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Lietuvių Ekskursijos
Laivas kainuos virš $10,

Namų paskolų ban 
kai steigia skyrius

Bedarbių partijos kon 
vencijai nekaip einasi

ima 
kiel

Naujasis ^Vokietijos 
reichstdgasrenkasi 
rugpiučio 30 dieną
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Indusai smerkia Indijos 
partijų paskirstymą

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilnų užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę. ? \

London, Anglija
Anglijos laivų bendrovė Cunard 
Line stato didžiulį 75,000 tonų 
laivą, kuris kursuos per Atlan- 
tiką, terrp New Yorko ir Ang
lijos 
000,000.

Septyni boliviečiai 
žuvo mūšyje su 

Paraguajum

Anglijos pozicija 
ekonominėj konfe

rencijoj kebli
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Teismas uždraudė 
Rooseveltui praša

linti Walkerį

Streikuojantieji angliakasiai į 
Taylorville vyksta iš Spring- 
fieid, Benld, Hillsboro, Panama, 
Gillespie ir kitų kasyklų distrik-

Kubos prezidentas ty 
rinėja daktarų strei

ko priežastis

Harrisburg, Pa., rugp. 18. — 
Pennsylvanijos valstijos legis 
laturos žemasis butas priėmė 
generalių pardavimo mokesčių 
pasiūlymą. Iš pardavimo mokes
čių valstija tikisi turėti apie 
$12-15,000,000 įplaukų.

rugp. 1«.— 
prekių ga- 
uždraudima 
tebesitęsia

Laikė pinigus skardinėje 
$39,500 sudegė

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan 
per Bremen.

The First-and Greatest Lithuanian Daily in America

10,000 angliakasių maršuoja i Christian 
apskritį; šerifo Wieneke armija ištraukta; 

streikierių vadai vengs neramumų

Ligišiol šiemet statomi 486 na 
mai su apiė 800 butų

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

Mirė Lenkijos prezi
dento Moscickio žmona

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
. šventadieniais nuo s iki i vau .

Senatorius Davis trau 
kiamas atsakomybėn 

' už šmugelį

Brazilijos sukilėli 
nugali federaJe 

kariiiomėne

Cunard linija statosi 
75,000 tonų transoke- 

aninį laivą

Socialistai prieš pro- 
hibiciją 19,000 balsų 

prieš 6,000

Pagautas monetų 
dirbėjas

Ūkininkai pikietuoja 
Iowa kelius

Washington, D. C., rugp. 18. 
—Kongreso autorizuotų namų ir 
ūkių paskolų bankų direktoriai 
steigia banko skyrius dides
niuose J. V. miestuose. Direk
toriai pareiškė, kad jie nekreips 
domės į įvairių miestų tėtu
šius, kurie norėtų banko sky
rius turėti savo miestuose, bet 
steigs juos ten, kur jie galės 
daugiausiai gero padaryti.

šakiai
kiuose į p. Stulgaičio parduotu
vę užėjęs nepažįstamas vyras 
norėjo įduoti netikrą penklitį. 
Stulgaitis, tai pastebėjęs, pa
klausė, kur jis monetą yra ga
vęs. Tai buvo pil, šventikaus- 
kas, Lukšių miestelio gyv. Po
licija pas jį padariusi kratą ra
do dar keletą padirbtų monetų 
po 5 ir 2 lit., keletą gabalų cin
ko lydinio ir formas pinigams 
dirbti, šventikauskas aiškinosi, 
ka'd pinigus ėmęs dirbti iš skur
do, bet tai neįtikėtina, nes jis 
miestely turi savo namus.

Rusijoje du plėšikai 
nuteisti mirti

Per šių metų pirmąjį pusme
tį pagaminta degtinės 40 laips
nių 2,065,270 litrų, 95 laipsnių 
92,835 litrai. Palydinus su pra
eitų metų tuo pačiu laikotarpiu, 
šiemet pagaminta mažiau degti
nės 40 laipsnių 331,455 litrais, 
95 laipsnių 43,747 litrais.

Per ta patį laiką šiais metais 
parduota degtinės 40 laipsnių 
1,971,972 litrai, 95 laipsnių 91,- 
075 litrai, medicinos, technikos 
ir kitiems reikalams 290,319 lit
rų. Viso parduota už 16,163,- 
644 litus. Pernai per 6 mėn. 
parduota degtinės už 20,254,139 
lt., užpernai—už 19,971,828.

Canberra, Australija, rugp. 
18.—Australijoje, kur svarbiau
sias pragyvenimo šaltinis yra 
ūkio darbas, karvės ir kiti gy
vuliai pradėta gabenti iš vietos 
j vietą orlaiviais.

Asuncion, Paraguajus, rugp. 
18.—-Per paskutines dvi dienas 
Gran Chaco observacinis for
tas Caraya* permainė rankas du 
kartu. Paskutinių kartu Bolivi
jos kariuomenė užpuolė Tortą, 
bet buvo atmušta. 7 kareiviai 
žuvo.

Topeka, Nev., rugp. 18. — 
Šiandien republikonų vadai ofi
cialiai praneš vice-prezidentui 
Curtis apie jo renominavimą 
kandidatu' vice-prezidenturai.

Spalio 8 dieną laivu ‘Taria” 
per Havre .

Vėl nuolat gyvėja 
statyba Kaune

New York, rugp. 18. —Penn- 
syl vania valstijos senatorius 
James J. Davis ir kiti šeši as
menys buvo patraukti atsako
mybėn už prasižengimą J. V. 
loterijos įstatymam^.

Rusijos prieglaudos 
gaisre sudegė 50 

kūdikių

kalbėdamas su 
pareiškė, kad

Paryžius, Francija*, rugp. 18. 
—Europoje ir Afrikoje dabar
tiniu laiku siaučia dideli karš
čiai. Algerijoje, Francuzų ko
lonijoje, Afrikoje nuo karščio 
pasiuto 12 kupranugarių.

Sao Paulo,' Brazilija, rugp. 
18.—Konstitucionalistų sukilėlių 
štabas paskelbė, kad jų armija 
pietinėje Sao „Paulo dalyje po 
smarkaus mūšio nugalėjo fede- 
ralę kariuomenę ir atėmė iš jos 
svarbų Faxina miestą.

oficialis vaid
inos gandus

čeliabinsk, Rusija, rugp. 18. 
—Rusijoje du traukinių plėši
kai buvo nuteisti mirti, sekant 
naujuoju, dekretu, kuris skiria 
tą bausmę “visuomenės turto 
vagims”.

Albany, N. Y., rugp. 18. — 
New Yorko teisėjas John T. 
Loughran padarė nuosprendį, 
kuriuo uždraudžia gubernato
riui Rooseveltui prašalinti iš 
New Yorko miesto majoro vie
tos James Walker. Dabar Wal- 
keris pradėjo gintis ir atrem
ti kaltinimus, kurie buvo pada
ryti gubernatoriaus ir adv. Sea-

Tris kartus daugiau 
išvažiuojančią, ne
gu Įvažiuojančių

Meksikos Miestas, rugp. 18.i 
—Gen. Francisco Aguilar pa
skirtas Meksikos karo atašė 
prie Washingtono ambasados.

Salisbury, Md., rgup. 18. — 
Americus Baker, aštuoniasde
šimtą metų. . senukas sutampė 
$40,000. Bijodamas sudėti juos 
j banką, turtą laikė 'namie, 
skardinėje. Bet įvyko gaisras ir 
$39,500 tų pinigų sudegė.

Varšuva, Lenkija, rugp. 18 
—šiandien, po ligos mirė Len 
kijos prezidento Igna'cy Moscic 
ki žmona, Michalina.

Chicago, III., Penktadienis, Rugpiutis-August 19 d., 1932

iširs 
“mė-

Pennsylvania priėmė 
pardavimo mokes

čių įstatymą

New York, rugp. 18.— Pas
kutiniu laiku svyravę Šerai New 
Yorko biržoje vėl pradėjo ro
dyti daugiau gyvumo. Daugiau
siai pakilo visuomenės aptar
navimo įstaigų, traukinių 
jų, ūkio mašinų ir vario 
nių vertybės. Chicagoje 
pakilo kviečiai.

Illinois valstija rei
kalauja $23,000,000 

nuo R. F. C.

Berlynas, Vokietija, rugp. 18. 
—Iš Maskvos atėjo žinios, kad 
priemiestyje ,prie vieno fabriko 
užsidegė 58 mediniai barakai, 
kuriuose gyveno darbininkai. 
Tarp jų užsidegė ir prieglauda,*, 
kur buvo palikti darbininkių 
vaikai. Ugnyje žuvo apie 50 
kūdikių, kelios motinos ir dar
bininkai.

Havana, Kuba, rugp. 18. — 
Kubos nacionalė daktarų fede
racija, prie kurios priklauso 
10,000 daktarų, paskelbė strei
ką. Daktarai reikalauja, kad 
visi piliečiai, kurie uždirba dau
giau $100 į mėnesį, nebūtų pri
imami į valdžios ligonines. Jų 
priėmimas labai sumažinąs 
daktarų pacijentų skaičių. Pre 
^ideųtąs, Mąclrąckk ir,. keli sena- 

- topai 'r kuri
mėgins streiką likviduoti.

deputy šerifai sužeidė vieną 
angliakasį ir jo žmoną, šerifas 
Ch. Wieneke ištraukė savo ar
miją ir leido angliakasiams į- 
važiuoti į apskričio ribas. Bet 
armija yra prisiruošusi pavo-

Pastebėtina, kad daugelis 
dirbusių angliakasių prisideda 
prie streikuojančių ir meta dar-

Chicago, Ilk, rugp. 18. — 
Tarp 25,000 socialistų partijos 
narių buvo paleista ankietapro- 
hibicijos klausiniu. 19,000 bal
sų pasisakė už prohibicijos pa
naikinimą, su degtinės kontro
le vyriausybės rankose. Anke
toje dalyvavo 14 valstijų, tarp 
jų New York, Pennsylvania, 
New Jersey, Wisconsin 
Indiana, Ohio ir t.t.

karščio pasiuto 12 
ranugarių

U.M.W. of A. prezidentas Le- 
wis tuo tarpu išėjo prieš strei
kuojančius angliakasius panai 
Įtindamas Zieglerio lokalų No. 
790 ir 4069 čarterius. Jų nariai 
atsisakė sutikti su unijos rei
kalavimais nerengti masinių 
mitingų ir neorganizuoti pikie-

St. Louis, Mo., rugp. 18. — 
Dabar St. Louis mieste vyksta 
“bedarbių partijcs” konvencija. 
Partijai vadovauja katalikų ku
nigas James R. Cox. Bet vos 
konvencija prasidėjo, dvi prie
šingos grupės—rytinių valsti
jų ir vakarinių susiginčij 
konvencija greičiausiai 
Partijos nariai vadinami 
lynmarškiniais”.

Boone, Iowa, rugp. 18. — 
Streikuojančių ūkininkai rėmė
jai šiandien pradėjo pikietuoti 
Boone, Iowos miesto kelius. Ne
praleido į miestų nei vieno ūki
ninko troko su ūkio produk
tais. Tuo budu jie stengiasi 
pakelti nupuolusias produktų 
kainas.

Edolo, Italija, rugp. 18. — 
Belgų profesorius Auguste Pis- 
card antru kartu iškilo į aukš
tesnį atmosferos sluoksnį—stra 
stoferą. Su balionu iškilo 54,- 
776 pėdų, apie 10 mylių. Ke
lionė užtruko dešimts valandų

Berlynas, Vokietija ,rugp. 18. 
—Rugpiučio 30 dieną susirinks 
išrinktas Vokietijos reichsta
gas. Per kurį laiką buvo kal
bama, kad Vort Papenas mėgins 
icfchstagą paleisti, nes~ žino, 
kad jis nereikš jo kabinetui pa
sitikėjimo. Bet 
žios pranešimas 
užginčijo.

Von Papenas, 
laikraštininkais 
jis mėgins padaryti įtaką į rei
chstago partijas ir jas įtikin
ti, kad nėra kitos išeities iš 
dabartines padėties Vokietijoje, 
be jo kabineto užtvirtinimo. Jis 
pridūrė, kad kiekvienas šaltai 
galvojąs reichstago atstovas tu
ri pripažinti, jog dabartinėse 
aplinkybėse naujos valdžios su
darymas yra negalimas.
• . Bet jeigu reichstagas Von 
Papenui neišreikš pasitikėjimą, 
kabinetas griebsis tokių žinks- 
nių, kokių susidariusi padėtis 
reikalaus.

Tuo pačiu laiku Von Papenas 
išleido grąsinimą hitlerinin
kams, kad Vokietijos armija 
yra prisiruošusi tuojau užkirs
ti kelią kiekvienam Hitlerio ir 
jo šalininkų žygiui pagriebti 
valdžią* į savo rankas.

Taylorville, III., rugp. 18. — 
10,000 streikuojančių Illinois an
gliakasių pradėjo maršą į Tay
lorville ir Christian apskritį, 
kur beveik visi kasėjai dirba, 
sutikdami su unijos viršininkų 
ir operatorių pasirašyta $5 al
gų sutartimi.

Streikierių vadas pareiškė, 
kad neramumų nebus, nes nei 
vienas angliakasys neturi gink
lų ir visi yra gerai disciplinuo 
ti. Jie pikietuos dirbančias 
Christian apskričio kasyklas ir 
mėgins pakreipti angliakasius 
išeiti prieš sutartį.

Tuo pačiu laiku Illinois gu
bernatorius Emmersonas pa
siuntė šešius orlaivius į Tay
lorville apylinkę. Orlaiviai yra 
apsiginklavę kulkosvaidžiais. Du 
yra bombiniai orlaiviai, bet ne
žinoma, ar jie ginkluoti ar ne.

Po vakarykščių įvykių prie 
Christian apskričio sienų, kur

Mokslininkai ieškos žmones val
gantį medį

Londpn, Anglija, rugp. 18.— 
Į Madagaskaro salą, pietinės 
Afrikos pakraštyje išvyko gru
pe Anglijos mokslininkų, kurie 
ieškos žmones valgantį medį.

