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Von Papen praneša 
’ Fyancijai apie planą 

armiją reorganizuot 
į ■ r.' ................ I... P ; /

Reichstago vadai ieško būdų iš
vengti ''paleidimo; uždarė so
cialdemokratų partijos orga
ną

Paryžius, rugpA 31. —Frau 
cijos ambasadoriui Berlyne An 
dre F. Ponchet, Vokietijos val
džia įteikė notą, kurioje kalba 
apie Vokietijos reichsvvehro (ar
mijos) perorganizavimo planus. 
Vokietijos karo ministeris gen. 
Kurt Von Schleicher, kalbėda
mas ir straipsniuose, atkartoti- 
įfoi nurodė, kad, kadangi alian- 
tai neišpildė sutartyse padary
tų priežadų sumažinti savo ap
siginklavimo iki Vokietijos ap
siginklavimo laipsnio, Vokietija 
turinti pilną teisę militarę jėgą 
stiprinti.

Berlynas, Vokietija, rugp. 31. 
—Naujo Vokietijos reichstago 
pirmininka's Goering ir trys vi 
cepirmininkai šiandien pradėjo 
tartis ir ieškoti būdų išvengti 
reichstago paleidimo.

Visoms poįitinėms sferoms ži
noma. kad Von Papeno ranko
se yra Ilindenbu’go pasirašy
tas paleidimo dekretas, kuris 
bus panaudotas, tik reichsta
gui atmetus valdžios siūlomą 
ekonofojnį planą, ir tuo pačiu 
laiku, išreiškus Von Papeno ka
binetui nepasitikėjinią.

Goering ir vice-pirmininkai 
planuoja 4 atidėtį 'neribotam lai 
kui sekanti reichstage posėdį, 
kad tuo budu laikinai išvengus 
reikalą išreikšti Von Papenui 
nepasitikėjimą. Su laiku jie ti
kisi įtikinti Hindenburgą, kad 
Ireichstage yra didžiuma, kuri 
“ištt’krųjų gali Vokietiją valdy
ti.”

šiandie uždarytas socialdemo
kratų partijos organas “Vor- 
waerts-’ už straipsnį, kuriame 
buvo nurodyta, kad Von Pape
no kabineto ekonominis planas 
yra priešingas konstitucijai.

Tautų Sąjungos komisi 
ja apsilankys Mas

kvoje
Maskva, rugp. 31. — Tautų 

Sąjungos Lytton komisija, ku
ri tyrinėjo Mandžurijos klausi
mą ir Japonijos-Kinijos ginčą, 
grįžta į Europą per Sibirą ir 
planuoja apsilankyti Maskvoje. 
Kadangi Rusija nepriklauso 
prie Sąjungos, vizitas nebus 
oficialis, bet turės ryšių su ko
misijos darbu Azijoje.

■ Tropiko audra padarė 
mažai nuostolių 

Floridoje
Tampa, Fla., rugp. 31.—Trp- 

. pikų audra, kuri vakar nušlavė 
Floridą ir kitas pietines vals. 
tybes nepadarė didesnių nuos
tolių. Daigiausiai paliesta pie
tinė Floridos dalis.

ORR
Chicagai ir apylinkei 'tedenk- 

. lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir daug vėsiau; leng
vas šiaurvakarių vėjas.

SaU& teka 6:14; leidžiasi
26.

Vak^r temperatūra buvo 
.94 laip.

76-

Ūkininkų streikas 
prieš žemas kainas 
apima naujas sritis

šerifai reikalauja kariuomenės 
prieš Iowos ūkininkų pikie- 
t»as. Ind. ir Ohio organizuo
jasi

Cherokee, lovva, rugp. 31. — 
Cherokee apskričio šerifas A. 
Tilton kreipėsi į valstijos gu
bernatorių reikalaudamas ka
riuomenės, po susišaudymo tarp 
pikietuojančių ūkininkų ir 
streiklaužių, kuriame 14 strei
kuojančių buvo sužeista.

Gubernatorius Turner atsišau
kė kariuomenę pasiųsti, bet aty- 
džiai seka situaciją.

Sioux City, S. D., rugp. 31. 
—čia pasibaigė pienininkų strei 
kas, prasidėjęs tik vakar, kuo
met pienininkai susitarė su per
dirbimo stočių savininkais. 
Ūkininkai už^šimfą svarų pieno 
gaus po $1.75.

Streikas ir Indianoje
Noblesville, Ind., rugp. 31.— 

100 Hamilton apskričio ūkinin
kų suorganizavo grupę, kuri pa
reiškė nepristatysianti daugiau 
pieno perdirbimo stotims už da
bartines žemas kainas. Jie pri
statė pieną į Indianapolis.
• Organizuosis Ohio ūkininkai

Bowling Green, O., rugp. 31. 
Šiaurvakarinės Ohio ūkininkai 
.grąsina nepristatyti maisto pro
duktų i miestus už dabartines 
kainas. Penktadięuį įvyks mi
tingas. kuriame jie nutars ar 
išeiti i streiką.

McAdoo laimėjo demo 
kratų nominacijų į 

Californijoje ;
31San Francisco, Cal., rugp. 

—Karo metu J. V. iždo ministe. 
ris, William McAdoo, kuris pas
kutinė’e demokratų konvencijoj 
sulošė svarbiausią rolę Roosevel
to npminavime, laimėjo demo
kratų partijos nominaciją į J. 
V. senatą. Republikonų senato
rium nominuotas senatorius 
Samuel Shortridge.

Moteriškė laimi Texas 
valstijos gubernato

riaus nominacijas
Dalias, Texas, rugp. 31. — 

Mirriam A. Ferguson, populia
riai vadinama “Ma Ferguson”. 
laimėjo demokratų partijos 
minacijas į gubernatorius, 
oponentas yra dabartinis 
bernatorius R. S. Storling.

no-
Jos
gu-

Kanados, parlamentas 
svarstys klausimus 

liečiančius J. V.
Ottawa, Kanada, rugp. 31.— 

Spalių mėnesį prasidės Kana
dos parlamento posėdžiai. Jis 
svarstys eilę svarbių klausimų, 
kurie lies ne vien Kanadą, bet 
ir J. V. Tarp jų yra šv. Laury
no vandens kelio sutartis ir 
ekonominės britų imperijos kon
ferencijos rezultatai.

Brazilijos valdžios ka 
riuomenė užėmė su

kilėlių miestą
Dio pe Janeiro, Brazilija, 

rugp. 31.—Federalės kariuome
nės štabas paskelbė, kad ka
riuomenė užėmė Sao Paulo su
kilėlių 
mylių

miestą Itapira, apie 80 
nuo centro Sao Paulo

[Acme-P. B A. Photo]

J'immy Doolittle, stovi priė^'Gee Bee” lėktuvo. Rugsėjo 5 d. jis bandys skristi tuo lėktuvu 
mylių per valandą.
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Mokslininkai grįžo iš 
Bolivijos džiunglių

Panama City, rugp. 31.—Du 
J. V. profesoriai W. Bennett ir 
J. Phillips grįžo iš Bolivijos, 
kur praleido penkius mėnesius 
rinkdami medžiagą American 
Museum of Natūralu Science. 
Dabar vyksta į Venezuelą.

Debesys kliudė as
tronomams studijuo
ti saulės užtemimą
Fryburg, Maine, rugp. 31. 

—Naujoje Anglijoje, saulės už
temimas buvo pilnas, bet suva
žiavę mokslininkai, ir astrono 
mai neturėjo - progos jo studi
juoti ir nufotografuoti koroną. 
nes beveik visą laiką jiems kliu
dė debesys. Mokslininkai tikė
josi daug ko iš šio užtemimo 
patirti.

Japonijos patarėjas am
basadoje Anglijoje < 

paskirtas į J. V.
Tokio, Japonija ,rugp. 31. — 

Japonijos ambasados patarėjas 
Londone Hiroshi Saito paskirtas 
vyriausiu Japonų ambasados 
patarėju Washingitone. Dabartį 
nis patarėjas Washingtone S. 
Kato perkeliamas į Londoną.

Japonija ginčija kalbas 
apie laivyno kon

centravimą
Shanghai, Kinija, rugp. 31. 

Japonijos valdžia šiandien ofi
cialiai užginčijo kinų laikraščių 
skleidžiamas žinias, kad pasku 
tiniu laiku Japonija koncentra
vo laivyną prie Shangliajaus 
Japonija grąsina Shanghajaus 
majorui Wuh Teh Chen reika
lausianti panašias žinias sklei
džiančių laikraščių uždarymo.

Hutchinsonai pasiekė 
Labradorą

Ellis Bay, Anticosti Salos, 
rugp. 81.—Hutchinsonų šeimy
na, kuri skrenda į Europą, pa
siekė Labradorą. Sekantis su
stojimas pakeliui į Angliją — 
yra Grenlandijos sala.

' ■

Trys lakūnai išgelbėti 
iš Nicaraguos džiunglių

' IHIIIIMIIIIMII imu■.

Bluefields, Nijcaragua, rugp 
31.—Nicaraguos džiunglėse ij 
gelbėti trys J. V. marinų Jak.iv 
nai, kurie kiek laiko atgal su
dužo beskrisdami orlaiviu.

Anglijos tekstilio 
fabrikų darbininkų 

streikas plėtojasi
Vadai tiki, kad šjos savaitės 

pabaigoje visi fabrikai bus 
priversti užsidaryti

Manchester, Anglija, rūgp. 
31.— Anglijos tekstilio darbi
ninkų streiko vadai džiaugs
mingai skelbia, kad streikas 
vystosi iršibs savaitės pabai
goje visi-fabrikai bus priversti 
užsidaryti. Streikuojančių skai
čius kasdieną auga. Ypatingai 
vakar, trečia streiko diena, di
delis skaičius darbininkų aplei
do dirbtuves, atsisakydami to
liau dirbti.

Darbininkai streikuoja prieš 
10% algų sumažinimą ir dar
bo sąlygas.

i- į Manchester atvyko specia- 
lis darbo ministerijos atstovas, 
kuris mėgins sulošti tarpininko 
rolę tarp dviejų pusių — dar
bininkų unijų ir fabrikų savi
ninkų. Jis dabar tariasi su sa
vininkais ir darbininkais, ir lai
kui atėjus—prasidės arba nau
jos derybas dėl algų—arba val
džia įsikiš į ginčą.

Nors streikas plėtojasi, savi
ninkų atstovas pareiškė, kad jie 
savo nusistatymo nepakeitė ir 
nemano dalyvauti jokiose dery
bose.

