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Kulkosvaidžiais ir 
buožėmis terorizuoja 
angliakasių pikietas

Prie Zeigler kasyklų nudėtas pikietuojantis 
angliakasys; ryt streikuoją maršuos 

Į Franklin apskritį
25,000 angliakasių armija trauks pikietuoti dirbančias kasyklas

jų kasyklų dabar yra Duųuoin, 
Saline, Williamson ir Perry ap 
skričių kasyklos.

Streikuojančių angliakasių va
dai šiandien paskelbė, kad tie 
čiadienį rytą į Franklin ap-

Taylorville, III., rugp. 22. —• 
Domininkas Lauranti, Zeigie*- 
angliakasys buvo nušautas, kuo
met vidurnaktį pikietavo Bed 
& Zeigler kasyklas, prie Zeigler 
Per visą naktį prie kasyklų ėjo 
šaudymas. Keli angliakasiai njskritį išmaršuos 25,000 strei- 
tarp jų mažas 10 motų berniu
kas buvo sužeisti.

Kiek didesni neramumai įvy
ko prie Orient kasyklų irgi 
Franklin apskrityje. Švaistyda
ma buožėmis deputy šerifų ar
mija išvaikė planuojamų ang
liakasių masinį mitingą West 
Frankfurt, o prie Orient kasyk
lų, kur susirinko streikuojan 
čių pikieta, jie pradėjo šaudyti 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių ir 
naudoti buožes. Vienas anglia
kasys H. Sukowski buvo leng
vai sužeistas.

Orient kasyklos tebedirba. 
Atsidarė Peabody bendrovės ka
syklos Taylorville miestelyje, 
nors tik apie 50- darbiuinkų iŠ 
drįso pereiti per pikietas. Strei
kuojantieji tiki, kad didesnis 
skaičius angliakasių neišdrįs 
grįžti darban. Tarp dirbančių-

kuoja ričių kasėjų armija, bet 
nesigriebs teroro ar jėgos, ra. 
miai pikietuos dirbančias ka 
syklas. O apskričio šer.'fas pa
reiškė esąs prisiruošęs £inti« 
nuo streikuojančių ir nei vienas 
angliakasys, kuris norės dirbti, 
nebus trukdomas. Be to, jo 
rankose yra apie 150 varau tai 
prieš streikuojančių vadus.

Šerifai organizuoja depučiu 
armijas ir Williamson, Saline 
Jackson ir Perry apskričiuose.

Illinois operatoriai, tuo tar
pu, argumentuodami prieš aukš
tesnes algas, paduoda statisti
kos žinių, iš kurių atrodo, kad 
prieš 1928 metus, Chicago, di 
džiausią pasaulio anglių rinka, 
pirko 2/3 Illinois valstijoje 
kastų anglių, o pernai pirko 
2/3 anglių atgabentų iš kitų 
valstijų.

5-ki hitlerininkai 
nuteisti mirti už

politines riaušes

Minnesota guberna 
torius padeda ūki

ninkų streikui

Sumušę jauną komunistą; Vo 
kietijos kabinetas nutarė su
mažinti biudžetą $8,000,000.

Beųthen. Vokietija, rugp. 22. 
—Penki hitlerininkai buvo nu 
teisti mirti už dalyvavmią po 
litinėse riaušėse. Juos teisė vie
nas specialių “greitųjų teismų”, 
kuriuos įsteigė rugp. 9 d. pa
skelbtas dekretas prieš politinių 
riaušių dalyvius.

Visi nuteisti kaltinami už
puolę jauną komunistą Potempj 
kaime ir jį skaudžiai sumušę.

Breslau, Vokietija, rugp. 22 
—Leuthene įvyko didžiulės iš
kilmės, paminėjimui mūšio, ku
ris įvyko 1757 metais ir ku 
riame Fridrichas Didysis nu 
galėjo austriečius.

Berlynas, Vokietija, rugp. 22. 
—Po ilgos sesijos biudžeto ir 
finansiniai klausimais, Vokieti
jos kabinetas nutarė sumažinti 
dabartinį biudžetą 35,000,000 
markių (apie $8,000,000.)

St. Paul, Minn., rugp. 22. — 
Minnesota valstijos gubernato
rius F. Olson išreiškė savo prie
lankumą Iowos ūkininkų strei
kui ir pasiūlė artimų valstijų 
gubernatoriams prisidėti prie 
“arbitrališko plano” streiką iš
plėsti ir paskelbti karo stovį, 
kad tuo bud u butų galima strei
kuojantiems ateiti j pagalbą.

Konstitucijos patai 
symų atmetimas nu

stebino Estiją

Kuboje susidegino 65 
jaunos moteriškės
Havana, Kuba, rugp. 22. — 

Statistikos žiniomis ,nuo rugp. 
1 iki dabartinio laiko Kuboje 
dėl įvairių priežasčių nusižudė 
65 jaunos moteriškės. Jos su- 
liedavo rubus alkoholiu ir juos 
padegdavo. Daugiausiai nusi
žudė dėl meilės.

New York rugp. 22. — New 
Yorke mirė garinis aktorius 
Wulton Lackaye. Buvo 69 mo
tų amžiaus. Pagarsėjo lošda
mas veikale “Trilby”.
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Chicago, III., Antradienis, Rugpiučio-August 23 d., 1932

Charlotte Susą, pagarsėjusi judžių aktorė, kuri padarė kon
traktą su Amerikos filmų kompanija. Susą yra gimusi Klai
pėdoj, bet pastaruoju laiku gyveno Vokietijoj, kur ir pagar

sėjo kaipo aktorė.

Santykiai tarp Ar-Haitį paskelbtas ka- 
gentines ir Peru j ro stovis; uždaromi 

įtempti i laikraščiai '
Buenos Aires, Argentina, 

rugp. 22.—Argentinos atstovų 
rūmai ir socialdemokratų orga
nizacijos kreipėsi į Peru pre
zidentą Sanchez Cerro, reika
laudamos bausmės dovanojimo 
politiniam kaliniui Juan de la 
Torre. Kai kurie laikraščiai 
primetė Peru valdžiai politinių 
kalinių kankinimą. Bausmės do
vanojimo reikalavimai ir kalti
nimai atsiliepė neigiamai j tų 
dviejų valstybių santykius ir la
bai galimas daiktas, kad jie 
bus nutraukti.

Revelis, Estija, rugp. 22. — 
Referendumui atiduotos Estijos 
konstitucijos reformos, kuriose 
buvo numatomas prezidento 
rinkimas ir parlamento atstovų 
sumažinimas nuo 100 iki 8, 
buvo atmestas. Už pataisymus 
balsavo dešiniosios partijos, 
prieš darbininkai ir kairiosios 
partijos. Dabar Estiją valdo se
natas, kurio pirmininkas užima 
prezidento vietą. Pataisymų at
metimas labai nustebino Estiją, 
nes buvo tikėtasi, kad jie ras 
pritarimo balsuotojų tarpe.

^OR
Chlcagai ir apylinkei fedorar 

Lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek vėsiau; leng
vas, Šiaurvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 6J- 
83 laip.

Saulė teka 0:05; leidžiasi 7 :- 
40.

No. 199

Mollison tikisi skris 
ti atgal i Angliją

-New York, rugp. 22. —Ang- 
lų lakūnas J. A. Mollison, ku
ris vienas perskrido Aitlantiką 
iš Airijos į Kanadą, paskelbė, 
kad už dviejų ar trijų dienų, 
jeigu bus palankus oras, skris 
atgal į Angliją.

J. V. incognito atvažia 
vo Anglijos banko 

pirmininkas

i?in. rekonstrukcijos 
korp. išskolino virš 
$850,000,000 į mėnesį
Paskelbtas korporacijos balan

das liepos mėnesiui; daugiau
siai paskolinta bankams.

Lietuvos Naujienos
———fc————.

Marčiulionio nepa
leidžia nė už 20,000 

litų

Prašo dovanoti baus 
mes

Port-Au Prince, Haiti, rugp. 
prezidentas Stenio Vincent pn 
skelbė karo stovį Port Au 
Prince ir keliose kitose vieto
se, kur yra1 įtakinga opozicijos 
spauda. Ikišiol valdžia uždarė 
penkius laikraščius ir suėmė dt? 
redaktorius. Karo stovis įga 
liuoja prezidentą palesti parla
mentą ir uždrausti laikraščių 
leidimą .

Washirjgton, D. C., rugp. 22. 
—šiandien atstovų buto’ sekre
torius South Trimble paskelbė 
fedcralės rekonstrukcijos kor
poracijos raportą liepos mėne
siui. Iš jo pasirodo, kad nuo 
liepos 1 d. iki mėnesio ga’o, 
korporacija išskolino $866,047,- 
522.87 ir autorizavo paskolų, 
siekančių $223,882,599.17, ku
rios »?ar nėra išmokėtos.

Bankams paskolinta $505, 
129,655.56, kredito sąjungoms 
(credit union) $369,684, ap- 
draudęs bendrovėms—$49,142,- 
315.17; federaliams žemės ban 
kams $9,000,000, “stock land” 
bankams $1,126,294.66, stock 
kredito korporacijoms—$6,846. 
287.38, ūkio kredito korporaci
joms— $98,181,000, mortgičių 
bendrovėms—$72,801,806.33, n 
traukinių linijoms: $164,082,- 
596.76.

Dauguma paskolų siekia ne
daugiau $50,000. Bet septyni 
bankai, tarp jų Chicagos Cent
ral Republic bankas, viena mor- 
gičių bendrovė, dvi apdraudos 
bendrovės ir dvi geležinkelių li
nijos gavo paskolas viršijan
čias $500,000. C. Republic ban
kas. gavo $80,000,000, Minnea- 
polis, St. (Paul geležinkelio li
nija, gavo. $5,000,000, o Denver 
& Rio Grande—$1,000,000. Ant 
rankos korporacija tebeturi — 
apie $41,000,000.

Tarp kitų paskolų. $3,000,- 
000 buvo paskolinti Illinois vals
tijai bedarbių reikalams, ir 
$3,000,000 Wisconsino valstijai. 
Bet tos paskolos nėra įtrauktos 
į liepos balansą.

Traukinių linijos moka 6% 
už paskolas, valstijos —2%, v- 
sos kitos paskolos 5^%.

Kaunas.—Vyt. Didž. Univer
siteto prorektorius, prof.' Čes
nys pasiuntė p. Krašto Apsau
gos ir p. švietimo ministeriains 
raštus, prašydamas atleisti nu
sikaltimus prof. Dovydaičiui, 
prof. Eretui, ir kitiems Mariani- 
polės pavasarininkų kongreso 
pravadyriams, kad šie galėtų su 
mokslo metais grįžti universi
tetan.

Lindbergho kūdikio pa
grobimo atgarsiai; su

imtas įtariamas
Philadelpbia, Pa., rugp. 22.— 

Philadelphijos policija suėmė tū
lą Mark Miller, kuris, spėjama, 
turėjęs ryšių su Lindbergho ku 
dikio pagrobimu. Jo kambaryj 
buk rasta įtariamų raštai apie 
eudikj. Miller laikomas už $.!,-• 

000 užstato.

Japonija planuoja pri
jungti Jehoią prie 

Mandžiurijos
Tokio, Japonija, rugp. 22. — 

Iš oficialių šaltinių patirta, kad 
Jeholo provincija bus prijungta 
prie Mandžurijos. Okupacija 
tėra laiko klausimas. Jeholes 
dabar priklauso Kinijai. Tele
gramos praneša, kad Peipiao 
mieste, kalbamoje provincijoje, 
vykę japonų ir kinų susirėmi

mai. Paskutiniu laiku Japonija 
pradėjo stiprinti savo 
toje apylinkėje.

armijč

Filipinų gubernatorius 
Roosevelt agituos už 

Hooverj

Čilės rinkimai pa
skirti spalių 30 dieną

Santiago, čili, rugp. 22. — 
Vyriausybė paskelbė dekretą 
skiriantį spalių 30 d. rinki- 

jmams naujo konstitucinio kon
greso. Išrinktas kongresas nuo 
savęs paskirs dieną prezidento 
rinkimams. Dabar Čilės val
džios priešakyje stovi Carlos 
Davila, buvęs ambasadorius 
VVashingtone.

London, Anglija, rugp. 22.— 
Bostonan atvyko Anglijos ban
ko prezidentas Montague Nor- 
man, pasivadinęs prof. Claren- 
ce Skinner. Jo kelionės tiks4 
las nežinomas, bet spėjama, kad 
jis nori patirti kiek reikšmin
gas yra dabartinis Šerų ir kai
nų kilimas New Yorko ir kitų 
centrų biržose.

Dvi moterys lakūnės 
planuoja skraidyti 

per 8 dienas
Valley Stream, N.. Y., rugp. 

22.—Frances Marsalis ir Louise 
Thaden, kurios rugp. 14 d. pra' 
dėjo skraidyti, paširyžusios pa 
gerinti ištvermingumo ore'ri 
kordą, dar tebeskraido ir tiki
si išbūti ore 8 dienas be per
traukos. •

Streikuoją ūkininkai 
sulaikė prekinius 

traukinius
Sioux City, Iowa, rugp. 22 

—Iowos ūkininkai, kurie atsi
sakė pristatyti maisto produk
tų į miestus, kad tuo budu pa
kėlus nupuolusias kainas, su
laikė kelius prekinis traukinius, 
kurie gabeno ūkio produktus iš 
tolimesnių viętų. Ūkininkai 
planuoja paskelbti blokadą prieš 
Omaha skerdyklas, kurios yra 
antros didžiausios skerdyklos, J, 
V., po Chicagos.

Tarptautinė aviacijos 
šventė Clevelande

Cleveland, Ohio, rugp. 22.— 
Netrukus Clevelande įvyks tarp
tautine aviacijos šventė, kuri9j 
dalyvaus keli šimtai įvairių tau
tų lakūnai,
tynęs, greitumo demonstracijos 
ir lakūnai mėgins parodyti vi
sas orlaivių ypatybes.

Planuojama denk

Austrijos senatas at 
metė Tautų Sąjun

gos paskolą
# *

Viena, Austrija, rugp. 22.— 
Aukštieji Austrijos parlamento 
rūmai atmetė Lausannos pro
tokolą suteikiantį Austrijai 
$43,000,000 paskolą. žemieji 
parlamento rūmai protokolą pri 
ėmė tik viena balso didžiuma. 
81 prieš 80.