Evansvillė, Ind., rugp, 18.—- 
Traukinys suvažinėjo, jalihą 18 
metų berniuką Č. Bowman, kuo
met tas užmigo paguldęs gal
vą ant bėgės. '
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A n g 1 a s lakūnas 
skrenda iš Airijos 
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Von Papenas mėgins gauti pa 
sitikėjimą savo kabinetui 
giąsinia RitlėHui ir jo arini
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Washington, D. C., rugp. 18. 
—Per 1932 fiskalius. metus, ku
rie pasibaigė birž. 30 d. į J. V. 
nuolatiniam apsigyvenimui įva
žiavo 35,576 imigrantai. Tuo 
pačiu laiku iš J. V. į kitas vals
tybes išvažiavo 103,295. Paly
ginus su 1931 metais, imigra 
ei ja sumažėjo 65% 
tais įvažiavo 97,139

London, Anglija, rugp. 18.— 
Lakūnas kąp. J. Mollison išskri
do iš Portmarnock Airijos i 
New Yorką. Paskutiniu kartu 
buvo pastebėtas toli nuo pa
kraščiu laivo “Ascania”.

Siunčia orlaivius su 
kulkosvaidžiais prieš 
Illinois angliakasius

Kalkuta, Indija, rugp. 18.— 
Indijos tautininkų spauda griež
tai pasmerkė Anglijos išdirbtą 
planą vietų paskirstymui tarp 
indusų, moslemų ir kitų religi
nių sektų Indijos legislaturoje. 
Visos tos sektos yra griežtai 
priešingos viena kitai. Indusai 
jaučiasi nuskriausti.

VVashington, D. C., rugp. 18. 
—Illinois valstija kreipėsi į fe- 
deralę finansinės rekonstrukci
jos korporaciją reikalaudama 
$23,249,475 paskolą bedarbiu 
šelpimo reikalams. Toji suma 
aprūpintų bedarbius iki birže- 
loi mėn. 1933 metais. Rekon
strukcijos korporacija pana
šioms paskoloms turi $300,000,- 
000 fondą. III. valstija jau ga
vo $6,000,000 iš reikalaujamos 
sumos. Vėliaus gausianti ir 
daugiau.

Sumažėjo degtines 
gamyba ir parda

vimas

Ottowa, Kanada, 
Ginčai dėl Rusijos 
benimo į Angliją 
ir muitų lengvatų 
tarp Kanados ir Anglijos ir tuo 
pačiu laiku pradeda įvelti ir ki
tas imperijos šalis. Anglijos 
padėtis kebli. Jai neparanku 
užkirsti kelią Rusijos impor
tams, nes pirmesnis kabinetas 
pasirašė prekybos sutartį su 
Maskva. O tuo tarpu Anglija 
nori dalinai patenkinti ir Kana
dos reikalavimvs.

Teko sužinoti iš Katino mies
to savivaldybės statybos sky
riaus vedėjo inž.’ K. Reisono, 
kad per pirmąjį šių metų pus
metį Kauno mieste statoma: 47 
mūriniai gyvenami namai, 48 
mūriniai negyvenami namai, 
222 mediniai gyvenami namai 
ir 169 mediniai negyvenami na
mai, atseit, viso 486 namai, šie
met statomuose gyvenamuose 
namuose viso bus apie 800 bu
tu. Pernai per ištisus metus 
Kaune psstatyt^ viso 1.469 nau
ji namai.* šienlet paskutinį lai
ką namų statyba Kaune vėl 
nuolat gyvėja. Apie 30%, mat, 
šiemet statyba pigesnė kaip 
pernai. Tad, ir butams jau šiek 
tiek atpigus, šiemet yra dar 
didesnis, negu pernai, išrokavi- 
mas statyti Kaune namus.

|Acme-P. 'U A. Ciiocoj

Farnieriai pikietoja kelius, kad nebūtų j miestą vežamas pienas. Paveiksle 
parodoma, kaip jie daro “kratą”.
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Chicagai ir apylinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
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Giedra, kiek vėsiau; viduti
nis Šiaurių vėjas.

Vakar temperatūra buvo OŠ
TI laip.

Saulė teka 6:01; leidžiasi 7>
46. *



Penktadienis, riigp. 19,

KORESPONDENCIJOS
Čiužens

$5.40 (pagal nau

avo

Išpardavimas

ĮVAIRENYBES
Kraujo prekyba NATION-VVIDE SERVICE GROCERS

ne

CERESOTA
MILTAI

SV. MĄIš

NATION-VVIDE ŽELATINOS DESERTAS

BANANOS

KENAS

CUKRINIAI ŽIRNIAI NATION-MTDE BENAS

QLIYE OIL SARDINES NATIONMjDĘ

TURKEY REDLOBSTERS
Rl’Y-IUTESWEET PICKLES

KAM

Htl WtiGHT

Veido Muilas

MtB VALYTOJASUANKV

kiniai' įieiira
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DIDELŠ 
BONKA

Pėtn., Sub. ir Pąn., 
Rugp. 19, 20 ir 22

ligose

Akių

faktą.
ir ki-

gavo
buvo

3-<’NC. 
KENAS

ieški- 
prieš

IMPORTUOTOS
NORVEGIŠKOS

8-tJNC. 
BONKA

OLIVH, 
NUT IR

10c
19c

Pt’S® 
PAINTES

EXTRA GERI 
GILICJV JVRV

I' SV.
KENAS

PILNAI 
3 SVARŲ 

KENAS
SETAS <

reikalus, 
kad "jis iš 
staiga pa 
neteisingu 

labai daug 
gerui. Tik

Indiana State Bank ir Čitizens 
Trust and Savings Bank of 

Indiana Harbor reikalu

Kur tik jus eisite, jus rasite 
šį moltą, kuris vadovaują 
lauke

... Pak. 5C
3 Sv. 14C

į,MP°SUQ5 "■.VĮT’

VĘES. UODUS IR T. T.’. v* a'

DIDELIS 
ŠMOTAS .

ve ąuvįlįętti. Pirmiau ąerąi 
galvokime. C., 
truputį skaidą

kasyklas uždaryti 
mažai dirbti 
jęs didelę algą 
Ištąsęs vįeną, 
lių hepąlįipa 
savaitę. Ainis

DIDELI PAKINKTINIAI VAISIAI

nes
Tačiau

JARCAPS

LNEEDA BAKERS'

SlVALLOiV KNTKA GERI

kąipgi ka- 
jeigu netu- 
kur padėti, 
nes kainos

ąąįm 
ąąvp kjąųjo 
sveikata rei 

operacijos

kurio nbri dalintis 
išmokėjimais, kokius re- 

gali padaryti iš par- 
šių bai/tUlį turto, pri- 

i’cšyyerio jpaliudy- 
.... i..:

dą^ąs kęąųįę pertęįcĮiaus, ga 
įęjjp vėl pąręluptį. Kiti prade 
jo jįį sekti ir šiąndįęn įraujt 
įtakas žyppa.i ųukrįįę, 
išąugo konkurencija 
kraujo paręiįalaviinas yis di 
deja. Paryžiųje dabar pri
skaitonui kęiįęs dešimtys jau 
pn^įų, kurie neblogai verčia 
si savo kvuujįp pvekyba.

Čia noriu paduoti 
"'jiy apie algas, 

kuifįąą angliąįęąsiai gauąa ki
tose valstijose, palyginus su

mpkes po, 2()() frąpkų už 300 
gr^y. Įš pąr< ' 
buvo surasti žmpnių 
kančių ątfūflįi 
ypač Jei ligou 
k alavų, s^ubi
D.abaę jąų nebejgu$qpią ^ruu 
jo stokos. Yrą žąnonių, 
gyyena pardavinėdami 
kraujų, ir neblo 
Vienas įįgonįąeę

4 SQĄ?F LAKĘS 
FLASH' 
GOLDDUST

LORNA DOONE COOKIES
SLICED PINEAPPLE

Rugpjūčio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tąs Mętinįs Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnayimo vienoj 
vietoj ticįc ilgų laiį^ą jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybės.

Mes taipgi darome vispkįųs pa
taisymus ir remodeliavimą. šį 
męncsį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER EUR CO.
6835 Stony Island Avė.

T4 Hy<k P»rk 3459.

DR. B. STEVENS
Persikėliau j didesnę vieų — 
MARSHALL FIELD ANNEX 

21 Nrrth Wąbash Avė. 
Suite 1134-1136 

Tel. Central 3588
Aš specializuojuos sekamose 1 

BE OPERACIJOS:
Ruptura. Varicosc Veins, 

Kataaktas, Goiteris, Hemoroidai 
vartoju naują sėkmingą metodą gy
dymui galvos odos ir auginimui plau
kų. VISOS ’ kraujo ir liaukų ligos 
gydomos naujais sėkmingais metodais 
Valandos: 10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v.

Nedėliomis pagal sutarimą.

tonų pagal dabartinę 
Illinois gauna — 61 c.

Indiana 43.9 c.
W. }Pa. 40 c.
Ohio 40 c.
N. W. Va. 22.5 c.
W. Ky. 37 c.
E. Ohi.o 35 c.

• «. 4 » M ■■ •• •

Todėl argi neapsimoka pa
studijuoti šias skaitlines ir su
prasti, kad Illinois angliaka
siui turi mažai progos gauti 
didesnį atlyginimą. Iš skaitlinių 
matoma, kad Illinois iš visų 
suminėtų valstijų angliaka
siams moka aukščiausias al
gas. Atsiminkite tautiečiai, 
kad žiema nepertoliausiai. Ne
sėdėkite namie.’ nes nereikės 
nustebti, jeigu neunijistai už
ims musų vietas.

Senas patyręs angliakasys.

kiek daug 
pakęsti, kiek 

atimta, kad iš- 
ir žmoniškesnes 
Iš kitų valstijų

Illinois -
ją sutartį)

Indiana
Qhįo —
Western Penu. — $4.05
Northern W. Virginia $2.70
lYęstęrn Kentucky $/į.25
Eastern Ky. $4-72
Eastern Ohip $3,20.
Antra grupė, į$ompąpįjo» 

darbininkaį gauna ‘ se^ančįąs 
algas:

Illinois
Indiana • $4.00
lYeątenr Pa $3,60
oįiio $3.25
Nprthern W. Vą. $2.40.
West Ky. $3.28
E. Ky. $3.28
E. Ohio $3.00.
Trečia grupė angliakasių už 

sutartį

’YNIOTAS 8KALB

N AM V IR

Užsiepy atsidaro naujas 
paprastas verslas —- prekyba 
savo krauju. Verčiasi šia kei
sta prekyba jauni,: sveiki vy
rukai, 'kurių kraują gydyto
jai randa tinkamą perpilti ki
tiems. Gydytojams pavyksta 
vis daugiau nepagydomų li
gonių išgelbėti svetimo krau
jo perpijimu. Dėlto ir kraujo 
pareikalaviniaSf vis auga. Pir
mą dažniausiai savo kraują 
duodavo ligphiąms slaugyto
jos, gailestingosios seselės ar
ba ligonių gimines. Bet au
gant kraujo pareikalavimui, 
mėgėjų aukoti savo kraują ne
užteko. Paryžiuje įsikūrė ben
drove, kuri apsiėmė pristati
nėti ligoninėms'1 reikalingą 
žmonių kraujo kiekį. Bendro
ve paskelbė, kad už kraują-

WISSIG
SpecUIįitai »J 

Rusijos

Jeigu tamstą esi ^ępoziįp- 
rįn^ arbą tm’į kitąkilj įeškįpių 
prieš bet kurį iš šįų baąkų,

savQ
kitokius lipdymus į Čitizens 
T|’.ųst & Savings Jbanko trobe
sį, ądresų $4$> AY?-
ir paduok juos rąsyvėrini, ku
ris pageĮbįs tąmstm. tinjcąmai 
išpildyti ieškinio pareiškimą 
(propf of Cląįm) ir įšdpos 
savo pąlhųlyiną, fcąd 
t«V.° U’ 
tas (pįsme.

l<ąį (ląrpmą icš^įpįo, par^Š- 
kįmas. (pwf p,f ęią^p),, mį 
reįkąląująpią, > ktVl 
pas depoaęitprius ąrb,ą kYet|i“ 
myįus patięktP JI1!' 
kąpių |rp0xmiį(,įmupm>’ 
įšląpt ąpsįsąpgP.ti W kkpdPS- 
O paliudymas (cevtifikatas), 
kprį spd«v
ro vien i u lėlį įrodymų, jogei 
įeškinįp ^ąęęįŠ|cnpąs yrą įteik-: 
tas resyverįpi. n Jeigu thp^tu 
turi pądftįęs kpriąme mį- 
pėtų aukščiąu Ji.ąnkų įąupy- 
piui pinigų, įej ąsįąąkai ati
duodi resyyerįįp^A tąupypm 
knygelę, o i^. 4q|'pęiimti pą- 
liudymą (ceriifikthų), lai tuo. 
budu savą valią paliuospojį 
bąnką puo įeškįpfe kpki kalį 
turėti pęįeš jį. tam
pymų knygele pą|>ąr pebėturi 
kitokios vertės, i ikaip tik tą, 
kad ji yra, ženklu ieškinio 
prieš banką.

Visi depozitoriai arba kre
ditoriai 
tais 
syveris 
davimo 
valo gauti rešyyerio paliudy
mus (certifikatukji pirm to lai
ko, kuri teismai'paskyrė kaip 
galutiną. ■■■'

FLY-TOX
PERFUMUOTA MIGLA —1 

GRINDAS

UŽMUŠA

Rugsėjo (Septepiber^ 30 d 
1932 metų teisinas p 
kaip paskutinį laiką 
nianis (claims) paduot 
Čitizens Trust & Savings Bank 
ir Indiana State Bank of Indi
ana Harbor, Kast Chicago. 
Apie tą laiką buvo oficialiai 
pranešta, kaip įstatymai rei
kalauja, vietos spaudoj. Ir 
jeigu kuris iš depozitorių ar
ba kreditorių nepaduos ’ savo 
ieškinio iki nurodyto aukš
čiau laiko, tąi taps automatiš
kai pašalintas nuo t priklau
sančios jam dalies išmokėji
mų, kuriuos resyveris galės 
padaryti.

RED BAG 
BUY-RITE
NĄTION-WIDE P«rf«ce Ęl«n<lw

Milco Malt johnson’s Dykai

, dPįskusįuis raštas)
Į Illinois atvažiavau iš kie

tų anglių kasyklų Pittston, Pa. 
1897 metais. Tąi buvo po di
džiojo streiko, laike kurio ang
liakasiai iškariavo unijos pri
pažinimą iy gavot po 22 centus 
už toną. Ąngliąį$asiai, kurie 
dir^o kpmBUlujo^ dąrpą, į die
ną gaudavo pą $1.75, kelių tie
sėjams $1.90. Vežėjams, kurie 
anglis išvęždav0 ir$i b.uvo mo
kama po $1.90 už 8 darbo die
nos valandas (48 darbo valan
das savaitę).; Angliakasiai dir
bo kiekvieną dieną ir kai ku
rie pajėgė ir susitaupyti ke
liąs dolerius. , Pragyvenimus, 
tiesa, buvo kiek pigesnis, bet 
toH gražu ne propąrcionaliąi.