Ecuadoro sukilimas 
pasibaigė. 500 žuvo 

mūšiuose
V ' *

Guayaąuil, Ecuadoras, rugp. 
31.—Keturias dienas nusitęsęs 
Ecuadoro sukilimas buvo paga
liau likviduotas. Mūšiuose, kurie 
įvyko prie Quito, Ecuadoro sos
tinės, apie 500 žmonių žuvo. 
Valdžios šaltiniai paskelbė, kad 
sukilę konservatyyai sutikę pa
dėti ginklus ib valdžios ka
riuomenė užims Quito.

Guayaąuil, rugp. 1. — Prane
šama, kad mūšiai prie Quito vėl 
atsinaujino. Ankščiau paskelb
tos žinios apie sukilimo likvi
davimą, anot sukilėlių, esančios 
neteisingos.

Melionas grįžta į An-
111 L' i-

New York* rugp. 31. — Bu
vęs Jungtiniį Valstijų iždo sek
retorius AndrevV Mellon išplau* 
kė į Angliją Londoną, kur už
ima J. V. ambasadoriaus vie
tą. '

Vokiečių lakūnas Gro- 
nau skrenda į Japoniją

Tokio, Japonija, rugp. 31. — 
Vokiečių lakūnas kap. W. Von 
Gornau, kuris skrenda aplink 
pasaulį? buvo priverstas nusi
leisti Kaftaga saloje, Sleutų gru
pėje. Pataisęs lėktuvą Gronau 
skris i Japoniją.

Subankrotavo Unit
ed Cigar Stores 

bendrovė
New York, rugį' 31. — Di

džiausia J. V. detalinė tabako 
bendrovė, United* Cigars Stores, 
kuri operuoja ąpie 1,000 krau
tuvių visuose didesniuose J. V. 
miestuose, perėjo į trving Trust 
Company banko rankas, kuris 
yra paskirtas bendrovės receive- 
riu. Skolų turi $9,502,029.90, o 
turto—$8,241,534.98.

Italijoje mirė masonų 
vadas ;ir Mussolinio 

priešas
Rymas, Italija, rugp. 31. — 

Buvęs Italijos masonų vadas 
Vitorio Domizio Torrigiani, ku
rį į kalėjimą įmetė diktatorius 
Benito Mussolini, mirė Tuska- 
nijoje. Sulaukė 70 metų am
žiaus. Kaipo masonų vadas, 
1925 metais smarkiai kovojo 
prieš fašistų gaivalą Italijoje.

Hutchinsonų šeimyna 
skrenda i Labradorą
Port Meinęr, Anticosti Salos, 

rugp. 30.— “Skrendančioji šei- 
m'jna”, kurią sudaro keturi 
Hutchinsonai ir keturi lakūnai 
ir mechanikai išskrido iš Anti
costi salų į Labradorą. Galuti
nas kelionės tikslas yra Angli
ja'.

Ohia Standard Oil ma
žina kainas už gasoliną 

"■?' .. ........... ...—

Cleveland, O., rugp. 31. — 
Ohio Standard Oil Company nu
tarė sumažinti gazolino kainas 
vienu centu.^ Dabar už galoną 
ipis 12}$ centų, be valstijos ir 
federalių taksų.

Grafas skrenda per 
Atlantiką

Hamburg, Vokietija, rugp. 31. 
—čia gauta žinios, kad vokie
čių zepelinas “Grafos Zepelinas” 
jaU nuskrido, apie 500 mylių į 
pietvakarius nuo Verde išky
šulio. Skrenda j Braziliją.

“$3,500,000 propa
gandai prieš Lenki
ją Jung. Valstijose”

Paryžius, Franeija, rugp. 3h 
—Franci jos pro lenkiški laik- 
raščihi ir lenkų spauda prane
ša sensacingą žinią, kad “Vo
kietijos- valdžia sudarė sutartį 
su vienu didžiausių Jungtinių 
Valstijų laikraščių leidėjų, (ne
pasako su kuo), kurioje sutiko 
sumokėti pastarajam $3,340,- 
000 (apie 90 milijonų frankų) 
už propagandos varymąvprhe^ 
Lenkiją Dancigo ir kęridOrMus 
klausimu. -j

Sinclair Oil gerins refi- 
neriją East Chicago 

mieste *
New York, rugp. 31. — Sinc

lair Refining Company nutarė 
išleisti/$2,500,000 pagerinimams 
refinerijai East Chicago, prie 
Chicago, III. ir kitoms bendro
ves dirbtuvėms J. V. ir Ar
gentinoje.

Muskogee, Qkla, rugp. 31. — 
—Trys plėšikai šiandien pagro
bė Woodbury mokyklos moky
tojus Leola Durham ir Law- 
rence Panel.

Sar-.inc Lake, N. Y., rugp. 31. 
čia nusižudė apakęs buvęs mi
lijonierius J. Howard Dcmarest, 
kuris savo laiku buvo žymus 
automobilių fabrikantas. Mirda
mas oaliko labai mažai turto.

Mihvaukee; Wis.» rugp. 81.— 
Automobilių lenktynėse susi
dūrė keli automobiliai ir sun
kiai susižeidė trys šoferiai.

Dayton, O., rugp. 21.—Elek 
trika nutrenkė 17 metų berniu
ką Ivan Coates, kuomet jis 
žvejojo prie elektros šviesos 
nakties laiku.

St. Petersburg, Fla., rugp. 31. 
—Krantų apsaugos laivas CG- 
293 išgelbėjo Kubos žvejų lai
vo “Austurius” 5 jurininkų į- 
gulą. Vilnys užvarė laivą ant 
uolų.

Ottawa, Kanada, rugp. 31.— 
Asą Gordon, turtingas mote
riškės Gordon sūnūs atsisakė 
priimti jam paliktą $106,000 pa
likimą.

Dover, Anglija, rugp. 30.— 
Anglas A. C. Kaaner mėgino 
perplaukti per Anglijos kana
lą, bet nepajėgė žygį pribaigti 
dėl audringo vandens. Nuplaukė 
virš 2/3 kelio. • »

Amerikos Lietuviai
t

SIUNČIA PER NAUJIENAS PINIGUS SAVO GIMI
NĖMS LIETUVON TODĖL, KAD SIUNČIANT JIE- 
TURI MAŽIAUSIAI VARGO — NEI ADRESO RA
ŠYTI NEREIKIA, NEJ APIE PINIGŲ KURSĄ TEN
KA RŪPINTIS. TĄ VISKĄ ATLIEKA NAUJIENŲ

• PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS GREITAI, SAUGIAI 
IR ATSAKOMINGAI —

: Pinigų siuntimo blankas išsiunčiame ant pareikalavimo

NAUJIENOS
> 1739 So. Halsted Street

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

Mollison nutarė ne- 
skristi atgal Į •

Angliją
■..... i.... . ... ..

Sydney, Anglija, rugp. 31.— 
Anglų lakūnas James Mollison, 
kuris atskrido iš Airijos į Anie, 
riką ir rengėsi skristi atgal į 
Angliją, nutarė nęskristi, bet 
važiuot: laivu. Jo žmona buvu
si priešinga skridimui.

Lenkai sakosi nu
malšinę ukrainiečių 

“sukilimą”
Varšuva, Lenkija, rugp. 31. 

—šiandien iškilo aikštėn fak
tas, kur j valdžia laikė paslap 
tyje, apie Rytinėje Lenkijoje, 
Polesėje ukrainiečių gyventojų 
“sukilimą”. Jie.-atsisakė mokė
ti mokesčius ir pradėję anti
valstybinę akciją. Prieš sukilė
lius buvusi pasiųsta policija, 
kuri jų burius išvaikė ir areš
tavo 20 vadų. Ukrainiečių va
dai pasiryžę šį klausimą iškelti 
seime ir Tautų sąjungoje.

Klaipėdoj 138 laivai 
per vieną menesi

Prekių atvežta už 13 ir išvežta 
.už 10 milionų

Klaipėda.—Liepos mėn. Klai
pėdos v.ostez buvo ypatingai gy • 
var*-laivų judėjimas. Iš viso į 
uostą įplaukė 138 laivai. O pra
eitais metais tuo pačių, t laiku 
tik 89. Keleivinių laivų įplau
kė 64 vokiečių, 10—danų, 5— 
anglų, vienas—norvegų, 32 — 
švedų, .4—suomių, 2—lietuvių, 
3—latvių, 15—anglų ir 2—es
tų. Iš laivų vėliavų negalima 
spręsti, kad su ta valstybe mes 
turime didesnius prekybos san
tykius kurios atplaukia dau
giausia' laivų, nes, pav., daug 
vokiečių laivų veža prekes ir iš 
kitų valstybių. Atvežta prekių 
už 13,692,700 litų, išvežta už— 
10,113,000 litų. Daugiausia at
vežta cemento, anglies ir gele
žies. Išvežta bekono, sviesto, 
celiulictos ir miško. —

Prof. Gerulis Lietuvoje 
tiria tarmes ‘

Kauras.—Leipcigo prof. Jur
gis Gerulis šiomis dienomis bu
vo atvykęs į Naumiestį, šakių 
apskr. tirti lietuvių kalbos tar
mių. Su prof. Geruliu važiuoja 
ir vienas Lietuvos universiteto 
studentas.

_______ <_______________ _
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“NAUJIENOS”
1739 So. H ai s tėti Street
CH1CAGO, ILLINOIS

mų 
visokiu

Bal- 
Julija. 

kad kaip

TOKIA NELAIMĖ GALI IŠTIKTI IR JUS

jis nebus 
kaip 'kad

Ketvirtadienis, rūgs

sėkmingu meto 
odos ir augini

D r. Magnus H 
kslo tyrinėjime ir 
Vokietijoj, išrado

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT.
1739 South Halštcd St., Chicago, Tll.
Siiiomi siunčiu J $8.00 ■Ghicogojebiuoipi siunuu J $7;00 Aincriktįe
Pr-išaū .učtaiyii .man Naujienas ant meut it prisiųsti SI.500.ACCIDENT APDRAVDOS

liaukų ligos gy- 
metodais 

10 iki 12 d. ir 3 iki 6 v

NAUJIENOS tik ką atspausdino
MADŲ KNYGĄ. Joje rasite ne tik madas,* bet irJHaip nu 
rodymus ir pavyzdžius išsiuviliojimams, skrybėlaitėms' ii 
t. t. Kaina tik 10 centų.

■. ■■

iškeltos minties steigti SLA. 
kuopą Toronte, bet aš jų už- 
sipuolimus atremsiu ir dar 
smulkiau nurodysiu, kokia atei- 

esamąsias Toronte 
pašalp. organizacijas ir delko 
mums reikia steigti SLA. kuo- 
na. ■■ — J obas.