Argentinos žydai reika
lauja apsaugos nuo 

anti-komunistų 
» ,

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 22.—Argentinoje paskuti
niu laiku pasireiškė anti-komu- 
nistinis judėjimas, kuris tuo pa
čiu laiku yra atkreiptas ir prieš 
žydus. Dabar Argentinoje gy 
veną Izraelio vaikai kreipėsi j 
atstovų butą reikalaudami ap
saugos nuo įvairių užpuolikų, 
kurie jiems neduodą ramumo.

Japonijos valiuta tebe 
puola

Manila, Fil. Salos., rugp. 22 
—Filipinų Salų gubernatorius 
pulk. Theodore Roosevelt iš
plaukė iš Manilos • į J. V. kur 
pasakys eilę agitacinių kalbų 
už prezidentą Hooverj. Pirmą 
<albą pasakys Seattle, Wash , 
ir trauks j rytus. Gub. Roose- 
veltas yra demokratų kandida
to į prezidentus Franklin Roc- 
sevelto giminaitis.

Tokio, Japonija, rugp. 22. —■ 
Japonijos finansų ministerija 
labai susirūpinusi piniginio vie
neto jeno puolimu New Yorko 
biržoje. Pirmiau jenas parsi
davė už apie 50 centų, o dabar 
tėra vertas tik 23 centus. Ja 
ponijos vaRIžia neturinti aukso 
jo vertę palaikyti.

Iš Kauno apygardos teismo 
II n. teismo tardytojo p. Lie- 
pinaičio sužinota, kad vekselių 
klastuotojas K. Marčiulionis iš 
kalėjimo už užstatą jokiu bud u 
nebus išleistas ,net jei kas duo
tų užstatą ir 200,000 litų.

Taip pat tardymą esą sunku 
baigti, nes kasdien vis dar at
siranda jo suklastuotų vekselių. 
Jau dabar tokių vekselių susi
darė visas pundas.

Antofagasta, čili, rugp. 21. 
-n-čilietė nužudė dr. A. Dodds, 
kuomet jos kūdikis mirė po 
daktaro padarytos operacijos. 
Dodds buvo plačiai žinomas 
chirurgas.

Palangoj prigėrė “Vai
ro” redaktorius Kos

tas Meškauskas
Juroje ties Palan- 
studentas

Kaunas.-
ga prigėrė studentas Kostas 
Meškauskas, apie 30 metų am
žiaus.

K. Meškauskas buvo faktiš
kasis “Vairo” redaktorius, Kau- 
nuo III valdžios gimnazijos lie
tuvių kalbos mokytojas, tauti
ninkų mokytojų sąjungos ge- 
nerailnis sekretorius. III ir IV 
tomo A. Smetonos raštų pri
žiūrėjo kalbą. Mcškaukas yra 
iš Plungės valsč. Puškorių km.

Lątvių parlamentarai 
Klaipėdoj

Klaipėda.—- Klaipėdoj lankosi 
16 latvių seimo atstovų. Jie at
vyko iš Liepojos, kur. kaip biu
džeto komisijos nariai, lankė 
valdžios įstaigas. Klaipėdoj 
svečiai apžiurėjo uosto staty
bos darbus, Uuosto direkcijos 
pirmininkas, inž. Visockis, uos
tą apžiurėjus, Smiltynės kur
hauze surengė svečiams užkan
dį. Vėliau parlamentarai apžiu
rėjo Klaipėdos miestą ir auto
mobiliais išvyko atgal į Lie-po- 
ją.

Smulkių ūkio šakų pa
roda Kaune

Kaunas.—šių metų spalių m. 
pradžioje Kaune bus surengta 
smulkių ūkio šakų paroda, ku 
rią organizuoja kelios smulkių 
ūkio šakų organizacijos, jų tar
pe Lietuvos sodų vaisių ir dar
žovių augintojų draugija, biti
ninkų draugija ir tabako au
gintojų draugija', šioj parodoj 
bus išstatyti paukščiai, triušiai, 
sodų vaisiai, daržoves, medus, 
tabakas, vaistiniai augalai ir kt.

Lietuvių Ekskursijo
Rugsėjo 7 diena laivu “Manhattan

per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre -

Važiuodami, su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turžti 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 1 VAL.
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Direktorius: Gerai,
susirask sau kitą vyrą \ * f t

grąftą. 4?’ J’cnl8 tas pasiseks ? 
Pagyvensime, pamatysime. Aš 
neėšu jokis angliakasių lyde
ris. Aš paduodu vien žinias iš 
angliakasių kovos lauko.

—.G'. Ainis.

Jo nėra ĮLuckįes 
lengvinusiame cigarete 
oki kada nors rūkote

Rugpjūčio Kailių 
Išpardavimais

Musu 14-tas ^etinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dę- 
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgą laiką jums apsi
mokės ateiti 
pasiūlomas vertybes.

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

GOMBJNER FUR CO. 
6835 Stony Island Avė.

Tel. Hyde Park .345?

Išgyrimas \Valkeriu, ką jis 
yra angliakasiams gero pada
ręs, taip pat tiek man, tiek 
daugeliui kitų 
nomas. 
korio 
nose” 
menei 
gerus

didžiuma balsų nebus nubal
suotą ir užgirta. štai kaip 
skamba: “In accordance with 
the plan Jaid down at the lašt 
Constitutional Convention of 
the Miners of the Illinois dist- 
riet 
ing wage 
conditions

Dabar kasi ink kompeticijos, 
Kad lilinojus yra apsuptas 
skebinėmis mainomis,', kur 
mokama žemesnės algos, tas 
tiesa, 
kasiai 
žemesnes

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jo, odos, ligas, žaizdas, reufnatiznią, galvos skausmus, skausmini ftUgi 
roję, kosėjimą, 
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė įtiksiančius ligonių.' Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: pKasdic nuo 10 valandos rytd iki T 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre'. Nėdėliomis nuo 10 ryto iki J vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. ' ' Tel. Crawford 5573

3417-21 S. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 8167' 

Cfricago, IJ1.

Tai lengva

Mūviu žvaigždė: Aš nega
liu parodyti aistros, kada man 
reikia mciluotis su savo vv-

to to*
M? M- ' 

svarbiausias tikslas dabar yri 
iššaukti visas Illinojaus mai 
n.as'į streiką, sušaukti kon 
venciją ir iššluoti lauk ii

Visi, kas kovoja prieš juodą 
SKAITO

PLATINĄ IR
REMIA

RAI.frH \VALDO EMERSON. Ar Iii pareiškimas neganėtinai paaiškina kojėf pMaulIi užgina ir priims
4 • ** : •• : J- • Ūky Strike? ••• ■ •

w?ete- 
grjove- 

didkasiai

Už Vieną Dolerį Galima Pa

taisyti Jūsų RADIO ir kad 
jūsų radio galima pagerin

ti sudedant naujus tubus.

m et for its 
February of 
obvious that 
policy ėould

kopai, <
a s j u os ajgmi-į 

nes jięi

bar ir po kiek 
Savo pasakas 
\Valkeris labai 
be tik ten, kur 
tės ir policij 
kur susirinkdavo 
tūkstantinės’ mintos 
AValkerio 
nesimatė, 
sakas 
d ė ir 
sai 
čiojo po ai 
agitavo už 
balsuoti 
angliakasio išversta 
kalbos raštelį mes jau pir
miau matėme, negu jis tilpo 
“Naujienose.”

all agreements concern- 
scales and working 
were to be sub- 

mited to referendum vole of 
the miners concernęd, before 
ratification. Ratification of 
any agreement in the face of 
an adverse referendum vote 
\vas adopted on the recomend- 
This Constitutional provision 
was adopted on the recomend 
ations of the tfistriet scale 
committee, as embodied in 
the supplementary report sub- 
mited to the convention.

Bet jei Illinojaus anglia- 
ir sutiks eiti dirbti už 

padėtis 
dėl kompeticijos pagerės? Vi
sai ne. lilinojus su skebinė- 
mis mainomis kompeticijos 
neišlaikys ir iš skebinių' mai
nų marketų neatimsr nęužka- 
riaus. Lenktyniavimas 
binėmis mainomis 
mc algų n 
liakasiams nepadės. Skebinė- 
se West Virginijos ir Kentu- 
cky valstijose skirtingos ang- 
liakasių-vergų gyvenimo sąly
gos. Ten angliakasys, kad ir 
negauna algos pėdės, lėčiau 
jis gauna iš kompanijos krau
tuvės pragyvenimo reikme
nis: maistą drabužių, darbo 
įrankius ir taip toliau. O kom
panijoms tas viskas gana pi
giai ątseina, .kadangi jos po

Jis: Aš tave myliu labiau, 
negu b®d paprasti žodžiai 
gali išreikšti.

Ji: Jei jau esi tokis neby
lys, tai kodėl nepasakai to su

Viena iš būrioUr atsiliepia: 
“Ek, jus Vyrai, ir $iaine daly
ke esate laimingesni už nnts, 
merginas: mes jokiu biicju už 
tiek pinigų negajiipc nusipirk- 
4-i .. z... '

in conseųuence ot 
clear provisions of the 
Const i lution concern i n g 
ratification of agreement 
is evident that there can be. 
no agreement acceptable to 
the Illinois miners which has 
not been aproved by referen
dum.”

čia \Valkcris konstituciją 
sulaužė. Patyręs, kad ir 2-rą 
syk angliakasiai naują agree- 
mentą atmetė, sugalvojo sky- 
mą — pavogimą balotų. Yra 
tam tikrų įrodymų. Pricgtam 
AValkeris sulaužė pereitos 
konvencijos nutarimą, už kurį 
ir jis pats kovojo, — ,])alaiky- 
ti “injunetion” prieš John 
Levvisą, kad tasai negalėtų 
kištis į 12-lo distrikto anglia
kasių reikalus. Dabar pats 
\Valkeris Lewisą pasikvietė 
sau už talkininką. Abu važi
nėjo po Illinojų su pulkais de
pučiu, policijos ir šerifų ir a- 
gitavo už naują agreementą. 
Taipgi keikė ir niekino ang
liakasius ateivius. Būtent, at
eiviai trukdo naują agree
mentą priimti. Bet tikreny
bėje šitą streiką iššaukė čion- 
gimiai angliakasiai. Ir šiam 
streikui vadovauja ne atei-

Jjs: •Kiel<yjenas jmeku
vi Q F, 1 1 r’.1 < r-s . .

h? M M“??11 .^rti1,ok

“lt is clear from Ibis that 
the miners had laid down a 
definite and unmis.takablc po
licy for the eonduet of future 
negotialions on agreements. 
In view of the short lapse of 
lime since the comjietion of 
the convention’s work 
convention 
sessions ir 
year) it is 
change of 
ini.tja.ted by officers without 
invasion of the Constitution, 
and that such invasion of the 
Constitution mušt be willful 
and flagrant.

“Naujienų” No. 196-tam til
po Seno patyrusio angliakasio 
išverstos iš anglų kalbos John 
AValkerio, 12-to distrikto 0. 
M. W. of Am. prezidento, pa
sakos, kurias jis, agituodamas 
už naują agreementą, paskel
bė per laikraščius per radio ir 
žodžių saj<ė, lankydamasis po 
nekurias angliakasių apgy
ventas vietas, šitas savo pa
sakas dar padailino ir skait
linėmis, kokias* angliakasiai 

seniau ir da- 
kur mokama, 
pasakorius J. 
drąsiai skel- 
šerifai, (lepų

jį globojo. Bet 
angliakasių 

ten nei 
nei jo pagelbininkų 
Šitas VValkerio pa- 

uoliai platino bei sklei- 
Peabody kompanijos bo- 

Peabody Co. bosai vaikš- 
gliakasių stubas ir 
naują agreemeptą 

Taigi Seno patyrusio

J t* jabftkę Visame pašau- miestą,
lyjj?, bet tas dar neišaiškina kodėl tojae'si 
žmonės visur skaito- Lucky Strike lęngv.i ci^ąreui 
ilįmgvįausiu cigaretu. Dalykas tame, ' 1 . . - *
kad mes niekuomet neužmirštame *'*T4*fe
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj Al* 
lietui švelni ij? Lengva’* - todėl šis y*

PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, užnuodijimą kraa- 

žaizdas, reuihatiznią, galvos skausmus, skausmas ilUgi- 
gerklės skaudėjimą" ir paslaptingas ligas: ‘ Jėigu kitii ne

ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
'? išgydė tuksiančius ligonių. ‘ Patarimai 

Kasdie nuo 10 valandos ry'td iki ‘I 
r ........... ' ' ’*• * 1.

kampas K«l,r‘A«. ' ’ T,l. Crawbrd 5573

tiek man, 
žmonių vra

. Aš ne kartą esu \Val- 
nuopelnus ir “Naujie- 
m i nėjęs. Tur būt, visuo- 
žinoma, kad žmogui už 
darbus reikia atiduoti 

j, bet negalima užtylėti 
ir jo blogus darbus. Dabarti
niai \Valkerio darbai jokiu 
budu negalima pavadinti ge
rais. Pereito rudens ir vasario 
mėnesio konvencijose buvo 
nutarta: Sutartis negali būt 
su anglių operątoriais pasi-

TAMSI IR
KRUVINA ŽEMĖ

< r f .u-J t /f *

t(Gamla tavo Žalumoj” — Kaip at» 
vaizduota įžyr^aiu Mmerikdt irtdijo- 
nų 'tapytojo N. C. JPyeth iato pa- 
reiKsle » . . įkvėpintu jam buvo 
laukinių žmonių liaitiit žitiuriiniat,

Sugrįžo iš Vakacijij 
DR. J’SHINGLMAN 

VŪL YRA SAVO OFISE 
CICERO 

4930 W. 131 h St.
Ofiso valandos: 

■iMlll'lIMII ' J 10'12’ 2'4 P 
p., 7-8 vakare

.... Panedčliais, sc-
redomis ir pėt-

■ nyčiomis p o
pietų gydo li- 
8on‘U5 ofise už 
P115? kainos iš 
priežasties 
kių laikų 
umatizmo 
dymas — 
cialumas.

WOfiso Tel. 
Cicero 49 
Rez. Tel.