Rezultatas susibūrimo į uni
ją ir angliakasių prisilaikymas 
vieningumo pakelė (1914 me
tais) algą už tokį pat darbą 
iki $2.35, o kai kurie gauda
vę po $2.56. Už toną kompani
jos mokėjo 36c. 1917 metais
laike karo, mękestis už tono 
prikrovimą pakilo iki 64 cen
tų, kompanijos darbas — $4.75 
ir $5.00. Tas tęsėsi iki 1921 
metų. Tuo laiku angliakasiai 
gaudavo už vieną toną 85 cen
tus, už kompanijos darbą 
$7.2ą ir Tąip buvo mo
kama iki 1927 metų.

Tais metais už tono prikio- 
vimą pradėta mokėti 71 centą, 
o už kompanijos darbą $5.85 
ir $6.10. Gi dabartinis kon
traktas, kuri pasirašė unijos 
viršininkai ir operatoriai, nu
stato 61 centą mokestį už to- 
njj* ir kompanijos darbininkams 
r.J $4.75 ir $5-00, Visi HMno^; 
angliakasiai žino. 
iqkėjo vargo 
r,.fvybių buvo 
kovojus unijų 
darbo sąlygas, 
atkeliavę angliakasiai rado ge
resnį užmokestį ir geresnes ap
linkybes dirbti. Kiekvienas no
ri gauti daugiau užmokesčio 
už savo darią, nes kiekvienas 
nori patogiau, geriau gyventi. 
Tas butų labai gerai, bet rei
kia atsiminti, kad aplinkybės 
šiuo laiku to neleidžia.

Mano manymu, užmetimai

Mano nuomonė apie Illinois 
argliakasių naują algų su
loti*

KOKYBES MAISTĄ
už šias

E tie traukiniai yra greitus ir pa
togiai jrtngti. Valgp musų. vaŲ 
!tom uosiuose vagonuose yri puikus 
r nebrangus. Erie vaizdai yra ne

paprastai gražus.
• - - -

Del tiksėtų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Erie tikietų ofis) ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Paetenget Agtnt,

327 So. La Šalie St.. ' Chicago 
T«l,fon» HAR&ISON 4140

ĘRIE* RAILROAD

Daktaras
e

Kapitonas
Pasauliniame kare

daromi unijos viršinipkams, 
kad jie parsidavė operatoriams, 
yrą grynas prasimanymas. Tie 
užmetimai yra darpmi tik ne
patyrusių narių, kurie mažai 
domės atkreipia į bendrą sun
kią padėtį visoje šalyje. Fab
rikai nedirba, milionai žmonių 
badauja. Badauja, ir angliaka
siai, nors per kelis metus jie 
uždirbo gana gerai. Illinois 
angliakasiams reikia galvoti, 
kad tie gerieji laikai nebegrįš. 
Bet musų padėtis galės page
rėti, jeigu klausysime unijos, 
ją remsime ir ųžsitikėsime jos 
viršininkais, kurįe stęngiasi iš
kovoti mums, angliakasiams, 
geriausią mokestį.

Jeigu vienas kitam nepasiti
kėsime, turėsime' griūti. Aš 
pats ir tūkstančiai kitų anglia
kasių nenori grįžti prie tų pa
čių aplinkybių, kuriose buvo 
dirbama keliasdešimts metų at
gal, nęi vienas angliakasys ne
nori pergyventi tuos šiurpius 
ir baisius įvykius ir vargus.

Dąugeįis augliąkąsių skun
džiasi J. VVąlkęrįu, primeta 
jam įvairių prasimanymų. Tiek 
apie Walkerį tegaliu pasakyti, 
kad jis yra patyręs angliaka
sys, kuris dirbo šalę manęs 
Kelly No. 3 kasyklose, West- 
ville. Jis yra ateivis iš Škoti
jos ir gerai supranta anglia- 
kasių padėjimą n 
Nenorėčiau tikėti, 
angliakasių gynėjo 
virto pardaviku, 
žmogumi. Jis yra 
padaręs angliakasių 
pažiūrėkime į Illinois valstijos 
įstatymus, liečiančius anglia
kasius. Visi įstatymai yra pa
gerinti, pav., shot fire law, 
Miners Qualification Act, no 
boy employmont undęr Ib-teen 
of age, Miners Compensation 
Aęt ir daugelis kitų. Visi tie 
įstatymai yra J. H. ^Valkerio 
pastangų rezultatas. jplačiąi 
apie jo nuopelnus nenoriu kal
bėti, nes ne vienas gali man 
primesti, kad esu Walkeriui 
parsidavęs, arba esu koks lo
kalu viršininkas. Jo nemačiau 
virš 15-ką metų.

Noriu atkreipti Illinois ang
liakasių domę į vieną 
Eilę metų atgal Illinois 
tų valstijų angliakasiai 
geras algas, nes unija 
stipri, turėjo arti miliono na
rių. Unijos tuo laiku buvo Ken- 
tucky, West Virginia, Western 
Pa., Central Pa., Ohio, Indiana 
ir Illinois valstijose. 1928 me
tais unija tose valstijose su
griuvo, paliko lik viena Illinois, 
su daugiau kaip 15,000 narių. 
Vienas Illinois negali atsilaiky
ti su augštomis algomis, nes 
anglies kasyklų savininkai ne
gali rasti rinkos savo anglims. 
Anglis parduoda tos kasyklos, 
kurios parduoda jas pigiau. 
Tokiu budu Illinois rinką už
pylė Kentucky, West Virginia 
ir t. t., kur kasyklos dirba be
veik kiekvieną dieną, nors 
angliakasiams, kaip vėliau pa
rodyta, moka palyginamai ma
žas algas. Tokiu budu Illinois 
operatoriai yra priversti arba 

arba visai 
Tai tau, išlaimė- 

ir sėdėk namie, 
kitą toną angr. 
pragyventi visą 
sako, kad karų 

mažai duoda. Ęęt 
syklos duoB karus, 
ri iškastas anglis 
Negali parduoti, 
per aukštos, o kompeticifa iš 
kitų valstijų per stipri. Juk 
natūralu, kad ir meą ką nors 
pirkdami, stengiamės dalyką 
nupirkti kuo pigiausiai. Taip 
panašiai dafo ir didieji anglių 
vartotojai, perka kur pigiau, t

■ Jš laikraščių teko patirtį, 
kad Springfielde angliakasiai 
ųepatenkinti nauja algų su
tartimi. Noriu persergėti savo 
tautiečius lietuvius būti atsar
giais ir nesiduoti kam nors sa-

kurie 
savo 

uždirba.
tarnautojas 

pardavė bendrovei 4 literius 
kYĄiijįo ir už tųį , 

frąnkų (qp;ie W
tų j. Žinoma,' nę įžiurto, nes 

iš viwi Uiri tik apie 
4 |itwjt$ ięrfltdę,- iŠ karto jis 
<tqo,(toYO nuo ikį 5Q0 gra- 
flių. Po to j),qvo, kęlįų savai-

Dubar yrą laikas pirkti

ę^Rię. - ss
JAR RINGS’rAiavaM

"OLE mXIlEt» BAKBECVED HAM 
SP 'OLE OIJtlE’f BAątUCCęE 80NV MV. 
YEAL FLAYOR HAl%AGE - , BV,
-
NĄTION-MIPE 
K1ĄIL1V KOJOy

NAT1ON-WIM,

MA LT
• and

KOPS

r»T t »»** te*. « » HHV

^TL4ion-Wide
Geras

CATSUP14C
Iš Chicago

J VIENĄ 
PUSĘ
Į ABI 

PUSES
I Tikictai geri tiktai 
L coaches vagonuose 

kada priduodami 
. kartu su Trans-At- 
r lantic laivakorte ar 

orderiu.
Tiesųš Erie Trau- 

iŠ Dearborn stoties.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENEJUSIOS ir T “ 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inksi. 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite Čia ir petsitiferipkite k| jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS:' Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai u nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis ųuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Kęeler Avė.' ‘ Tel. Črawford 5173

U PER 27 METUS 
ir IŠGYDOMOS JOą YRA 
itų ir pūslės, užnuodijinų krau-

j ir paslaptingai ligas.
petsitiferipkiu k| jis jums 'gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. P

Kasdienio

LENA

BLUE RIBBON MALT
4MCRICAS BI6G£ST SELL£R

r"

■. .. •’ 1. ............ . . u



Penktadienis, rugp. 19, ’32

MA HUANG

ĮVAIRENYBES

1,155,000 žmonių užmušta
ir sužeista 1931 metais

J RUGP. 19 ir 20

jau

M

CORN FLAKES Midwest

KAVA
Corued Beef Hash

Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus
OBUOLIAI NAUJIENOS

DUOS

SODA DYKAI 1,500.00 DYKAIALUS “Bohemian Special

prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS

Ūkiška 
Rolė. Sv

Didelis 
oak.

pailgos 
blėkinės

Ąugštas
Kenas

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT. 
1739 South Halsted St.

Šiuomi > siunčiu

seno*
Cbonsu 
farao- 

vai-

TOKIA NELAIME GALI IŠTIKTI IR JUS

<OME 3Ofe
TW$ HOBNfiMlN
WTH,C0WT£. >

Legion D-Honneur
(Garbes pulkas)

Taip vadinamas seniausias 
prancūzų pažymėjimas, kurį 
jie skiria už karo, taikos ir 
mokslo nuopelnu^.

Dabartiniu laiku tų ordeną 
turi 150,000 asmenų, iš jų 21,-

Už PI G' 
“MIDWEST STORES 

IŠPARDA} 
PETNYČIOJ IR SUBA

cto*»«*

ACCIDENT INSURANCE POLICY
tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 

vienų metų.

Moteries rekomen 
dacija

Nedidelio parankaus formato, 399 puslapių, beveik tiek 
žodžių paaiškinta, kiek ir dideliame žodyne.

Kaina $2.50 Apdarytas.

KĄ TIK IŠ LIETUVOS GAUTAS 
— NAUJAS—.

Chicago, III.
i ( $8.00 Chicagoje

, ( $7.00 Amerikoje
Prašau užrašyti man Naujienas ant metų 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė .........................

Adresas .............................................................
. . ę • f *

Amžius ................................................ ...............

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

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

Jo adresas .......................................................

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnklt 
juo# j 5 minutes su "Musterole”, 
— “counter-irrltant” I Didėdamas 
karta j valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. .M Ulonu vartojamas per 
20 metu. Rekomenduojamas dak
taru ir slaugiu.

zmo 
vaistų var 

neturėjo gęro suprati 
Kiniečiai manė, kad idė

1885 m. G. Hamanaši buvo 
suradęs alkaloidą iš Ma Hu- 
ang, bet jis tuoj aus mirė. Jo 
darbą tęsė toliau Nagai ir Y. 
Hari, kurie pagamino gryną 
alkaloidą ir pavadino efedri
nu. Milini toliau tęsė fizijo- 
logiškus bandymus ir surado,

-SBEMe&BOReb 
MIAJTS OUT- 
stpeTBossv

_____ ■■ tuz 
didelės / 

bonkos k

Jeigu jus norite didžiausio gyvenime molto smagumo, tik
tai nueikite pas savo groserninkų, ar kur jus perkate sau 
moltų, ir pasakykite: “Buckeye”. čia yra dėl jus kokybės 
moltas. Vienų miežių moltas, stiprumo, skonio ir gerumo, 
kokio niekad pirmiau neragavote. Buckeye yra pagamin
tas specialiu DUO-MALTING procesu po vakumu. Tas 
įdeda j Buckeye visų sveiką gerumą gamtos puikiausių 
miežių .Tada mes VAKUME PAKUOJAME, taip kad jis 
ateina pas jus ŠVIEŽIAS! Tiktai pabandykit jį!

ŠVIESUS AR TAMSUS-—TYRAS AR SU APYNIAIS

Nuo šeimininkių, kurios prie kepimo 
vartoja Buckeye Malt Syrup nuolatos 
gaunama laiškų. Viename tų laiškų 
Mrs. Jancich sako: “Aš vartojau įvai
rių mokų, bet Buckeye yra geriausias 
iš jų visų. Jo puikus skonis priduoda 
ypatingai gerą skonį jūsų kepimams. 
AŠ vartojau jį kepdama pajus, biskvi
tus ir duoną ir visur jis pritiko. Bu
ckeye yra kokybės produktas, kurį kiek
viena moteris ras naudingą prie kepimo. 
Aš rekomendavau jį kelioms savo drau
gėms ir visos jos jį labai giria’*.

TH6 BOS S 
AINT (NTeUeSTBU 
HB T>0U’T VLM

\ 0 • A

TUE BOSS X 
AIHT GOT TBE 
TIME T’BOTUER

VA T’PAV
< O.OUNI y

Anglų fizikas Mečebei 
skelbęs keletą kurinių 
“dirbtinio balso” kilmę 
skelbė apie “kalbamųjų maši 
nų” buvimą jau gilioje 
vėje. Egipte dievo 
stovyla atsakydavo 
nams. Asirijos šventykl 
dilos girdėdavo Astros balsą, 
šventos indusų knygos Lali- 
ta-Vistra pasakoja, kad Budos 
tėvas atvedė kartą mažą vai
ką i šventyklą, kurioje visos 
dievų stovyklos kartu staiga 
užgiedojo Budos garbei. Ana
lizuodamas atitinkamus teks-

Kalbamosios mašinos 
žiloje senovėje.

BUDWEISER” Malt Syrup

drino mažai teimportuoja. 
Vartojimas efedrino vis didė
ja. Pirmų trijų mėnesių 
1932 m. importas Ma Huang 
viršija visų 1931 m. importą.

— Kartonas,

Pažymėjimams skirti, įvai
rioms pašalpoms dalinti, nu
sipelniusių vaikams mokslin
ti — yra sudaryta atskira ad
ministracija, kurios metinis 
biudžetas siekia 200,000,000 
frankų.