A Pitls- 
lietuvių 

yra kokie tai draugiški ir 
giminingi ryšiai. Dažnai 
taiko, kad žymesniuose 
burgho lietuvių parengijnuose 
turime g 
Chicagos 
cagiečiai 
muose 
gbo tai. 
piitsbiir 
Pitisburgho lietuv 
m uosi

Sėkmingas Pitisburgho Lietu 
vių Kailio piknikas ir sve 
čiai iš tolimų jų kolonijų.

Teko su t iki i s vedi ii 
tolimų ir 
ajjylinkių 
n i jų 
manoma 
nors 
arba nors koks 

Pasirodo, 
plinkybių . 

visur 
seserų

Penkiadienį., rugpjūčio 27 
d., lietuviu ir anglų lokalai 
turėjo taip vadinamą “baks 
sočiai”. Pelnas skiriamas 
kampanijos fondui. Parengi-

Teko spaudoje pastebėti, kad 
Kanadoje yra net dvi SLA. 
kuopos: viena Winnipeg, Man., 
kita Hame'lton, Ont. Toronte 
taipgi buvo kada tai susiorga
nizavusi SLA. kuopa, bet d6j> 
kokių ten priežasčių mirė. Ma
no nuomone yra ta, . kad To
ronte būtinai reikalinga įsteigt 
$LA. kuopą. Priežasčių yra 
daug, iš jų svarbiausios: 1) 
dabartiniu krizio metu smul
kesnes pašalpinės organizaci
jos jimgiiasi daiiktan arba pri
sideda prie ytamliesnių organi- 
zacijų^ kad išsilaikiits, nenumi
rus,; 2) Toronte yra dvi pa- 
šatlpines dr-jos, kurios, veda
mos savotišką pdlittiiką, tarp 
savęs riejasi, todėl jų ateitis 
mi$ota; .>) kwvam bfco Itiky- 
bimų ‘“ceremonijų” &v. Jono 
pas. dr-ja yra neprieinama, 
nes ten kiekvienas narys pri
valo atlikti “ausipę” .\(vėlyki- 
nęį). .Sūnų ir Dukterų pašalp. 
dr-joj dabartiniu laiku yra įsi- 
galeję Maskvos -davatkos, ku
lnie ne tik priešingų pažiūrų 
nariui iUŽriša burną, bet ir kai
po “pavojingus” visai išmeta 
iš dę-jos; 4) daugumai Toronto 
lietuvių, kurie nesutinka su 
“karštagalvių” vedamom pašai- 
pinem d r-jom būtinas yra rei
kalas susirūpinti įsteigimu 
SLA. kuopos, kaipo stipriau
sios organizacijos Šiaur. Ame
rikoj. Išplėtimui ir padidinimui 
SLA. organizacijos . privalėtų 
jos autoritetai kreipti domę ne

P ii e pabaigos noriu pri
minti, kad LSS. 51 kuopa yra1 
nutariusi pagaminti atsišau
kimų į visus balsuojančius; 
darbininkus ir pateikia spaų-j 
d ai. Tam darbui yra išrinkta; 
komisija ir greitoj ateityj tas1 
a tsišau kimus bus paskelbtas 
spaudoje.

is visų 
artimų Pitisburgho 
— ir iš tokių kolo- 

kur niekad nebuvo ne 
kad galėtų ten rastis 

iena lietuvių šeimyna 
pavienis lic- 
kad gyveni

mo aplinKymų . ir kovos už 
būvį bangų visur randasi mu
sų brolių ir seserų išmėtytų, 
ir tik su radio pagalba tega
lima juos surasti ir pažadinti 
prie lietuviško kultūrinio vei
kimo.

’ Teko sutikti svečių iš Cairn 
brook, Pa. Būtent, atvyko p. 
Simonas 
nais — 
dukterimi bei žentu, 
tu buvo

[Actnc-P. 0 A. Photo]

Labai brangios veisles veršiukas, kuris gyvu 
lių parodoj yra vienas populiariškiausių “eksponatų”.

S LENGVA 
YRA 

Pinigu

šį pikniką rengė- 
prisibijojo, kad 
toks sėkmingas, 

pirmieji du pikni
kai. O tai dėt kelių priežasčių. 
Pirmoji ir svarbiausioji prie
žastis tai bedarbė ir sun
kus laikai. Antra, buvo mano
ma,. kad gal jau piknikai Inu; 
ir nusibodę. Pricglam tą pa
čią dieną buvo rengiama net 
trys kiti piknikai Pitisburgho 
apylinkėj.

Pasirodė, kad abejonės ir 
baimė neturėjo jokio pamato. 
Ir šiame Pitisburgho Lietuvių 
Radio Kl'ubo plnike dalyvavo 
apie 1,000 gražiausios lietu
vių publikos, daugumoje jau
nimo. Visi gražiai linksminosi 
ir parėmė materialiai ir mo
raliai kliubo kultūrinę dar
buotę.

Svečiai iš Chicagos 
Pasirodo, kad t 

burgho ir Chicagos

rėmėjų Piltsbur-
Kliubo kultūrinei

svečius iš Chicagos: 
Pikelius, gyvenančius 
Sa wyor a ve 
su moteria, kurie gyvena 31 16 
So. Union avė. P-ai Pikeliai 
yra apsistoję Pittsburghe pas 
p-ios Pikelienės tėvus, Luko
šius, ant 54 gatvės ir Bullcr 
St. Kur yra apsistoję ponai. 
ŠaiMinėnai, tai neteko sužinoti.

Visi tie nesveikumai gali būt pagydomi su TITUS-PĖAIVLS.' • ©augelis 
menių sėkmingai buvo išgydyti ‘Dę. Hirschfcldo jiy |fls|)it*itC( tBodirie.

L. S. (Valstijos Tarnautojas; 60 .metų amžiau^,- vjjjpy, fiziškų 
vaigtuiu ir> nervingumu. Greitai pavargdavęs. Sungiai galvo

jo fiziškos ’ spįkos; įbu^ę; sHpnos 
‘ įpijo SjPaiiJimjį;?, Jani buvo 

dienų. 2 savaites -vėliaus -gy- 
cikata jsetes- 

to 2 say^iči^ ligonis

tuhioja dideliais “patriotais’ 
ir bando pakenkti Lietuvii, 
Radio. darbuotei. Bet jų pas 
tangos yra tuščios.

—S. Hakanas. •

Išvengimui klaidų prašome išpildyti šį kuponą 
TEUTONIA IMFPRT and'EXPORT SERVIC1 

211‘Fourth Avenue, New York C

Gerbiamieji} Prašau išsiųsti sekamu adresu......

už kuriuos siunčiu S 

Mano vardas 

Mano adresas

idant pagelbėti tūkstančiams vyrų ir moterų, kurie yra praradę arba dar 
praras tų svarbiausių fiziškų jėgą. Savo 35 metų praktikėj ir tirinčjime, 
jisai surado, jo,g silpnėjimas žmogaus gilių (glands) taipgi yra priežastim 
kitų nesveikumų: kraujo spaudimo, kietėjimo (trįftęij.ų, abolno fiziško 
silpnumo, po darbui arba povargiui, svaigulio, depresijos, 'neurastenijos

mus davė pusėtinai pelno. 
Dalyvavo daug jaunimo, tad 
ir pradėta organizuoti jaunų 
socialistų skyrius. Tą vakarą 
susirašė 15 jaunų vaikinų ir 
merginų 4app J8 ir 20 metų 
amžiaus į jaunųjų socialistų 
skyrių. Pradžią jaunimas tu
ri neblogą. Reikia įastebeti, 
kad musų mieste socialistinis 
veikimas »u kiekvienai diena 
darosi vis didesnis. Dabar 
permatoma, -jog pietinėj mies
to daly reikalinga/ suorgani
zuoti naujas lokalus, kad liū
tų pa raukiau susirinkimai 
lankyti. Reikia tikėlis, kad tas 
darbas bus atliktas, nes toj 
miesto da-lyT. raudasi gana 
daug socialistinės minties 
žmonių. - *

silpnumu, svaiguliu irf nervingumu 
da.vfs ir palengva tik. galėjęs vaikščioti 
pei paskutinius 5 metus. Turėjo aulč 
duodama po 2 TITUS-'PEARLS 3 sykius į 
dytojaus raportas apie ši žmogų buvo sekamo: 
nė, gyvesnis, svaigulis susimaž”?o ir enoijgija grįąta-;-.I\.. 
vėl raportavo, šiuo sykiu sakoma, jog nuovargio vWai riebepučųs, ‘yra 
gyvas ir tvirtas. Kraujo spaudimas susimažino, ir panžįaos,
jisai atgavo fiziškų spėk^ .ir jaučiasi itaip gyvu ir tvirtu, kaip kad buvo 
savo jaunystėj. \ '

Atgaivinkite savo jaunystės jėgas, pABAR, aŠIAN\ 
jus jausitės tvirtesniu ir jaunesniu. Prisiųsleitc teįlat/uotame
laiške arba money-osdety) už 2 savaičių tritmehtų. ’

šiomis •dienomis musų mies
tą aplankė drg. V. Gumbris 
iš Detroil
V. Gumbris yra LSI 
narys ir nuolatinis 
lai teko įvairiais 
pasikalbėti. Gaila 
draugas V. G. greitai 
musų miestą apleisti.

Penktadieny, rugsėjo 26 d., 
įvyko LSS. 51 kuopos susi r ju
kinas. Susirinkimas buvo su
šauktas su liksiu išrinkti due 
legatus į šteilo konvenciją, 
kuri įvyks rugsėjo 17 d. 
Grand Rapids, Mich. Virš mi
nėta šleito konvencija nusta
tys kandidatus ateinantiems 
rinkimams į įvairias valdvie-

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 

24 blorth Wabash Avė., 
*6uite 1134-1136 Td. Central 3588 

Aš specializuotuos sekamose ligose 
Be Operacijos

Hernia (Riiptura) Goitcris,
Varicose Vcins Hemoroidai (Pilės) 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naujų 
dų gydymui galvos 
mui plaukų.