Cicero 3656

Ąfiii^p kirvis ko f g
>wiui 

®eWV>: w My* “i” 
j.’® do- 

lw w .m ot ^au-

WISSIC,
Specialistas ii ' 

Rusijos

' (•-•V? ,
W^kerį ir visus jo • ua^bi- 
nmjkus lauĮk. pertaisyti iŠ nau 
jo visą arigjiąkasių liniją, iš 
rinkti paųjus virš1 į 1 ’ 
mažinti jų skaitlių

' ...... ię, kompaničnų k .......... 4-
ra. čia iš' apjlaik^

v.savo šeimą išmaitinti. Jeigu 
Ilpiiojaus anglių operatoriai 
negali k<nnj>etięijos ' iSlfli^yfi 
su skolinėmis lųainomis, tai 
kodėl jie ųesusitarė su skebi- 
niais anglių opeyatoriųis? Juk 
vicnojkiu ar kitoju budu dar- 
jųiiinkaį turi i.^ '* * 
gyvenimui nors

Copr , 1932. .'fTO#
Aniei'ieuii 

TėMieeo ęo? •. 
.'Tuhiiyili irimijiv įijlliiiiliu 'l1

puikus t^bajkas, jį tinkamai pa- 
sendm^B, išnokitme, pedei^iamas 
per pagerinamą*'Lucky Strike valy
mo

........ ., . ..... : < . . J.I ’ » ’ i . i ..v- .. Hr, * U' ,1 . .Į;j

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 3902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pobl.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

JOS. f. SUDRIK
INC.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. ’ 
Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Scljliessfach 80

viai, be,t amer 
miai žmones.zj 
stą bąringuiįto dvasia, nes jie-į’a. čia L r, 
j‘'V ,«e.ina,t<> ifitokios i|eltifcš. gliąkasys 'jtįi 
Jie nemato galimybės uz nau
joje sutartyje siūlomas algas 
pragyventi. Negana, kad Waį- 
keris ir Lewis suplanavo ir 
įvykdė balotų pavogimą, ir 
pasirašė neteisėtai naują ag
reementą, bet dar diktatorįš- 
kai pagrąsino: kad jus .ang
liakasiai privalote dabar eiti 
dirbti ir prieš mus, jūsų po
nus viršininkus, nemurmėti. 
Nevalia protestuoji, nevelia 
masiniai mitingai laikyti. Le- 
wis neturi liesos nei pasira
šyti. Neklausysite, išmesime 
iš unijos ir iš darbo. Kaipgi 
šitas eksperimentas broliui 
Senam patyrusiam angliaka
siui patinka? Ar gali anglia
kasiai tokius savo viršininkus 
gerbti ir jų klausyti? Ir tam
sta, Senas prityręs angliaka
sy, šituos tikrus faktus vadi
ni prasimanymais ant J. Wal- 
kerio ir liepi tokių 
kų klausyti!

Pagalios, sakai: 
kitę tautiečiai, kad 
pert oi i ausi ai.. Nesėdėkite 
mie.” Ką šitas tamstos pareiš
kimas reiškia? Aš suprantu, 
kad nurodai eiti savo tautie
čiams skelianti, kada čion gi
mini amerikiečiai išėjo į strei
ką. Jeigu imtų musų tautie
čiai ir paklausytų tamsos pa
tarimų, tai kas tada? Lietu
viai ir kiloki ateiviai tiek pas 
mus, tiek visam IJlinojlijc, 
vistik sudaro mažumą. Ir jie 
negali pasipriešinti čiongi- 
miams žmonėms.

tieji angliakasiai tokius virši 
n*O?

/'c
■/v'kw to? . to.“s>> to

liu susisieki-
Rha'veN i

įformacijų kreipkitės:
.130 W.Randolph St.. Chitago.III

O Y D

1 /t m m » 

y.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darblhinlių 

Jaikrąštis yra

LIETUVIU

BRA^ILIJ,0 J
Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424

Metinė prenumeratą S. Amerikoj ir Lietuvoj 
2dole^
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GARANTUOTI 
GARSINTOJAI

čia jus rasite firmas, kurios
įvertins

JŪSŲ PATRONAVIMĄ
ir

NORMALŲ PIRKIMĄ

-      —k.   ■ ... ..   rr ’ — — j . TMV,, \
........ —.k .n.. —■■■-*»— i n Ijįl l|V. »■ 4 " rti “* t m ........... . ................. ——■■■■» R W—■■■■.■■,,

Normalis Pirkimas Atves Mus Atgal i GEROVĘ!
Čia rasite parinktą sąrašą biznierių, kurie yra verti jūsų paramos. Jūsų patronavimas ir rėmi
mas šių firmų bus įvertintas. NAUJIENOS.

PASIžYMe.TUSIOS, 
ATSAKOMINGOS

Firmos, kurios kooperuoja 
su bendruomene

ŠIOJ KAMPANIJOJ Už 
NORMALŲ PIRKIMĄ

VYRAI. ŽIŪRĖKIT!
Nereikia Mokslo ar Patyrimo, kad Išmokti 

MAšINISTp AMATĄ
Tool and Dle Maklnr-—Automatic S<frew 

Maehlnea.

Išmokite lengvai ir greitai atlikdami tik
rą darbą ant modemiškų maAinų. Be kny
gų. Geriausia prirengtoms už žemą kainą 
prie gerai apmokamų darbų. Atsilankykit 
J mokyklą, ar rąžykite dėl nemokamo ka
talogo.
ALLIED SCREW MACHINE CU.

524 West Monroe St.

Tikra Ekonomija yra 
pirkti Naują Matrasą 
dabar.
Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės už ekonomi
jos kainas. Visų ruAių nuo $2.50 ir augS. 
Matrosai atnaujinami. Plunksnos atnauji
namos. Atsilankyki t i musų sankrovą, 
pamatykite musų prekes, pastebėkite mu
sų kainas.

CITY MATTRESS FACTORY
6839 S. Halsted St.

Tel. NORMAI. 1290.

Western Coal 
& Supply Co.

Kokybė—Patarnavimas—Svarumas 

ANGLYS. MEDŽIAI. KOKSAI.LEDAS
Užsakymai paduoti telefonu 

PROSPECT 3400 

bps greitai išpildyti.

4916 So. Western Avė

VASAROS DIEGLIAI
"TraTavojingi"
Patys pasalinkite skausmus ir kentėjimus 
nuo Diegliu. Pilvo Skaudėjimo, Žyvatavl- 
mo, Kvaituliu. Mėnesiniu Periodinių Mė
šlungiu. vartodami LKMKK’N . RTOMACH 
DROPS. Jie' taipgi stimuliuos skilvi ir 
pagelbsti virškinimui. Per 60 metu 
Lemke’s Stomach Drops pašalindavo skau
smus pilvo ir viduriuose. Gaukite šiandie 
bonką iA savo apifekialnko.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co.
h c ’■■ uosia m i<

f--------------- --------------------r------------------------

Lemont Dairy Co.
Aūgštos Rųšies

PIENO PRODUKTAI
Riebus Pienas ir Smetona

Pienas yra geriausias maistas dėl vist). 
Greitas .pristatymas.

WHOLE8ALE Ir ^RETAIL

840 W. 31st St.
Tel. VICTORY 1113

DREXEL ICE CREAM CO 4 S .
Išdirbėjai •. ir Urmininkai

Tyro Skanaus Icė Cream
Ledą. Užsakymai

Telefonu Victbry 1164 
bus greitai išpildyti.

ir

Specializuojamas aptarnavime
Piknikų—Ba n kietų—Pramogų

30th St. ir Shields Avė,

APTIEKOS MOKINIAI
Kodėl nepadidinti savo 

uždarbio dabar?
Patapkite registruotu 

Aptiekininku
Mm Kalime prirengti Jus prie pagelbinln- 
ko egzaminu, kas tuojaus pakels Just) 
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

Tel. Monroe 7359

A. SCULLY MONUMENT 
CO., INC. 

Mausoleumai. Paminklai, Stovylos 
1301 W. Madison St.

... Illl '............................................................. ,'Į , , „

Bon Ton Beveragelon Beverage
Company
i Chicngos gerinusių, 
ių ir populiariškiauslų M.v<luoir> kurią vartojama IMau

Bdirbtynl 
gryninusių 
gėrimų.

Telefonuokite Monroe 4987.
Jusu orderis bus be atidėliojimo 
išpildylas.

1527 Flournoy St.
CHICAGO, Il.l. .

Yra gyduolS kurią vartojama niauki, 
niam gydymui kaklo gilfls—goltorio, JI 
pagydė! daugeli sergančių Ala liga. Si 
liga yru iubui prasiplatinusi tarp mote- 
rų. GO1TRENE sėkmingai pagydė kiek
vieną. kuri nelaukdama atsikreipi! pas 
mus. Rąžykite nuims ir mes jums tuo- 
jaus iSsIųsimo lalfiktis dėkingų ligonių, 
kurio paliudys Alos gyduoles sėkmingą 
gydymą. ' ’

THE GOITRENE COMPANY 
333« W. Ollrd Ht,, CHICAGO, ILL.

MIDWEST BEAUTY 
COLLEGE, Ltd.

Didžiausia ir Pilniausia 
Grožės Kolegija

$2 įmokėti, '$2 į savaitę
Pilnai akkrcdituota

5 North Wabash Avė.
Kesner Bldg, 7-tas nugštns.

CHICAGO. ILL.

KOKYBES PRODUKTAI PER VIRS 00 
METŲ

Men visuomet parda
vinėjome tik Rerlau- 
hIbr koklaH galimo 
gauti prekes. Muku 
kalnoa vlauomet gi 
buvo žemiausios.

Kada Juh norite 
MOLTO, APYNIV, 
ROTTLING R E 1 K- 
M E N V, CORDIAM 
ENTRAKTV, PRIE
SKONIŲ ar VYN
UOGIŲ KONCENT

RATŲ, pirkite ėla. kur Jus tikrai gaubite 
pilną vertę už Jūsų doleri.
RASMINT MEVERAGE Co.
ą4OO-O7 Areher Avė. Tel, Vlctory 0047

tiniams gyventojams, vieti
nėms įstaigoms, buvo argenti- 
niečiams rašoma, kad lietuviai 
kriminalistui ir komunistai, 
tam, kad lietuvių į darbą ne
priiminėtų, kad į juos su nepa
sitikėjimu žiūrėtų. Tai argi 
galima atšaukti lietuviams pa
darytas 
reiškus 
lapeliai 
narni?

gyvenimo sunku-

skriaudas, žodžiu pa- 
patiems lietuviams, kad 
nebus daugiau plati-

Midwest Company
Cemento Darbai, Plytų Darbai, 
Namų Pakėlimai!, Karpenterystė, 

Plumbingas, Apšildymas
Namai pakeliami *235 Ir nugS. Cemento 
pamatai. *5 JmokMI, likusius ISmokUJI- 
mals . ■ ‘ > ii

ApskaRInvImnl mielai sutelkiami. Vi
sas darbas atliekamas ekspertu.

6254 S. Ashland Avė.
Tel. GROVEŪILL 0500

Midwest Company

TIKTAI 
*1.00 

JMOKET1

TIKTAI 
noc

I SAVAITE

Mm pristatysime l Juru namus ar ofisą 
M stebčtiną radio. Midget didumo, bet 
dideli savo BALSU-TONU-TOLUMU. >

Specialiai Įrengtas dėl policijos paSau- 
kimų. Pristatomas ir pritaisomas. Be Bed 
Tapė.

Kaina ' *14.95 Pilnai.
Jūsų kreditas yra geras.

SHORE RADIO STORES
124* S. HALSTED CANAL 217*.

Atdara vakarais ir nedaliomis.

DABAR YRA LAIKAS
MOKINTIS

r-A-—-, z-\ GRO2RS KULTŪRĄ ar 
BARBERIAVIMĄ

\ V / Naujas trumpas kursasjMFA . leis užsidirbti algą, I
• tris savaites. Musų

>( visuomet prlcin amas
reguliaria kursas leid
žia uždarbiauti besl- 
moknant.

Dvi mokyklos Chlcagoje. Viena už pusę 
kainos. Ateikite, rafiyklte ar gaukite.

MOLER SYSTEM
Dept. L. N.

59 E. Monroe St., prie Wabash
Tel. CE1JTRAL 0393

Geriausios Anglys
ir Patarnavimas

Telefonuokite 
GROVEHILL 1000.

REINER COAL CO
1804 W. 59th St.

LIFE INSURANCE 
CO. FARMOS

III. ir S. E. Missouri valst.. nuo- 40 Iki 
600 ak., su triobomis, *25 už akrą ir 
aug.; arti miestu, mokykit), bažnyčių; 
geriausia žemfi; geri marketal Ir trans- 
port.; 1/4 cash, Jikuaius per 20 metų. 
Priimsim Ohicagos R. E. bonus ar Imoi- 
gičius, kaipo JmokčJlmą.

CENTRAL FARM SALES 
CORPORATION

1OOO W. DlVision St., Chleago, III.

GREENHUT & co

•v.

Mes Parduodam už Pigiau

SIENOMS POPIERA, MALEV08, 
1IARD1VARE

Dutch Boy Whlte Lead *9.35 ui 100
Sienoms Poplera, dėl 12x14 kambario, 

sienos, lubos Ir borderls pilnai* 67c.

3 sankrovos

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

BRIGHTON COAL CO.,
Ine.

3719 S. Kedzie A v. Tel. Lafayette 9456 
Keli specialai tiktai šiai savaitei:

Va. Chesnut kietos anglys .......... $12.50
Tikri Kopper Coke, visų didumų $8.00 
Petroleum Carbon Coke, Štili Run $5.70 
Illinois Lump, Egg ar Nut, mažav 

pelenų (atitinka Chicagos mokyk
lų reikalavimams) ............... $5.90

Pocabontas Mine Run, 35% šmotais 6.00 
Pocahontas Mine Run, 50% šmotais 6.50 
Pocabontas Mine Run, smulkus 
Pocahontas Lump, Egg ar Nut .. 
Black Band Lump, Egg ar Nut

Jei norėtumėt kitų didumų ir rūšių, 
mes galime parūpinti. Kokybė garan
tuota. Jei nebūtumėt patenkinti, mes 
atsiimsime anglis ir sugrąžinsime pini
gus už nesuvartotą dalį. Jums apsi
mokės ištirti pirm duoti užsakymą. 
Tiktai patelefonuokite. Musų Service 
Dept. yra jūsų patarnavimui. Jus galite 
paduoti užsakymą dabar, 
vėliau,

.f 6.75

. 8.00
7.50

kad pristatytų

Dar niekad nebuvo tokių progų su
taupanti pinigus, kaip dabar, jei reikia 
ką pirkti ar kokį darbą atlikti. Todėl 
dabar yra geriausias laikas atlikti viso
kius pataisymus prie namų.