Virš 5,(XX) metų atgal kinie
tis parodė žolę Ma Huang Ki- 
nijos imperatoriui šen Nun- 
g*ui, kuris, paragavęs, pareiš
kė, kad tai esą “vaistas vidu
tinės vertės”. Vardas Ma 
Huang reiškia, kad ši žolė yra 
aštriai kartaus skonio ir gel
tonai žvdi.

kad efedriną turi mydriatišką 
ypatybę, t. y., praplečia akies 
lėlelę. Vaisto su tokiomis 
ypatybėmis jau nereikėjo, nes 
atropinu ir homatropina su 
tomis ypatybėmis visiems bu
vo gerai žinomi, todėl tolimes
ni bandymai su efedrinu bu
vo nutraukti. Apie prieš 10 
metų daktarai Čhen ir 
Schmidtas užmanė išstudi- 
juot nekuriuos Kinijos smar
kesnius vaistus. Kinietis vai
stininkas patarė jiems pasi
rinkti ir Ma Huang. Šie dak
tarai pradėjo savo bandymą, 
pasigaminę dekokciją iš Ma 
Huang, taip kaip, paprasti ki
niečiai kad daro. įleidę de- 
kokcijos į šunies gyslą, patė- 
mijo didelę veikmę ant šu
nies cirkuliacijos. Taigi pa
sirodė nauja svarbi ypatybė 
šio vaisto, reikalaujanti nuo
dugnesnio tyrinėjimo. Pa
gaminta buvo ir alkaloido, 
kurio ypatybės pasirodė pat
virtinančios pinnesnį bandy
mą su dekokciją. Toliau bu
vo prisiųsta efėdriuos Pennsyl- 
vanijos universitetui ir Mayo 
klinikoms tolimesniam tyri
nėjimui, ir čia gauta teigia
mų rezultatų. Vėliau ir dau
giau klinikų gavo e’fedrino ir 
vis gauta gerų pasekmių. 
1926 m. Amerikos Medikų 
Draugija užgyrė vaistažolę ir 
alkaloidą efedriną. Peking 
Union Medical College, Tient- 
sine, Kinijoje, išdirbo ir pri
siuntė Amerikon efedrino 
121/4> svarų 1926 m., o 1929 
metais importas efedrino sie
kė 31 svarą, o neapdirbtų vai
stažolių, Efedra Vulgaris, 
Amerika importavo 224,05$ 
svarų 1926 m., o 1929 m. 
importavo 820,533 svarų, 
bar Amerikoje gaminama 
drina iš importuotų Ma 
ang vaistažolių, o gatavo

Pinigus su užsakymais siųskite
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Kinijoje Ma Huang vaistas 
įėjo į surašą vaistų knygoje, 
parašytoje 1596 m. ir vadina
moje Pen T’sao Kang M u, ku
rios autorium buvo šib-čeng- 
Li. Kiniečiai vartodavo šį 
vaistą nuo karščio, kosulio ir 
padidinimui prakaitavimo. 
Nuo Jcilrštli^es,. vadinamos 
Šiin Hau, panašios į šiltines 
arba uždegimą plaučių, duo
davo piliulei, susidedančias iš 
Ma Huang, aprikosų branduo
lių, rubarbo ir sniego van
dens. Be to, kiniečiai nuo 
senų laikų žinojo vaistus kum- 
paro, anižius, cinamonus ir 
daug kitų, bet kiniečiai turėjo 
keistą supratimą apie 
gaus kūną, tai 
lojime 
mo 
jos ir linksmumas paeiną nuo 
širdies ir pilvo. Siela turėjo 
savo vietą kepenyse, todėl visi 
geri ir kilnus užmanymai tu
rėję pradžią iš kepenų. Nuo 
tulžies paėję drąsą ir narsu
mas. '■ Kas turėjo didesnę tul
žį, tą skaitė narsesniu. Pik
tumas paėjęs fino pakilimo 
tulžies.

000 vadinami garbes pulko 
karininkais.
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tus, Mečebei prieina išvados, 
kad po legenda slepiasi dalis 
teisybes: jo manymu, gilios 
senovės vaidilos dievų stovy- 
lose darydavo mechanizmus, 
kurie skleisdavo jei ne išti
sus sakinius, tai bent žmogaus 
balso garsus. Tuos musų da
bartinio gramafono protėvius 
reikia skirti nuo stovylų, ku
rios skleisdavo garsus dėl išo
rinių priežasčių, kaip pavyz
džiui, Egipto dievo Memnoso 
stovyla “dainuodavo” saulei 
tekant todėl, kad pilnas ma
žų skylelių akmuo, iš kurio 
ji buvo padaryta, išsiplėsdavo 
nuo šilimos ir leido garsus, 
panašius į dainavimą.

RINSO 3 pak z: 
LUX FLAKES 2 
LIFEBUOY MUILAS 1...‘S

L'ijX Tualetinis Muilas
Dauguma “Midtvest Stores” turi įt mėsos skyrius, kur jus 

L ui žemiausias kainas! •

nrmnTZ AT U 24 UNC. STIKLINISBUROKAI Ruby______džiaras

SARDINES Muštardoje 2 •
KVORTINIS 
DŽIARAS ................ . .............. .......

“BROADCAST”
16 UNC, KENAS________

CELERY ŠIRDYS Sig'an bun

NAUJI ILLINOIS 
Ų. S. No. 1

ORĄ N ŽI AI califorMjos

“Midwest” >! 
—Ginger Ak \ 
Root Beer

Colds

Buckeye
DUO-MALTED VACUUM PACKED



NAUNENOS
The LltoąM Newi 

Flblished Daily Except Sunday by 
Ibi Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
87.00 per year outsido of Chicago 
$8.00 per year in Chica^o
8c per <opy____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. uader tha act of 
March 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.60 

.75

8c 
18c 
76c

f ,

Naujienos eina kasdien, ifekiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halfted SU Chicago, 
III. Telefonas Roasevdt 8609.

Užsisakymo kalnai
Ckicagoje — paštu:

Metams •••••••••••• ••••••••••••••••••■•mm
Pusei metų -------------- ------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ••••••••••••••••••««
Vienam mėnesiui ..._________

Chkagoj per išnešiotojus i
Viena kopija
Savaitei
Mšnesiui ............................... ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ....1..-^^^^.n. $7.00
M B ............ .

Trims mėnesiams •«••••*•*•••■••••••• 1.75
Dviem mėnesiams  ________ 1.25
Vienam mšnesiuį ----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

kletams $8.00
Pusei metų ••••••••a■•■••••••••••••••••••«■ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBININKŲ PADeTIS BRITŲ KOLONIJOSE

Prieš pasaulin; karą Australijoj ir Naujojoj Ze
landijoj darbininkų gyvenimo sąlygos buvo geresnės 
nei Amerikoj. Ne tik jų uždarbiai buvo aukšti, bet jie 
turėjo jau iškovoję socialę apdraudą, apie kurią Ame
rikos darbininkai tik dabar pradeda galvoti.

Po karo dalykų padėtis žymiai pakitėjo. Uždarbiai 
ėmė smukti, o nedarbas laipsniškai didėti, šiandien 
tos kolonijos pergyvena tok; pat ekonominį krizį, kaip 
ir kitos kapitalistinės valstybės. Laikraščiuose nuolat 
pasirodo žinių apie bedarbių sumišimus Naujojoj Ze
landijoj. Bedarbių jau priskaitoma ligi 100,000. Ir tas 
skaičius vis didėja. Tie tūkstančiai darbininkų prieš 
savo norą yra priversti “tinginiauti”.

Seniau Naujosios Zelandijos darbininkai buvo pra- 
vedę įvairius įstatymus bei patvarkymus, kurie apsau
gojo jų reikalus. Dabar tie patvarkymai arba tapo vi
siškai panaikinti, arba pasiliko tik ant pdpierio ir nie
ko nereiškia.

Per paskutinius kelis metus algos darbininkams 
tapo nukapotos beveik per pusę. Tūkstančiai darbinin
kų visiškai neteko darbo ir atsidūrė gatvėj. Tiesa, be
darbiams yra teikiama pašalpa, bet ji tiek menka, kad 
jos nepakanka nei pusbadžiu pragyventi. Bedarbių 
šelpimui per metus skiriama tik $12,500,000. Vadinasi, 
kiekvienam bedarbiui tenka $12.50!

Naujosios Zelandijos vyriausybė veda tokią pat 
politiką, kaip ir kitos valstybės: vietoj mažinėti mokes
čius, ji juos dar labiau didina. Iš metų į metus ji vis 
dar labiau didina valdininkų armiją ir tuo budu sun
kina žmonių padėti.

Ryšyj su pablogėjusia- ekonomine padėtimi tarp 
zelandiečių prasidėjo bruzdėjimas. Nors šalyj tesiran- 
da apie 2 nuošimčiai svetimšalių, tačiau vyriausybė 
stengiasi ant jų sumesti atsakomybę už įvykusias riau
šes.

Kitose britų kolonijose darbininkai irgi negeriau 
gyvena, nekalbant jau apie Indiją ir Afriką, kur val
dininkai žiuri į darbininkus tiesiog, kaip į gyvulius.

“MORALIŠKAS NUSIGINKLAVIMAS” LENKIJOJ

Nelabai senai lenkų vyriausybė Ženevoj patiekė 
planą tarptautiniam morališkam nusiginklavimui.

Spauda, teatras, radio, kino — žodžiu sakant, vi
sos galimos priemonės, sulig tuo planu, privalo būti 
naudojamos skleidimui propagandos už tarptautinę 
taiką. Na, o klaidingų žinių skelbėjai, karo kurstyto
jai, žinoma, turi būti pasmerkti kaipo didžiausi žmo
nijos priešai.

Praėjo visai nedaug laiko. Štai pasirodė naujas 
įstatymų kodeksas, kuris numato įvairias bausmes už 
visokius nusikaltimus. Tas kodeksas Lenkijoj sukėlė 
nemažai sujudimo. Ir štai kodėl: kodekso skyriuj 104 
pasakyta:

“Asmuo, kuris laike karo arba karo pavojui esant 
platina informacijas tikslu susilpninti apsigynimo nuo
taiką, bus baudžiamas kalėjimu.”

Ženevoj vyriausybės atstovai patiekė “morališko 
nusiginklavimo” planą, bet vos tik spėjo jie sugrįžti 
namo, kaip tam planui užkirto kelią. Ką reiškia žo
džiai: “karo pavojui esant”? Kada tas pavojus atsi
randa? Apie tai, žinoma, sprendžia valdžia, kuri nuo
lat didina armiją. O jeigu ji didina armiją, tai reiškia, 
Kad yra karo pavojus. Išeina taip, kad karo pavojus 
yra chroniškas. Ną,. o tokiame atvėjyj jokiu budu ne
galima kalbėti apie “morališką nusiginklavimą” ir silp
ninti gyventojuose “apsigyhimo nuotaiką0!

FARMERIŲ STREIKAS

Priė

M<

Bendrai imant, buvo apskaičiuojama, kad farmerio 
metinis uždarbis lyginasi $500.

Šiais depresijos laikais farmerių uždarbis dar la
biau sumažėjo. Produktų, kainos neįmanomai nusmu
ko. Dažnai pasitaiko, kad fariiieriai palieka laukuose 
javus ir sodnuose vaisius, nėš negali jų parduoti. Tuo 
budu jų sunkus darbas niekais nūefnį. Na, o mokeš- 
čius bei nuošimčius ant užtrauktų paskplų reikia mo
kėti, Kas jų nesumoka, tas netenka savo farmos. To
kių šiandien priskaitoma tūkstančiai.

Galima, žinoma, sakyti, kad miestų darbininkams 
šiandien gal yra sunkiau gyventi, iiegU fątmeriams. 
Bedarbių priskaitoma milionai. O juk iš farmerių mies
tų gyventojai ir superka maisto produktus. Atrodo, kad 
farmerių reikalavimas aukštesnių kainų nėra teisin
gas. Reikalauti iš žmonių, kurie ir taip jau kenčia 
skurdą, kad jie mokėtų brangiau už maistą, -— netikslu.

Tačiau dalykai kiek kitaip stovi. Farmeriai savo 
produktus miestų gyventojams tiesioginiai neparduo
da. Iš jų tuos produktus superka taip vadinami tarpi
ninkai. Kol tie produktai pasiekia naudotoją* tai jie 
pereina per kelių tarpininkų rankas. Suprantamas daik
tas, kad kiekvienas tų tarpininkų (middleftian) sten
giasi šį tą uždirbti, štai kodėl miestų-gyventojai už 
maisto produktus turi mokėti gtina brangiai, kuomet 
farmeriai juos parduoda visai pigiai.

Farmerių dabartinis nepasitenkinimas liečia tarpi
ninkus : iš jų jie nori iškovoti aukštesnes kainas. Fri- 
leiskime, kad tai jiems pasiseks. Kas tada? Ar nucAp 
tarpininkai nukentės? Nieko panašaus! Jeigu jie Jp- 
meriams bus priversti brangiau mokėti už produ|Bs, 
tai tuos produktus jie brangiau pardavinės ir miesto 
gyventojams. Tokiu budu pirmoj vietoj nukentės mies
tų darbininkai.

Kokią iš to galima padaryti išvadą? Išvada yra 
ta, kad farmeriai eina klaidingu keliu. Jie kontroliuoja 
maisto produktų gamybą, bet tų produktų distribucija 
randasi tarpininkų rankose. Jų tikslaš turėtų būti pa
imti į savo rankas ir distribucijos kontrolę. To jie ga
lėtų atsiekti kooperacijos keliu, — steigdami distribu
cijos kooperatyvus, kurie tiesioginiai farmų produktus 
pardavinėtų naudotojams.

(Maine valstijos gyvenimo vaizdelis)
v ' . ■ ■ ■ ■

Sakoma, kad 
nedidele skylė 
dažnai prarija

nors gerkle ir 
tora, tačiau 
ištisus dvarus 
gyvenime daž-

lie
pusi* 

Žmo*

Iowa valstijos farmeriai paskelbė streiką 
miesto Sioux City jie daboja kelius, kad taip vadina
mi neprigulmingieji farmeriai negalėtų įvežti pieną ir 
kitus rhaisto produktus. Jie stato reikalavimus, kad už 
piebą ir kitus farinų produktus butų mokamos aukš
tesnės kaitos. v

Tenka pasakyti, kad Amerikos farmerio būklė nė
ra pavydėtina. JJet taip vadinamais gerovės laikais jis 
uždirbdavo mažiau nei bite kuris kitas darbininkas.

nai pasitaiko.
Prieš kiek laiko man teko 

praleisti vasarų nedidelio 
miestelio apylinkėse,t kalnuo
se. Ten begyvendamas, aš iš 
tikrų šaltinių patyriau kai 
kuriuos nuotykius iš musų 
tautiečių gyvenimo. Juos čia 
ir bandysiu aprašyti, nes ma
nau, jog ir kitiems bus įdomu 
sužinoti, kokių dar žmonių 
randasi Amerikoj dvidešimta
me šimtmetyje.

