkai, kurie dirba po vieną dvi ar tris dienas per savaitę? Jų susidarys irgi keli milionai. Tai milžiniškai bedarbių armijai, manau, kur kas svarbiau yra turėti duonos kąsnis, negu alus. ■.. ■Tiesa, prohibiciją atnešė Amerikai daug bledies. Ji išmokino gyventojus nebegerbti įstatymus. Bet šiaip ar taip, alaus grąžinimu nebus galima panaikinti nedarbą,— čia reikalinga didesnių permainų/ ■ ' . • - ■ 1
Magdutės širdelėMan prisimena kur tai senai skaityta apysakaitė. Ji maždaug taip skamba :• “Ant gatvės guli sunkiai sužeistas darbininkas. Susirinkusi minia žiuri į jo •> priešmirtines kančias ir klausinėja, kaip tai atsitiko. Kaip tik tuo laiku puikiu automobiliu važiuoja pro tą vietą turtingo pono duktė-, Magdutė. Pastebėjusi Žmonių minią, ji sustojo. Gatvėj ji pamatė sužeistą žmogų ir užmuštą katę. Magdutė pagriebė negyvą katę ir įsidėjo ; automobilų, o susirinkusius žmones išvadino beširdžiais”.. / Kiek tas ‘ aprašymas*1* teisingas, •— tai ne mano reikalas. Tačiau aš čia noriu pasakyti, jog jis labai puikiai (vaizduoja šių dienų labdaringas {Įtaigas; kurias daugumoj kontroliuoja ponai ir panelės. Pavyzdžiui, paimkime kadv ir Raudonojo Kryžiaus draugiją. Ta draugija ne karią atsiąaR^ šelpti alkanus bedarbius: P^ieŠ kiek laiko Farmų Tarybh draugijai paskyrė 100,000,001 bušelių kviečių, kad ji šelptų bedarbius, štai dabar “Pąth- finder” praneša, Jog ligi gegužes menesio pabaigos gyvuliams tų kviečių buvo sušerta
l • o S. ' ■ • 

nes buvo slopinami ir spaudžiami. Per šimtmečius jie buvo maitinami visokiais liumbukieriškais pažadais. Lyg vaikams, jiem buvo numetami visokie žaislai, kad jie turėtų kuo pasibovyti ir ramiai užsilaikytų. Bet vaikas visą laiką negali pasitenkinti žaislais, — jis auga ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Taip yra ir su darbo žmonėmis. Nors ir lėtai, bet jie pradeda susiprasti.
įkerti A. Koitxj<faBRAM STOKER

GRIFAS DRAKULA
Ptcmtaion Donbkday, Doran B Co.rio įsakymus aš pildyčiau su pasididžiavimu!”Pasigirdo traukinio švilpuko garsas; mes artinamės prie Galatzo. Nekantrumas ir susirūpinimas mus kankinte kankina.

Minos Harkerienės užrašai*Spalių 30 d. — Kvintas Morris nuvedė mane į viešbutį, kuriame telegrafu buvo užsakęs kambarius. Tik jis vie- hes galėjo prie manęs pasilikti, nes be anglų nemokėjo jokių svetimų kalbų. Dabar musų jėgos yra tiek pat pasidalinusios, kiek Varnoje. Lordas Godalniingas nutraukė pas vice-konsulą, nes jo titulas galėjo padaryti geistiną įspūdį į konsulato oficialus ir dalykų eigą paskubinti. O mes labai skubėjome. Jonata- nas ir du daktarai nuėjo pas laivų agentą sužinoti smulkmenas apie "Carienės Katari
nos” atplaukimą.

Vėliau: Lordas Godalmi ilgas grįžo. Konsulas išvažiavęs, o vice-konsulas serga; paprastus formalumus atliko raštinės vedėjas. Jis būva labai malonus, nuoširdus ir prižadėjo padaryti viską, kiek leidžia jo autoritetas.(Bus daugiau)

(Tąsa) 
r* ■' > / i“Kas tai išeina; jaučiu lyg šalto vėjo dvelkimą į veidą. Toli, neaiškiai girdžiu sumišusius balsus — lyg ir vyrų kalbančių man nesuprantama kalba, vandens, į bedugnę puolančio vandens užimą ir vilkų kaukimą.” Ji sustojo ir visa sudrebėjo, šiurpulys per kurį laiką ėmė krėsti vis smarkiau ir galų gale ji virpėjo, lyg suparaližuota. Ji daugiau nieko neištarė. Nieko neatsakė netgi į Vau Helsingo klausimus. Iš transo atsigavusi, Mina buvo sustyrusi, išvargusi ir silpna; bet jos protas buvo gyvas, srhegenys gerai veikė. Ji negalėjo atsiminti ką Van Heisingui pasakė, bet paprašė jos žodžius pakartoti; išgirdusi savo atsakymą į Van Helsingo klausimus ilgai ir tyliai juos svarstė/