Midwest Company, 6254 S. Ashland 
Aye., tel. Grovebill 0500, atlieka viso
kius darbus prie namų taisymo — ce
mento. muro ir karpenterystės, taipgi 
plumbingo ir suveda apšildymą. Bet 
ypač ji specializuojasi prie namų pakė
limo. išmurinimo rusių ir padėjimo 
naujų pamatų. Rezidenciją pakels ir
padės cementinį pamatą už . $23 5 ir 
aug. Perdėm yra vartopamos kuogeriau- 
sios medžiagos ir darbas yra atlieka
mas ekspertų. Svarbu ir tai, kad kom
panija atlieka darbą labai lengvais mė
nesiniais išmokėjimais, už labai prieina
mą kainą. Dabar yra gera proga pasi
taisyti savo seną namą nebrangiai, mo
dernizuoti jį ir padaryti jį pelninges
nių ir smagesniu gyventi. Paveskite tą 
darbą Midwest Co. ir jus busite pa
tenkinti jų darbu, kaina, medžiaga ir 
lengvomis sąlygomis.

BARTA &LEJCAR
Pirmiau buvę Bnrcnl and Barta 

WholcHule ir Retall Pardavėjai
Malevų, Aliejaus, Stiklų, Sie

noms Popieros ir 
Varnišių

4163 Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 0300

1923 Blue Island Avė.
Tel. CANAL 4098 

3354 W. 26th St, 
Tel. R0CKWELL 1740

oakridge
Mausoleumų Vieta
ŠEIMYNINIAI LOTAI 

Pn pilna Amžina Priežiūra, 
žemos kainoi.

Jus esate kviečiami atlankyti Oakridgo ir 
apžiūrėti jų nepaprastą gražumt) ir Įren
gimą.
RoOBevelt Road, 1/4 mylios | vakarus 

nuo Manheiin Road, Jllllslde.

Tel. Mansfield 9578
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Barta & Lęjcar
Kiekvienas šiandie ieško kur galima 

pigiau pirkti visokias reikmenis. Kas 
ieško ne tik pigumo, bet. ir kokybės, 
kada jam reikia malevų, varnišių, stik
lų, sienoms popieros ir kitų panašių 
reikmenų, visuomet eis pas Barta & 
Lejcar. O tai dėlto, kad jie parduoda 
ne tik smulkmeniškai-rėtail, bet ir 
urmu-wholesale. Būdami urmininkai ir 
pirkdami dideliais kiekiais, jie, žinoma, 
gali pigiau pirkti ir todėl gali pigiau 
parduoti ir savo kostumeriams. Paran- 
kumui jų kostumerių ir geresniam jų 
aptarnavimui, jie užlaiko tris dideles 
sankrovas: 4163 Archer Avė,, tel.
Lafayette 9500; 1923 Blue Island Avė., 
tel. Canal 4098 ir 3354 W. 26th St.. 
tel. Rockwell 1740. Patarnavimą gi 
teikia, .JtttOgžijausį, nežiūrint kas butų 
perkama, daug ar mažai.

Shore Radio Stores
Dabar yra radio gadynė ir oras pil

nas gražiausios' muzikos ir dainų. Rei
kia tik radio ir visus tuos smagumus 
turėsite savo namuose, kas jūsų namus 
padarys daug linksmenius ir pati gyve
nimą smagesnį. Ir dabar radio gali 
turėti kiekvienas, nes jie pasidarė priei
nami kiekvienam, yra pigus ir geri.

Štai pav., Shore Rario Stores/ 1242 
S. Halsted St., tel. Canal 2178, pasiūlo 
nedidelius — Midget radios, kurie gro
ja kaip dideli, ’ pasižymi savo tono ge
rumu, su kuriais galima pasiekti ne tik 
tolimas stotis, bet ir policijos pašauki
mus, už tiktai $14,95, pilnai įrengtus, 
t. y. su tūbais ir su įvedimu. Ir dar 
duodama lengvais* išmokėjimais: tik $1 
įmokėti ir “moklti po 50c į savaitę. 
Sankrova atdara kiekvieną vakarą ir sek
madieniais.

Western Coal & 
Supply Cb.

Jeigu patarnavimas, kokybė ir sva
rumas ką nors jums reiškia, tai štai fir
ma, kuri visą tą jums prižada suteikti, 
jei pirksite joje anglis, malkas, koksą 
ar ledą. Tai Western Coal & Supply 
Co., kuri randasi Brighton Park, 4916 
S; Western Avė., tel, Prospect 3400. 
Jos patarnavimas nesibaigia vien prista
tymu užsakymo. Ji, pareikalavus, pri
siunčia žmones, kurie apžiūri jūsų ap
šildymo įtaisymus ir pataria kokias an
glis vartoti, kad išeitų ekonomiškiau ; ir 
duotų daugiau šilumos. Nes. patys ži
note, kad vienas pečius ar boileris rei
kalauja vienokių anglių, kuomet kitokis 
reikalauja kitokių anglių ir deginant 
nepritaikytas anglis išeis didelis eikvoji
mas ir nebus šilumos. Pirkti gi an
glis geriausia yra dabar, nes kainos te- 
.bėra žemos, vėliaus gi jos bus bran
gesnės ir reikės dar taksai mokėti.

Dr. H. C. Lemke 
Medicine Co.

Tarp turinčių gerą reputaciją ir la
biausia pasižymėjusių savo kokybe ir 
vertumu patentuotų gyduolių yra Dr, 
H. C. Lemke šeimyninės Gyduolės, ga
minamos Dr. H. C. Lemke Medicine 
Co., 2318 S. Ogden Avė,, ir pardavi
nėjamos aptiekose» Šios gyduolės nė
ra gaminajnos pripuolamai, bet sulig 
recepto Dr, H. C. Lemke, kuris yra 
tarnavęs civiliniame kare, ir pradėjo šias 
gyduoles gaminti dar'1871 m. Taigi 
jos yra išbandytos laiko ir vartotojų 
pripažintos geromis.

Dr. H. C. Lemke Medicine Co. ga
mina, įvairiausių gyduolių, mažinimui 
skausmų, sutvarkimui vidurių* pašalini
mui šalčio ir teikimui pirmos pagelbos 
ir jos turėtų rastis kiekvienuose namuo
se, nes tai yra tikrai šeimyninės gyduo
lės. Pilnas gyduolių sąrašas bUs pasiųs 
stas kiekvienam kas atsikreips prie iš< 
dirbėjų.

$&&&

Be Įmokėjimo 
IŠPARDAVIMAS

Nėra Extra Taksų ant Visų 
MAJESTIC REFRIGERATORIŲ 

parduotų šią savaitę.
Lengvi išmokėjimai. Pilnai ga
rantuoti. Dykai aptarnavimas. 
Dykai Pristatymas. Tiktai Midi 
west sankrovoje.
Pirmą kartą Chicagoj šio didumo visoje 
šalyje žinomas elektri- > fte 
kinis refrigerator i u s y II Į Į hll 
yra pasiūlomas už to- 
kią žemą kainą tiktai

Midwest Piano Stores
6136 SO. HALSTED STREET 

Tel. Normai 9431
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MES GALIME UŽTIKRINTI JUMS...
VISKĄ KO JUS REIKALAUJATE Iš BANKO

/

STIPRUMAS —šis bankas yra kontroliuojamas Pullman Car
3 Manufacturing Corporation kuri valdo 9<5% pagrindinio ka- 

, pitilo, , /
3% PALŪKANŲ ANT VISŲ INDĖLIŲ

' ! > ČEKIŲ SĄSKAITOS PRIVILEGIJOS-už kurias ima- 
l mas tiek mažas atlyginimas, kokį leidžia ekonomiškas reikalų ve

dimas.
PATOGI VIETA—pusė bloko nuo Illinois Central Stoties 
ir. Cottagc Grove gatvekarių. Užtektinai vietos parkinimui.

Kapitalas $300,000.00 Perviršis $150,000.00

Pullman Trust & Savings Bank
lllth Street prie South Park Avenue

Iš Argentinos Padangės
Padėtis labai rimta

Sukompromitavę Argentinos 
lietuvius, Lietuvos Atstovybės 
žmones ir jų oficiozas bandė 
pasiteisinti, bet visiškai suklu
po. Lietuviams tapo uždarytos 
durys į fabrikus atstovybės 
žmonių dėka. Nuo bendro kri- 
zio lietuviai kenčia kaip ir ki
tos tautos, bet dar skaudesnį 
smūgį Argentinos lietuviams 
uždavė valstybes iždą šinkuo- 
janti klerikalai.

Kad terorizuojamų Argenti
nos lietuvių balsas pasiektų 
pasaulį, kad istoriniai liūdni 
faktai taptų užregistruoti, pa
velykite, padaryti kelias cita
tas iš “Argentinos Lietuvių 
Balso“. Jos yra sekančios: •

“Lietuviai darbininkai pirmi 
rado kelią į Argentiną, čia 
dirbo, čia kųrėsi sau materia
linį gerbūvį... Pas vietos žmo
nes įsigijo pasitikėjimą, gerą 
vardą, kaip darbininkai darbš
tus ir ištvermingį kaip žmonės 
dori ir sąžiningi. Lietuviai bu
vo phgeidaujami ir gerbiami.

Klerikalai su kunigais besi
verždami vadovauti visuomeni
nį gyvenimą nebagali savam 
kailyjp nurimti, kad darbinin
kai patys organizuojasi ir sto
ją ginti sąyų reikalų, ikad turi 
savo spausdintą žodį, kad savo

nes įsigijo pasitikėjimą

laikraščiuoąe pasisako 
nuomonę, 

į* ■ •

Diktatūros metu, kada Ar
gentinos kraštas pripratęs prie 
ladsvės, patsai kentėjo nuo ne
normalaus. padėjimo, jame ken
tėjo ir lietuviškoji darbininki
ja. Tuo metu kūrėsi lietuviš
koji parapija, kuriai pritarė 
Lietuvos konsulas >p. P. GaU- 
čys. Žinoma, toks < pritarimas 
tai jo asmeniškas reikalas ir 
niekas čia nieko prikišti ne
gali. Bet jis išleido konsulato, 
o ne savo vardu lapelį, kuris 
įdavė į policijos rankas daugy
bę visai nekaltų, darbininkų; 
Tas lapelis ne bendram pakė
limui lietuviškojo vardo tarna
vo, o kaip tik lietuvių pažemi
nimui.
reikalingas kunigams, jų biz
niui varyti, ir p. |P. Gaučys ne
sivaržė ir negalvojo apie tai, 
kad dėl to lapelio gali kentėti 
nekalti žmonės, darbininkai.

Atstovybė apie konsulato iš
leistus lapelius žino ir p. T. 
Daukantas žadėjo, kad tie la
peliai nebus platinami. Vadi
nas, p. T. Daukantas taip pat 
pripažįsta, kad tie lapeliai nei 
konsulatui, nei atstovybei gar
bės nedaro 
Daukantas 
džiu, bet 
lietuviams

savo

Bet tas lapelis buvo

Pasižadėjo p. T. 
lietuviams ir žo- 

tie lapeliai, jog ne 
buvo rašoma, o vie-

Vėliau, š. m. birželio 2 d. 
“La IPrensoje” pasirodė straip
snis, kuris vėl neteisingai ir 
žeminančiai kalba apie lietu
vius. Tarytum priedas prie 
garsaus “lapelio“. Nors straips
nis išspausdintas ne diktatūros 
metu, be abejojimo neigiamai 
atsiliepė į lietuvių darbininki
jos visuomeninį gyvenimų. “A. 
L. Balsas“ manė, kad atstovy
bė atsilieps, kaip nors reaguos 
į tą straipsnį. — Nieko. — 
Tad savaime buvo reikalo iš
kelti tą klausimą laikraščio, 
skiltyse. Lietuvių parapijos or
ganas “Švyturys“ 76 Nr. iš 
birželio 25 d. rašo:

“Birželio 9 d. “La Prensa“ 
jau buvo atitaisiusi savo klai
dą. Žinoma, atitaisymas įvyko 
musų Pasiuntinybei pasirūpi
nus.“ . Vadinasi pareiškė už at
stovybę, kad straipsnis yra 
atšauktas toje pačioje “La 
Prensoje“. Ir ką-gi — pasirodo, 
kad nieko panašaus nebuvo, 
“švyturys“ pamelavo. O savo 
77 Nr. “švyturys“ rašo, kad 
atstovybei ir jokio reikalo ne
buvo atšaukti “La Prensoje“ 
tilpusį lietuvius žeminantį ir 
neteisingą straipsnį.

Viename, 76 numery “švy
turys“ rašo, kad atstovybė at
šaukė straipsnį, vadinasi, pri
pažįsta, kad straipsnį reikia 
atšaukti, o jau 77 Nr. rašo, 
kad atšaukti jo atstovybei ne
buvo reikalo ir todėl neatšau
kė. nšvyturys” kalbėdamas už 
atstovybę, ją parodo visai ne
gražiai. Juoba, kad dabartinia
me “š.” dirba žmonės, kurie 
tarnauja atstovybėje, kaip tik 
p. P. Gaučys, kuris išleido kon
sulato vardu lapelį, žinoma, p. 
|P. Gaučiui “La Prensos“ straip
snis negali atrodyti atšaukti- 
nas, nes ten kalbama tas pats, 
ką ir jo “lapelyje“, bet jau da
bar p. P. Gaučys kalba atsto
vybės vardu. Vadinasi, atstovy
bę atstovauja kunigai su p. 
Gunčiu. Išeina taip, kad ją be- 
atstovaudami taip susipainiojo, 
jog nebepastebi, kad meluoja 
ir ką pasako viename savo 
“švyturio“ numeryje, tą už- 
ginčina kitame.“

Reikalinga statistika
‘ * t (

Jeigu nueisime į Japonijos 
konsulatą, ten momentaliai 
gausime, žinias, kiek yra Japo
nijos piliečių Argentinoje, kiek 
žemės jie čia valdo, kiek ir ko
kiose industrijos šakose dirba, 
kiek turi savo autuš-taksimėt- 
rus, kiek dažyklų, valyklų, 
skalbyklų ir t. t. Niekas ne
turėtų užsigauti, jeigu mes 
atvirai pasakysime, / kad apie 
Argentinos lietuvius tokių sta-. 
tistikų visiškai negalime gau
ti, nes jų sudarymu niekas ne
pasirūpina. Net nėra tikrų ži
nių kiek viso piliečių gyvena 
Argentinoje. Tik spėjimais, va
duojamas!, kiek lietuvių čia tu
ri savo nuosavus namus, že
mės sklypelius, ar prekybos ir 
pramonės įstaigas. Tokis neor- 
ganizuotumas ir pakrikimas 
neišpasakytai kenkia patiems 
Argentinos lietuviams. Jeigu 
turėtume savo piliečių statisti
kas kultųringų tautų pavyz
džiu, tai ir tokie judošiški “RA
KO“ agentų cirkuliarai, apjuo
dinę Argentinos lietuvių var-

dą, lengviau butų galima at
remti, nors jie iš konsulato ir 
klebonijos pastogės pasklido. 
Kultūringai organizuoti žmo
nes lengviau gali atsilaikyti 
prieš visus
mus išeivijoje. Kiekvienas Lie
tuvos pilietis, kuris brangina 
savo tautos žmonių gerą var
dą, privalo smerkti šmeižikus 
ir demoralizuotojus, privalo or- 
ganizuoties ir organizuoti kul
tūringų tautų pavyzdžiu.