Tame užkampyj daugiau
siai gyvena ateiviai. Randasi 
ten nemažai ir iš Žemaitijos 
išeivių. Jie gyvena
siog kokiu tai
laukiniu gyvenimu,
nes sako, jog iš doro galima 
pasimokyti’ dorovės, iš pra
kilnaus — prakilnumo. Bet 
čia galima išmokti tik vieną 
dalyką, — būti atsargiam....

Miestukas mažas — tikraiš 
lietuviškas kalinas. Gyventi 
čia ir keli kitataučiai farme
riai. Lietuviai šioj apylinkėj 
gyvena jau gana sentii. Kai 
kurie jų atsikraustė prieš po
rą desėtkų metų. Šusikitre jiė 
sau bakūžes iniškuoše ir kal
nuose. Jic*kerta miškus ir iš 
to daro sau pragyvenimą.

Tiesa, vasaroti titietą jiė au
gina javus ir gyvųlitito paša
rą./ Nors žemės turi labai 
daug, bet javą ir'gyvulįų 
$na tik1 tiek, kiek reikalin
ga pragyvenimui. . Apie mo
dernišką farmeriavimą jie ne
turi jokio supratimo. Pasižy
mi tik numšainb ir rudžio 
naikinimu. Kalba jįti kokiu 

i tąi žargonu, kurį sunku ir 
suprasti. Angliškai vos-ne-vos 
stidivepelioja. Atfodo; kad A- 
merikoj begyvendami jie tie 
tik jokio progreso nepadarė, 
bet dar regresavo, — žengė 
ne pirmyn, bet atgal.

Taip abeln ai atrodo čiony - 
kščią lietuvių gyvenimas. ŽL

nes

trb- 
ra u-

ra. Nors žemės turį labai ' di t ‘ ••'ui .

ne

sakymų it* niekuomet nepriėš- 
t arliiit t. <

Nuolat galima girdėti tokį 
“ištrilntids” perlą: “Kai užaug
si, ttii busi dėkingas tėvanis 
už tai, kad tave mušė. Jie tai 
daro dėl tavo gerovės.” Ta
čiau gyvenimo faktai visai ką 
kitą parodo. Jie parodo, kad 
prievarta ir mušimu nieko ne
galima. atsiekti. Vaikai, ,kurie 
yi‘a verčiami bučiuoti tą įran
kį, su kuriuo jie esti mušami, 
niekuomet negali su malonu
mu prisiminti stivo vaikystės 
dienas. Bet pakaks apie tai,— 
eisiu prie savo pasakojimo.

noma, pasitaiko ir išimčių, 
bet labai mažam -....  .

i» r I-- O--
Minimoj apylinkėj ypač yra 

paskilbęs “raudondvaris”. Vi
si jį žino. Girtavimas ten eina 
be paliovos. “Raudondvaris” 
yra apaugęs dideliais med
žiais. Kieme visur matosi gy
vulių ’ kaulai. Nemažai ten 
pralieta ir žmonių kraujo!

Riogso “raudondvaris” slė
nyj. Iš visu pusią matosi pa
niurę‘kalnai ir krūmai. Jų ne
jaukus šešėliai draikosi, lyg 
piktos dvasios. Iš vienos ir iš 
kitos pusės bėga vingiuoda
mi du upeliai. Šonu kraiposi 
tai į dešinę, tai į kairę f armė
niškas šunkelis, kutitio kelei- 

■ viui nėra saugu važiuoti, 
jis gali patekti į bėdą.

Seniau to vienkiemio 
besiai buvo numaliavoti
donai, — štai kpdel jis ir ta
po pavadintas “raudondva- 
riu”. Daug čia visokią keiste
nybių atsitikdavo. Po vieno 
dabai nema-lonauš įvykio na
mai tapo geltonai numalia- 
voti, kad neprimintų kraują. 
Savininkė naktimis Matikio ja 
apie namus, lyg “dvasia bė 
viefos”, ir gąsdina žinoriės. 

r . —n-^-
Kiekvienam musų tetikai 

pergyventi savotiškas tragedi
jas, savotiškas dramas. Sako
ma, kad jaunystė yra vienas 
laimingiausių žmogaus gyve
nimo periodą. Bet tie su visais 
taip tėra. Kai kurie musą su 
širdgėla prisimėna pį/mįitišįųs 
savo gyvenimo metus. Taip 
yra šU našlaičiais. Vienok 
dažnai pasitaiko, jęg \ nėra 
įpalonu prisimipti ir sayti tė
vus, — rieną ar abu.

Ęodel taip atsitinka Dė| 
tbs paprastos pi’iežasįeš, kąd 
daugelyje atsitikimų tėvai vi
siškai nenori suprasti savo 
vaiką, — ją troškintą, ją sie
kią. Taip turi būti, ir atliktas 
kritikis. Vaiko savistovumas 
yriy šiauriausiu budu slopina? 
mas. Būti geru vaiku, —- rei
škia: pildyti kiekvieną tėvą į-

Z''..

Tai buvo gana setiiai. Pra
džia vasaros. Birželio dienok 
tais Įlietais buvo šiltbs ir gra
žios. Pievos ir miškai vilio
jančiai žaliavo ir žavėjo žmo
nes. Man tada teko važinėtis 
po lietiiviiį kolonijas su Lie
tuvos Laisvės Paskolos ‘Bolių 
reikalais. Užsukau *ir į aukš
čiau paminėtą miestelį. “Rau
dondvario,” žinotnb, neaplen
kiau. Šėimininkai priėmė ma
ne labai maloniai, su nuduo
ti! . nuoširdumu. Mat, aš tada 
buvau moksleivis, kuris, anot 
šeimininkų, “pats per save 
siekiau mokslo.” šeimininkai 
tiek manimi susirūpino, kad 
net pažadėjo materialę para
mą. Tačiau apie bonų pirki
mą jie nenorėjo nei girdėti,— 
todėl visos mano pdstarigoš 
toj srityj huėjo niekais.

Pasisvečiavęs porą dienų, 
aš išvažiavau kitur. Kartu su 
manimi važinėjosi ir mano 
draugas, kuris “raudondva- 
r}rj” beviešėdamas susipažino 
su šeimininku dukterimi. Tai 
buvo jauna ir labai simpatiš
ka mergina, aukštosios mo
kyklos studentė. Mano drau
gas pradėjo su ja gana dažnai 
susirašinėti.

Praėjo apie metai laiko. 
Mano draugas tapo pakvies
tas atvykti į farmą. Pataikė 
kaip tik tokiu laiku, kadai 
buvo šienapiutė. Nieko nelau
kdamas, jis tuoj stojo prie 
darbo. Savo darbštumu jis la
bai patiko >:tėvąhjĮS. Kai jis 
pareiškė noro susituokti su ją 
dukterimi, tai jokio pasiprie
šinimo nesusilaukė. Kaip tik 
atbulai, — tuo jie buvo labai 
patenkinti ir pažadėjo viso
kiausią gėrybių. Net grynaiš 
pinigais žadėjo tūkstantinę 
pakloti. Pasaulis atrodė labai 
malonioj šviesoj.

—o—
Apsivedė. Laimingai bėgo 

dienos. Bet štai prisiartino ir 
žiauri žiemužė. Baltas snie
gas apdengė laukus, šaltis iš
margino langus visokiais 
keistais braižiniais, šiurpu ir 
nejauku buvo vienkiemyj jau
navedžiams, Juo labiau, kad 
jie pastebėjo iš tėvų visai ki
tokį atsinešiiną. Iš tėvų pusės 
aiškiai buvo matoma neapy
kanta. Jaunavedžiai jauste 
jautė, kad jiems vietos nėra, 
kad jie nepageidaujami. Žen
tas suprato, jog visi tie paža
dai buvo nenuoširdus. • Nors 
tėvai ir sakė, kad viskas teki 
dukteriai, nes sūnūs esąs pa
laidūnas ir todėl jis niekei 
^negaus, —* bet galvoj jie tu
rėjo visai kitonišką planą. 
Prie tokią aplinkybių ilgiau 
laukti nebebuvo prasmes.

Prieš pat Kalėdas jaunave
džiai nutarė apleisti tėvą 
pastogę ir ieškoti pragyveni
nio kitur. Atrodė, kąd tėvai ' 1 < !• ■ V
tuo buvo labai patenkinti. Iš
sivežė jie ir savo kraitį, — 
kelias skrynias bėreikalingtį 
dalįktų, kuriuos teikėsi tėvai 
pddovafriatt

Kurti naujas gyvenimas ne
lengva. Bet kada žmogus jau
nąs ir pilnas energijos, tai nei
ta sunku nugalėti ir didžiatt- 
isias kliūtis, — jos atrodo la
bai meiikomiš. Jaunavedžiai 
apsigyveno kitoj vtdstijoj.. Iš 
pėdžių gerokai pavargo; be 

.laikui bėgant reikalai pasitai- 
tiek vienas; tiek kito

fenktadiėnis, rugp. 19,
i
nieji grįžtą atgal pas juos. Jie 
skūhdėsi, kad pašiiiKę vieni 
per metus laiko labai nusenę, 
hebegaiį getspadbriauti ir ūkio 
darbą ftudirbti. Vienok labiau
siai jie savo laiškuose pabrėžė 
tkl, kad su jais bilė kada gali 
kas dore negero atsitikti, ir 
tada visas turtas teksiąs sve- 
tihrięrtįs.

Tokiais . laiškais ii* kiečiau- 
sibš Žirdibs Žinomą galima stt- 
graiidinti. O čia juk saviškiai. 
Bufb tai apie Velykas, kada 
gamtoj pasireiškė atgimimas 
ir farriiosė prasidėjo pavašarl- 
niai darbai, jaunieji apleido 
miestą ir išvyko tėvams į pa
galbą.

Su džiaugsmu ir didžiausiu 
pasiryžimu jie stojo prie dar
bo. Apsėjo laukus, aptaisė tvo
ras. Apleista farma atrodė 
jauki ir maloni. Kai praėjo 
sunkiausi darbai, tai vaikai 
tikėjosi šiek tiek pasilsėti. Bet 
ir Šį kartą jiems teko skau
džiai nusivilti. Vos tik spėjo 
darbai užsibaigti, kaip jiems 
buvo duota aiškiai suprasti, 
jog jie daugiau nebereikalingi 
ir gali sau kraustytis, kur tik 
nori,

Teko vėl važiuoti ir panešti 
nemažai nuostolių, surištų su 
kelione. Sustojo Bostone. Ma-

no bičiulis gavo šoferio vietą, 
o jo žmoną, tapo turtingos šei
mos, nusamdyta už virėją. Taip 
prabėgo dvejetas metų.

• —o— • -
Laikas, sakoma, yra geriau

sias gydytojas. O pas žmogų 
dar yra ta savybė, jog jis pa
prastai visus gyvenimo nema
lonumus greit užmiršta. Ir tai 
gerai, nes kitaip gyvenimas 
butų, tikrai neįmanomas. Per 
dvejeią metų gali daug kas 
atsitikti, daug kas persimainy
ti. Kada vaikai gavo iš tėvų 
labai gailestingą laišką, tai ir 
vėl nusitarė važiuoti/

Pataikė kaip tik šienapiutes 
laiku. Vadinasi, į patį darby
metį. Kai šienas tapo, nuplau
tas ir kiti laukų darbai nu
dirbti, tai mano bičiulis aptai
sė ir 
tvarkė reikalingus padargus. 
Tačiau už tai iš tėvų jis dėkin
gumo nesusilaukė. Kaip tik 
priešingai, — jie viską darė, 
kad jo gyvenimas butų nepa
kenčiamas. Noromis nenoromis 
teko kraustytis. Per tą laiką 
jaunieji susilaukė dukrelės, 
kurią pasiėmė Bronės motina 
auginti. Esą farmoj vaikui bus 
sveikiau augti ir negalės atsi
tikti nelaimių.

(Bus daugiau)

numaliavojo trobas, su-

feRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
P«rW A Pabada

Pirmtakui Doublec 

(Tąsaj

Minos Harkerienės Pastabos 
(įtrauktos į jos užrašus)

Nagrinėjamas klausimas: — 
Grafo Drakulos tiksiąs dabar 
yra žirt būt pasiekti savo pilį.

(a> į pilį kas nors turi nu
gabenti. 'tas labai aišku; jei
gu jis ' galėtų pats vykti ten 
kur nori; jis galėtą pasisavin
ti žmogaus, vilko, šikšnospar
nio ar kokio fabrs kito sutvė
rimo pavidalą. Jis matomai bi
josi kliūčių ii nujaučia, kad 
kas nors gėli patirti kas jis 
per vienas. O jis yra bejėgis, 
pririštas prie dėžės, negalįs 
nieko padaryti tarp saulės dž- 
tekėjžmb ir saulėlaidžio.

(b) Kaip jis bus j pilį nuga
bentas? — š| klausimą pajėg
sime; išrišti eliminacijos budu. 
Keliais, gėtežžiikėlitt ar van
dens kėliu?

1. Keliais. — Pasinaudojus 
šiuo transpbttacijos budu Gra
fui tekią susidurti su eibė 
kliūčių, yfcatirigai išvykstant 
iš miesto.

(x) Miestuose Vrti daug žmo
nių; o žmonės paprastai yra 
smalsąs ir nori savo smalsu
mą patenkinti. Gandas, nujau
timas, abejojimas ar smalsu
mas patirti kas dėžėje yra 
reikštą Grafo galą.

(y) Priseis arba gtili prisiū
ti pereiti per mnitiflitikų ar 
pasienio sarges rankas. (

(z) Jo priešai gali juo pa
sekti To jis labiausiai bijosi; 
ir ndrėdftnĮas būti tikras, kad 
jis riei/Uš išduotas ar susektas, 
jis mėgino kitik galėjo nuo 
jnanfcą nusikratyti I

2. — Nebūtų 
katii dėžę įžiūrėti. Kelyje ar 
stotyse ji gali užtrukti. O at
siminus, kad priešai beveik li-

jįaW ant kulną, užtrukimas 
* lyringas. Tiesa, - jis

i nakties laiku; 
lėtų padaryti pa

liktas kur nežinomoje tolimoje 
vietoje, kur neturės lizdo pa- 
Įšislėpti? Jis tuos keblumus nu
mato, todėl kenori nieko rizi
kuoti.