Spalių 30 d., 7 vai. ryto. — Mes dabar esame visai arti Galatzo, todėl vėliau gal nepasitaikys proga čia atpasakoti įvykius, šįryt visi labai nekantriai laukėme tekančios saulės. Žinodamas kaip sunku buvo Miną užhipnotizuoti pastaruoju laiku, Van Helsingas pradėjo daug anksčiau negu paprastai. Bet pastangos neturėjo jokios įtakos iki priprasto laiko, kuomet ji įpuolė į transą kur kas sunkiau negu paskutinį kartą, tik minutę prieš- saulės pakilimą. Profesorius negaišino laiką pradėdamas klausimus; jos atsakymai atėjo tokiu pat greitumu:“Visur tamsu. Girdžiu pro šalį’ tekančio vandens pliauškėjimą, ir medžio į medį tri- nimasi. Netoliese girdžiu galvijų baubimą. Girdžiu ir kitą garsą, keištą garsą, kuris panašus—ji nutilo pabalo, pradėjo vis labiau balti.“Tęsk toliau, tęsk toliau! Aš tau įsakau kalbėti!” sušuko Van Helsingas agonišku balsu. Tuo pačiu laiku jo akis užpildė nusiminimas, nes užtekėjusios saulės spinduliai nušvietė išbalusį ponios Har- kerienės veidą.' Ji atsimerkė. Visi turėjome pašokti iš nustebimo, kuomet ji saldžiai, abejingai tarė:“A-h, profesoriau, kodėl reikalauti manęs padaryti tai, (lors žinote kad aš visai to negaliu padaryti? Aš nieko neatsimenu.” Bet pamačiusi musiį nustebimą, susirupinusi žvilgterėjo paeiliui į visus ir paklausė: t -“Ką aš pasakiau? Ką aš pabariau? Aš. nieko neatsimenu, težinau, kad Čia gulėjau pusiau užmigusi ir išgirdau jus įsakant man tęsti toliau!' aš tau įsakau kalbėti! Jusy įsakymas man pasirodė labai Cistas. Lyg bučiau mažas, * nedoras kūdikis I”We> ponia Mina,U liūdnai atkakę profesorius, “jus klystate. Tai yra įrodymas, jeigu įrodymas yra reikalingas; kiek ąš tamstą gėrtnu ir myliu. Tas įsakomas • pfatartaš jūsų Jąbhj £ali įrodyti keistai, nes jis yra įsakymas asriieniuų ku
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Naujienose. Kaina 10c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

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

i ; ■■ __________

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
šnii ■■Ulinį -!■ ■!■■ ■ ■■■ ■—i II. I I ■ ■■■■ ■

NAUJAS Kultūros No. 6 
ir 7 atėjo. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 45c.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.
T'Vt.n.'UT. . aU---- U—------------------------------------

LIETUVON
'i r i ,s. *• •.

Siunčiame Pinigu* Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant visą Liniją.

NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai, Iventadicniai* nuo 
9 iki 1 valandai.



Nutroško gazu

Pašovė pačią

Graboriai
Piknike tapo užmuštas

pa tiesė drobes

Jiems pavyko išsisukti
Advokatai

Graboriai

0036

J. F. RADZIUS

Phone Boulevard 4139

Neleido nusižudyti
Dar viena bomba

JARUSH ryto

Akių Gydytojai

Podukras, Seserys, Švogeriai ir Giminės 
graborius RadŽius, Tel. Canal 6174.

Vilią, III. 
ir keletu 
piknikai!

gatvės pu 
stotis. If 
stosti. L

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

teikia ambutance patarnavim
tarnautoju. Dykai Keturios 1
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur. . . ”

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

ištruko iš 
O jau- 

išnešė i

Chieagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932 Metams, iš ofiso 
tarnautoja

Bet vyresnioji mer 
Shirley 
ir paskendo
Parkinson

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero 3724 .

siulijo darbą
— Irene ir

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Visi a 
širdžiai kviečiame dalyvauti 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. 
M aitris, Posūniui, 

Laidotuvėse patarnauja

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

ii tikrai galvą 
skaudėjo

Musų Patarnavimai lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet eiti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui įky

Paskendo tėvas 
duktė

JOSEPII J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. RocktveU St.
Tel. Repablic 9723

Pądarė holdąpą tabako 
kompanijos ofise

miestelio, maudėsi prie 
.Jisai už- 
savo dvi 

Shirley, 10 metų ir 
plaukė į

Žuvo važiuodamas vog 
tu automobiliu

2420 W. Marquettt Rd. arti 
Phone Hemlock 7818

Pantdėliais, Seredomii ir Pėcnyčio ■ Ja
1821 So. Halsted Street

CHICAGOS
ŽINIOS

Lavvrence Pi per, 33 metų
Zion
Bartleto subdivizijos 
sikėle ant nugaros 
dukteris 
Laūrel 8 metų 
seklumą buvusią keleto šimtų 
jardų tolumoj.

Jau kada veik visai priplau
kė prie seklumos, jį suėmė 
širdies ataka. Vyras paskendo.

Jo kaimynas, Milton Parkin- 
son, puolėsi mergaites gelbėti. 
Jisai iškėlė mergaites vandens 
paviršiun 
gaitė — 
jo rankų 
Dosniąją 
kranta.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

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

kampai 67th ir Arteaian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų) ir 

aedėliomi pagal susitarimą

Edwin Kendall, 33 metų, 
1808 So. 48 court, sustojo prieš 
22 gatvės ir Cicero avenue ele- 
vatorio stoties. Jisai padavė 
raštelį laikraščių pardavėjui, 
o pats įėjo į stotį. Laikraščių 
pardavėjas pažvelgė į konver-

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayerte 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Roanelaw atsisėdo prie me
džio. Priešais jį, aukščiau į kal
ną buvo pastatytas automobi
lis. Matyti, stabdžiai to auto
mobilio nebuvo pakankamai pri
veržti. Automobilis ėmė slink
ti pakalnėn ir įsibėgėjęs kirto 
į medį, priplodamas prie jo 
Roane!owa.

Iš sandėlio adresu 589 East 
Illinois Street pavogta trys to
nai aspirino, žinote, aspirinas 
vartojama, kad galvą neskaudė
tų. Ir tenka manyti, kad žmo 
gui, kuris pavogė net 3 tonus 
aspirino, tikrai galvą skaudėjo.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road. Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rast., 4342 S. Talman Avė., P. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kožną mėnesį 

pirmame penktadieny, Chieagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
Vai. vakare.

Phone Boulevard 7042

C. Z. VEZELIS 
Dentistaa

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

, su savo sei 
draugų nuva 

prie Lake Ge

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 Soath Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Manoma, kad bomba buvo 
mesta ryšy su biznio kompeti- 
cija. Mat, Checker Cleaners 
and Dyers 26 sdvo įstaigose 
nukapojo kainas už- atliekamą 
darbą. O tai, policijos manymu, 
nepatikę konkurentams.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. ĘLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ava. 