Reikalinga mokykla
f

Buenos Aires yra keli lietu
vių kalba laikraščiai, kelios 
draugijos, pora chorų, pora 
vaidintojų būrelių. Reikalinga 
mokykla lietuvių kalbos čia gi- 
musiems lietuvių vaikučiams ir 
ispanų kalbos mokykla norin
tiems joje geriau vietinę kal
bą išmokti musų imigrantams. 
Toje srityje Argentinoje dar 
absoliučiai nieko rimto nepa
daryta, jei neskaityt klerikalų 
spekuliavimo ta idėja. Pada
riusi tokį rimtą kultūrinio dar
bo žygį draugija “Lietuva“ tu
rėdama savo nuosavą salioną, 
laikraštį, vaidintojų būrelį — 
turėtų ir šią spragą užpildyti. 
“Lietuvai“ priklauso rimčiau
sias musų visuomenės elemen
tas, ji tat ir privalo šią spra
gą užpildyti. Įvertinanti to kul
tūrinio darbo reikalingumą Ar
gentinos lietuviai, kad dar ir ‘ 
nepriklausanti “Lietuvos“ or
ganizacijai, turėtų pareikšti 
savo vertingą iniciatyvą. N.

“Ą. L. B.“ Redakcijos prie
rašas: D-ja “Lietuva“ pernai 
buvo įsteigusi lietuvių ir ispa
nų kalbos kursus suaugusiems, 
bet darbas buvo sutrukdytas 
dėl dpųgijęs laikino pairimo 
sąryšy su areštais. Nuolatinės 
mokyklos reikalas, kaip suau
gusiems, taip ir vaikams mūsų 
kolonijoje yra labai opus ir 
rimtas ir butų pageidaujama, 
kad visa lietuvių kolonija, ne
žiūrint pažiūrą skirtumo ir nu
sistatymų, pareikštų savo nuo
monę šiuo svarbįu klausimu.

Krokodilo ašaros
c ' ‘

. Brostvininkų organas - lieja 
krokodilo ašaras. Verkia naįjja- 
gįas dėl nesisekime “kdko,r po
litiką vykinti Argentinoje. Pa
stabose “Geda ir žaizdos” ban
do nukreipt Argentinos lietu
vių visuomenės, o dar labiau 
lietuvių spaudos nuomonę “ki
ton pusėn”.
“kako” agentai, kur yra, anot 
vokiečią “der Hund begraben“. 
Klerikalai žino* kad kunigų ir 
P. GauČio niekšiški cirkuliarai; 
patvirtinti konsulato antspau- 
domis ir išplatinti' iš konsula
to ir klebonijos, sukompromi- 
tav.o gerą Argentinos lietuvių 
vardą. Lietuvos valstybinė įs
taiga oficialei apšaukė visus 
Argentinos lietuvius anarchis
tais, komunistais ir nihilistais. 
Kultūringa šalis savo valdinin
kus už tai atatinkamai sutvar
ko. Paą mus dar tokios padug
nės, kaip “kako“ agentai, 
drumsčia vandenį ir žvejoja.

(Bus daugiau)

Labai gerai žino

PATENTS
Laikas daug relikte 
prie patentų. Neriri- 
kuoldt vilkindami su 
apsaugojimą tavo 
sumanymu. Prisius- 
Mte braižini ar mo* 
OeU dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl ______
NEMOKAMOS kny- KNYGELIS 
5itte <4How to Ob- . _ » 

In aPatent” Ir “Record of la- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
ui InrortnaoUas ką daryti. Susi- 
railnCJlmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa- 
tarnavimas.

DYKAI

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Pate n t Attorney 

43-A Secnrlty Savlngt & Commerctel 
Bank BulMIng

(DtrecŪy acraaa Ųntt irom Patent Ottca) 
Vabhinoton. d. c.
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ŽODŽIAI IR DARBAI

Republikonų laikraščiai kritikuoja gubernatorių 
Rooseveltą už tai, kad jisai savo kalboje pasisakė už 
griežtesnį reguliavimą bankinio ir bendrai finansinio 
biznio. Jie sako, jogei Amerika dabar kaip tik nuo to 
ir kenčia, kad valdžia perdaug kišasi į biznį.

Tai yra juokingas argumentas. Valdžia, girdi, per
daug kišasi į biznį, o tuo tarpu republikonų partija 
didžiuojasi tuo, kad Hooverio iniciatyva tapo įsteigta 
milžiniška Rekonstrukcijos Finansų Korporacija, kuri 
teikia paskolas bankams ir geležinkeliams, kad tapo 
pakelti muitai Amerikos biznio “apsaugojimui” nuo 
užsienių kompeticijos, ir kad bendrai republikoniška 
administracija išgelbėjo šios šalies biznį nuo “galuti
nos katastrofos ir chaoso”.

Tikrumoje republikonai visai nėra priešingi tam, 
kad valdžia kištųsi į biznį. Tik jie reikalauja, kad val
džia bizniui padėtų, bet jie nenori, kad ji jį prižiūrėtų 
ir reguliuotų.

Demokratų kandidatas į prezidentus Rooseveltas 
yra truputį mažiau vienpusiškas, negu republikonai. 
Jisai teisingai sako, kad jeigu valdžiai tenka biznį gel
bėti, kada pastarasis atsiduria bėdoje, tai jos pareiga 
yra taip pat rūpintis iš anksto, kad biznis vengtų to, 
kas jį į bėdą stumia. Bet, antra vertus, tai pas jį kol- 
kas daugiausia tik žodžiai. Gubernatofiaudamas New 
Yorko valstijoje, pats Rooseveltas dar iki šiol nevykdė 
daugumos tų sumanymų, kuriuos jisai dabar siūlo.

MUITAI KVIEČIAMS

Didžioji Britanija sulaužė savo ilgų metų tradici
ją, pasirašydama imperijos konferencijoje, Ottawa 
mieste, sutartį su Kanada ir kitomis dominijomis, kad 
svetimų šalių kviečiams bus uždėta 6 centai muito kiek
vienam bušeliui. Anglija iki šiol neimdavo įvežamų 
muitų nuo duonos arba kitų masinio vartojimo maisto 
produktų.

Dėl mujtų kviečiams Anglijoje ėjo atkakli kova 
per keletą dešimtmečių tarpe liberalų, atstovaujančių 
industrinį kapitalą, ir konservatorių, ■ atstovaujančių 
žemvaldžius lordus. Galų gale tą kovą apie vidurį perei
to šimtmečio laimėjo liberalai, ir muitai kviečiams ta
po panaikinti. Tai buvo bene stambiausia liberalizmo 
pergalė ant senosios anglų aristokratijos 19-ame šimt
metyje. Mat, liberalams rūpėjo, kad butų pigesnė duo
na, nes tuomet darbininkas gali pigiau pragyventi ir 
už mažesnę algą dirbti kapitalistams. Laimėdami tą 
pergalę, jie labai susiaurino pasipelnymo šaltinį Angli
jos dvarininkams ir tuo sudavė skaudų smūgį lordų 
galybei.

Šiandie tačiau Anglijos stambusis kapitalas jau 
yra persimetęs daugumoje į konservatorių pusę. Dva
rų savininkai užsiima prekyba ir pramone, o iš “pa- 
prastų žmonių” kilę pirkliai ir fabrikantai gauna lor
dų titulus, ir tuo budu skirtumas tarp tų dviejų luomų 
yra išnykęs. Anglijos kapitalistams dabar rupi turėti 
atdarą rinką savo pramonės prekėms dominijose ir ko
lonijose, kurios daugiausia yra žemdirbių šalys. Jos 
tai ir privertė Angliją pakeisti savo politiką muitų 
klausimu: už pasižadėjimą pirkti iš Anglijos pramonės 
produktus jos pareikalavo, kad Anglija duotų pirmybę 
jų grūdams, apdėdama muitu grudus šalių, nepriklau
sančių imperijai.

Ši Ottawa konferencijoje pasirašyta sutartis pa
kenks ypatingai Jungtinių Valstijų eksportui. Už kon
servatorių laimėjimą Anglijoje turės žymią dalį kainos 
užmokėti Amerikos farmeriai.

MOKYTOJAS SCOPES KANDIDATUOJA Į 
KONGRESĄ ’

Visi atsimena tą garsią “evoliucijos bylą” Dayton 
mieste, Tenn., apie kurią rašė viso pasaulio laikraščiai. 
Joje buvo kaltinamas, mokytojas John T; Scopes,. kad 
jisai peržengęs valstijos įstatymą, draudžiant j, moki
niams aiškinti žmonių veislės kilmę kitaip, negu kad 
dėstoma Biblijoje. Vyriausias mokytojo Scopes kaltin
tojas buvo pats auksaburnis Bryan’as, demokratų par-

tijos žvaigždė, dabar jau prieš keletą metų miręs (nuo 
persivalgymo).

John T. Scopes šiandie ir vėl pasirodė publikoje. 
Jisai priėmė kandidaturį Socialistų Partijos sąrašu, į 
kongresą iš Kentucky valstijos. Šiuo laiku jisai gyve
na tėvo farmoje, netoli Paducah, Ky.

Reikia manyti, kad Scopes yra drąsus ir tvirtų įsi
tikinimų asmuo, jeigu jisai anąmet nepabijojo viešai 
stoti prieš tamsybės apaštalus ir valdžią. Socialistų 
Partija gali pasididžiuoti, įgijusi tokį kovotoją.

pžvaiga
TEISINA VIRŠININKŲ 

SAUVALIAVIMĄ

Bolševikiško Susivienijimo 
organas “Tiesa” daro paiką 
priekaištą mums, kad mes pri- 
tarią (ji rašo: “užsistoja”—za- 
stupajutsia) policijos šaukimui 
j LDS. 120 kp. mitingą St. 
Louis’e. pavaišinusi mus už tai 
įvairiais “leniniškais” epitetais, 
“T.” sako:

“LDS 120 kuopos valdybos 
nariai, renegatų suklaidinti, 
prieš komunistus ir jų sim- 
patikus griebėsi fašistinių 

• kovos būdų: pasišaukę poli
ciją ir, kaip fašistiniai gai
valai S LA. seime Chicago j, 
reikalavo, kad policija areš
tuotų komunistus. Jie skun
dė policijai kovinguosius (ką 
tai* reiškia? -- “N.” Red.) 
darbininkus, kaipo ‘Maskvos’ 
agentus, kaipo ‘raudonuo
sius’.

“Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas yra darbininkiš
ka organizacija ir joje ne
gali būti (ir nebus) toleruo
jami tokie priešdarbininkiš- 
ki, tiesiog fašistiniai pasiel
gimai, kaip LDS 120 kuopos 
valdybos.”
Tai už tai LDS centras kuo

pos valdybą atstatė ir liepė 
kuopos nariams rinkti kitą 
valdybą.

Bet tos frazės apie “darbi- 
ninkiškumą”, apie “fašistus”,
“renegatus” ir “kovinguosius 
darbininkus” nieko neįrodo,
Norint pateisinti viršininkų el
gesį, reikia paduoti faktus,
kuriais jie vadovavosi, bausda
mi visą kuopos valdybą.

Pirmiausia, turi būt nustaty
ta, kokiose aplinkybėse buvo 
šaukiama policija į 120 kp. su
sirinkimą, jeigu ji, iš tiesų, bu
vo šaukiama. Juk nė akliau
sias bimbininkas nepripažins, 
kad šauktis policijos pagelbos 
visuomet yra nusidėjimas. ,

Antra, turi būt nurodyta, 
kaip elgėsi tie, kurie kuopos 
valdybą apskundė dėl policijos 
šaukimo. Gal jie pasielgė dar 
blogiau, negu valdyba? Pavyz
džiui, sąmoningai trukdyti su
sirinkimo eigą, darąnt triukš
mą, keliant muštynes ir t. t., 
butų aršesnis pasielgimas, ne
gu policijos šaukimas.

Trečia, reikėtų aiškiai nu
statyti, kas tą policiją šaukė. 
Kuopos mitingo aprašymuose, 
kurie tilpo komunistų spaudo
je, buvo minėta, kad policiją 
šaukė pirmininkas, o apie ki
tus valdybos narius nebuvo 
nieko sakyta. Dabar gi oficia- 
lis LDS organas jau mini “val
dybos nariuą”. Vienuose laik
raščiuose buvo rašyta, kad į 
mitingą atvyko 50 policįstų, 
kituose — kad 20. Rėiškią, nė
ra išaiškinti nė pafrrhs&ausi 
faktai, kuriuosė drganižacijbs 
cėritras . įžiūrėjo' nusidėjimą 
prieš “darbiniu kišamą”; O 
betgi centras padalė nuo
sprendį! • . ' /. :;

Nuosprendis be ištyrimo ir 
teismo! Ar tai nėra gryniau
sios rųšięs sauvaliavimas ? • /

Tas pats “kiįyingąs” vyru
kas, kuris dabar redaguoja 
LDS. ofgaųą> kitąsyk -kartu su 
savo vienminčiais baisiai smar
kiai • protestuodavo, • kuomet 
SLA. Pild/ Taryba kurį nors 
jų nubausdavo, neatiįkųKįytam 
tikros teisimą: procedūros/ 
ne kartą jie nętpaą ad
vokatą ir grasino kreiptis į

valdišką teismą, jeigu toki nu
baudimai nebus atšaukti. Ta
čiau savo “darbininkiškam” Su
sivienijime jie kaip tik daro 
tai, prieš ką pirmiaus keldavo 
protestus.

Ir tai dar tik pradžia LDS 
gyvavimo. Į ką jo viršininką 
sauvaliavimas išsivystys, kuo
met jie savo urėduose bus iš
sėdėję po keletą arba kelioliką 
metų ?