VISOS kraujo ir 
domos naujais sėkmingais 
Valandos

Nedaliomis pagal sutarimų

Mich. Kadangi drg. 
116 kp. 

veikėjas, 
reikalais 

c kad 
turėjo

ischfdd, p'ačiai paskilbęs pasauly ftutpritetas Lyties Mo- 
Dirėktorius Lyties Mokslo Tyrihėjimo ‘Instituto ’Bcrlinc,

a. Būtent, 
Severi linas

Jonu ir Pranu — ii 
Visi kar- 

it vykę. Iš So. Fork 
Pa., buvo atvykę Kranas Ma 
saitis su žmona, Antanas Bla- 
žauskas, Juozas. Mažeika si 
visa šeim\Nia ir Marijon 
taitiene su dukrele 
Reikia neužmiršti, 
(’.airnbrook, Pa., 
FoPk, Pa. randasi 
nuo Pitisburgho, apie 
lių, pačioje aukštumoje Al- 
leghcny kalnų. Virš minėtų 
kolonijų svečiai visi yra SLA. 
209 ir 141 kuopų naria ir 
huotojai. Jie teiravosi 
SLA. Seimo darbuotę

daryti, kada Jukų 
NLVMKIA

ar }UH*i Radio yra gerai 
j eifktroH aiitivti). 
ar visos tūbos dega.
a ■:tei>a-—iA tau kinius Ra- 

nera atsiliuosavę. Jeigu 
priežasties, tai pašaukit" 
»o)«r| mes sutais’ sinie ju- 
tali’d pa'nluodimi Radida 

už žemiausias kuinas

negalite surasi i 
mus. l'ž Piritą 
o Radio.- Mes 

visit išdirbyiiėitj
Cbieagojc.

General Radio Store
KA»W) HEKVICE f.ABORATORY

M. SllLLLH. Vedėjas
Elrrtro^trehnlkMM—4tudlo Inžinierius 

3856 'Archer Avė., Chicago
Tęl. LAEAV.ETTE GI 95

LIETUVIAI RADIO DAKTARAI 
rFul.tria. k,} * daryti, kada Jukų radio

CEKZJIRRK 
nkvmektU'Has 
l’KKŽII RfiK 
J'ERZU RfcK

Taigi iš šitų trumpų žinių 
Naujienų”, ska-i^ilojai ma- 
ys, kad musų iliicšte socialis- 
ai dai4>ūojaąi.

5. Naudžius.

apie 
reiš

kė nepasitenkinimo, kad SLA. 
Seimas paniekino visuotiną 
na’riu balsavima. c v

Teko sutikti svečių ir iš ki
tų tolimesnių kolonijų, kaip 
tai: W«shingtono, Pa., Creen- 
sburg, Pa., Uniontovvn, Pa., 
\Vcst Bronsville, Pa., Vest- 
hurg. Pa., Vandergrifl, Pa., 
Charleroi, Pa., New Kensing- 
ton, Pa., Canonsburg, Pa., jau 
nekalbant apie artimąsias ko
lonijas ir Pitisburgho apylm7 
kės, kurios buvo skaitlingai 
atstovaujamos.

Tolimųjų kolonijų svečiai — 
tai daugumoj jaunimas. Kiek 
teko susitikus kalbėtis, tai la
bai gražiai lietuviškai kalba, 
įsikalbėjus apie Pitisburgho 
Lietuvių Radio programos su 
tais tolimųjų kolonijų sve
čiais, tai reiškė didžiausio pa- 
sitenkinmo programais ir, pa
sak jų, jie visados klausosi 
su pasigerėjimu Lietuvių Ra
dio programų kas nedeldicnis. 
Tai esanti vienintele proga 
pasiklausyti ir pasigerėti lie
tuviu dainomis ir muzika. 
Tas suteikiąs didelio smagu
mo toli išsiblaškiusiems ir 
tarp svetimtaučių gyvenan
tiems lietuviams, žodžiu sa
kant, per radio pagclba toli
mesniųjų kolonijų lietuviai 
gali palaikyti pilniausią kon
taktą su Pitisburgho lietuvių 
kultūrinių judėjimu.

Teko sutikti ir tokių svečių 
lietuvių radio programų klau- 
sytojų, kuriems gyvenant išsi
mėčius tarp svetimtaučių ir 
toli nuo lietuviškų centrų, jų 
šeimynos yra susimaišiusios 
mi svetimtaučiais ir lietuviš
kam judėjimui jie buvo kaip 
ir dingę. Bet lietuviški radio 
programai ir ant jų pada’rė 
teigiamos įtakos bei pažadino 
prie lietuviško kultūrinio ju
dėjimo.

Akivaizdoje šių faktų pa&i- 
rodoj kad Pitisburgho Lietu
vių Radio Kliubas, rengdamas 
lietuvių radio programus, at
lieka didelį kultūrinį darbą ir 
susilaukia nuoširdžios paramos 
iš visų lietuvių. Tatai šis pik
nikas kuogeriausia liudija.

Tik gaila, kad da Pittsbur
ghe randasi keletas tokių lie
tuvių bunierių, kurie save li

jęs turėti svečių iš 
iš nežinau, ar chi- I
savuose parengi- 

turi svečių iš Pittshur- 
p dažnai, kaip kad 
•ghiečiąi iš Chicagosi 

pa rengi- 
taij dažnai tenka sulik- 
ijns Chicagos 

tikrai draugiški ii 
svečiai. e

šiame Pitisburgho Lietuvių 
Radio Kliubo parengime 
piknike teko sutikt? sekamus

Pasidaryti 
Ateikite ir leiskite 
mums iiaiskinti 
Heim Sistemą Gro- j 
žės Kultūros, kuri L 
pasirodė tokia sek- * 
minga per dangelį g 
metų. Dj^iihės ir Į 
vakarinės klesos. " 
“limokitt HEIM 
BUDĄ ir užsidirb
kite daug pinigų."

HEIM SCHOOL
OP BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

tik j mano iškeltas mintis, bet 
ir i visus Kanadoje esančius 
lietuvius steigiant kiekviename 
lietuvių apgyventame mieste
lyje, SLA. kuopas ir jas apru/j^is laukia 
pinant tam tikrais jgaliojimais 
(čarteriais).

esu tikras, kad iš vieti- 
jiašalp. dr-jų susilauksiu 

užsipuolimų kas link

H MJJEMOS
DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI
ACCIDENT INSURANCE POLICY *

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba aitnaujins savo prenumeratą aut 
• ? vienų anety.

Rugpiučio 28 d. Adomo So
dne, Castle Shannon, Pa., 
Pittslnurgho Lietuvių Radio 
Kliubas buvo surengęs pasku
tinį savo pikniką šiame vasa
ros sezone. Tai buvo trečias 
iš eilės vasarinis parengimas. 
Ir dar kartą Pittsburgho Liet. 
Radio Kliubas patyrė, kad tu
ri daugiau nuoširdžių draugų 
ir rėmėjų, negu buvo mano
ma. :A

Ne tik Pittsburghe, bet viso
se Pittsburgho tolimose ir ar
timose apylinkėse, o ypač 
tarp jaunimo yra pakankamai 
nuoširdžių 
gho L. R. 
darbuotei.



Ketvirtadienis, rūgs. 1,

Hannibal, Mo

mv

neturi vietos cigaretuose

Eat th

(TRIPIE PLŪS)

KRAFT

NESULYGINAMI PALYGINIMAI

Jo nėra Luckies 
, . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkete

Motina, vi 
nomanyda

Copr.. 1032, 
Tho American 
Tobacco Co.

Union town 
gyvena suvar-

It’s toasted
Tas pakelis lengvų Luckies

elveeta
h« Deliciou* New Che esc Food

mo
“It*s toasted1 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas ^ako, kad Lnckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

ME.LL, tF NOU ME Wd>E 
UF» NOUfc. UH 
MlGHT AS V4BUL CEfcSF

STfcUGCUMG—

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, 'perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy- 

procesą, kuris žinomas kaip - 
Štai kodėl kiekvieno

1 CANNOV FkCe 
'THE CR.U&L 

'NVTHO0T NOU, 
£—— GLEO.

Teisingumo akys.
Kelios dienos atgal Pittsbur

Petnyčioj “steką” ualgyli n 
galima, bet žmogų užmušti 

galima.

išvirti, 
“kan- 

ateina į Mrs. Auna 
bakūžę pažiūrėti,

lygybe tei 
tarp dide 
mažų.

JT ES perkame puikiausią, patį 
*JL puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva” - todėl šis

NOPE, TME OP

LKlfcO TgE STRUGGUNC, 
CHEESE MEfeCMANI AteOUND

••Jei iviogut paradytų geretnf knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų totalesnius sląstus pelims 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus milko tankmlje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins taką.**

RALPH VALDO EMERSON
Ar lis pareiškimas negančtinai paaiškina kodčl pasaulis užgina ir priima Lucky Strike?

yra juodu 
“forgery”

10 metų kalėjimo, 
miesto advokato, tokį 
negalima praleisti, — 

ai tai busianti pamo- 
kad nedrįstų 

apgavysčių, 
buvo nuvestas 
tolimesnio tv-

[Acme-P. B A. Photo]

Maudie Bradshaw ir Donald Kari, kurie lai 
mėjo Missouri valstijos sveikatingumo kontestų.

žmogžudžiai, atlikę žino
mo darbų, nuėjo savais keliais 
visai niekieno netrukdomi. 
“Narsioji” policija pribuvo į 
žmogžudystės vietų tik kelio
mis minutėmis vėliau ir visu 
smarkumu pradėjo žmogžud
žių ieškoti, bet iki šiai dienai 
da nieko nesurado ir nepagar 
vo.

BE PASIGAILĖJIMO 
“Gamta savo Žalumoj” — įkvė
pimu buvo laukinis žiaurumas 
žūtbūtines kovos' tarp pikto 
"tigro ir kraujo ištroškusios 
Juodosios Panteros — Javos 
džiunglių teroro-

/ Todėl, 
yra areš- 

nuvežama pas 
taikos teisėjų.

nurodinėti, kad 
administracija yra 
šimtų 
dėsnį 
negu 
Ivkas 
dievai

pabaudų ir paliuosavo moti-* 
nų iš kalėjimo ir grąžino jų 
vaikams.

Vadinasi, genio užmušimas 
miške, kur mažai kada galima

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS^ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMO? JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja 'per daugelį metų ir ^išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: * Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo. 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Kecler Avė. Tel. Crawford 5573

Apie 70 rtiyjiij nuo Pittsbur 
gho, netoli nuo 
Pa., pamiškėj 
gūsių italų siciliečių šeimyna, 
susidedanti iš vyro, moteries 
ir 2-jų vaikučių. Vaikai nuėjo 
į miškų ir pagavo bei užmu
šė paukštį, kuris Amerikoj 
yra vadinamas “woodpack- 
er”, o lietuviams -žinomas 
kaipo genys. .Jie parnešė na
mo savo “laimikį 
sai nieko blogo 
m a, nupešė plunksnas ir už
kaitė genį vieti vaikams besi
džiaugiant, kad nors kartų 
gaus mėsos paragauti. Mat,

Koks 
žmonių užmušimo ir genio 

(Woodpacker) ?
Liepos 29 dienų apie 11:30 

valandų prieš piet Pittsburg- 
he, tik keliolikų durų nuo Ci
ty Hali, nuo teismo rūmų ir 
nuo pavieto kalėjimo, kur vi
sados yra pakankamai polici
jos, detektyvų,/ teisėjų ir 
šiaip garbingų piliečių, kurie 
saugoja įstatymus ir tvarkų, 
įvykov baisi žmogžudystė: 
gengsterių buvo? nušauti- 3 bro? 
liai Volpies, italai iš Wilmer- 
ding, Pa. Vienas buvo nudė-

senumo, 
nizacijos 
rio perdirbimų 
nuo $2 iki $7. Orderis 
duotas dėl jo dukters 
maitinimo.