; Tel. Boulevard 6487

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

k Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Areštavo už siulijimą 
darbo

tą ir pamatė užrašą: ^To whom 
it may concern”. Eaikraščių 
pardavėjas nužiūrėjo, kad pa
davęs raštelj žmogus rengiasi 
papildyti galvažudystę. Jis už
bėgo ant elevatoriaus platfor
mas, nutvėrė ir įveikė mena
mą saužudį iki policija pribu
vo. Kendall atsisakė policijai 
paaiškinti, kodėl jis norėjo nu
sižudyti.

93 8 West 
sekretorius, 
Yushkcvičius 
cber Avė.; 1 
tininkas, 3534 So, 
Grigonis, kontrolės 
Francisco Avė.; 
bėjas, 923 W 
kalauskas, maršalka 
Avė.; M. Liubinas, 
Žukauskas—knygų revizoriai 
tas, M. Liubinas,- 
Atstovai: J. Vitas, 
Susiv. Atstovai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chieagos Lie 
vjų Auditorijoj, 12 val.; dieną.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NĄMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPORTO 
valoyba 1932 m.; pirm. S. Mažeika, 
3149 S. Halsted St., pag. K. Sabonai- 
tis, 3328 S. Emerald Avė.,; nut. 
rašt. S. Kunevičia, 3220 S. Union 
Avė.; fin. rašt. D. Gulbinas, 3144 
S. Wallace St.; kontr. rašt. V. Stan
kus, 6606 S. Mozart St.; kasierius 
P. Balsis, 5653 S. Throop St.; ko
respondentas P. Balutis, 3327 S. 
Halsted St.; maršalka L. Liaudans- 
kas, 3130 S. Halsted St. 
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

trečiadienį, 7:30 vai. vakare., Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj.

John W. Mordy,
3437 Wesley avė., 
rasta negyvas garaže 
mų, kuriuose gyveno.

Trečią kartą mesta bomba į 
Checker Cleaners and Dyers 
plentą prie 7409 Cottage Grove 
avė. Bombos sprogimas sužalo
jo 200 drabužių.

Samuel Orlando, 30 m., 250 
West 31 st., ir Vincent Lo- 
goudice, 25 m., 908 Wolfram 
st., tapo areštuoti. Juos liudi
ninkai pripažino detektyvų biu
re kaip plėšikais holdaperiais. 
Bet kada jie tapo sugrąžinti į 
Deering stotį, tai buvo paleisti, 
kadangi jų areštas įrašyta 
kaip už disorderly eonduet. Da
bar .stoties kapitonas Garrick 
tyrinėja, kas padarė tą klaidą, 
kuri išleido nužiūrimus asmenis 
iš džėlos.

Policija areštavo tūlą Ruth 
Clark, 27 metų moteriškę. Kal
bama moteriškė 
dviems seserims
Florence Brizzolara — darbą 
kokiame ten miestely Wiscon- 
sin valstijoj. Merginos nužiūrė
jo klastą ir pašaukė policiją.

'Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandoj: 1—3 ir 7—8 

Seredomis' ir nedėliomis pagal sutartį. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
bininkas, A. Kaulakis, fin. rašt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt., 1900 S. Union Avc., Adomas 
Herman, iždininkas, 5243 Belmont 
A've., P. Thomas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

AKIŲ SPECIALISTAS

. Patyrimas 
Komplikuotuose

v Atsitikimuose

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Auburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das, 1900 S. Union Avė., nut. rašt. 
A. Zalagėnas. 7132 S. Racine Avė., 
turto rašt. W. Didžiulis, 3336 So. 
Parncll Avė., kontrolės rast. B. Žoli
nas. 2931 S. Emerald Avc., iždininkas 
J. Žymančius, 702 W. 3 Ist St., iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir E. Bliumas, 3233 
Limo St.. ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avė.

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio it ketvirtadienio

Place.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny Rugpiučio 18 dieną, 8:30 vai. ryto 

iš namų j Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o ii ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Kazimiero Jutelio giminės, draugai ir pažystami esat nuo- 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar-

_ posūnius — Joną,
— Mikaliną ir Marijoną, 2 seseris —• 
Viktorą Navickį ir Joną Poremskį ir 

Agotą Deimantienę. Oną Stanevičienę ir Eleną Kaupikf, 
_____. _ ____ ‘_j — Joną ir Antan 
Kūnas pašarvotas randasi 731 W.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 valdyba 1932 
m., pirm. Jonas Motuz, 2430 W.
4 6 PI., pag. Kaz. Kačinskas, 7204

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
’ Tel. Calumet 3398

uklTY L. B. KLIUBO valdyba 1932 
metams: Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
4437 S. Wood St.; vice-pirm. Jos. J. 
Yurcbas, 4558 S. Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S. Honore St.; finansų rašt. Bol. Še-

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^usu 

, darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 -

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Kazimieras Jutelis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučio 14 dieną, 5:25 valandą va- 

vare 1932 m., sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs 1886 m., Vuskonių 
kaime. Naujamiesčio parap., Panevėžio apskr..

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijoną

Vincentą ir Nikodemą, 2 podukres
Oną ir Kazimierą, 2 švogerius — 
tris pusseseres — 
o Lietuvoj 2 brolius

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerilkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 3 Ist Street 

Vai.: 10—11 v, ryto, 2—4, 7- 
Nedėliomis it šventadieniais 10

JŪSŲ GRABORIUS !
DUy.h Ofluu

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

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

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Keturi banditai padarė holda- 
pą Mutual Tabacco Co. ofise, 
4707 So. Halsted st. Piktada
riai atėmė $1,100.

Kada banditai išėjo iš ofiso 
ir įsėdo automobiliu 
išbėgo mergina 
šaukdama pagelbos.

Kuone tiesiai kitoj 
trobėsis ir policijos 
trobėsis ir policijos 
stoties išbėgo seržantas H i ly
gins; jis paleido tris šuvius į 
banditų automobilį, banditai at
sakė šūviais ir nudumė savais 
keliais.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Rea. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietnvii 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. RaoMfdt 7531

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 1642
Telepbone Randolph 6727 .

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-$
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 960Q

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išiiputusiąi 
blauzdų gyslai.

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

TeL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai.