KAPITALIZMAS IR GEROVE

Socialistų kandidatas į Jung
tinių Valstijų prezidentus savo 
pastabose dienos klausimais ra
šo:

“Tebūnie tatai aišku. Ka
pitalistinėje tvarkoje biznio 
pagerėjimas negali pasiekti 
tokį laipsnį, kuris reikštų 
tikrą gerovę. Geriausiame at
sitikime gali ateiti geresni 
laikai, kurie reikš tiktai 
naują ratą, biznio gyvenime 
ir bus įrodymas, kad kapita
lizmo sistema dar nėra vi
siškai mirusi. Mes niekuo
met nė nesakėme, kad ji jau 
negyva.

■Pagerėjimą nefšvengiamai 
seks nauja ir dar aršesnė 
depresija. Nieko tikrai kon
struktyviu dar nėra atlikta 
skolų klausimu, mokesnių 
srityje arba bendro eikvoji
mo ir chaoso pašalinimo rei
kalu (Privatinio Pelno kara
lystėje. Kapitalizmas dau
ginus nebegali atlikti nieko 
įžymaus. Tiesa, fašistiškoje 
formoje jisai gal gali pasiek
ti tam t tikrą stabilizacijas 
(nusistovėjimo) laipsnį mil
žiniška laisvės1 kaina. Bėt 
tai tiktai atidūs katastrofą ir 
gal ją paaštrins.” 
Su šitais Thomaso išvadžio

jimais negalima nesutikti,. Vis 
didesnis skaičius žmonių šian
die pripažįsta, kad kapitalizmo 
sistemoje biznio depresijos yra 
taip pat neišvengiamos, kaip ir 
gerovės tarpai. Po gerovės atei
na depresija, o po depresijos 
vėl' ateina keletas metų gero
vės. Tuo budu biznis eina lyg 
ratu: priekyn ir atgal, priekyn 
ir atgal.

Taigi daugių daugiausia, ko 
galima tikėtis dabar, tai su- 
gryžimo tokių “gerovės” laikų, 
kaip kad buvo tarpę 1924 ir 
19Ž0 metų, ~ nors tokios “pro- 
spęrity” tikrumoje šiandie be
veik niekas nesitiki. O kas po 
to? Po to bus vėL depresija,— 
jeigu tebegyvuos kapitalizmo 
tvaVka. Palikti kapitalizmą ir 
turėti nuolatinę gerovę negali-: 
ma. Bet kas tuomet daryti? 
Reikia jungti į daiktą jėgas 
tų, kuriuos kapitalizmas spau
džia, ir kovoti už išplėtimą vi
suomeniško elemento ekono
miniam ir politiniam gyveni-

Ray A. Graham, Graham- 
Paige Motor kompanijos sek- 
retorius-iždininkas, kuris rug
pjūčio 13 d. nusiskandino Ka
nadoj. Saužudystes priežastis 
buvusi pakrikusi sveikata. Gra
bam buvo 45 metų amžiaus.

• ‘-n:-/
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Musų taip save vadinantieji 
geri tėvynainiai yra kaip tas 
Čigonas, kuris šuniui paduo
da kaulą, o pats lašinius va
gia. Jie mds nori užbovyti su 
broliškumu, vienybe, o patys 
spiauja ant šio visko ir visuo
met nešioja sugniaužtą kumš
tį, kad progai pasitaikius ga
lėtų užvažiuoti savo “broliui” 
per niarmuzą. Bet turėtų jie 
neužmiršti, kad žaisti tokio
mis priemonėmis dvidešimtam 
šimtmetyje yra pavojinga.

me.

PAŠINAS.
. ■ - .... ■

P-haš Strumskis, iriatyt, hb- 
rėlų išknisti “Tėvyhės” re
daktorių iš SLA. ribų. Gaila, 
kad “T.” redaktorius negali 
pasakyti ką jis niiaho; H- jei
gu, galėtų, jai p-ui Sthimskiui 
ir jdm panašiems pamoksli
ninkams pasakytų: “vyrii- 
ČŪU jys žinote) kėd jus šave 
apgaudinėjate; o jeigu neži
note, taijjsitėmykite, kad tik 
šu šmugelio pagalba tokie po
nai patekbie. į visokias komi- 
sijas... it žinokite, kad ne kon- 

komisijos konteoliųųja 
Sn^vtenijibiįį; Į)et patys na- 
riai. Tad nebandykite įsivaiz
duoti, kad jie yra žiopliai.”

BRAM STOKER

GRAFAS
• .< .• ’i : L

A. Kaioada

DRAKULA
''t’uiiv’on Doubiedar. Doran Co.

Mes paprasti piliečiai visuo
met žiūrime į savo profesio
nalus kaipo į vadus, ir kiek
vienas jų kultūrinis Valstybin
gumo darbas anksčiaus ar vė
liaus bus įvertintas. Bet, deja, 
tokių profesionalų turime ne
daug. Nekurie jų stengiasi iš
naudoti , tik periodinius mo
mentus savo ypatos naudai. 
Bet jeigu jie nesusipras patys 
pažiūrėti j veidrodį, manau, 
susilhitkš veltui' to patarnavi
mo...

panašus anai gazietai. Kol 
dar randasi didelis bu- 

buriučių, kurie tas gazie- 
skaito, bet taradaikiškas

. ”°“Apie dvidešhnts metų atgal 
Mabanojaps “Saulę” buvo po
puliari gazieta, nes prieš tai 
atvažiavę, lietuviai į šią šalį 
daugumoj nebuvo skaitę jo
kių laikraščių. Bet dabar tie 
patys skaitytojai prisimena ją 
tik juokuose. Nors dabarti
niai laikraščiai yra pagerinti 
kalboje ir rašyboje, bet dau- 
gumoję turinys pasilieka la
bai 
kas 
rys 
tas
gyvavimas visiems yra apru- 
bežiuotas...

—-p—
Mums nenuostabii, kad dar 

randasi daug tokių musų tau
tiečių, kurie* neatskiria laik
raščio nuo gazietos, bet nuo
stabu, kad randasi tokių re
daktorių, kurįe žaidžia-išnau- 
doja savo skaitytojus nežinyė- 
tė. O gal dėl to yrą mokyk
los, kad išmokti daugiau už 
kitus h’ paskui galima butų 
išnaudoti? Bet išnaudojimo 
darbas htinntiijihib Šaukią;; 
neužmirškite, jog ir jus tai 
laukia. —Sl-s.

“NAUJOJI BANGA” j

lizdus.”
Van Hel-

pasakyti, 
Hclsingc,

sutikčiau ten

Man gera žiūrėti

Jeigu prieitų prie to, kad vie
nas iš musų tarpo turėtų ten 
pasilikti, būti Grafo talkinin
ku, aš, ne jus 
eiti”.

“Daryk, kaip geriausiai”, 
tarė Jonatanas sunkiai suvai
tojęs ir šiurpo nupurtytas, 
“mes esame Dievo rankose!”

Vėliau
kaip visi jie drąsus vyrai ruo
šiasi prie darbo. Kaip mote
rys gali nemylėti vyrų, kurie 
yra taip nuoširdus, drąsus ir 
pasiryžę! ir prie tos progos 
pradėjau suprasti, kaip ga
lingi yra pinigai! Ką auksinis 
žibutis gali padaryti, kuomet 
jis yra tinkamai ir vietoje pa
naudotas; ir ką pinigas gali 
padaryti, kuomet jis yra pa
vartotas nelemtam tikslui. Aš 
esu labai dėkinga, kad lordas 
Godalmingas yra labai turtin
gas, ir kad jis kartu su Kvin
tų Morris, kuris irgi turi ne
mažai pinigų, sutinka juos 
taip leisti mano reikalui. Nes, 
jeigu jie nebūtų sutikę tai pa
daryti, musų maža ekspedici-

" (Tąsa) /
“Pakol senas vilkas yra pri

rištas prie savo dėžės ir plau
kia vandeniu, iš kurio jis ne
gali pasprukti į krantą ir 
kur jis nedrįsta pakelti savo 
dęžės viršų, kad jį gabeną 
slovakai, baimes pagauti, jo 
nepražudytų, — mes vyksime 
tuo pačiu keliu, kuriuo vyko 
Jonatanas, — iš Bistrico per 
Borgo slėnį ir surasime Gra
fo Drakulos pilį, čia ponios 
Minos hipnotiška jėga tik
riausiai galės vėl ateiti mums 
talkon ir mes be sunkumo 
pajėgsime surasti kelią — da
bar visai svetimą ir paslaptin
gą. Ji vėl galės panaudoti tą 
savo jėgą po pirmo saulėlai- 
džio, kuomet busime kiek ar
čiau tų baisių musų priešo 
rūmų. Yra labai daug kas pa
daryti, reikia uždaryti Grafo 
talkininkų prieglaudas, reikia 
sunaikinti visus jų 
Jonatahas staigiai 
singą pertraukė:

“Ar jiįs norite 
profesoriau Van
kad jus vėžšite Mjną į pačius 
priešo nasrus, į jo mirties 
spąstus, padėjime kuriame 
Mipa dabar yra, nukankinta, 
užkrėsta nelabojo sutvėrimo 
krauju? Už jokius pinigus! 
Nei už dangų ar pragarą!” 
Valandėlei pritruko kvapo, 
bet atsigriebęs, tęsė toliau:

“Ar jus, profesoriau, turite 
supratimo į ką ta vieta pana
ši, kas jbje yra? Ar jus matė
te tą baisų pragariško šlykš
tumo urvą? kur hiėnulio švie
sa kibždėte kibžda šmėkliš
kais sutvėrimais, kur kiekvie
na dulkelė, virpanti ore yra 
tų siaučiančių Šmėklų gemalė- 
lis? Ar jus jautėte Grafo lu
pas liečiančias jūsų gerklę?” 
čia Jonatanas atsikreipė į ma
ne, ir vos jo akys nupuolė 
,ant mano žėrinčios kaktos, 
jis agoniškai ištiesė rankas į 
dangų ir sušuko: “Dieve, ką 
mes padarėme užsitarnauti 
tokią kančių naštą, visus tuos 
skausmus?” Vos užbaigęs pas
kutinius žodžius, sugniužo 
bejėgis ant sofos. Bet kuomet 
profesorius prabilo, jo bal
sas, skambus, ramus, lyg ir 
virpąs Ore, nuramino mus vi
sus :

“Klausyk, mano drauge, aš 
einu į pilį vien todėl, kad aš 
noriu ponią Miltą išgelbėti iš 
tos prakeikimo vietos. Neduok 
Dieve, jeigu aš užsimiršęs nu- 
vežčiau ją į pražūtį. Yra daug 
darbo, baisaus darbo — kurį 
turime padaryti; Bet jos akys> 
to nematys, Mes vyrai, visi, 
išskyrus Jonataną jau žinome 
kas reikia padaryti, pirm ne
gu Grafo prakeikimo vieta 
gali būti saugi, vali. Atsimin
kite, kad mes iėSaiUe labai pa- 
vojingaine padėjime. Jeigu 
Grafas ištruks iš musų rankų 
šiiio karlU, — ir jis yra gud
rus, lankstus ir klastingas — 
jis gali nutartL pramiegoti 
šiminietį, ir tuomet, po ilgų 
metų, musų /brangioji”, 
paėmė mano ranką, *

gerai 
valan-

Dar

ti taip greitai ir taip 
Viskuo aprūpinta. Už 
dos laiko pradedame, 
nepraėjo nei trys valandos nuo
to laiko, kad susitarėme ką 
kiekvienas' darys; o dabar 
lordas Godalmingas ir Joną- 
tanas turi gražų, greitą gar- 

pradėti 
Dr. Sevar-

turi šešius 
priruoštus 

Mes turime 
reikine-

laivį, prisiruošusį 
kiekviena minutę, 
das ir Kvintas 
puikius, gerai 
kelionei arklius,
žemėlapius, ir visus 
uis, kurias pajėgėme čia gau
ti. Šiąnakt 11:40, profesorius 
ir aš išvažiuosime traukiniu į 
Veresti, kur galėsime gauti di
ližaną, vykstantį į Borgo slė
nį. Esame aprūpinti didoka 
suma pinigų, nes pakelyje 
reikės nusipirkti 
arkliai,
patys vihni, 
žmogaus, kuriam butų galima 
tuo reikalu pilnai pasitikėti. 
Profesorius žino gana daug 
kalbų, lodei reikalui atėjus ga
lėsime susikalbėti su vieti
niais žmonėmis, 
apsiginklavę.
riu revolverį su 
džiu; Jonatanas
dėti apie mano važiavimą, jei
gu nesu pilnai apsiginklavusi, 
kaip ir visi.
turėti

Turėsime 
nes

karietą ir 
važiuoti 

neturime

Esame gerai 
Netgi aš tu- 
didoku vamz- 
nenorėjo gir-

Dėja, aš negaliu 
prie savęs vieno ginklo, 
visi kiti turi; ženklas 
kaktoje man to nelei- 
Dr. Van Hclsingas mė-

mano 
džia. 
gina mane nuraminti, tvirtin
damas, kad man pavojaus nė
ra, nors apielinkėse bastoti di
delės gaujos vilkų; kas 
landą oras eina vėsyn, ir 
tais užeina grąsinančios, 
vojingos sniego audros.

(Bus daugiau)

va-
kar-
pa-

čia
. . Pas « 

apeitų,, jam tarnautų, butų jo 
draugė, pavirsti) į panašų su- 
tvėrįmąr kaip tos kitos mote
riškės, kurias jus, Jonatanai, 
matėte pilyje.. Jus jau pasa
kojote mums apie jų raudo
nas ąistrihgias lupas; jus gir
dėjote jų šlykštų , klegėjimą, 
kųtoihet job pagriebė Grafo 
pamestą niaišą sli verkšleiian- 
ėfii kūdikiu. . Jus drebate; ir 
įjUrju, pyljpaŽiątt k0d he be 
priežasties; Dovanok, kad aš 

W balsius at
siminimus, bfet tai reikalinga.

it 7 atėjo. Galima gauti keto, ai, lakai galimas dalk- 
Naujienose. Kaina 45c. 'tas- rizikuoju

vių leltĮžiam’ae ialfcraštis 
Galima' gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai
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Naujienose. Kaina 45 c. savo gyvybę?

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

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

LIETUVON
SiBrfįaiĮt Pudgni Pal
tą ir Telegrama. Pattr- 
na u jaute Greitai. Pigiai 
ir Bangiai.

Parduodame Laivakorte* 
ant Linijų.

Naujienos
1739 SOUTH RALSTED sf. 