Senis Rovinsky buvo 
tas detektyvų ir atvestas į 
City Hali prie miesto advo
kato Charles A. AValdschidt 
dėl išklausinėjimo. Rovinsky, 
klausinėjamas, ^pasisakė, kad 
jis niekada ir niekur jokios 
kitos apgavystės nėra papil
dęs, išskiriant šio orderio pa
didinimo nuo $2 iki $7. Tai 
daręs ne dėl savęs, bet dėl 
savo dukters badaujančių 
vaikučių. Bet miesto advoka
tas p. \Valdscbmidlas pažiurė
jo į senio Rovinsky pasielgi
mą tikrai “teisingumo aki
mis”. Akivaizdoje laikraščių 
reporterių jis atsinešė didelę 
sudulkėjusių įstatų 
iš jos paskaitė 
ant balto, 
baudžiama 
Pasak 
dalykų

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loais Avė. Tel. KHzit 8902

Vanos, lietaus lt druskos vanos, 
twimming pool.

RusHka ir turkiška pirtii moterims
scredomis iki 7 ▼. v.

Šitokį pareiškimų yra pada
ręs lietuvių katalikų kunigas 
iš sakyklos Pittsburghe Ka
lėdų rytmetyje, — aš tai gir
dėjau savo ausimis.
^Vienų Kalėdų ryt mėty j man 

tfcko būti Pittsburgho • letuvių 
Rymo katalikų bažnyčioj ir 
klausytis kunigo pamokslo. 
Kunigas aiškino apie nuodė
mes dėl apleidimo iš tingėji
mo ar kitos kokios nesvarbios 
priežasties šventų mišių. Ir jis 
be niekur nieko pareiškė, kad 
“apleidimas šventų mišių yfa 
didesnę nuodėmė, negu žmo
gaus užmušimas.”

Tai ir yra nesulyginamas 
palyginimas, kad katalikų ku
nigams daugiau rupi jų kiše- 
nius ir bažnytinis biznis, negu 
žmonių dora ir auklėjimas.

Rovinsky, 67 metų 
už labdarybės orga- 
išduoto maisto orde- 

padidinimų 
buvo 

vaiku

Washington Heights 
107-ta ir May Gatvės

Nedelioj, Rugsejo-September 4 d., 1932
Dykai nuvešime ir parvešime. Pradžia 11 vai. ryto. 
Susirinkite prie Strumilo Salės, 107-ta ir Indiana Avė.

Piknikas užsibaigs vakare su šokiais Strumilo (Bal- 
eliuno) Salėje. Jeigu bus lietinga diena, šoksime visų 
dienų toj pačioj salėj.

Kiekvienas'Bedarbis (Vyras) Gaus 10
Iikietų OYKAI Gėrimams ir Valgiui

Pasiimk tikietlį iškalno iš p. Stanley SUDENTO, 
11517 Prairic Avė. ir nuo p. A. BALCHUNO, 158 East 
1074h Street.
S/.s- Piknikas rengiamas ROSELANI) BEVERAGE CO., 

Stanley SUDENT ir KITŲ BIZN1EDIŲ.

ka ir kitiems, 
daryli panašių 
Senis Rovinsky 
į kalėjimą dėl 
rinėjimo.

Tikrai seniui 
prisiėję užbaigti 

kalėjime

pati miesto 
įsivėlusi į 

tūkstančių kartų didės- 
graftų ir apgavystes, 

Rovinsky. Visas tas (Įn
yra atsidūręs teisme ir, 

žino, kada bus baig
tas. Greičiausia bus taip baig
tas, kad kaltininkai bus ne
kalti.

Ponas Wadsehidtas, kaipo 
miesto advokatas, nei vienam 
kaltininkui' iš miesto adminis
tracijos nėra siuĮęs 10 metų 
kalėjimo, nors ir už šimtus 
tūkstančių dolerių padarytas 
apgavystes.

Akivaizdoje viršminėtų fak
tų Pittsburgho teisingumo įs
taigos nedrįso senį Rovinskį 
siųsti į kalėjimą 10-čiai melų. 
Palaikė uždarę apie 4 dienas

žmogų sutikti, yra daug pa
vojingesnis dalykas, negu 3-jų 
žmonių užnjušimas mięste, po 
pat policijos* nosia.

— Pittsburgho Jonas.

Tai, m a L/kokia 
singumo ■įstaigose 
lių prasikaltėlių i]

Prokuroras 
gerų “steko 
plėšikas atsisakė 
dieną buvo pėtnyčia 
plėšiko pareiškimo, 
gyvenime niekados nėra 
sos valgęs petnyčioj, nes 
geras katalikas.

Reiškia, petnyčioj mėsų 
gyti yra didesnis nusidėjimas 
negu žmogų užmušti 

Tai, mat. kiek rei 
giškas auklėjmas.

Mišių apleidimas yra 
nė nuodėmė, negu žmogaus 

užmušimas.”

na, nes neturi pinigų. Tėvas 
nedirba jau per daugelį mė
nesių, tai ir kredito nėra.

Da genys nespėjo 
kąip įstatymų dabotoj 
stebeliai” 
K. Chess 
kokis paukštis yra verdamas, 
Sužinojo, kad tai genys. Penn- 
sylvanijos įstatymai draudžia 
genius užmušinėti 
Mrs. Chess tuojau 
tuojama 
“skvai ra
Teisėjas nubaudžia Mrs. Chess 
užsimokėti pabaudos 
už genio Užmušimų.

NtHtrbFtlna. kati milijonai Žino* 
nhj infgla Kraft Velveeia.. . 
apMltepk duona, HiiHlpjamttyk ar
ba virk nu Juo.

Avelnua. skaniu, 14 gero Ched- 
dar Mirlo padaryta*. SuvirSklna 
taip lengvai kal|< plėnį/,. U įgir
ta m Amerikon MedikalėH Maisto 
KomlaJJoa. Yra labai malNtingaM.

Nusipirk dar viėiu> Htir| pan no
vo gVoHerninki) Šiandie.

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos*

Mrs. Chess neturi pinigų už
simokėti pabaudų. Well, turi 
eiti į kalėjimų, pajikusi ne 
tik genį da neišvirtų, bet ir. 2 
vaikučius ir vyrų ir atsėdėti 
20 dienų. Na, ir ji buvo nu
vežta į Fayclte pavieto kalėji
mų atsėdėti 20 dienų. Tačiaus 
jai prisėjo pasėdėti kalėjime 
apie 6 dienas, kol gubernato- 

jau iš bučernės mėsos negau- rius Pinchot pats užmokėjo

Prieš kiek laiko teko skai
tyti laikraščiuose, kad New 
Y’orko miesto policija per di
džiausių vargų pagavo tūla 
plėšikų ir gengsterį, kuris sa
vo amate 
žudystėse—buvo tikras specia
listas ir labai neapkentė poli
cijos, nes ji kartas nuo karto 
trukdydavo jam.

Minėtas plėšikas ir policijai 
buvo žinomas kaipo vienas iš 
aršiausių, kuris jau ne vienų 
policistų buvo pasiuntęs pas 
Abraomų. šį kartų plėšikas 
papuolė į policijos rankas tik 
per tarpininkystę plėši 
limosios merginos.

Pagautas ir surakini 
šikas buvo pristatytas proku
rorui (District Attorney) dėl 
išklausinėjimo, kad daugiau 
patyrus apie piešimus ir gon- 
gių veikimą New Yorlko did
miestyje. Klausinėjant plėši
kas nusiskundė, kad jis val
gyt norįs ir pa valgęs ► galėtų 

au papąsakoti. 
pasiūlė plėšikui 

vakarienę, bet 
kadangi tą

Pasak 
i savo 

mė- 
esąs

TUIS K THE

\T'ME” toudmoo

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

Rovinskv butu 
savo gyveni

mo dienas kalėjime,, jei ne
imtų laikraščiai pradėję juo
kus krėsti iš teisingumo įstai
gų ii- iš p. Waldschmidto pa
reiškimo dėl to 10 metų ka-^tas gatvėj prie kavinės durų1 
Įėjimo. Laikraščiai pradėj

"t 4
i -2 ' t. i.
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Pablished Daily Exce£ 
Ibų Lithuanhin New 

1739 South Ha 
Telephone RooMvelt 8500

P- GRIGAITIS

SuSscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per^eopy
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 8rd 1879.

?!:8
2.00 

, 1.50 
. .75

• 8c 
18c 
75c

jeigu tik jam nepasipriešina darbininkai, juto

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Uisteakymo kalnai
Chtcaffoje — paltu:

Metams •••••••••••••••••••«••••••••••••
Pusei metą
Trims munesiams
Dviem mėnesiam - ----------
Vienam mfirieslui - ----------

Chicagoj per išnešiotojus t 
Viena kopija ________
Savaitei ........... . ..... ......
Mėnesiui .............. .................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __________ _______- 17.00
Pusei metų
Trims mėnesiams •«•••••••••••••••••• 1 5 
Dviem mėnesiams _____ ..... 1.25
Vienam mėnesiui ______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ••••••••••••••••••••••••••••■••b
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
...i.. , ..

MĖRO WALKER’IO nepasisekimai

Šituo

/ New Yerko valstijos gubernatorius Roosevelt tar
do New Yorko merą, kurį valstijos legislaturos komi
tetas apkaltino netinkamais miesto galvai darbais ir 
pasiūlė gubernatoriui pašalinti, iš vietos. Matydamas, 
kad negali išsiteisinti, Walker’is kreipėsi į teismą, pra
šydamas, kad teismas uždraustų gubernatoriui jį tar
dyti ir atstatytą nes New Yorko gyventojai merą iš
rinkę ir jisai neprivaląs atsakinėti už sąvo darbus gu
bernatoriui.

Bet teisimas atmetė Walker’io prašymą ir pripaži
no, kad gubernatorius turi galią merą pašalinti.

alaimėjimu teisine New Yorko mėtas dar
labiau pablSgino savdr padėtį, šaukdamasis teismo pa
gelbės, Walker’is prisipažino, kad jisai nesitiki išsi
sukti iš tų kaltinimų, kuriuos prieš jį iškėlė legislatu- 
ros komitetas. O teismo sprendimas pašalino visokią 
abejonę apie tai> ar Rooseveltas gali jį išmesti iš mėro 
vietos. Pačiam gubernatoriui dabar butų nepatogu ne
pasielgti su Walker’iu visu griežtumu.