DR. HERZMAN
<- IŠ RUSIJOS -1

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-, 
rus kaipo patyrei lydytojas* chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų* moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ig 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. 107th St. —* prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketverge vak. 
TeL Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

Charles Valentą, 50 metų, 
1839 So. Racine avė., sekma
dienį atsilankė į namus, ku
riuose gyvena jo žmona (1843 
Fisk st.), pašovė ją ir pats nu
sišovė. Valentą, anot liudinin
kų, papildęs tą žygį todėl, kad 
moteris nesutikusi gyventi kar
tu su juo.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Marshall Hoyne, 38 metų, 
4935 So. Kedvale avė., tapo 
užmuštas, o jo draugas sun
kiai sužeistas, kai jų automo
bilis įvažiavo į pieno vežimą 
prie Archer ir Hamlin avės.

Vėliau pasirodė, kad juodu 
važiavo pavogtu automobiliu. 
Tas automobilis buvo pavogtas 
iš H. W. Mayer, 111 East 70 
St., rugpiučio 11 d.

Hoyne’o draugas buvo Char
les Bajzer, 21 metų, 3049 W. 
39 place. Šis vyras turi jau po
licijos rekordą.

Max Roanelow, 39 metų
Lake 
myna 
žravo 
neva.

Išvažiavusieji
ant žolės ir prisiruošė pietau

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro* 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m.: 
pirm. J. Ratkus, L-"* 
Rd., Harvey, III.: pirm 
vekas, 432 — 152 St. 
rašt. A. L. Skirmontas, 
rop Avė., 
kas, 524
J. Beinortus
vey; iždo globėjai Kl. Šlepctis, R. 1., 
Box 69, Homewood, III., P. Stonis, 
15725 Vincenncs Rd., Phoenix, III.; 
sudžia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey.; maršalkos M. Vanagas
K. Vaidilauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno mėnesio, 2 vai. po 
piet. Piekarskio svetainėj.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Arbaf 1800 W, 47th St. Laf. >490 
Pagal sutarimą

S. RockweH St., nut. rašt. Joe Da- 
bulski, 1703 S. Union Avė., iždo rašt.

* A. Ambutas, 16000 S, Lincoln St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv, Kačinskienė, du
rų sargas P. Tiškevičia.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Cėsnos svetainėj, 450| 
S. Paulina S t.

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Streei 
Telcpboue Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagt! sututį ]

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba 1932 meams, Chicago, 
III.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III,, pirm, 
pagelb. P. Grigonienč, 3322 S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant. 
Valančunicnė, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienč, kasos globėja 
Marta Kizienė, iždininkė Pet. Senu- 
lienė, maršalka Kaz. Astrauskienė, 
trustisės A. Grigonienč, O. Mažeikie
ne ir Ver. Bakutis.
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAS. ir 
PAS. KLIUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergrcen Avc., 
vice-pirm. St. Jokubauskas, 1058 N. 
Spaulding Avc., užrašų rašt. Mike 
Chcpul, 3327 LcMoyne St., fin. rašt. 
P. Labanauskas. 2118 Evergrcen Avė., 
pag. M. Budrcvičius, 1555 N. Hoyne 
Avc., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damcn Avė., marš. J. Petrauskas, 
3201 So. Union Avc., kasierius J. 
Raila, 4839 VVinncmac Avc. 
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirmą ketvergą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
2420 Maeguette Road

Valandos/ 9—12» 7—9, Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal raitariMi

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginta

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. . Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventsą 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 tyashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

rejko, 4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vincent Kundrot'; manažeris Jus- 
tin Kurpis, 1714 W. 46 St.; manai, 
pagelb. Ftank Klunbis, 4521 South 
Wood Št. Trustees — N. Karklelis. 
P. Raila, J. N. Gaižauskas, J. T. 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė — 4558 S. Marsh- 

field Avenue.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Stukas, 

.. 84 8 W. 33 St. Pagelbininkas Juoz. 
Rūta, 3141 S. Haltsed St. Rašt. nut. 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avė. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 S. 
Lowe Avė. Kontr. rašt. P. Petraitis, 
3228 S. Union Avė. Kasierius Juoz. 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. Apic- 
kunai kasos, B. Yenkaūskas ir E. 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chieagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St.

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

Tel. Lafayette 4146

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirmininkas, 934 W. Marųuette 
Rd., S. Chanas, vice-pirmininkas, 

3 3rd St.; S.' Narkis, 
2859 W. 38tb pi.; J. 
, iždininkas, 3647 Ar- 
F. Kasparas, finansų raš- 

Lowc Avė.; Z. 
rašt., 4427 So.

Vitas, kasos glo- 
33rd Place; P. Sa- 

3144 Auburn 
J. Raceviče, F. -- !---- !-•. J 

Liet. Auditorijos 
S. Cbapas Dr-jų

56 metų, 
Berwyn, 
prie na- 
Kada jis 

užtikta, karo motoras dar dir
bo. Mordy žmona mano, kad 
vyras užmigęs kare ir užtroš
kęs nuo gazolino degėsių (du-

Seniausia ir Didžiausia
LIETŪ Vi V

GRABORIIĮ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
(staigą iš bile kokios miesto dalies.-

Reikalui esant, musų automobiliui atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų it kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai niekę nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.*

EUDEIKIS yra vienatinis lietiivlų graborius, kuris 
su ekspertu lietuviu pa- 

oderniškbs Koplyčios Dėl

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1932 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
K. Demereckis, 333 1 So. Wallace 
St., nut, rašt. Peter Killis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rašt. Jonas Stanaitis, iždo globėjai 
J. Kriksciunas ir Iz. Masaitis, maršal
ka A. Vilkis, ligonių prižiūrėtojas K. 
Valaitis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai. dienos, 
Chieagos Lietuvių Auditorijos svet.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki
8 vai. vak. Nedaliomis pasai sutartį 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
MroBk ju geriau ir pigiau

ne?u k*1* todėl, kad
JLfe, priklausau prie gra-

iSdirbystės 
į'AO OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

- Tel. Victory 4088

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarainkais, Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marąuette Rd. arti WesternAv

Lietuviai Gydytojai
W^WW*rf**WWW*^M^hrfa^W^r*a*^W«**M^*^**«*^*1*********’

Dr. Vincent C. Steele 
£mtistas, 

cher Avenue

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 fi. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

15423 Vincennes 
pag. K. Tel- 
Harvey; nut. 
15723 Lath- 

Harvcy; turtų rašt. J. Masi- 
154 PI., Harvey; ižd. 