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

8 valandai, Šventadieniai* nuo 
9 iki 1 valandai.
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Banditai šienauja

Grabeliai
Graboriai

metu

1439

Advokatai

Paskendo

Telefonas Yards 1138

r

ettc 4146

Mk 9723

Rado

vo išdurtos skylės

GARSINKITĖS
‘NAUJIENOSE

i *9 !»■ 

ežiurint

kūdiki bakse če 
verikams

LISTERINE 
tooth pašte

88 metu 
avė., pa-

60 my- 
tapo už- 
a u tom o 
lokomo- 
Nelaimė

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

9 iki 11 valandai ryto 
vakaro

Nudūrė jauną vyrą, at 
rodo, lietuvį

Bainų byla baigiama 
nagrinėti

A u lo mobiliu nelaimėj 
žuvo du

Gengsteris užtikta prie 
ligoninės

Matt Clemenc, 50 metų, ap: 
pylė gazolinu savo drabužius 
pritaikė vielos kilpą prie kak 
lo ir padegęs drabužius pas.

korė. Saužudystę jis papiki 
forest preservuose praėjusi sek 
madieni prie Lyons, III.

VALANDOS: 
nuo 
nuo 6 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo -ofise patinusias.- išsiputosiu

_ ._______ c___ nuo 7 iii
Nedfliomif’nuo lO ikl 12.

T«L Boulevard 1401

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer 4wnu<

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

iki 12 dienų. " r’
Telephonai dienų ir naktį Virginia .0036

Vakarais: Utarn. ir Ketv. 
4145 Archer Avė. Tai.

1116
Fox

Albcrt

4600 S. WooJ St. — Ketvei
‘ Tel. Tirfayette 0393 

10,0 N- LąSftMe SL — pagal aptarti

Dr. Sezaną A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimų.
Ofiso Tel. Lafayette 7)37 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Unijos ruošiasi darbo 
dienos parodai

Užsidegė savo drabu 
žius ir pasikorė

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis if nedėliotais pagal sutartį. 
Residenciįa 6628 Sd. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

ADVOKATAS 
s St., Room 164,2 

nU Randolph 6727* > 
„ 1 !W. 22nd St. nuo 6-!
Teiepbonė Roosevelt 9090

Td. Republic 5601

JOSEPH J. GKISB

Tel. BoufevaM' 2800

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

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

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Re*. 6600 South Artetian Aveniu 
i4 ' Phone Prospect ’6659 u ‘ 

Ofiso Tel. Canal' 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Edward Nockels, Chicagos 
Darbo Federacijos sekretorius, 
pranešė, kad ruošiamasi iškil
mingai apvaikščioti darbo die
ną. Jisai ragino unijų atstovus 
pasidarbuoti, kad sutraukti ne 
mažiau, kaip 100,000 žmonių 
parodai. Parodą Chicagos Dar
bo Federacija rengia rugsėjo

Banditai padarė holdapą Mi- 
chael Beese ligoninėje, prie 29 
gatvės ir Ellis avė. Pasisiuvi’ 
$2,000.

Tie patys banditai pasipelnė 
iš Gordon Baking .kompanijos 
$2,300. Jie dar atėmė iš B? 
verly Currency Exchange kom
panijos, 1717 West 95 st., $1,000

Muš tynė 
Charles Valentą 
vis, gyvenęs 
Island avenue 
cha ei Bozluicl 
nąs 2011 So. 
kis pasitaikęs 
vose: Buzluicl 
tai ir keliems 
eiti šalin 
to7 kilusios muštynes, 
Valentą 
tuotas.

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

Tel Kenwood* 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nno 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

eavitt J5t.
_ r Jonas Canal 2552 

Valandos Varyto iti 8 Vikaro. 
Serędoj ir Pėtnyčioj nuo 9

—6 iki 9 raL 
Lafayette 7337 

r | 7

JOHN B. BORĘĘN 
(John Bagdžiunaa Borden)

Tek,
Vakarais ?et •vnOt
Namie 8-9 ryte

s tiri o 1 šįkohiš prįl ink a prie 
kitų valgių 1 Mėsos, '- ž u■■ 
vieš, id.aiiŠinii 
Ir jis sveikas 
virsĮkinasĮf — 
tyras pats piendsl

pabandyki t jį šiandie 
—dėl kepinio ir sendyi- 
čių. Jtisų grcserniiikas 
turi jį puses svaro pake

liuose.

Esc h nėr, 28 m., 
blvd., paskendo 
) draugas 

tapo išgelbėta 
iš vandens jau bi 

bet jį pavyko atgai

A. M0NTVID, M. D.
West ,Town State Bank Bldg. 

2400 "IV. Madieon St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tef. West 2860 
onaa

Boulevard 4139
4-

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti eųži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui eky-

Labal Švelnus .. . «4'-—- ’ « »• 
nūn mUinys parlnktinio alie
jaus. Švelnaus uksuso. rinkti
niu kaiuSinii), retų prieskoni u. 
SumaiAytaa mažomU kr.i/t u 
mis dėl irercsnio skoniu.

Pristatomas fiVIKŽblS rh>mt 
Dlnkams kas kilio* dienos 

Pabandykit J) i t

Alex 
Oakdal 
ežere. 
Tlionijison 
ištraukta 
sąmonės, S- 7

vinti.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th Si.

(Cor. of 35tįh B Halsted Ste) 
Ofiso valandos nno 1-3. nno 6:30-8:30

Nedėldicniau pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th B Halsted .Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldkniaia pagal sutartį

Sam De Stefano, narys p, 
skilbusios “42” gengės, užtiki 
prie Mother Gabriui ligoninė; 
Jį čia paliko du jo draugai, k t 
rie pirm apleisiant vietą 
skambino ligoninės durų 
pelj. De Stefano buvo sunkiai 
pašautas.

John Stock, pristatytojus pie
no AJcxian Bros, ligoninei, neš
damas pieną į ligoninę paste
bėjo bajesą čeverykams ant li
goninės laiptų. Atidaręs baksą, 
jis pamatė, kad jame buvo 
jaunas vos keleto valandų am
žiaus kūdikis, sveriąs apie pus
penkto svaro. Bakse, tur būt

S. M. SKUBĄS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St. 
Tel. Roosevelt 7532

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFB

6109
AĮbany Ay.

Phone 
Hem$k'

CHAS. A, PJEPPER
' LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST. ’ Room 1205 
r Tel? Cėritral 6166

VAKARAIS: 3117 S. Union Ąvt.
Tel. Victory 2213 “ ’ 

Arba f 1800 W. 47th St. Laf. M90
Pagal sutarimų ’ *'

I >u asmenys tapo užmušti, 
o kiti trys sunkiai sužeisti, 
kai automobilis, kuriuo jie va
žiavo, kirto i tavorinį traukini 
prie Lincoln vieškelio, į vaka
rus nuo Dyer, Ind.

Užmuštieji yra \Villiam La- 
zor, 40 metu, 3530 Guthrie st., 
Indiana Ilarbor, ir jo žmona 
Annabella, 29 metų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

1 OFISAS ’ 
4729 South Ashland Ava., 2 luboa 

CHICAGO, ILL.
SPPCIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte,- niuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų. 

Phone Midway 2880

Valiftdosi
4 . —-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

PatyrimasS® Komplikuotuose WiUiam C. MitcĮie
LIETUVIS ADVOKATAI

i ? ryto JŲ P Nedfllonis pagit ’

Ed\vard Zintak 
3663 So. Paulina s t 
dentas, tapo užmuštas automo
bilio nelaimėj. Jo draugas, adv. 
Lawrencc Coms, sunkiai su
žeistas. Combs gyvena adresu 
7151 Normai avė. Zintak va
žiavo greitai automobiliu p.n1 
kryžkelę ir susidūrė su kita 
mašina. Nelaimė atsitiko pr’c 
South Parkway ir 87 gatvės.

šalčiai krutinėjo kr gerklSjn gali 
paKidarytl rimtus. Pąlengvlnkit 
juos i 5 minutes su “Musterole’’, 
— '•eoiintcr-irritanl" I Uždedamas 
kartu j valandą, jis turi sutelkti 
nagelbij. N Ulonų .vartojamas per 
20 motų. Rekomenduojamas dak
tarų iir slaugių. ' <f.

Miesto Ofisas darbingi
Room 905 Tel. Dearbort

Valandos: 9 ryto iki 4 po p

: S-t: .M

tapo nudurtas 
i, atrodo, lietu- 

adresu 1858 Blue 
y Areštuotas Mi- 
k, 45 metų, gyve- 

I.oomis st. Įvy- 
šitokiosė apysto

pai i epęs Valen- 
jo draugams nu- 

nuo jo namų. Deliui 
kuriose 

žuvo. Bozluick areš-

DR. A. L. YUSKA
kampas 67tfa jf Arteslan Avė. 

Tekfonae GtovebiU 15,95 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-^ 
ir 7-9 po fjietų, įereęlomi po pietų) i|t

Graborius ir 
Balzainuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems* reika 

lama. Kaina prieinama
,‘a u ji A.r!r-t *<’ ■ •.su

3?Į? Asto
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki '9 vakaro. 
■ nedėliomu pagal sutarti.

4847 yVest l^th Strtdt, 
-CICERO, ILL.

X-Ray.;..Phone Cicero 1260

yictor Bagdonas 
Pcrkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, facmas ir kitus miestus. 
Darbų garantuojant.

3139 So. Halsted St.
• Tel. Calaniet 339'8

E. B. Parkington, 
8112 So. Vincennes 
sak liudininkų važiavęs 
lių valandoj greitumu, 
muštas vietoj, kai jo 
bilis kirto į 'traukinio 
tyvą Evergreen Parke, 
atsitiko naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį, arba, tiksliau pasa
kius, anksti pirmadienio rytą.

Auto nelaimė užmuštas 
studentas

J, R BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

^GRABORJUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau* 
ju “geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

mu priklausau prie gta- 
/O ■'' kų išdirbystes

< OFISAS:
668 W. 18th Street
* TeJ. Canal 6174
• "' .SKYRIUS:
323.8 s. Halsted St.
’ Tel. Victory 4088

Funeral
‘ j

Direktorius
Patarnauju žmonėms 
simpatiškai, draugiš
kai- ir pigiai. Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

25ft6 W. 63 St.,
Tel. Republic 3 100 

CHICAGO. ILL.

J. P. WAITCHĘS 
ADVOKATAS

52 E. 107th St. — prie Michigan I

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KA®
4631 South Ashland Antnoų 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piei 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rrt. Telephone Plaza 3200

Skdbffiafli Naujienose 
nauda dėlto, 

kad pačios Isajjjtejąoe

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

-GYDLTo?Jts IR 
2420 Marąutitta Road

Valandos:- 9—12, 7—9» Antradieni it 
Ketvirtadienį vakaraia pagal mitarimų.

Phone Bpulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

[Acme-P. B A. Photo] 

Chicago. — Edith Rockefeller McCormick, multimilionierio 
Rockefejlero duktė, kuri sunkiai serga.

. if saves
war. reikalo moąfltl BOo ar 
rtaugiau, kad
kūtelę.. ŽAetenne Tvoto Pašte, 
didelis tūbas ■ par.ldaoda ui 
2Ao. Ji *valo ir apnauco daa- 
Fls. Be to galite; sutaupiau

• tS. ui kuriuo, raute au.lptrk- 
U plriUnaltee 1 ari Jutų.

-Ž kS

■' .y?-

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atiišaukti, o Lusu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rooseveįt 2,515 arba 2^16.

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III.
T51. ,Cicero 5.??7

EI ll*>E8l£iC hUMuirvK
JŪSŲ GRABORIUS

-t <1,, *-■/ ■- ■

Didysis Ofisas
* ‘ 1 ' * J ‘ > 

4605-07 South Hermitage Avenue
yisi Telefonais TtARDS 1741 ir 1742

Bankininkas prapuolė
VVilliam A. Ernsting, 42 m., 

First Bank cf Bensenville vice-
I ' . ./i ■* ' -' ? i

prezidentas, atvyko Chicagon 
ir čia dingo. Jo šeimyna bijo, 
kad jis arba banditų' tapo pa
vogtas, arba nužudytas.’

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marųuette Rd. arti Westetn Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis • ir Pitnyčio i» 

1821 So. HaUterf Street
■■■■■ .................... .......... ... ....... ... ........................................ ... ...

K. GUGIS
^adVokat^s r 

miesto ofisas
f. Dearborn St.» Room Įjp 
Teltfbnls Central '4411

GRĄBORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš J musų jstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiąusį pasirinkimą gjrabų Ir kitų reikmenų ir w 
tarnaviųiąjums visai pieko nereikėsm.okėti, 
j tai, ar jus ką ph'ksi.te, ąr jpę.

E,UDEIKIS yra vienatinis lietuvių gijaborius, kuris 
telkia ambulance pątarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju? Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ j^irm negu kreipsitės kur

DR. M. T. STRIKOCIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso’ Valandos nnrt £ Anb 0 Ud
8 vai- vak. Ned&iortil. pagal“ sutarti* 

Ofiso Tel : Bonlevatd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

1 M Akiu Gydytojai
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMĖNTHĄL 
’• OPTOMŠTRIŠT

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ąshland Ava, 

\ ’ Tei; Boulevard 6487

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 
p: >. t p > ■'/. \ ‘ . ęr '.•?

1646 ,W- 46th St.

Telefonai * •

Boulevard 5203 i.-
. .. -

Boulevard 8413 •
‘ ',l- ; : ''

1327 So. 49th .CtJį^J^^Ejj

Telefonas

Cicero 3724

Byla iškelta seniui John Bal
nui, viršilai 12 užsidariusiu 
bankų, jo dviems sunams ii 
žentui adv. Fishėriui, eina prie 
galo. Liudininkų klausinėji
mas pasibaigė, dabar dar advo
katai sakys kalbas. Byla te
sėsi ilgai. Pirmadieni, rugpjū
čio 22 d., ji jau ėjo 49 dieną.

VVell, ne tik tūkstančiai de
pozitinių' ir kitokių kreditorėj 
nukentėjo dėl Baino bankų už 
sidarymo, bet dar taksų mokė
tojai turėjo prisidėti, nes t > 
kios bylos vedimas juk nema
žai kaštuoja. Ir nepriseis ste
bėtis, jei Bailiai palyginti leng 
vai iš keblumų išsisuks. Jų vy
riausias advokatas yra vienas 
stambiausių Chicagos demokra
tų vadų.