Taigi stambiausiojo Amerikos didmiesčio galvai^ 
kuris dar neseniai buvo taip populeriškaš spaudoje, 
veikiausia netrukus teks atsisveikinti su savo aukštu 
urėdu. Walker’is yra mylimas Tamtnahy Mali žmogus. 
Jeigu gubernatorius Rooseveltas jį pašalins, tai Tam- 
many Hali nerems jo kandidatūros į prezidentus, ir 
demokratų kandidatas ateinančiuose lapkričio rinki- 
muose^gali pralaimėti savo valstijoje.SUMAžeJUSI pasaulio gamyba

Depresija visaml? pasaulio biznyje per paskutinius 
kelis mėnesius dar vis eina ne mažyn, bet didyn* Bir
želio mėnesį šių metų, ačiū depresijai, pasaulio gamyba 
nupuolė 10 nuošimčių žeminus prieškarinės 1913 mėtų 
gamybos. į

Jeigu visų pasaulio pramonės gamybą 1928 metais 
pažymėsime 100, tai šių metų sausio mėnesį ji buvo 
76,1, o Dirželio mėnesį jau tik 67,0.

Palyginus su prieškariniu laiku, gamyba, kaip mi
nėjome, šių metų viduryje jau buvo nupuolusi 10 nuo
šimčių. Bet nuo 1913 metų iki 1932 metų gyventojų 
skaičius pasaulyje pakilo 12%. Tuo budu pasaulis šian
die pagamina proporcionaliai gyventojų skaičiui apie 
penktą arba ketvirtą. dalį mažiau, negū prieš karą!

Ir tai nežiūrint į milžinišką technikos išsivystymą 
karo metai ir po karo. Nežiūrint į didelį industriali
zacijos pndgresą, kuris buvo padarytas daugelyje štilių 
per pasalinius 13-14 metų. Nežiūrint į masinės prO- 

metodų įvedimą stambesniosiose pramonės

fisaulio pramonės aparatas šiandie yra nepalyęi- 
lai galingesnis, negu kad jistli buvo 1913 mėtaiis, o 

iio tarpu juo pagaminama prekių 20 arba 25 nuošim- 
ciusCmažiau.

Šitie palyginimai aiškiai rodo kapitalistinės siste
mos neekonomiškumą. Ji nestengia suvartoti produk- 
tingu budu tas gamybos jėgas, kurias ji sutveria. Jų 
tik dalis veikia, o kita dalis yra suparaližiuota* ir to 
pasėkoje masės žmonių kenčia vargą ir skurdą.

VALDŽIOS KIŠIMAS! i EKONOMINI gyvenimą

j tinkamas, v 
Valdžia jo laisvės nevaržo. / ’ •'

Visai kas kita Anglijoje arba Vokietijoje, kur so
cialiniai ir industriniai įstatymai yra gana plačiai iš
vystyti. O betgi ar Amerikai ta jos kapitalistų laisvė 
ir nepriklausomybė nūo valdžios padėjo dabartiniame 
pasaulio krizyje? Nieko panašaus.

Viso pasaulio pramonės gamyba šių metų birželio 
mėnesį buvo nupuolUsi, palyginant su 1928 metais, nuo 
100 ant 67, t. y. 33 nuošimčius. Bet kai kurių Šalių ga
myba yra nupuolusi žemintis šito Vidutiniško laipsnio, 
Vokietijos gamyba, pa V. šių metų Viduryje buvo tik 
53.8 (jeigu imti 1928 metų gamybą, kaipo 100), o Jung
tinių Valstijų — tik 53.2. Vadinasi, Vokietija ir Ame
rika dabar pagamina beveik tik pusę to, ką jiedvi pa
gamindavo prieš prasidėjus depresijai, ir Amerikos 
gamyba yra nupuolusi truputį net daugiau, negu Vo
kietijos, nors Vokietijoje valstybė daug daugiau kišasi 
į biznio reikalus ir į ekonominius santykius, negu šioje 
šalyje. (į /

Pasirodo, kad privatinio kapitalo laisvė nė kiek 
neapsaugoja biznio ntio depresijos. Priešingai, Valsty* 
binis reguliavimas yra ekonominiu atžvilgiu naudingas 
dalykas. .

• • ♦ * .
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{Apžvalga
Melo fabrikantaiPer “Sandarą” J. Laukis paleido melą, kad adv. K. Gugis iš anksto žinojęs, jogei Univer- sal State bankas užsidarys, ir ištraukęs savo pinigus* šitą melą tuoj aus šoko kartoti ir “dailinti” komunistai, brook- lyniškis jų organas, pav. rašo, kad “Socialistų vadai sii Gugių • priešakyje irgi 'žinojo iš- anksto apie banko bankrutą ir pasiskubino savo įdėlius o savo pasekėjams leidocen-išsiimti, apie tai nepranešė ir jų sunkiai uždirbtiems tams pražūti!” (Bimbininkai žino, kadversal State bankas užsidarė tuo laiku, kai Gugis ir kiti “socialfašistų vadai” buvo išvažiavę iš Chicagos į Pitts- butghą, į SLA. seimų, ir jau vien dėl šitos priežasties jie negalėjo nei Žinoti, kas Užsidarys, nei pranešti..

Bet yra
adv. Gugis pareiškė

kad 
kam

ban-
norstaktas, kad, kaip ‘Naujienų’’ rėporleriui (ir parode savo žodžių parėmimui banko state- ment’ą), Gugis prieš išvažiuodamas į Pittsburghą dar pasidėjo Univcrsal State banke keletą šimtų dolerių; o jo žmona dėjo į tą bankų savo pinigus dOr Už trejeto dienų prieš banko užsidarymą. Ar$i kas neštų j banką savo pibigUS prįeš jo užsidarymą, žinodamas, kad bankas užsidarys?Laukis su “Sandaros” pritarimu ir komunistų šlamštai fabVikUoja tuos melus aiškiu tikslu mesti šešėlį žmonėms, kuriėm's jie nori jĖhis arba kitais suhietiinais įkasti.

KRikščioMSKA “Artimo 
MEILE”

blankus ir tokių pinigų, įūikiė turėjo būt pasiųsti. Matulis^a- šo: “Aišku, kad pinigai tikslo nepasiekė.”Jie buvo stikolektuoti dar tuo laiku, kai “sklokininkai” kartu su bimbininkais dirbo ALDtD. M kuopoje.
voKiEtiios Bankai ir
PRAMONE PATENKA Į

VAtbaios RankasApie metai laiko atgal, kai subankrotnVb milžiniškas Vokietijos “Danai” (Darmstaed*. ter und National) bankas, tai valdžia turėjo paimti jį į savd rankas, idant beįvyktų suirutė Visame Vokietijos biznyje. Nes “Danat” bankas buvo antras savo didumu bankas Vokietijoje ir užsiimdavo daugiausiapramonės įmOmų finansavimu.

Amerikos kapitalistų spauda diena iš dienos skel
bia, ^kad viena svarbiausiųjų priežasčių, jeigu ne pati 
svarbiausioji* kodėl krizis ištiko Ameriką, < 
kad valdžia perdaug kišusis : 
yra_ .; 
davosi daug mažiau į ekonominio gyvenimo reikalus, 
negu įvairių kitų šalių valdžios.Kitose šalyse jau seniai buvo reguliuojama įstatymais darbo valahdos, teikiama apsauga dirbtuvėje darbininkėms moterims, draudžiama vaikams dirbti fabrikuose* mokama senatvės pensijos ir nedarbo Op- drauda. To Viso Amerikoje iki šiol nebuvo. Tik kai kuriose valstijose čia pradėta senatvės pensijos ir yra įstatymai* kurie dalinai apsaugoja darbininkų sveikatą ir gyvastį šapose. Amerikos kapitalistas yra mažiau* šiai varžomas savo santykiuose su darbininkais. Ir darbo valandų,, ir atlyginimo klausimuose jisai elgiasi kaip

j, esanti ta> 
valdžia perdaug kišusis į biznio reikalus. Bet tai 
grynas humbūgas. šios šalies valdžia visuomet Uiš-

“Draugas”, rodydamas krikščioniškos “artimo meilės” pa- vyzdį, irgi paminėjo mirusį Dr. A. J. Karalių. Bet pAminėjo —- savo vadinamam juokų sky- HUj'ė!Ir klerikalai stebisi, kodėl padoresnieji žmonės nuo jų vis labiaus nusigręžia.
KUR JIE DEDA AUKASA. Matulis, iš New Yorko* rašo tas teiravosi pas komunistą K. Kliaštauską, iš kurio jie buvo gavę blanką aukas rinkti angliakasiams, ar aukos pasiustos kur reikia. Kltistauskaš pasakė komitetui, kad aukos perduotos bolšfevikų litertitūroš tiratigijos sekretoriui b. M ŠO- lomškUi. \PastarįteiB tikjHHęs, kad* pihigai pas justi angliukai siartiSj bet iš angliakasių gauta pranešimas, kad pas juos visai nėra rėkdrdūdsė Tokibs gb:

LDD. 11 kuopos kohiite-

Neperšėniai Vokietijos valdžia įgijo dhUgUnią Šerų Vokietijos plieno tfuste, “Verei- nigtė Stahlwerkė”. šitas trus- tas pagamina M Nuošimčių v h so Vokietijos plieno, 49 nuošimčius geležies te 20 nuošimčių kietųjų anglių.Tuo budu Vokietijos valdžia šiandie kontrolilĮbja žymią dalį šalies bankinio biznio ir netoli pusės geležtes pramęhės.Spėjama, kad ir pamatinių pramonės netolimoje ateityje valdžios rankas, kietijos pramone įsiskolinusi ir pelno.Taigi valstyb’nis kapitaliz- tUAs Vokietijoje gali išsiplėtoti be jokių pėrversmų, ir Vokietijos Valdžiai bereiktų steigti industViją, kaip kad daro Rusijos diktatoriai, nes ji Vokietijoje jau įsteigta ir išvystyta. ~ kBet tame valstybinio kapitalizmo išsivystyme yra ir pavojaus. Valdžia, kuri turi ne tik politinę galią, bet ir pramonę savo rankose, pasidaro perdaug stipri, kad žmones galėtų apginti nuo jos savo laisvę ir teises* . -------------
VALDŽIA, KAPITA