3. \andeps keliu. — šis ke
lias Vienu atžvilgiu yra sau
giausias, bei tuo pačiu laiku 
vienas pft^jingįausįą. Ant 
žadėta® Jra bejėgis, išsky-

„H* . M 
miglas, ąudrį 
jėigu laivas sudužtų,

Pasinaudojus

jį bejėgį apsemtų. Tokiu ba
du pragaištingo likimo jokiu 
budu negalėtų išvengti. Jis ga
lėtų priversti laivą priplaukti 
kur prie kranto; bet jeigu pa
kraštys nebūtų jam labai drau
giškas; kuriame jfe negalėtų 
laisvai judėti — jo pozicija te
bebūtų tiek pat sunki.

Iš- mAno pranešimų žinoma, 
kad jis dabar plaukia laivu; 
mušą darbas sužinoti kuriuo 
vandens keliu, kum upe jis 
plaukia.

i Visų pirma turime nuodug
niai suprasti ką jis ikišiol yra 
padaręs; tuomet gal galėsime 
sužinoti ką jis planuoja grieb
tis V^au..

Visų pirma: — Turime at
skirti jo veikimą Londone, ku
ris priklauso prie jo bendro iš
dirbto veikimo plano, nuo žink- 
šnių, kurių griebėsi spiriamas 
laiko trumpumo ir gręsiančio 
pavojaus.

Ir antra
nors iš faktų, kuriuos jau ži
nome, atspėti, ką jis yra čia 
padtiręš.

Kalbant apie pirmą klausimo 
fazę, reikia pasakyti, kad jis 
iš pat pradžių planavo atvykti 
į Galatzą, bet dokumentus pa
siuntė į Varną norėdamas mus 
prigauti, nes tikėjosi, kad mes 
kokiu nors budu patirsime kaip 
jis ištruko iš musų rankų; , 
vienintelis jo tikslas tuo laiku 
buvo pabėgti. Tai įrodo laiš
kas Imanueliui Hildešeimtfi, ku
riame tam žydeliui įsakė išga
benti dėžę iš laivo prieš auš
tant,
strukcijos ir Petrui Skrnskrui. 
Ttio reikalu galime tik spėlioti, 
bet reikia pripažinti, kad Skin- 
skis nuo Grafo gavo kokį nors 
pranešimą, nes jis pas Hildešei- 
mą atvyko nepašauktas.

Mes žinome, kad iki pasku
tinio laiko Grafo pianai buvo 
pasekmingai Vykdotiri. “Carienė 
Katarina” padarė nepaprastai 
greitą kelionę tiek greitą, 
kad senas jūrės vilkas kapito
nas Donelsonas, nužiūrėjo, kad 
tame ką nors bendro turėjo 
kipšas.

. (Bus daugiau)

Turime kaip

Be to, yra panašios in

T-
butą ,pr 
gali pas 
bet .ką. j

gaivo darbą. Pradėjo gyventi 
gdna neblogai. Įsigijo gerų 
draugą, pažįstamų.-

! Seniai “išsiilgo”, pradėjo ra
šyti laiškus ir vilioti, Kad jau-

tina neblogai.

pavojingiausių. Ant 

ruS naktį; įetgi ir tuo laiku 
■’is teįfali pasišaukti talkon 
miglas, ąudrą ar vilkus. Bet 

vanduo

“Naujienose” galima gau
ti Utuguajaus, Pietų Ame- 
rikoi Sėtuvių lafluraščius:

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

ti IM 
rikoi Sėtuvių

H
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Piknikas

Statys viaduktą

Apiplėšė banką mg

The English Column

Pirmyn picnic Advokatai
Grąborįai

are

de|, ka

Mt, Greenwood

30 dienų kalėti lietuviui

Sutvėrė uniją

Trys bombos drabužių 
valymo bizniavietėse

P. Budria, J 
zinslii sušilę sukinėjosi ir bę

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Patikrina asmeninės sa 
vasties surašymą

1327 So. 49th Ct 
f i '' 

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

- Boulevard 5203

Boulevard 8413

Ofiso k Rez. Tel. Boulevard 5913

Ketvirtadieni Illinąis valstijos 
tėtušiai formaliai kreipėsi į Be- 
ęonsfruction Finance Corpora
tion prašymu paskolinti valsti
jai $23,249,475. Tuojau nori
ma gauti bent $6,000,000. Pa- 
gelba ypač reikalinga yra be
darbiams šelpti.

Lietuvių Choras

Penki banditai padarė holda- 
pą Edgevvater Trust and Sav- 
ings banke, 5545 Broadvvay, va
kar tuoj popiet. Jie pasišlavė 
apie porų tūkstančių dolerių. 
Banko samdiniai mano, kad pik
tadariai buvę tie patys, kurie 
apiplėšė šį bankų 25 d. gogu 
žės ir pasišlavė tuomet $5,000.

žaismių 
Ateikite 

Radio iš- 
ant kurio ti

Du vyrai žuvo name 2118 
North Meade st., pasėkoj eks- 
pliozijos, iš kurios kilo gaisras. 
Namelis priklausė John Krika- 
rian ir jo šeimai, kuri jau sa
vaitė laiko, kaip išvyko atosto
goms į Kaųadą. Ką žuvusięįi 
vyrai veikė Krikariano namely, 
kolei kas nenustatyta.

GįERB. Naujienų akąityię- 
jps ir skaitytoją! prašįępįtf 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skęlbiasi

ju geriau it p

TA Caarf 61 
SKYRIUS: 

3238% Hab«d

suteikia 
barzdaskutyklos 
bmmi komfortą 
■ skutimos 

namie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Phpnę Boulęvąrd 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiam? rei- 
kale vįsųomtt c«ti sąži
ningą ir nebrangus tp- 
del, kad neturime il-

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

Prašo paskolos iš Wa 
shingtono

.A, MONTVID, M. P, 
West Tqwu Statę Bank Ridą.

2400 TV. Afadaon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaju 

Tel. Wesc 2860, 
Namų telefonas Brun?wick 0597

TV. 22rąi St. nuo 6-9 
? Roosevelt 9090

Tek Rcpublk >600

4605-07So 
$4 17417Ir 1742

lietuvis Advokatas 
2656 West 69 Street

T.Uphęne Hemlock »33V 
Valandos: 9 ryto iki 9* vakaro

Nedėliomis pagal sutirti

dev^pĮjos čflvteji. Jti aytimiau- 
slas tikslaą busiąs siekti tinka 
meškių darbu sąlygų ir geresnių 
algų-. ' '

3307 Apbuni Ąvę, 
CHICAGO, ILL.

ers
Clark st.

Sprogo
Cleaners
$2,500.

Sprogo bomba Cheeker Clean
ers bizniavietėj, 3222 VVest 22 
st.—žalus padaryta $500.

Nužiūrima, kad bombos mes
ta į tas vietas todėl, kad jos 
pradėjusios dirbti duota joms 
darbų pigiau, negu kitos pana
šios biznio įstaigos.

2314 23rd PI., Chicaga 
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III. 
T?L Cicero 5927

Tas palengvina jūsų 
* 1 'jos ją $u- 
Ir 'Literine yra 

ingjj pe- 
Atsargus 

in^s 1Q2 žmogių lai-, 
žiemos jnfoesįų p.ą-' 

■"' kurie plauna 
ine tiktai 

turėjo 
jvesniuši 

nesiplovė.j

Indiana valstijos gubernato
rius Leslie pasirašė bilių įga
liojantį statyti viaduktą per 
Ų. S. kelią 41 East Chicagoj, 
Ind. Viadukto privedimas kaš
tuosiąs $1,000,00.0 ir busiąs tri
jų ketvirtadalių mylių ilgio. .lis 
bus pravestas per Gibsono kie
mus. Keliais išvažiuoti iš Chi
cagos dėka šiam viaduktui žy
miai palengvės.

Clueągps
Pirmyn rengia linksmą nakti
ni pikniką sų laimėjimais Dam- 
brąusko, (Stupąr) fąrpioję, Wil- 
|ow Springs, III., šeštądįęnio va
karą, rugpiučio 20. Bus pąmąr- 
ginimų ir linksma muzika, prie 
kurios visi galės linksmai prą 
leist laiką tarp gražių ipedžįų, 
mėnuliui šviečiant.

šis
Pirmyn choro vasaros pasilinks
minimas, o po to choras stos 
prie sunkaus darbo žiemos se
zonui.

Nepamirškite, kad šiame pik
nike atsibus ir išlaimėjimas 
(kuris neįvyko praeitame pik
nike dėl lietaus), jr įžanga bus 
su bilietais iš praėjusio pikniko, 

šį šeštadienį visi traukime j 
Willow Springs ir pralciskime 
linksmai laiką

M‘"į. ^OydyfrjįąT - ‘
Pųokhe litfa akli išegzaminuoti

Dr. Ą. R, BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m.
4649 S. Ashland Avė.

•, Tel. Boulevard ’6487

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ų Vaiką Ligą 

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

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

I ICTEDIKIE ■s!** I w 
reffeves

SORE THROAT

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

an«r( Iv^ntuditaio it katvirUdbnh

Peter Conrad 
; . . .

Fotografuoju jūsų na
muose ąrba studijoj 

6023 S. SĮsOąted St.
"(Jansen Stud.) 

Rd; 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840.

QfifĮO valandos nuo
’ ą VaL vak. Ned 

Ofiso TeL: ,
Naųių W

Walter Buvidas tapo, nubaus
tas 30 dienų kalėti. Jisai kai 
tinamas tuo, kad nešiojęs pa
slėptą ginklą. Atrodo, kad Bu 
vidas yra lietuvis. Jisai gyveno 
adresu 1747 Hastings st.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJĮĄS IR CHIRURGAS 

'4142 Atctfft Avtnut

Valandos H ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. NedėRom nuo 10 

.il^i 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0Q36

Music, refręshments and 
everything t^a-t goęs to make 
a grąnd and glorioųs time for 
each onc. And besides that the 
granęl rafflel! For all you 
know, you may be the lucky 
pne! Are you going? I’m sure 
going to the Pirmyn Picnic and 
we’ll see you there.

Toodle-oo until then!
— The Coinmittee.

Vakar Cook kauntės r sese- 
liaus padėjėjai darė patikrini 
mus miestely Lake. Jie peržiu 
i-inejo ar teisingai buvo sura
šyta asmeninė savastis kai ku 
rių piliečių. Vėliau asesoriau, 
padėjėjai perkels savo darbuo 
tę į kitas apielinkes.

Būrys merginų dirbąnčių 
prie modelių suknių, kailių, 
maudymuisi siutų, o taipgi po- 
3uojįąn$ij ayfistąms kaip mode
liai, susiorganizavo | uniją ir 
j'U gav.? iš Amerikos Darbo Fe v

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kųopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o Uue<^ 

darbų busite užganėdinti.

Victor Bagdonas
Pęrkraustom rakandus pigiai i visas m te 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

JV9Ų GRABORIŲ3 ! ‘1‘"
otlm f

mth Hermitagę Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo -ęavo; ofise patinusias, iftipųttiriai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo | iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėliųmią nuo 10, iki 12, . . 
3343 South Haltttd Strut 

< Tek Boulevard 14^1*

Dar vienas mirė užsi 
nuodijęs vynu

PHYSICAL 
THBRAPY 

S MIPWJFS-

6109 South
Albany A v.

Pboųę v 
Hemlock 9252

756 W. 35th St.
(Cor. of 35tb 9 Halsted Sts) 

Ofiso vaUndos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

fCor. of 35tb « Hahted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti

Reduceę COLDS

66%

SLA. 178 kuopa tųrėjp. iš.va 
žiavimą rugpiučio 14 dieną Wa- 
shingtpu Heights miškely. PulJr 
likos iš įvairių kolonijų "priva 
žiavo tiek, kad tur.buf šis miš
kelis dar pirmą kartą tokį skai
čių žrppjiių mątė. Ęuyą apie 
tpą šimtus su viršum.

Visi svečiai buvo patenkinti 
išvažiavimu, jis suteikė jiems 
sveikatos |r smagumo. Prie ge
ros muzikos sočiai prisišoko tie, 
kippie gorėjo šokti. Svečiai ir 
viešnios linksminosi iki vėlu- 
H30S.

Piknike buvo prirengta jvai 
riofl proyUijįos magazinas. Prie 
tavorų kartais buvo taip ankš 
tai susigrudusios publikos, kad, 

4Rlino.
alcitis ir F. Kar-

Trečiadienio “Naujienose” bu 
vo pranešta, kad miręs John 
Formalski, 1308 East st., dėl 
užsinuodijimo sugedusiu vynu, 
o kiti trys vyrai sunkiai susir
gę. Trečiądienio vakarą dar 
mirė vienas tų vyrų, būtent 
Charles A. Zasitis, 20 metų, 
9318 Woodlawn avė.

DR. A. J. GUSSEN
URTVVISa DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vakarų, 
ncdėliomia pagal sutarti.
4847 W9it 14fb Stwt, 

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

Irving Passin, 3248 Gryątal 
avenue, rasta užmuštas savo 
brolio bučernėj, kurioj jis dir
bo, 2547 VVest Division st. Jo 
brolis Abraham buvo išėjęs iš 
bučernės, ir kai už 15 minučių 
sugrįžo, tai rado Irvingą nebe
gyvą. Nors bučernės savinin
kas pareiškė, kad jo brolis ne
turėjęs priešų, vienok policija 
prisimena neseniai jį patekus 
pėdon kartu su po kitų vyrų 
dėl apiplėšimo tabako kompa
nijos trako. Jis tuomet greitai 
buvo paleistas, o jo bendrai su
laikyti kalėjime ilgesniam lai-

i onorądloB ar ičiriklmų(

ta W.u W?&’;
me,. Emerald Oli vemtų taip greitai.

L GUGIS
ADVOKATAS . 