564 E. 155 St., Har-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

“Naujienų’* piknikas
'Platformoj ukrainiečių cho

ras. Apie jį jau skaitė lietu
viška visuomene pirm “Naujie
nų” piknikui įvykstant, žinojo, 
kad jis yra laimėjęs porą pirmų 
dovanų Chicagoš chorų kontes- 
tuose. Dabar čia, piknike, lie
tuvių publika pati galėjo spręst, 
ar jis užsitarnauja tos garbės, 
kokią yra įgijęs.

Vedėjas, p. G. Benetzky, moja 
ranka. Choras užtraukia dainą. 
Iš pirmų garsų kiekvienas pa
junta nepaprastai suderintą 
dainavimą. Yra' chore puikių 
balsų. Bet tie neskrieja kur 
sau, o prilaikyti visam choro 
kunui, lyg ratukai brangiam 
laikrody.

Choras dainuoja vieną, pas
kui kitą, trečią dainą. Dainuoja 
jų daugiau. Įvairios tos dainos, 
sunkios išpildyti, bet ne per sun
kios šiam chorui. Girdėtis pa
stabos publikoj : Tai bent dai
nuoja!

Taip, reikia pasakyti: Tai 
bent dainuoja! Ir tenka dar 
kartą pabrėžti jau ne kartą 
praeity išreikšta mintis, kad 
“Naujienų” programuose visuo
met (‘s t i kas nors nepaprasto, 
įdomaus.

Kitoj vietoj namelis apvestu 
aplink baru. Pačiam vidury 
drg. Degutis sėdi lyg soste. Jis 
irgi pildo “programą” solo — 
skambina registeri, kaip kai ku
rie sako, mylimiausią Amerikos 
muzikali instrumentą.

—Galski, Galski!—šaukia bal
sas:—Kur dingai? Narbutai, čia 
porą, o šičia visą pustuzinį!

Paraginimų ištroškusieji ne
sigaili. Ir matyti, kad Galskis 
yra favoritas. O jis, vargšas, 
sušilęs sukinėjasi ir bėgioja, net 
prakaitą nespėja šluostyti.

Publika susigrūda kartais 
prie baro taip ankštai, kad sa
kytumei čia atlaidus dalina. Pa
sirodo pp. Krokas, Nakrošius— 
iš Peoples Furniture kompani
jos. Prisiartina visa ‘genge”, 
taip—gengė: p-lės Shultz ir Zo- 
sytė, p-nia Gugienė, Geo. Stun
gis, adv. Adomaitis ir Gugis, 
Čeponis, Liutkus ir kiti: kur 
čia juos visus išvardinsi.

Kitoj vietoj drg. Grigaitis, 
agr. Pratapas, aptiekorius Kar- 
tanas: tai “rimtieji”.

Geras prietelis pasigauna už 
rankos ir tempia iš daržo į tau
tinių kapinių pusę. Sakau jam: 
“Drauguti mielas, kad aš dar 
neprisiruošęs gulti jose”. Bet 
jis nepaiso mano protestų.

Prie daržo automobilių kita 
tiek, kiek darže. Būrys vyrų ii 
moterų tariasi: reikia grįžti į 
daržą. Pasirodo, kad ir šios ma
šinos ir šie visi žmonės suva
žiavę “Naujienų” piknikan.

Draugas sustoja ties nauja 
mašina: “Pažįsti”, sako jis, “p. 
Balčiūną iš Roselando, Strumilo 
svetainės valdytoją?” Pasisvei
kiname, o toliau—p. Balčiūnas 
pavaišina mus. Ir nors neil
gai išbuvau jo vaišėse, bet ka
da grįžau atgal j daržą, tai jau 
rodėsi, kad ir takai persiauri, 
ir, galiu tvirtinti, kad žemė siū
bavo.

Taip, tikrai, nes pats jaučiau, 
kad ji siūbavo!

Sugrįžęs, į vežimą maniau ei
ti į svetainę šokiams. Tik štai 
pasigirdo pasiutęs tarškėjimas 
ir aeroplanas praūžė. Ale taip 
žemai, jog susigriebiau už ga! 
vos, kad skrybėles nenuneštų 
'ant degutu išpilto kelio.

Svetainėj rėžia p. Jurgis Ste
ponavičiaus orkestrą. Sukasi 
poros, sukasi jaunos ir senesnės. 
Pakraščiais —žiūrėtojai. Girdisi 
komplimentai. Ir kiek čia kom
plimentų prisakyta merginoms, 
tai tur būt į dideliatisį troką 
pegalėtumei visų jų sukrauti.

Steponavičiaus orkestrą rėžia 
!treik besustodama* Vargšas 

George, vakare apie devintą va
landą mačiau jį: kas turėjo lin
ksmumo, o jis tai tur būt sun
kiausią dieną šią vasarą.

Jau sutemo, jau išsiskirstė 
veik visi. Bet restorane susirin
ko dar gengė. žinote, Chica- 
goj gengės dabar madoj: P-lės 
Mikužiutes, Shultz, Zosytė, An- 
čiutė, p-nios Normant, Gugie
nė, žimontienė, Augustinavičie- 
nė, Dr. Montvidas, adv. Gugis, 
Čeponis, Ambrose, Liutkus, Ru- 
šinskas ir kiti.

Susėdo po trupučiuką flirtuo
ja. Rodosi, jau metas butų ir 
apie namus pamislyti, bet ot 
nenori važiuoti, ir gana.

Girdėjau, kad šiame “Naujie
nų” piknike buvo svečių iš to
limesnių nuo Chicagošz vietų, 
kaip iš Ohio valstijos ir net iš 
tolimosios Kalifornijos.

—Buvęs piknike.