LAS IK DARBO 
ŽMONĖSKad dąrtiO ŽinŪnėms teikia organižuolis* apių Jai nėra reikalo įlė kalbėti? — visi žiUoin kad rėjjęib. ‘ Gyvenime yra taip, kad be Vienybės, be sb- tąrinio ir solidartubo, dįdeš- nio darbo neveikti Vėik bteįa- ihbą. vdid Ančioj i klasė, potiti- ktertAi, dvartninkaf ir bet naktinio gyvėnipio sluoksniai yra Orgąnizųdti. Gai ma- žiAųsiaį yrį OT^anizuotiv U dArbįninkąk |>aii skaitlim SliąūsiU VlsUoitieb^s tiAlis.teks Žhionių IboibAs, ttiH to- kias ir organizAcijas, kad be n drojhis ir pasityžUsiOlnis j ė gymis lengviau butų apsiginf

ir plienodaugiauš šakų gali patekti į kadangi Vo-yra perdaug dėlto neneša

žmonių tos kurias mu*vnkiiname žmmmukn|ihttli»tų» įrtjfe kiifių (Iciift rtnr ir bažuy’ėia.tar^ AHtį dvfeft dužiųjų žntohių klasių kontrastas ir jų rrikaftri yra taip skirtinga taip dienos ir nakties. Ir kova tarp tų dviejų klasių yra sunkiausia, nės darbo žmonių ir kapitalistų reikalai yra nesuderinamai skirtingi.Mes, darbo žmonės, kapita-i listų akimis žiūrint, csaip, “dideli akyplėšos/’ vadinasi, jų, priešai. Prie to dar kapitalistai darbo žmones .skaito že- niaushi visuomenės sluoksniu, su kuriuo jie niekad ge-’ rtioju nesiskaito.Kapitalistai turi vieną tiks-, lų, tai pelnas. Kad geriau apsaugoti savo interesus, firmoj vietoj jie stengiasi suderinti savo reikalus su valstybes vyriausybe ir laikytis tokios politikos, kokia yra valdžios viršūnėse. O valdžia, pav., A- merikoj, irgi yra sudaryta iš tų pačių kapitalistų reikalų atstovų, kurie išvien veikia ir gina vieni kitų reikalus. Tai aišku IAmerikoj turime dvi stambiausias bespalves politines partijas, tai republikonų ir demokratų partijos. Tos partijos rodo priešingumą viena kitai tiktai rinkimams atėjus, o po rinkimų kaip vienos partijos, taip ir antrosios atstovai tarnauja tiktai kapitalistams, nes visi jie yra kapitalistai i’ė rujiinaši tiktai tbrčių iiilėVėsais. Vadihėsi, jie diėbd bendrai prieš savo bėhdrUs “priešus” — darbo žmones. Kihiš kur hors streikui, darbdaviai gauna pilną patarha- vinią, —- savo interesams ginti kariuomenę, policiją ir lt.
Kapitališliska t,gerovė.,tPlačidšiOH AinėbikOs žnltinių mases dar pradžios mokykloj pradedama , “šųlesmOniškai” įtikinėti, kad kapitalistinė šalies santvarka ii* pntri’otižhi'as esu geriausias metodas žmonių gerbūviui išlaikyti. Taip išauklėtas jaunimas hepradeda suprasti kapitalistų “malones”, kurie nuolatos žada jiems VisOkiiisi pVOgUš gyvenime. Pastaraisiais laikais tos plačiosios hiases pamate, kokia gėrOVė jų laukė, kai aiit galo ir pati kapitalistinė sistema, kaip pasenusi lepše, pradėjo nuo koto'smukti. Judėjo kilti aikštėn kapitalistų godumas, nuo kairio pirmiau jie springo* kol ant galo prt- vėdė kraštą prie chaoso ir didžiausio skUrdU, nUo kurio pirihoj eilėj niikėhtejo darbi- nibkų klasė. Ištraukė iš jų burbos dar nesuvalgytą, gal paskutinį duonos kąsnelį... To jiems neužteko. Magary-' eioms apkrovė naujais taksais, hežibfint to* kad visiib- mtebė bėturt iš ko tas taksaš nibkėti, bife tik val’dininkai gaus riebias algas kaip ir piriiii a U kati gėbtiavo...O juk nfe dėl to vargas prispaudė 11,000,000 krašto dar- bihinkų* kad įdėtai butų iŠsi- sėmę arba gamta derlių butų sumažinusi. Ne, ne dėl to. Pinigai ir kitas turtas yra čia pat; bet pjefcdahg tUriipc prigamintų visokių produktų', bet žihohės* kurte visko pri- ganiiho badą te šaltį paversti kęsti. Todėl taip yrU, kad prie dabartinės gamybos šiš- teųibš daėbininkąi atidavė ke- įįente aėbU kdiojikai asmenų SUvO Sveikatą ii* padėjo jiems StikonėebteUOti krašto tilklųS į didėlį vifettotąy. khd daugiau darbininkai lėidbrsavė išpė'u- <iotk tuo labiau iobo jų išnaudoto jai*. Vaįdžia kaip pteniibu, taip ir dabar bedaro pbtetiįr viniiū ij darbiniiikaniš. Paprastai ji sakd, jog nėšikiŠan- 1 y į prtvatihio biznio veikai

it

Mi

lūs. Tiktai w sako, o jos datbai rodo msai taą Kita. FAktfttei kapitalaš kofttrttiiuo- 
bu vfeo mstdtartus te nuo fe ntafenės pri- kteuso plačiųjų masių hki- btaš: “prosportly* arba tinę.

pAžiūtekimo, kiek darbo žmonės hutų stiprus ir susipratę, kati galėtų tiems ponams padiktuoti savo valią. Paiiiikim pav., “bonų armiją”, kuri reikalavo iŠ \Vash- ingiono valdžios atiduoti kas jiems buvo žadėta, kailin. Kai jauni, stiprus vyrai karo metu ėjo kariauti už “salesmoniškai” įkalbėtą neva pasaulio demokratiją, tai buvo geri ir garbingi vyrai. Kada jie, pamatę savo klaidą, pakele balsą, (ai liko nepageidaujami valdžiai ir visuo- fnėbei našta. Vadinasi, eks-ka- reiviai irgi y ta tos pačios darbo žmobių klasės tiulis, kuri priklauso. darbo žmonių ėl- lėnis. Bet ar visi jie tai su- prantA? Ar Visi jie norėjo girdėti socialistų darbuotojo E. V. Dėbso žodžius* kuris skelbė, jog pasauliniu karan Anie- rtka kišosi Ue “pasaulio de- UioktAtiją* gihti, bet kapitalistų ibtatėsus.žinogus, nežibodanias kas yta jo draugas, o kas priešas, negali būti susipratęs. Toks žmogUs nė pats nejaučia, kas ir kokiais būdais jį išnaudoja. Išnaudoti jį gali darbdavys, tivasibinkas, politikierius ir kiti hūbikiVgieriaiiDar kitas šaltinis, iš kurio kapitalistai melžia sau iš tiat- biūinkų pelttuš, tai “slakas,’į kurtš dAžteai būbn abejotino S’augliiūd. Bav., didėlės kApi- talistibes įstaigos Ar įmonės padeda Savo šėtūs ant “stock exchangė.” Sįųlija žnionėtas pirkti tą “šlaką” it žada ^įį- delius pelnus. Pradžioj tas “stAkas” pAptaslai kyla, kad paskatibus publiką kuodau- giaū jį pirkti. JUo daugiau žtaobės perka, juo labiau “StAkas’' kyla. Ant gėlo suplaukia nėįinaiiomai didelės pinigų Šlubos. Kai jau pinigai lieka Suimti Už Itios išpūstus lopiergalius, “stakas” tuomet ma it nusmunka, bes kasgi nitų, jeigu Visi Vienu kartu imtų tą “šlaką** su dideliais pelnais parduoti I N a luralū*

ką kita
ba-
ir

gavo

k4d Visa kam yra tam tikros ribos. Juk taip buvo ir prieš dabartinę depresiją. Viena diena New Yorko biržoj “sta- k’as6 nusmuko biliohais dolerių, nelyginant pokarinės vokiečių'inarkėsl Tai yra lyg ir gembleriavimas, kuris vadinama bizniu. Tas, nuo senai sugalvotas legalis skymas, yra didėliu akstinu: arba pralobti* arba nieko neturėti. Panašus spekuliavimai uždare dUri's ir ne vienam bankui.Visi šitie reiškiniai, nors 5rra legalus, bet ne sveiki. O Jcafc nori lengvai ir greitai pralobti, tas ima didelę atsO- •kpmybę ant savęs ir Stato kitus į paVojtj, — akstiną prie godumof ir spekuliacijos. Dabartinis finansinis krizis nebotų buvęs taip baisus, jei ne tė gbdžioji spekuliacija. Gudrus spekuliantai, prisigrobę pinigų, tyli ausis suglaudę ir daro naujus planus, kaip praskydusią “prosperity” atitai- ayii, o žmonės, netekę pinigų nė darbo, sapnuoja apie ge- rOS laikus, kurių sulaukti nėra vilties.
Pažinkime savo prieįits.Prezidentas Hooveris, kandidatuodamas antram terminui* jau kalba, buk atsistojome arit kelio į “prosperity” ir kad hėužitgo, ateisią dar geresni laikai, negu buvę 1926 i metais. Supraskite, jeigu už jį balsuosite, o jeigu ne, tai su “prosperity” kažin dar kaip galėtų buli...Antras kandidatas demokratas Rooseveltas sako: jeigu žmonės išrinksią jį prezi- fįentu, tai bankai daugiau nc- užsidarinesią. Kaip gi gali bankai užsidarinėti, kad jau užsidarė? Jeigu tas ponas sakytų, kad užsidariusieji bankai atsidarysią, tai irgi butų tas pats melas.Abiejų kėndidatų pasakos 5Ta tik jiems patiems nau- tifiigbš* o darbo žmones vargiai pasiseks tuo įtikinti. Tai yra senai UUdėVėtUs inonolo- gas, kurį vartoja ir paprasti pOlitikiėH’ai, girdami savo partijos kaiididatus.AtėjttS J. V. prezidontd rinkimams, kiekvienas darbininkės Nedvejodamas privalo bal- sū'dti Už darbininkus kandidatus' — prezidentu vietai Normai! Tnomasą ir Vicė-prėzi- dėnto vintai Jnmes Maurerį.