MIESTO OFISAS 
Dtarbom St., R 

Telefonas Ceotral 4
J Ik*

Gyvenimo vieta 
HųUted Stc^r

LIETV VIV

GRABORBlį ĮSTAIGA
' 1, 'v < ’ ,J»

ĘUUEIKIS, k, yU mistebino publiką sų ąjį,y,« 
n^ls kainomis už aukštos rųšies palajį^jįįi^ 
tyęrękyoįjąiVĮę uį atvežimą mirusio žmogaus 
įstaigą iš bile kokios udesto dalies.

eaĄ automobiliu, I įw
namus k atveš j musų ištaigą, kur galėsįtę $Nj^txU # 
M fkąbą ir kitą reik
tarnavimą jums vįąąi nieko nereikės 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

ĘUPEIKIS yra vienatinis lietuviu kuris,

tarnautojų. Ryką! Ęstųriųs. Moderniškos 1181
Jemeną. Pabūkite EUDEIKĮ pirm negu kreipsite

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

Tek Calomet 3.294 
Nno 9 iki 12 vri. dienoe b 
nno iki 9 valandos vakare

Rez. 6600 South Ąrtesian AthmtUi 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canąl 0^57

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1881 Slrttf,
CHICAGO, ILL.

Išgydomos Nąuju Metodu
priverstino 
lainio 1014- 
ilp papras-

I, kad 
autų.

1. kad 
srs 

alįS^juaų

D1LM.T. STKIK0L1S
GYDYTOJI^ ’

4645 S. Ashland Avė., 
-■ ‘ .........

Sprogo bomba Cheeker Clean- 
bizniavietėj, 2746 North 

žalos padaryta $5,000. 
bomba Blue Bird 
bizniavietėj — žalos

Listerine b.eveiK mome taįiai 
užmuša -'turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! ę__ T * .*
gerklę, kada bakterija 
skaudi^, 
taipjau M.. 
paleidime Ličio, 
studij 
iše' 2 
rodė, 
gerklę su Liste 
tesirgo šalčiais, 
trumpesnius ir *4 leng 
už tuos, kurie i 
Lambert Pbariųacal Co

Ateinantį sękmadieuį 
piučio 21 d., North Sidės Bi
jūnėlis rengia draugišką išva
žiavimą dėl buvuęių, esančių 
ir busiančių Bijūnėlio ękpro 
jaunuolių ir jųjų tęvų. Tiks
las: vįsiems sykių pasiliųks- 
niįnti, pažaisti, pasimaudyti, 
kad ąrčįąu vienį su kitais pa
sipažinti ir kad pasitarti apie 
ateinančio sezpųo (įaęb.ųotės 
galimybes. Jšvažiaviniui vie
tą kpmisija yrą ąppiukųąį la
bai - jaukią, tai yra prie 
Diamoųd Ląke, bus apie 30 
mylių tolumo. Noriptięjį 
žinoti malonės susįripkU 
Almira Simons svetąiųės, ant 
Hancock st., prie North avė., 
ne vėliau kaip 10:30 a. m. 
sekmadienio rytą ir tuomet 
visi sykiu trauksime į šiaur
vakarius Mihvaukec avė., už 
miesto, vadinamu Ęoute 21 
iki pravažiuosiant 
vardu Half Dav, už

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 ▼*!. 
4145. Ątchif A‘04. TęL Lafaytttt 7337

< Namų TeL Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994.

Dr. MAURICE KAHN 
4631 Soąth Athland Avtnuą 

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

7 iki 8 yal. Nedę). nuo 10, ilu 12 
Rez. Tclephone Plaza 3200

Heilo folks! Hęre, we 
again I This time werę hav- 
ing a Moonlight Picnic, Satur- 
day, Aug. 20, at Dambrauskai 
(Stupar) Farm, Willow Sprįngs

Telefono Varde 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotftiaa
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu, automobilius visokiems reika- 
ląųis. Kainą prieinama

3319 Ąubum Avenue 
CHICAGO, lįu

miestelį 
to mie

stelio randasi pirmas cemen
tuotas skęrskęiis, No. 59 į tą 
kelią reikią sukti po kairės 
ir važiuoti apie 2 mylias; ten 
ir rasis ežerėlis, Diamont 
Lake. Kurie nesuspėtų sy
kiu, manau, bus labai, leng
va surasti važiuojantiems 
kaip aukščiau nurodyta.

Bijūnėlis visus jaunuolius 
vaišins su šalta kąše, soda, 
sendvičiais, “lipt dogais” ir 
kuomi išgales. Įžangos mo
kėti nereikalauja.

Tikiu kad northsidįečiąi, 
Bijūnėlio patrijptaį, skaitlin
gai atsilankys. Sako vieta 
labai esanti puiki. Ypač ne
pamirškite pasiimti mąudi- 
niosi kostiumus.

Iki pasimatimo.
— Jūsų Nosius.

Pbone Canal 6122

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

Valandoj: 1—3 ir 7—8 
Seredomu ir nedėliomis pagal tutartį. 
Rttidtncija 6628 So. Richmond Suttt

Telefoną* Repą b U c 7868

|ff4BAKINC ■
!Vvpowder M
Pastebėkite.

• . t kaip ptragai . ■ g
yvieii. S

SAMEPRlCE s^foroveii,!5 3

gibjo, net prakaito nespėda'mi 
nusišluostysi.
. B. Waląntipas sėdėjo prįere- 
gisterift. P-nia Globienė visą die
ną be permainos dirbo prie ais- 
Krymo, kepė hot dogą ir ken 
dąs pąrdavįnejo. Ačiū 
pasidarbavimą.
- Piknike buvo įvairių 
ir dovanų laimėjimas, 
atsiimti savo laimę 
laimėjo asmuo 
kieto taip užrašyta: M. B. 1776 
H. Chįcagp. Tikįeto numeris 
36. Ateidami atsiimti dovaną 
a|sineškite ir tikįetą. Atsilanky
kite pas pikniko komitetą ad
resu 1Į|16 Šo. Whipple st., tel. 
Bcvęrly 2820.

—Pikniko

J. F. RADO
. PIGIAUSIAS LIETUVIS 

graborius chicagoj
Laidotuvėse patarnaų

» j? m?
?««» w w<i«v 
priklausau prie 

bų įšdirbyitil
OFISAS:

SKYRIUS:
S. fiabtęd
Vidury 40

A. A, SLAKIS
A(Ivok<it<i s

Miesto Ofisas 77 W. Vashington St.
ą<M>m 905 Dearbonį 7966

Valandoą: 9 rytp iki 4 pu p*«tų

6 iki 9 vai.

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 4Ztb Street

Įvairus Gydytojai

DR. RERZMAN
h——■ Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 25 iuh 
tus kaipo patyru lydytojas, chinirsM 
lt akušeris. -t.

Gydo staigias it chroniikas ligas* vy
rų, moterų k vaikų pagal uaujausiui 
metodus X-Ray ir kitokius akktfoa 
prietaisui.

Ofisas lt Laboratorija;
1025 TV. 18th St., netoli Morgan 8K 

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai *

Ugdė Park 6755 ar Central 7464

i DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS *
4729 South Ashland Avė., 2 ioM 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Ugų 
OFISO VALANDOS;

Nao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v*t 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. i*k>Ub I ■ r-.L it: -,oen

CHICAGOS
ŽINIOS

A r> 
Nudaigojo hyčernėj

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

127 N.
.... ' .»1

Vąlandpę: nuo 9 ryto
Gyvc~~t

3323 South C. , _ 
Ttl. Boulevard 1319 “

Valandos: nuo 6 iki*8 vaL kiekviena 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedelioj nuo 9 iki 12 tyto

John Kuchinskąs
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Ą|d Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj fr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Tel. Yards 18į2g

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampai St.
Valandos nub 10—4, nno 6 iki 8 

NtdmuU aną .10 m .U

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarniųkaif, Ketvergais ir Subacųips
20 W. Mąfęįiette Rd. arti Westein At
* ’ Phone Henąlock 782Š *
^anedėliais, Seredomb ir Pitnyčio .ji 

1821 So. Halsted Street

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir peneriikų ligą 

Ofisas
3102 So. Halsted St, 

kampas lįst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2-—4, 7—9 v.v, 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12.

JOTO B. BORVEN 
(John Bagdžiuuas Bordeą) 
lietuv^^advokatas 

1Q5 TV. Adams St.» Room (642

Tefephpn 
fr* ate

JOSEPH J, GRISU 
Lietuvis Advokatas 

•4631 So. Ashland Ane.
TeL Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockuiell St. 
Tel. RepubUf 9723

^rąponai

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T<1. Roo«v<lr 7532

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

4600 S. Wood Še. — ketvergo vak. 
TeL Lafayette 6393 ^

16Q N? L»S4I< St — pagąl sutarti

A. PĘPPER 
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. S490 
Ragai sutarimą-

A, K. Rutkauską?, M. D, 
44|2 South

Te|. Ląfąyettc 4146

VALANDOS:
‘ nuo 9 iki 11 valandai rytų 

nup 6 iki 9 valandai vakaro

DR. A, L, YUSKA ■ 24>2 W. »«,<««, Ri“

kampas 67th ir Arteąian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomi po piftv ir 

nedėlioms pagal susitarimą

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
gydyto<jas7ir‘chirurgas .
• ’ 2420 Marquette Road

,-v.e . I’ v

Valandos: 9—12, 7—9» Antradieni h 
Ketvirtadieni vakatala pagal mi^riy^

Phone Bdulcvard 704}

PROBAK

(PROBA.K blADE)

DOUBLE 
ACTING

MmilONS OF POUND5 USkO 
B Y O U R COV E R N M E N t ;



CLASSIFIED ADS

Taikomės aplinkybėms

Laiškas iš Lietuvos

žinių rinkėjas

Radios

PRANEŠIMAI
men

vadovus

Furnished Rooms

756

CASTLE

JAUSKITĖS VEŠIAI SU O.G

CLASSIFIED ADS

Automobiles

vie

▼erta $9000,

NAUJIENOSE

NĖRA SUKOSfiJIMO VISAME VEŽIME

THEATRE
State ir 
Madison

••PASAULIO 
AAUKSMAS”

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

CHAS ZEKAS, 
3647 Archer Avė. 

Virginia 0757

namus 
metus-

kad Old Gold yra 
lengviausias cigaretas

tokia 
iš vi-

VISADOS
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

Dykai Įžanga teat 
ran “Naujienų” 

skaitytojams

REPORTERIO

SKILTIS

so , pasaulio mokslinkai) pasiro
dė, kad OLD GOLDS yra nuo 112 
iki 156 karščio vienučių vėsesni, 
negu kiti žymiausi cigaretai.

Atsišaukimas į visus 
demokratų vadus

Mokslas Įrodė
VĖSIAUSIAS, gerklei

Verhoven, 68 metų, 
Prairie avenue, ilgus

Apgarsinimai
kitas parankumas.

Draugijos Lietuvos 
susirinkimas Įvyks 
vai., Meldažio svet 
Naujas sekr. antrašas, 
5801 S. Sangamon St

Pavalianos tapo nu- 
už betvarkes kėlimą

no nebereikia pirkti. Yra. apie- 
linkej tuščių aikščių ir vasaros 
laiko karvė gali ganytis. Yra 
liuoso laiko pakirsti pašaro žie
mai.

Atrodo, kad karvių pirkimo 
(vietoj automobilių) idėja jgy- 
ja vis daugiau pritarimo, ir 
girdėtis, jogei daugiau south- 
sidės piliečių planuoja pasekti 
pavyzdžiu.

75-kiuose pakartotinuose bandy
muose,* padarytuose Calorimeter 
metodu (metodu, kur j vartoja vi-

Pigiau pirkęs gali 

kad Midwest- nariams nerei
kia rūpintis apie pirkimą, jie visą savo 
domę gali atkreipti Į pardavimą ir pri
žiūrėjimą savo grosernės. 
west Stores” i ............
žiąs prekes ir geresni patarnavimą, nes 
groserninkui niekuo kitu nebereikia rū
pintis.

Todėl tai Midwest Stores apgarsini
muose pareiškimas apie “geresnį patar
navimą” yrą, pHnąLuiripgąfĮ.

Būrys jaunuomenės, lošusios 
futbolų prie 104 gatvės ir Cor- 
liss avė. praėjusi sekmadieni, 
vienas lošėjų spyrė bolę, o pa
taikė George Wfekeriui Į žandų, 
žando kaulas sprogo. Wicker

Kada cigaretas yra vėsus, tai yra 
Įrodymas puikiausio tabako kor 
kybės. Vėsumas yra rodyklė Į vi
sus tuos dalykus, kuriuos jus mė
gstate cigarete. Gerklei lengvu
mas, šviežumas, skonis.

Ateinančių savaitę Įvyks su
važiavimas Ton šeimynos narių 
Wicker Parke, arti Hammond, 
Ind. Apskaičiuojama, kad vien 
Cook kauntėje gyvena apie 1,- 
000 tos šeimos narių, t. y. ar
timesnių ir tolimesnių giminių.

Peter Patrock, 37 metų, 317 
East 116 Street, tapo skaudžia) 
sužeistas. Jisai pasakė, kad 
j j sužeidęs Joseph Pavilianos, 
12600 Cottage G(rove avė. Su
siginčiję juodu dėliai $2, ku
riuos Pavalianos buyęs kaltas 
Pairockui 
baustas

Ūkininkas 
rugpiučio 21 

2242 W. 23rd PI.
Lenkauskas, 
— Valdyba.

uolatos girdimje garsinant, kad 
ar kitur yra teikiamas geresnis 

Ką tai reiškia? Jei

West Pullman Park komisio- 
nieriai rengia didžiulį piknikų 
Darbo Dienų. Ruošiama pro
gramas, kuris įvairumu pralenk 
siųs visus 'buvusius tos dienos 
šioj apielinkėj piknikus. Tarp 
žaismių bus besbolas, vadina
mas kittenbolas, tenis, metimas 
patkavos, lenktynės ir daug ki
tokių žaismių. Be to, šokiai ir 
fejerverkai.

i. Todėl “Mid 
raškė didesnę tvarką, švie

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

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

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Devintos wardos aldermanas 
Govier rengia piknikų ateinantį 
sekmadienį Reusnow farmoj. 
Įžanga visiems veltui. Progra- 
me bolės tošiai ir įvairios žais
mės. Norintieji važuoti busais 
galės phimti juos prie 111 gat
vės ir Michigan avenue. Bušai 
veš publikų į piknikų kas va
landa, pradedant 9 vai. ryto.