Liet, skridimo per 
Atlantiką fondo glo
bėjų viešas pareiš

kimas
Mes, žemiau pasirašę, turė

dami mintyje:
Kad kpt. Stepas Darius ir 

Stasys Girėnas įsigijo lėktuvą 
“Bellanca”, kuriuo dviejų me
tų laikotarpyje juodu mano at
likti transatlantinį skridimą iš 
New Yorko į Kauną;

Kad tokis skridimas butų 
ne tik patriotiškas žygis ir pa
dėtų susidaryti drauginges- 
nicms ekonomiškiems ir kultū
riškiems santykiams tarp Lie
tuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių, bet ir žymus pa
skatinimas aviacijos progresui;

Kad šiam skridimui įvykdyti 
reikia dar tarp keturių ir pen
kių tūkstančių dolerių būti
niems prietaisams įsigyti;

Kad tas skridimas atneštų 
naudos ne tik atskiriems as
menims, bet ir iš viso Jungt. 
Am. Valstybių ir Lietuvos vi
suomenei, — todėl šis skridi
mas turėtų būti visų lietuvių 
paremtas.

Mes, žemiau pasirašę, atsi
žvelgdami į visa tai, sutinka
me priiminėti šiam reikalui 
aukas, o taippat prižiūrėti tų 
aukų sunaudojimą minimam 
skridimui. Jei kartais dėl ne
numatytų priežasčių, neparei
nančių nei nuo lakūnų, nei nuo 
žemiau pasirašiusiųjų, šis skri
dimas nebūtų įvykdytas, tuo 
atveju visos aukos, sudėtos 
šiam reikalui, bus sunaudotos 
kuriam nors labdarybės ar ki
tokiam tikslui, kurį numatys 
žemiau pasirašiusieji.

Konsulas Kalvaitis, 
Kunigas H. J. Vaičiūnas, 
Advokatas K. Gugis, 
L. šimutis, 
J. Krotkas

Chicago, III., 1932 m. 
liepos mėn. 28 d.

Kaip praėjo lietuvių 
aviacijos diena

Rugpiučio 7 d. Chicagoje bu
vo surengta Lietuvių Aviaci
jos Diena. Susi važiavo arti 
10,000 žmonių. Toks gausingas 
lietuvių visuomenės susitelki
mas rodo nepaprastą susidomė
jimą musų lakūnų gabumais ir 
pasiryžimais. Universiteto stu
dentų liet, kliubo nariai (dau
giausia studentės) po 25' cn. 
pardavinėjo tam tikrus ženkliu
kus, kurių išplatino daugiau 
kaip 300. Be to, jie ir rėmėjų 
komiteto nariai pardavinėjo ir 
rėmėjų bilietus. Jų darbas bu
vo sėkmingas, nes tapę skridi
mo rėmėjais asmenys tuojau 
pradėjo naudotis rėmėjo teise 
— nemokamai paskraidyti tuo 
lėktuvu, kuriuo musų lakūnai 
kitą vasarą skris į tolimąją 
Lietuvą. Bematant pp. Jokū
bas Pačiulpa, Valteris Butkus 
ir Dominikas Balis tapo to is
toriško skridimo garbės rėmė
jais, įmokėję po 25 dol. O dr. 
Juozaitis ir eilė kitų profesi- 
jonalų jau pasižadėjo taip pat 
tapti tos skridimo garbės rėmė-

' [Acme-P. B A. Photo]

Pimento, Ind. — Dixic Bee kasykla, kur dėl suirutės tapo pašaukta valstijos milicija.

jais; jie tai padarys artimiau- Juk parašiutas gali kartais ir kur gyvena. Pasirodė buvęs am-
siomis dienomis. Gražus pavyz
dys visiems musų profesijona- 
lams, biznieriams ir kitiems 
pasiturintiems lietuviams, ku
riems rupi lietuvių vardo gar
sinimas ir lietuvių garsių žy
gių rėmimas. Vadinasi, to skri
dimo parengiamieji darbai 
Amerikos lietuvių visuomenes 
bus nuoširdžiai paremti. Gera 
pradžia, kuri užtikrina ir ge
rą pabaigą. Tad jau negalime 
abejoti, kad tas skridimas 
įvyks, amerikiečių lietuvių ma
loniai remiamas. Amerikos lie
tuviai jau ne vieną kartą įro
dė, kad jie garbingus ir musų 
tautai naudingus darbus remia 
ir, kas svarbiausia, paremia 
stipriu, galinguoju doleriu. Tai
gi ir šiuo atveju Amerikos lie
tuviai turės didelių nuopelnų.

Pati aviacijos šventė buvo 
labai įdomi. Iš tikrųjų, buvo 
kuo gėrėtis. Kapitonas Darius 
suorganizavo net ištisą lietuvių 
eskadrilę. Aviacijos šventės 
programoje dalyvavo musų tau
tiečiai lakūnai: kpt. Darius, 
St. Girėnas, Edvardas Peleckis, 
Adomas Vydžius ir I. Pivaru- 
nas. Tie penki lakūnai parodė 
savo gabumus su lėktuvais vir
šum gausingos minios galvų." 
‘■•Padangių padauža” lak. Girė
nas puikiai valdė savo lėktu
vą. Minia stebėjosi, kaip jis 
lengvai ir dailiai vykdė įvai
riausias figūras ore: nėrė "mir
ties kilpas, skrisdavo žemyn 
suktuku, apsiversdavo šonu ir 
tt. Paskiau jis parodė lėktuvo 
saugumą: aukštybėje sustab
dęs motorą, leidosi lėktuvu že
myn, įvairiai siūbuodamas, kiek 
pakildamas, keisdamas kryptį 
ir tt. Sužavėtoji čikagiečių mi
nia iš aukštybės nusileidusį la
kūną Girėną pasveikino griau
smingais plojimais ir šaukda
ma jam valio! Jis to tikrai nu
sipelnė. Ligi šiol nieko negir
dėjusi apie jį, Chicagoš lietu
vių visuomenė išsyk pamatė jo 
vikrumą ir drąsumą. Vadinasi, 
kpt. Darius skris į Lietuvą su 
prityrusiu, gabiu ir patvariu 
lakūnu. Taigi, tik tokie lakū
nai galės leistis į 4500 mylių 
kelionę ir1 sėkmingai įveikti 
įvairias kliūtis.