Lietuviai Gydytojai 
r. Vincente. Stede

3323 South Halsted Street
• Tel. BouleVlrd ’ 1310 “ 

Valandos: nuo 6 iki 8 vaL'kickyieai 
'5'-‘■’Vakifų, ihkyras ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Jobų Kuchhskas 
Lietuvis Advokatas

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez,: Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. Ą. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų lt Veneriiką ligą
■ Ofisas ' • - * *•

3102 Sq. Halsted St.
kampas 31st Street

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

[vainjs Gydytojai

DR. HERZMAN
— I§ RUSUOS — “

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo staigiu it chronišku ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal’ naujausias 
metodus X-Ray ir kitokius 'tlektrcM 
ptieuisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 18M St., netoli Morgan 8L 

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

Tel. Cafaal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

N0W OFFĘRED AT
REDUCED FRICES

negiect 
Colds

. Aižysi* 
Kitchen-fresh!

KRAFT
Mayonnaise

%25e2%2580%25a2.su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Garfield Parko 
Liet Vyrų ir Moterų 

Pašalpinio Kliubo 
darbuotės

Garfield Parko Lietuvių Pa- 
Šalpinio Kliubo susirinkimas 
vyko birželio 12 dieną. Tame 
susirinkime buvo nutarta su
rengti išvažiavimą 26 birže’ic 
Spaičio Darže, Willow Springs 
111. Į komisiją išvažiavimui 
rengti sutiko įeiti N. Vilimai- 
tis, Jos. Vilimaitis ir Bernotas.

Išvažiavimas įvyko. Tiktai ne 
labai gyvas jis buvo. Pavakarėj 
užėjo trumpas lietus, tai ir iš
siskirstė svečiai gan anksti.

Liepos 10 dieną kliubo susi
rinkimas apsvarstė organizaci
jos reikalus. Priėjo laikas iš
duoti raportą iš išvažiavimo. N 
Vilimaitis ir Bernotas nepribu
vo į susirinkimą. Jos. Vilimai
tis paaiškino, kad pelno liko 9 
doleriai.

Kliubo nariams pasirodė, kad 
mažas pelnas. Taigi nutarė an
trą išvažiavimą surengti rug
piučio 7 dieną tam pačiam dar
že. Į komisiją išrinko kliubo 
pirmininką Medelinską, Jos. Vi- 
limaitj ir P. Medelinską. T?, 
komisija surengė išvažiavimą, 
pasamdė už 12 dolerių orkestrą, 
ir orkestrą taip grojo, kad pub
likai patiko ir ji linksminosi iki 
vėlyvo vakaro.

Rugpiučio 14 d. vėl įvyko 
kliubo susirinkimas. Pirminin
kas G. Medelinskas atidarė šit 
sirinkimą. P-nia Medelinskienė, 
raštininkė, perskaitė protokolą, 
kuris buvo priimtas vienu bal
su. Prieita svarstymas klausi
mo, kuris liečia ligonius. Pasi
rodė, kad sirgo vienas kliubo 
narys. Pats jis buvo susirin
kime ir paaiškino apie savo Ii 
gą.

Ligonių lankytojas Karoblis, 
negalėdamas būti susirinkime, 
prisiuntė raštelį apie aplankymą 
ligonio.

Išduota raportas iš parengi 
mo išvažiavimo rugpiučio 7 d. 
G. Medelinskas pranešė, kad

padengus išvažiavimo kaštus 
kliubui liko 30 dolerių pelno.

Nariai davė įnešimą surengti 
žiemos laiku balių. Apsvarsčius, 
įnešimą, nutarta balius rengti. 
Išrinko komisiją šiam sumany 
mui įvykinti. Komisijon įėjo 
Karoblis, Manikas ir N. Vii. 
talaitis.

Kada ir kur balius įvyks, bus 
pranešta vėliau.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėnesio 11 die
ną 1 vai. popiet Lawler Ha‘1, 
3929 West Madison st.

Apsvarsčius šiuos reikalus, 
mitingas užsidarė. Po susiri i- 
kimo atsitiko gan keistas da
lykas. Nariai jau rengėsi ei'i 
namo. Ir štai pasirodo džia- 
nitorių unijos biznio agentas. 
Jisai klausia, kuris iš kliubie- 
čių esąs pirmininkas. Pirminiu 
kas prisistatė.

Biznio agentas paaiškino 
kad jis galėtų uždaryti musų 
kliubą
tucijos. Kliubiečiai parodė kon
stituciją ir pakvietė 
agentą patį įstoti į kliubą, kad 
gauti pašalpos.

Po to biznio agentas pradėjo 
draugiškai kalbėti, čia gal būt 
buvo paleisti tokie pat paska
lai, kaip tie, kurie suardė lie 
tuvių džianitorių kliubą.

—šio Kliubo narys.

Paprašė kliubo ko nsti

biznio [Acme-P. 8 A. Photo]

“Skraidanti šeima” — George Hutchinson, jo žmona ir dvejetą' vaikų stovi prie savo lėktuvo. 
Trumpoj ateityj ta šeima rengiasi skristi per Atlantiką.

NMMMMM

Antradienis, rugp. 23, 1932

Brighton Park
Permainos bizny

Rašo iš Lietuvos

gi mano nusipirkti dvarelį ir 
užbaigti amžių, jeigu, aplinky
bės bus palankios.

“Naujienų” Laivakorčių Sky
rius velija visiems laimingos 
kelionės.

šv. Kryžiaus ligoninėj, jaučia
si gerai. Jauni tėvai labai 
džiaugiasi susilaukę dukrelės.

P-as (Paulius yra plačiai šios 
apielinkės lietuviams pažysta
mas biznierius; jis užlaiko 
hardware ir kitų namų reik
menų sankrovą adresu 2433 
W. 69 St. -rDrg.

Prašo atsišaukti, kas 
mate

Julius Adomaitis ir šeši k.ti 
asmens važiavo automobiliu 
praėjusio sekmadienio vakarą 
keliu, kuris išsisuka pražulniai 
į vakarus nuo 73 gatvės ir 
Western avenue. Jiems beva
žiuojant tuo keliu mašina tru
putį sugedo. Todėl jie išsuko 
kelio pakraštėn ir sustojo pa
taisyti mašiną ties 90 gatve. 
Laikas buvo tarp 8 ir 9 valan
dos vakaro.

Kitas automobilis važiavo pro 
juos ir kirto į jų mašiną. Lie
tuvių laimei jų mašina buvo 
Sunki ir todėl važiavusis pro 
šalį automobilistas jos neišmu
šė toli iš vietos, nors gan skau
džiai važiavusius užgavo.

Tečiau padarė žalos automo
biliui.

Važiavusis pro šalį automo
bilistas nesustojo ir nudumė to- 
lin. Kai kurio iš važiavusiu 
paskui* turėjo progos matyti to

Brighton ‘Music and Jewelry 
krautuvė perėjo į naujo savo- 
ninko rankas.

ši krautuvė randasi adresu 
4216 Archer Avė. Savininkas 
buvo Gurin. Dabar bus savinin
kas J. A. Kass (Kazlauskas), 
gerai žinomas laikrodininkas, 
kuris turi Jewelry krautuvę ad
resu 2049 W. 35th Str. 
tarpu J. A. Kass valdo 
karutuves. Good luck!

—žvalgas.

Tuo
dvi

‘Moonlight’ piknikas

Dėkoju “Naujienoms” už ge- 
rą ir teisingą patarnavimą ir 
patariu visiems savo draugams 
važiuoti “Nauijenų” laivakorčių 
skyriaus pagelba.

Aš važiavau holandų laivu ir 
turėjau labai smagią ir links
mą kelionę. Patarnavimas buvo 
mandagus.

Aš esu pilnai patenkintas 
“Naujienų” patarnavimu, tad ir 
patariu kitiems visuomet kreip
eis į “Naujienas”, reikalui esant.

—Leonas Gintvainis. .

pabėgusio automobilisto maši
nos laisnį.

Taigi, jei kas matė įvykį ir 
pastebėjo norimą surasti lais
nį, prašoma pranešti apie tai p. 
Juliui Adomaičiui adresu 5650 
So. Bishop st., arba į “Naujie
nas”.—Rep.

Radio programa

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
karo iš stoties W. G. E. S., 1360 
kilocycles, pastangomis Peoples 
Furnitūra Co. krautuvių bus 
transliuojama oro bangomis lie 
tuvių dainų ir muzikos progra
ma.

Teko patirti, kad šio vakaro 
programą išpildys pažymėtini 
dainininkai, kaip tai K. Sabo
nis, p-lė A. Aųčiutė, L. Sa- 
bonienč.. A. čiapas, taipgi gar
susis “Peoples Parlor Duetas’’ 
ir kvartetas, ir kiti.

Prie to, kalbės Dr. K. Drau
gelis dantistas, dalyvaus “ča- 
lis Kepurė”. Bus rinktina ir 
graži muzįka, tad bus verta 
kiekvienam pasiklausyti. Todėl 
malonėkite užsistatyti savo ra
dio.—XXX.

Mt. Greenwood
SLA. 178 kuopa Mt. Green 

woode turėjo išvažiavimą Wash 
ington Heights miškely rugpiu
čio 14 d. Tame išvažiavime bu
vo leidžiama davanoms radio.

Pakviestas per “Naujienas” 
asmuo laimėjęs ją atsiimti. Pa
rodė, kad jis, buvo Nikodimas 
Baranauskas, turėjęs bilietą 
No. 36.

Bet p. Baranauskas išvažiuoja 
į Lietuvą apsigyventi ten ant 
visados. Jis laimėtos radio ne
ėmė ir paliko ją SLA. 178 kuo
pai. Ačiū jam ir velijame jam 
laimingos kelionės.

Dabar radio randasi pas kuo
pos pirmininką B. Walantina, 
11116 So. VVhipble st.

Sekantis SLA. 178 kuopos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 4 die
nų. Teks apsvarstyti bėgantys 
kuopos reikalai. Visi nariai bu
kite susirinkime. Kviečia kuo
pos Pirmininkas.

Išvažiavo Lietuvon

Smulkios žinios
Carl Ganns, 42 metų, 3221 

So. Lowe avenue, tapo sužeis
tas ties namais 3440 So. Wal- 
ace st. Nugabentas į St. Paul 
igoninę,

tt.

ir

- turėjo progos

Walter Miškel, 58 metų, 3256 
So. Walace street, sužeistas. Už
gauta galva, ranka ir dešine 
koja. Jį užpuolė gatvėj nežino
mi vyrai.

Rugpiučio 19 d. apleido Chi- 
cagą Walter Lašta su žmona 
Sofia ir sunum Walteriu.

Taipgi išvažiavo Juozapas Se 
lenis, Kazimiera Selenis ir 
nūs Antanas.

Visi išvažiavo į Lietuvą 
sigyventi. Selenis dar tik
ra metų buvo atlankęs Lietu
vą, apsipirko ten ūkį, ir mano 
galutinai apsigyventi. Laita ii-

su-

ap-
P>

MADOS MADOS MADOS

“Mėnesuotas” piknikas, reng
tas Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn rugpiučio 20 d., labai 
gerai pavyko, žmonių pribuvo 
gereka minia. Dambrausko 
farma net skambėjo lietuviš
komis dainomis ir jausmingais 
juokais. Mat, atsirado geras 
skaitlius duetų, kvartetų ir 
musų lietuvių tarpe.

Muzika grojo lietuviškus 
angliškus šokius, tai visi 
seni ir jauni
smagiai pasišokti.

Nakties ankstyboj visi šnai- 
riai žiurėjo į padanges ir gal
vas liūdnai lingavo — mėnu
lio nematyt! Bet štai, po kiek 
laiko, mėnulis pasirodė ir visi 
be išimties pradėjo linksmin
tis;

Apie antrą valandą p. Jaku
bauskas visus sušaukė trauki
mus liudyti. Traukimams, ku
rie buvo atidėti nuo pirmuti
nio Pirmyn pikniko, buvo iš
rinkti ponia Emma Songaila ir 
ponas Adolfas Lupin teisėjais. 
Olga Jakabonytė ištraukė bi
lietus, kurie paskelbė sekan
čius laimėtojus: H. Bernotas, 
6840 Maplewood Avė. — lai
mėjo' padiiškaitę; John Lo- 
renge, 2849 So. Harding Avė.— 
laimėjo auksinį laikrodėlį; B. 
Kūkalis, 1829 W. 47 St. — lai
mėjo brangų išmalevotą pa
veikslą. —Muzra.

Sužeistas William 
gyvenąs adresu 828 
street. Nugabentas į 
ligoninę.

Povlaitis, 
West 34 
St. Paul

Anthony Yushas, 57 metų, 
3143 So. Halsted st., mėgino 
nusižudyti. Uždarė kambario * 
duris ir langus, atsigulė lovoj 
ir paleido gazą. Išgelbėtas.

—žinių rinkėjas. 
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ĮcLASSIFIED ADSr
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mą savininkams, reikale nesusipratimą 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietą. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

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

:S:W:

FT3

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

Marųuette Park t

etuviai

4

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

SOUTH

109 St.
Musų 

gatvių i

Financial 
Finansai-Paskolos

Pp. Paulių šeimyną aplankė 
garnys, atnešdamas gražią, 
sveiką 7*/ž svarų dukrelę. Mo
tina ir dukrelė, kurios randasi

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centą, ir prabų at« 

siųsti man pavyzdi No

Mieros per krutini

2827 — Labai graži baliava suknelė. Galima siūdinti iš margos, lengvos 
Dabar baltas blizgantis at-

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St.. 

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

mieste. Prieinama kaina.
> WALTER NEFFAS, Sav.

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

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBES?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

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

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth0249

SSM

Amerikos

i u /i "t & pcT1'"
NAUJIENAS

*

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

♦

To prašo Lietuvosžmonės r 
laįp pataria Lietuvos bankai

«■»

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
WEST TOWNS BUS LINE. 

Ine.
ir Harlem Avenue, Worth, III. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

VIRŠ

$3,000,000.00
Ilgų metų patyrimas duoda mums galimybes pigiai ir saugiai pasiųsti 
jūsų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant vienai saugiausių
Bankų Lietuvoje, ' " •. .V’.r,
Mes taipgi pasiunČiame pinigus Rusijon, Vokietijon, Lenkijon, Brazili 
jon, Kanadon, Argentinon ir į kitus krantus,

PINIGŲ KURSĄ IR BLANKAS IŠSIŲSIME ANT PAREIKALAVIMO

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

materijos arba iš vienos spalvos šilkinės materijos, 
lasas labai madoj. Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 2,0, taipgi 36, 38 ir 40 
coHų per krutinę. .

Norint feauti vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma* prisiųsti pinigus arba paŠ- 
tž ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Sp. Halsted StM Chicago, III.

(Miestas irvaUt.).

Apgarsinimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