Tai todėl, kad OLD GOLDS yra 
tiktai tyras tabakas ... padaryti 
tiktai iš rinktiniausių “A” rūšies 
turkiškų ir vietinių lapų, nepride- 
dant jokių karštį gaminančių dir
btinių prieskonių. Tiktfti pauos- 
tykit atplėštų pakelį, jūsų nosis 
patvirtins OLD GOLDS tabako 
tyrumų

P-lė Mildred Reiley, 10623 
Eggleston avenue, tapo išrink
ta praėjusį šeštadienį kaip 
“Miss. Roseland” preliminaria
me gražuolių konteste State te
atre. Ji kontestuos už gražuo
lės titulų rugsėjo mėnesį pas
kutiniuose rinkimuose vietos 
gražuolių. Dar ir dabar gra
žuolės priimamos šiam kontes- 
tui. Kontestui priimamos mer
ginos amžiuj nuo 18 iki 24 me

tais,' vago

PASTABA. Su .šiuo apgarsinimu 
jus galėsite įeiti DYKAI šeštadie
nio rytą, tarp 9 vai. ir 1 1 vai. 
rvt<>4

geruosius 
ne po-

Aš, Joseph Dargužis, siunčiu 
geras dienas visiems naujienie- 
čiams, o labiausia laivakorčių 
skyriaus vedėjui p. Rypkevi- 
čiui už gerų ir mandagų patar
navimų.

Dabar galiu« pranešti, kad 
buvau jau Šiauliuose tris kar
tus, Kaune— vienų, o gyvenu 
ant ūkės.

Frank 
6730 So 
metus buvęs policininku pasi
traukė iš tarnybos susilaukęs 
senatvės pensijos. Policijos de
partamente jis ištarnavo 36 me-

Situation Wanted
Darbo Ieško

PASIRENDUOJA 2 kambariai vai 
kinams arba vedusiai porai. Gali var 
toti virtuvę ir pečių, 2nd floor. 

2556 W. 45th St.

Valentino Kauk, 10651 So. Ru
čine avė. W‘atsonų piktadariai 
išnešė daimantinį žiedų, du laik
rodžius, pinigus iš keturių šer 
nolių, o Kauko keletu mažesnių 
dalykėlių. Manoma, kad iš pa
starųjų namų vagilius išvijo 
šuns urzgimas.

Vagiliai nakties laiku ap- 
kraustė namus B. C. Watsono, 
10655 So. Racine avenue, ir

PAIEŠKAU darbo prie biznio ir prie 
namų, biznį padaboti ir namą apžiū
rėti - 
teisingas ir galiu prirodyti žmonės, ku
rie-mane žino.. Galiu apleisti Chicagą 
ba esu vienas ir nepersenas. virš 50 me
tų. Rašyk lietuviškai koks darbas ii 
užmokėjimas, o gausite gerą darbininką 
J. Damikas, 7121 S. Rockwell St.

Pietinės miesto dalies gyven
tojai italai ruošiasi dideliam ap- 
vaikščiojimui, būtent paminėji
mui Kristofo Kolumbo, Ameri
kos suradėjo. Iškilmės įvyks 9 
d. lapkričio.

Išsikirpkite Šiandie telpan
tį šio teatro apgarsinimų ir at
sineškite j Castle teatrų rytoj 
šeštadienį, bile aiku tarp 9 ii 
11 vai. ryte. Jus galėsite jei 
ti į teatrų ir pamatyti šį ne 
paprastų paveikslų visiškai dy

Tad visiems lietuviams pra
nešu per “Naujienas”, kad ku
rie turi biškj pinigų, tai lai 
važiuoja į Lietuvą ir įsigyja 
žemės ar mieste namus. Lietu
voj geriau pragyvens, ne kad 
Amerikoj, kai ten darbo nėra. 
Lietuvoj visi linksmi yra ir pa
valgę—to veliju visiems lietu
viams.

Su pagarba, Joseph Dargužis.

LOTAS 50x200 pėdų, medžiais ap
augęs. su 4 kamb... cottage. Randasi 
Willow Springs. Khiha $3,300.' Tel. 
Willow Springs 26-R., Allison.

160 AKRŲ Wis. su budintais gy- 
vulais ir mašinerija: žemi gera, puiku: 
upelis: parsiduoda už pusę praiso,
$4500. Arba mainys, ant Namo.

6 kambarių bungalow, 2 tarų gira- 
džius, Marųuette 
parduosiu už $5500 arba mainys ant 
lotų. .............. .

Atmenate anuos 
laikus, kai doleris buvo 
nas? ,

Ėmėme, nors bargan, 
Atrodė, kad pasispaudę 
kitus išmokėsime skola, tapsi
me namų savininkais.

Namams pirkome naujus ra
kandus, nes geroj gaspadoj vis
kas juk turi;.būti suderinta.

Prie namų reikėję automobi
lių ,o automobiliams garažų. 
Tad rinkomės automobilius ir 
statėme garažus?

.Ir buvome kuone pradėję ti
kėti, kad gyvęhaime rojuj. Vie
nok musų gyvenimas “rojuj” 
buvo tur būt thip trumpas, kaip 
Adomo su Jeva.j, Keletas metų, 
ir “rojus” daifgėliui virto pra
garu. f i

O pragare giriote, gyventojų 
nemažai, tad priseina spaustis. 
Ir štai susiburiam gyventi vie
name bute dvi, kartais ir trys 
šeimynos. Automobilius laikome 
garažuose, ba parduoti jų ne
galime, o laisnių nusipirkti ne
turime iš ko.

Dabar tačiau, bent Roselando 
apielinkėj e, galima pastebėti ir 
naujos pasikeitusio gyvenimo 
apystovoms taikytis pastangos. 
Ypač tie, kurie turi garažus, o 
neturi automobilių, mėgina' per
taisyti juos į kūtes.

Ir jau teko patirti, kad ne 
viena lietuvių šeimyna įrengu
si savo garažų kaip buveinę kar
vei. ,

Kaip šiandie praktikuojama, 
paprastai susideda dvi. šeimynos 
karvei pirkti, ba viena nepajėgs 
viso pieno suvartoti. Bent pie-

*MOKSLO NUOSPRENDIS , 
Šiuomi liudijame, kad 75 pakartotinuose bau
dimuose padarytuose keturių žymiausių ciga- 
retų rųšių . . mieruojant kiekvieno cigareto 
šilumos turinį Calorimeter metodu tapo 
parodyta, kad OLD GOLD yra nuo 112 iki 
156 B. T. ------------ -

Pasirašo: 
NEW YORK

Bet kuris cigaretas yra vėsiau 
sias? Kuris turi rinktiniausį, ty 
riausį tabakų? Mokslas sako 
“OLD GOLD!”

“The Ory of the World” 
(Pasaulio šauksmas), kurį 
pradedama rodyti Castle teat
re, State gatvėj, arti Madison 
St., rytoj kviečia visus “Nau
jienų” skaitytojus pamatyti šį 
gražų paveikslų visiškai dy-

American Lithuanian - Čia 
zens Club susirinkimas ĮvyKe 
sekmadienį, rugpiučio 21 diena. 
K. Gramonto svetainėj, 453* 
So. Rockwell st. Pradžia 1 va1 
popiet.

Gerb. kliubo nariai prašom 
nepatingėti patys atvykti su 
sirinkiman ir kartu savo drau
gus atsikviesti prirašymui jų 
prie kliubo.

Kliubui gali priklausyti vy 
rai, moterys ir panelės nuo 1( 
iki 45 metų amžiaus, ne tik i* 
Cliicagos, bet ir iš apielinkir 
miestelių. v

Kėturi asmenys jau bus apie 
keturius menesius, kaip išpildė 
Įstojimo aplikacijas, bet iki šiol 
dar neatvyko susirinkiman ga
lutinam prisirašymui. Taigi jie 
gerai padarytų,v j eigų nepraleis
tų šio susirinkimo ir taptų kliu
bo nariais.

Ar nebūtų laikas nariams 
daugiau susidomėti kliubo dar
buote? Nes jau artinasi šal
tesnės dienos, o vėliau žiema. 
Tai bus sezonas, kurį įvairios 
organizaci j os ,draugi j os-kliubai, 
rengs spektaklius, kaip savo 
narių, taip ir svečių patenki- 
nimui-palinksminimui. Gal būt 
mes negalėsime lenktyniuoti su 
organizaci j omis, pakaitančio
mis po tūkstantį narių, bet kar
tu mes ir negalime perdaug at
silikti nuo sezoninio padengimų 
progreso. Musų kliubas yra 
musų kliubas, ir mes, nariai, 
privalome kiek kuris išgali dar
buotis jo gerovei.—A. J. S.

biznį padaboti 
atlikti ženitoifaus darbą. Esu

PARDAVIMUI grosernė ir sandvičių 
storas, geroj vietoj, 3 kambariai pagy
venimui, geležinkelio bagažas daugiau 
užmota negu rendą. Partneriai tensu- 
tinka, turi parduoti 212 E. 16tb St.

Penktadienis, rugp. 19,

GERIAUSIAS RADIO TAISYMAS
Aptarnaujame visokių išdirbyščių ra- 

dio ir visur. Patyrę egzaminuoti ir 
registruoti elektrotechnikai. Atlietame 
elektros darbus ir užlaikome reikmenis.
CAPITOL RADIO LABORATORY 

1737 West 47tb St. 
Tel. Lafayetce 7867 .

PARDAVIMUI bučemės . pusininko 
dalis už $150.00. Esti našlė. Prie
žastis pardavimo — liga. Biznis ir 
vieta gera. Turiu parduoti į 3 die
nas. 5413 Wentworth Avė.

Biznis senai 
nėra kredito ir nėra kornptt 
Gražus Įrengimas ir pilna ta- 

Ant biznio gatvės, ir bulvaro? 
nebrangi, lysas ant 5 mėtų, 
nedidelį pirmą morgičių. Ne
išmokinsiu. Atsišaukite Į Tire

Kaip tik žmogus užgimsta ir 
auga; jisai jau budavoja sau 
ateitį be sustojimo. Mums taip- 
pat reikia budavoti ateitis be 
jokio sustojimo.

Mes „„turjme pav. spėkų ir 
medžiagų, bet riemokame subu- 
davoti jos į Vienų didelę grU- 

pilic-

nur 
tarnavimas. Ką tai reiškia? Jei san
krovos yra vienokiame biznyje, tai ko
kis gali būti skirtumas?

Štai ką sako ”Midwest Stores” vedė
jai apie tai kaip grosernė gali pasiūlyti 
geresnį patarnavimą.

Grosernėje savininkas turi dviejas pa
reigas Jis turi būti geras pirkėjas, kad 
nupirkti kokybės prekes už žemiausias 
kainas, ir kartu turi būti geras pardavė
jas, kad galėtų tinkamai patarnauti sa
vo kostumieriams. Kiekviena šių pa
reigų yra atskira specialybė ir praktiškai 
yra negalima, kad vienas ir tas pats 
žmogus butų tinkamas abiem pareigom.

“Midwest” organizacijoj pirkimo pa
reigomis rūpinasi sandelis, kuris yra val
domas Midwest narių. Ne tik kad 
groserninkas pasiliuosuoja nuo pirkimo 
paerigų, bet yra ir kitas parankumas. 
Kiekvienas groserninkas pirkdamas tik 
dėl savęs, perka mažais kiekiais ir turi 
brangiau mokėti, kuomet gi visi kartu 
susidėję perka dideliais 
nais ir perka tiesiai iš fabrikantų, taigi 
perka daug pigiau. p!-! -- 
ir pigiau pardavinėti.

Delei to, kad Midwest nariams neret-

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halstėd St.

Tel. Victory 4965

Ar Komunizmas 
Sunaikins Pasauli?

Pamatykite didžiausį paveikslą ko
kis kada yra rodytas Chicagoje apie 

Sovietų Rusiją.

UŽGIRSKITE Staliną. Trockį ir ki
tus didžiuosius

pę, t. y. sutraukti visus 
čius Į tam tikrą būrį.

Mano nuomone yra 
kad mes turime sušaukti 
sų kolonijų vadinamus demo
kratų vadus ir atlaikyti konfe
rencijų tikslu pagaminti ateičiai 
planus. Tie planai pagelbėtų 
mums subudavoti didelę orga
nizaciją.

Taigi butų malonu išgirsti 
nuomones šiuo klausimu, arba 
kad užinteresuoti asmenys at
sišauktų asmeniškai į mano ofi
są ir apkalbėtų, ar yra reikalas 
šaukti minėtų konferencijų.

Mano ofisas yra adresu 
West 35th st., Chicago; 
Boulevard 5913.

—Adv. Charles P. Kai

PLYMOUTH 1932. automobilius 
parsiduoda pigiai. Antanas Petronis, 
722 W. 21 St.

CIGARŲ, cigaretų, ice cream štoras, 
darantis labai gerą biznį. Kaip tik tin
kama vieta vedusiai porai. Pagyveni
mui kambariai. Pigi renda. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažos 
farmos.

šaukite Delaware 2472
po 10 vai. ryte.

pražuvęs 
^Daugelis pirmųjų ispudziu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, joįį kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra, nešvarus, tai jus no
voms 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 budri. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, Ū. S. A.

North West Lietuvių Moterų Kliubas 
rengia išvažiavimą į Jefferson girias, ne- 
dėlioj rugpiučio 21 d., 11 v. ryte. Ma
lonėkite dalyvauti draugai ir pažystami, 
— bus maloni muzika. — Komitetas.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui_____

PARSIDUODA 6 kambarių bunga- 
low, kainavo $7,800? parduosiu ui 
$4300 arba mainysiu į lotus, mortgage. 
K. S„ 7008 S. Rockwell St.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS 
Duokite man gerą automobilių, 

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

Nereikia cash.
J. B. AGLYS,

913 N. S.acramento Blvd., 
Tel. Armitage 7178

U’s VĖSESNI, negu kitos rųšys 

TlSSTING LABORATORIES 
Brinton Jack, Jr., Direktorius.-,

(0) P. Lorrilard Co., Ino.

BE DIRBTINIŲ PRIESKONIŲ

Geresnis patarnavi 
mas

Business Service

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
TeL Armitage 2951 ir 2952.

į Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

gyvena adresu 11617 Normai 
avė.

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

Business Chances 
, _, , . .JPąrdayiinu _ _
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, 
išdirbtas, 
ticijos. 
voro. 
Renda 
Priimsiu 
mokantį 
Sbop, 1932 W. 63rd St.

Financial 
. , Finansai-Paškolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
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

Help Wanted—Male-Female
... - __________

REIKALINGA švariai atrodančių vi
dutinio amžiaus vyrų ir moterų, su
gebančių užsidirbti $30 į savaitę. At
sišaukite tarp 2-5 v. po piet. pėtnyčioj 
ir subatoj. William, 2460 W. 47 St.
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