Taip pat buvo surengtos 
lėktuvų lęnkjtynės. Jose daly
vavo trys lėktuvai, kurie že
mai skraidę ir dąr§ labai stai
gius pasakius, kol keturis kar
tus aplėkė platųjį aerodromą. 
Lenktynių nugajėtoju išėjo r la
kūnas Ed. Peleckis; jo ko tik 
neaplenkė lakūnas (ristikas) 
Vydžius.

Publika su dideliu nekantru
mu laukė šokimo su parašiutu. 
Įdomu pabrėžti, kad, lėktuvui 
iškilus j 4000 pėdų aukštį, iš 
jo su pririštu ant nugaros pa
rašiutu iššoko jaunuolis, čia 
gimęs Juozas Bolys, kuris tokį 
drąsų žygį darė dar tik pirmą 
kartą savo gyvenime, žiūrėda
mi į gražiai nusileidžiantį pa
rašiutą ir į siūbuojantį po juo 
J* Bolj, žiūrovai taip pat gerai 
numanė, kiek drąsos ir “šalto 
kraujo” reikia turėti bešokant 
iš aukštai lekiančio lėktuvo. 

neišsiskėsti... Dėl to J. Bolys 
susilaukė didelių ovacijų. Ko
kių drąsuolių turime!

Bet ir publikoje drąsuolių 
netruko: kpt. Darius pavežiojo 
116 skridimo rėmėjų. Tokių 
“drąsuolių” butų ir daugiau 
atsiradę, tik jie skundėsi, kad 
depresija jiems neleidžia tapti 
rėmėjais. Netenka stebėtis.

Per visą tą aviacijos šventę 
per garsiakalbius kalbėjo Žy- 
montas ir P. Jurgėla.

Taigi, ta pirmoji Amerikoje 
lietuvių aviacijos šventė gerai 
nusisekė ir buvo labai įspūdin
ga. Skraidę rėmėjai ir visa di
džiulė minia turės gražių įspū
džių. (Plačioji ir įvairių politi
nių srovių Chicagoš lietuvių 
visuomenė įsitikino, kad Darius 
ir Girėnas yra geri, drąsus ir 
prityrę lakūnai ir jų įsigytas 
lėktuvas yra patvarus. Tad 
musų visuomenei belieka tik 
savo dosnumu prisidėti prie to 
skridimo.

To skridimo rėmėjų komite
tas, kpt. Darius ir S. Girėnas 
yra labai dėkingi prie tos šven
tės surengimo prisidėj ilsiems 
lakūnams: E. Peleckiui, A. Vy- 
džiui ir ’I. Pivaruijįjį' litikpaščlįj 
“Naujienų”, “Draugo” ir “San
daros” redakcijoms už aviaci
jos šventės propagavimą, 
Peoples Furniture Co. už gar
siakalbį ir taip pat šiai kom
panijai už šventės garsinimą 
per radio programas.

Chicagoš lietuvių kolonija 
jau atliko savo pareigas. Da
bar kitų kolonijų eilė.

P. Jurgėla.

Lietuvių radio va
landa

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties W. Gi. E. S., 
1360 kilocycles, Peoples Furni
ture Co. krautuvių pastango
mis, bus transliuojama įdomi 
dainų, muzikos ir kalbų progra
ma.

Tarpe įžymių dainininkų šio 
vakaro progtame dalyvaus p-lė 
Vilimina Užunaris, J. Romanas, 
A. Čiapas ir kitii i r

Iš sveikatos srities Įkalbęs Dr. 
A. L/ Dovidonis. Prie to bus 
labai graži . muzika ir kiti įvai
rumai. Bus pilnai įdomu kiek
vienam pasiklausyti. TocĮcl ne
pamirškime.—XXX.

MarąuettePark
Praėjusį šeštadienį, apie 10 

vai. vakaro, automobilis užmu
šė merginą prie 71 gatvės ir 
VVestern avė.

Automobilis tiesiog sulaužė 
ją, sujaukė.

Ažuot sustoti, automobilistas 
nudumę visu smarkumu savais 
keliais. Policininkas, stovėjęs 
prie kampo ir matęs įvykį, mė
gino kaltininką sulaikyti, šis 
tačiau neatkreipė į jį dėmesio. 
Policininkas šovė porą kartų, 
bet nepataikė.

Vėliau betgi tas automobilis
tas tapo areštuotas namuose, 

žinai girtas. Automobilistas, 
sakoma, teisinasįs buk pirmą 
kartą savo gyvenime pasigėręs.

<: . / —Rep.

Klaidos pataisymas
žinutėj iš Town of Lake, til- 

pusioj šeštadienio “Naujienose”, 
buvo pasakyta, kad Walteris 
Zalgrewicz papildė saužudystę ir 
kad jis turėjo biznį prie 48 gat
vės ir Ashland avenue. Pasiro
do, kad W‘alteris Zalgrewicz mi- 
nūtoj vietoj jokio biznio netu
rėjo, o turėjo jį adresu 2601 
West 47 Street.

Laiškai Naujienų
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Antanavičius, Joseph
Brazauskini, Vincas•
Dambrauskaitė, Antosei
Domiu inc, Frank
Gastautienė, Aleksandra
Gitovecki, Tony
Kirsniui, Jurgiui
Kazakevičių^, Vincas
Milės? A. M. z ,
Puceta, Joe
Pocius, Josephine
Rimkus, J.
Šimkus, K.
Vitkauskas, John
Venskienė, Zofija.

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar IčlrSklmų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emorald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lėngvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorfislte.

i

• ••••• ši 
skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- 

’ vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas —■ lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Visuomenė gauna 
daugiau už savo 

pinigus
Rūkytojai gali nusipirkti Lucky Stri

ke cigaretą tik už mažą dalį to, kiek 
reikėtų mokėti, jei išdirbėjai nevartotų 
moderniškus išdirbimo metodus. Taip 
aukštos rūšies ir ekonomiški yra tie me
todai, kad Jungtinėse Valstijose lygiai 
turtuoliai ir vargšai gali rūkyti geriau- 
sį cigaretą. Be to, rūkytojai patys pa
deda laikyti Luckies kainą taip žemai, 
nes jeigu tik keletas Lucky Strike ciga- 
retų butų pagaminta vietoje bilijonų, 
kas yra rykytojų pageidaujama, jų kai
na butų keletą ka£tų didesnė negu da
bar.

Jei Lucky Strike gamintojai negalė
tų vartoti aukšto kiekio gamybos, jie 
neištesėtų turėti žinovus ir akylus pir
klius visose didžiosiose pasaulio tabako 
prekyvietėse, kad patiekus Luckiams pui
kiausi tabaką, grietinę vaisių. Visose 
Lucky Strike gaminimo dirbtuvėse, pa
vyzdžiui, tabako yra sukrauta trims me
tams, Šis didis tabako kiekis lapų pa-, 
vidale, yra vertas daugiau, kaip $100,- 
000,000.

Bet davimas rūkytojams rinktiniausį 
tabaką yra tik Luckies pradžia. Nuo 
senai yra' žinoma, kad kiekviename ne
apdirbto tabako lape natūraliai randasi 
tūli nešvarumai, kurie yra priežastimi 
gerklės erzinimo ir kosulio. Tie ne
švarumai yra pašalinami ’spraginirno pro
cesu su pagalba ultra-violetinių spin
dulių. Šis ypatingas valymo procesas 
buvo išrastas išimtinai, dėl Lucky Stri
ke, ir joks kitas cigaretas pasaulyje jo 
neturi.

Neatsižvelgiant to, kiekvienas žingsnis 
išdirbimo proceso yra labai tobulas. 
Aštrus išradėjų protai išrado puikiausias 
mašinas, kad pagaminus Lucky Strike, 
ir tiriančios mokslininkų smegens sutei
kė galimybės įvesti spraginamo procesą 
su ultra-violetiniais spinduliais, kad pa
darius Jūsų Lucky daug geresnius ir 
patenkinančius.

Ir pagaliaus, rykytojams parodžius 
dėkingumą už Lucky Strike pastangas, 
kad suteikus jiems lengvesnį ir grynesnį 
cigaretą,. , Luckies kainuoja ne daugiau, 
kaip pajpirastas užsirukymas. (Apg.)

PRANEŠIMAI
D. L. K. Vytauto Draugija laikys 

mene, susiinkimą Antradienį rugpiučio 
16 d., 7:30 vai, vakare Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai būtinai privalo
te pribūti, ‘nes yra svarbus susirinkimas 
ir randasi svabių reikalų aptarti.

— Valdyba.

f LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS , 

2435 So. Leavitt. St., 
Chicago, III.

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

DOUBLE 
ACTING

I

IfpBAKING 
I\VP0WDER
Pastebėkite puikią teš- 

lą . . . kaip piragai 
laikosi ivieži,

$AMEPR|ą 
■\FOROVER *

. 40YEAIO ,

' 25 ounces for2545
MILLiONS OF POUNDS ŪSE D 

BY OUR GOVERNMENT

CLASSIFIED ADS.
Radios

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

.......................................

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS
APSIMOKA
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES
... ....................... . ..... ,.„r

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBES?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

MES PERKAME ir t parduodame 
Real Estate Auksinius Bonus.

LOUIS STERN « COMPANY
Room 1116

134 N. La Šalie St., Chicago

Business Service
BjgnigPatąmavimąs L-r-- 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

Tel. Victory 4965

BUŠŲ PATARNAVIMAS 111-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. 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, 

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

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

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

MRS. EMMA POCIUS pametė šer- 
nolę “Naujienų“ piknike Birutės darže. 
Šernolėj buvo 10 dol. su centais, svar
bus raktai iš bankų vaultų ir divorso 
popieros. Prašau viską sugrąžinti, o 
pinigus galit pasilaikyti radybų. Prašau 
prisiųsti adresu: Emmos užkandžių it 
minkštų gėrimų užeiga,

6425 S. Western Avė.

Help Wanted—Female 
parbinjnkiųL Reikia.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, biznio vietoj. Atsišaukite nuo 
4 iki 7 vai. vakaro, 3 flioras.

3356 Emerald Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambarių apart- 

mentas, 2 augštas. garu šildomas; visi 
išlaukiniai kambariai; su garažu; $30. 
—’ 8845 Aberdeen St.

PASIRENDUOJA 4 šviesus kamba
riai, 2 miegamieji, pečium šildomi, ga
ražas. Pigiai. 6922 S. Winchestet 
Avė., arba šaukite Prospect '3068.

Furnished Rooms
PAIEŠKAU kambario South Sidėj. 

geistina Brighton Parke, prie mažos 
blaivos ir teisingos šeimynos su valgiu. 
Rašykite Naujienos, Box 1470, 1739 
So. Halsted St.

Business Chances

AR ESATE APSIRŪPINĘ RY
TOJUM?

Ar esi užtikrintas su darbu?
Jei ne, tai štai jums laimė. Iš prie

žasties nelaimingo atsitikimo parsiduoda 
grosernė už pusę kainos. Biznis senai 
išdirbtas, nėra kredito ir nėra kompe- 
ticijos. Gražus įrengimas ir pilna ta- 
voro. Ant biznio gatvės ir bulvaro. 
Renda nebrangi, lysas ant 5 metų. 
Priimsiu nedidelį pirmą morgičių. Ne
mokantį išmokinsiu. Atsišaukite į Tire 
Shop, 1932 W. 63rd St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui 

REIKALINGA x FARMA. apie 100 
mylių nuo Chicagoš, pirkti už cash 
arba mainyti ant 2 flatų ar bungalow. 
Savininkai atsišaukit ypjtiškai, ar per 
laišką, aptašykit farmos didumą, staką. 
mašinas ir triobos.

JOSEPH VILIMAS 
6504 So. Washtenaw Avė. 

Chicago, IU.