—M. Šileikis.

fcftAM STOkEk ’

GRAFAS '
Ferf? A. Vaivai

'DRAKULA
Ptnntaion Doi 

oAAi(Tąsa)“Negaliu!” Tai buvo visi jūs žodžiai. 0 aš nudžiugau, nes sužinojau, kad ji negalėjo padaryti to, ką ir . mUšų bijomi sūtvėribiAi begalėjo. Nors jOs kūbUi tebegrosią pavojus, bent jos siela yra saugi.Staiga arkliai, saitais pririšti pastogėje pratiėji^ žvengti ir draskytis. Nurimo tik kūo- įbėt prie jų priėjau ir pradėjau į juos kalbėti. . Pajutę niAbo rabkų glbslijimą jie ėmė tyliai žvengti, lyg nu* dži’ugę, laižė mano rankas ir kurį laiką tylėjo. Kelius kartus tą nųktį ėjau juos raminti, iki pAgaliaū atėjo toji baisi, šiūrpu perverianti, Šal(p valanda, kuomUt gamta apmirštai ir kiekviente kaętu man briįjus, jie tižiaugčši, tyliai žvengė. VidŪmiakČiui artinantis te ItepsŪbs pradėjo silpnėti, ugnis gęsti. Todėl, skubėdamas ėmiau rankioti šakas ir medgaliui Ir krauti juos ant laužo. Laiks nuo laiko vėjas Užnešdavo sniego pluoštus ir k Artu SŪ juo, drėgną, šaltą rūką. Netgi tamsoje buvo šiek, tiek šviesu, - kaip paprastai yra virš sniego laukų; tOfė ŠViėŠOjfe man pasiro-

x.
iy, Docan V Co.dė, kati tie sbiego pluoštai ir ruko vainikai formavosi į mOtertiŠkių pAvidalūs sji" ilgais, rūbais, kurie driekėsi žeme. Visut viešpatavo niūri, mirtinga tyla, tik arkliais drebėjo Ir žvėbgė, lyg nujaus- darni didelį pavojų ir aš pradėjau bijoti, paūiažū mane apčiiie, didžiaiiSia baūnė; bet nurtmdAvaii Atsiminęs* kad tatbe rate buvau apsaugotas nUO pakojų. Tito pačiu laiku ptatičjaū galvoti, kad tą baimę bianyjė sukėlė nakties tamsė, tyla, Visi paskutinių dienų Utiūlykiai ir nuolatinis sūsirlipinęs. Ar tik atsiminimai apie Jobai ano baisius pergyvenimus šiose apylinkėse, tdjė pilyje nepradėjo į mane persmarkiai veikti; snieguolės tilo tarpu, kartu su ruku, pradėjo suktis į ratą, virpėti, straksėti aplink netrukus galėjau įžiūrėti šėlitiš tų trijų moteriškių, rios bttvo priėjusios prie natano Drakulbs pilyje, ir rčjo jį pabučiouti.

!!' še- ku- Jo- no-O arkliai žvengė vis skaudžiau, pradėjo dejuoti ir cypti iš baimės* lyg kančių draskomi žmones.(Bus daugiau)
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Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančiu penktadieniu see- 
«nc>s numerius pildys Burns ir 
Allen, žinomi teatrų publikai, 
kaip “paikiausi ir juokingiau
si** komikai; paveiksk«r“l)own 
to Karts“; kitokie numeriai.

Oriental teatre —, paveiks
las “Spęak Easily“; kitokie 
numeriai.

United Artists teatre — dar 
teberodoma paveikslas “\Vhite 
Zombio“; kitokie numeriai.

MeViekers teatre — paveik
slas “Horsefealhers“; kitokie 
numeriai.

Uptown ir Tivoli teatruose 
— bus rodomi paveikslai 
“Devil and the Deep“ savaitę, 
kuri prasidės 2 dienų rugsė
jo; kitokie numerai.

Nesusitaiko su samdy
tojais

Tūlas laikas atgal samdyto
jai pareikalavo, kad unijistai 
spaustuv’ų darbininkai prisi
imtų algų kapojimų 15 nuo
šimčių. Unijistų tarpe pasi
reiškė' priešingumo kapoji
mui algų. Tada samdytojai 
pareiškė, kad jie nukaposią 
algas savarankiai. Kolei kas 
unijistai nepareiškė paskuti
nio savo žodžio. Todėl gali 
dar ir unijistų spaustuvių dar
bininkų streikas kilti.

Įsigijo naujus rakan
dus

Automobilistams žino
tina

Vagiliai išnešė iš Romano 
rakandų krautuvės, 3255 Mil- 
waukee avė., pakankamai ra
kandų porai namų įrengti. 
Žalos jie padarė krautuvei 
$1,500.
i’

Dar vienas nusižudė
Rasta pasikoręs Clifford 

Arcliibald beimonte namų, 
kuriuose jo žmona dirba kaip 
patarnautoja. Tai yra namai 
Chičagos brokerio adresu 
780 Foxdale avė., Winnetka.

Bajik and Trust Ctnnpany bu
siąs likviduotas. Vienok °Tri-’ 
bune” praneša, kad 'kalbos apie 
naują banką esančios iper anks-: 
tyvos.

McCormickienės turtas 
siekiąs $10,600,000

A įskaiči uojama, kad
sios Edith McCoi’imickionės pa
liktas totas sjėksiąs $X0.D00,-i 
000. O ją Chicagos didlapiai 
apraudojo kaip suSbaiikr-otavu-į 
šią.

Roselando žinios
Vestuves

American Raihvay Associa- 
tion padarė tyrinėjimų, kuris 
rodo, kaip elgėsi 300,000 auto
mobilistų prie gelžkeliu kryž
kelių 4,0^0 traukinių prava
žiuojant.

Sulig tuo tirinėjimu, 75 nuo
šimčiai automobilistų pilnai 
prisilaikė trafiko reguliacijų, 
sustojo prie gclžkelTo, apsižiū
rėjo ir nematydami pavojaus 
važiavo toliau.

15 nuošimčių visai nepaisė 
signalų. Iš tų 1,000 traukinių 
pravažiavimų 67 automobilis
tų vos išvengė nelaimės. Taip
jau pastebėta, kad net 110 
draivėrių busų su mokyklų 
vaikais nesustojo ties gelžk fi
lių signalais liepiančiais su
stoti.

Sugrįžo namo po dviejų 
metų pražuvimo

Sugrįžo namo Nprvall C. 
Wolcott, 23 metų, gyvenęs 
seniau Wilmettc miestely. 
Wolcolt kažin kur važinėjo 
dvejus metus, todėl, kad bu
vo susirgęs liga vadinama am- 
nesia — atminties praradimu.

, Nušovė viešbuty

Tapo nušautas Piccadilly 
viešbuty vyras, užsiregistravus 
vardu Charles Argenna. Kiti 
viešbučio svečiai girdėjo šū
vius ir matė žmogų išbėgantį 
laukan. Policija pradėjo ieškoti 
galvažudžio.

Holdapas busųi

Muitinės agentai už
griebė jachtą su sti

priais gėrimais
Muilinės agentai padare kra

ta Kennelho G. Smitho, milio- 
nieriaus, Pepsodent kompani
jos prezidento jachtoj, kuri 
sugrįžo į Chieagą nuo Kana
dos pakrančių. Joje ag tdat 
užtiko svaiginančių gėrimų 
vertės $2,500. Pasėkoj gėri
mai tapo užgriebti.

Bet juos užgriebė muitinės 
agentai, o ne \roliibicijos. Ir 
užgriebė skystamų todėl, kad 
jis atgabenta į Chicagą nemo
kėjus taksų.

Sausieji gi agentai sakosi, 
kad ne jų dalykas, už kiek 
dolerių p. Sni.it h atsivežė sky
stimo iš Kanados. Well, ką 
jau čia kabintis prohibicijos 
agentams prie Smitho, jei jie 
lengviau gali “pašėkyti“ 
skurstančias spikyzes.

Trys banditai padarė holda-! 
pą Ghieagos motorų kompani
jos busui, kuriuo važiavo 15i 
žmonių. Holdapas' padaaytai 
prie 20 gatvės ir Michigan ave.į 
Iš važiavusios busti moters jie! 
i-teme $300. Kitų pasažierių. 
nelietė.

Policininkai netyčia 
nušovė vaiką

Policininkai nušovė Floydą 
Norrio, 14 metų bernaitį, 53 
^last 34 st., Steger. Policinin
kai liepė vaikui sustoti, o šis 
pasileido bėgti. Policininkai, 
pamanę, kad tai buvo tas pats 
vaikas, kurio jie ieškojo suim-

Apiplėšė banką

Ępturi banditai padarė hojd- 
apą Edison Savings bankui, 
673$ Olmestead avė. Pasipelnė 
$1,400. Pabėgo.

Prasidėjo Pollakienės 
teismas

Kriminaliame teisme ant
radienį pradėta nagrinėti by
la Mrs. Dorothy Pollak, kuri 
vra kaltinama nušovimu savo 
vyro, Town of Lake real 
statininko ir buflegerio.

Moters advokatų argumen
tai busią tokie, kad ji nušo
vusi savo vyrą, idant save ap
ginti. |

Prokurorai, t. y. kaltintojai 
šioj byloj, yra Frank Mast 
(Mastauskas) ir Harry Gabel.

Kaltinamoji nesutiko, kad 
džiurė teistų ją. Todėl teis-

- Iii u i pirmininkaus ir nuos
prendį išneš vyriausias kri- 
minalio teismo teisėjas Fi- 
fiher.

Daug žmonių susirinko by
los pradžiai. Bet susirinku
sieji pasijuto * kiek apsivyk 
kada kaltinamoji nesutiko 
džiurės teismui. /

Dar vienas iššoko per 
langą 

_ y

šiemet įėjo į madą šokti per 
langą. Gal todėl, kad tai yra 
vadinamas “leap year”. Kaip 
ten nebūtų, o vakar iš Y- M. C. 
A. trobesio 16 a-ukšto (826 S. 
Wabash;jive.) dar iššoko ir Už
simušė Ernest C. ĮProbst, at
vykęs Chicagon iš La Porte, 
Ind.

Dawes atidarysiąs, nau
ją banką

Trečiadienio “Her.-Ex.” pra
nešė, kad gen. Dawes, l^uvęs 
Suvienytų Valstijų vice-prezi- 
dentas, vėliau šios šalies amba- 
sadontis Anglijai, paskui Re- 
construction Finance Corpora- 
tion viršila, ketinąs atidaryti 
naują banką, kuris vadinsis 
“Dawes Bank and Trust Com- 
pany”> O Central Republic

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, iŠsiputusisą 
blauzdų gyslas.

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

v Tel. Boulevard 1401

o jeigu neužtenka, tai . gali 
gauti ir kitą kvortą.

Miršta lietuviui
Bėgyje trijų savaičių mirė 

Roselande Šatkauskiene, K$r- 
snąuskienč, Balvočienė, J. 
Kaktys ir dar viena ypata, 
kurios vardas neteko sužinoti, 
bet kurios kūnas bus atvežtas 
31 dieną rugpiučio į Visų

neturi pinigų užmokai rondą. 
Savininkai meta juos iš namų, 
nes ir jiems reikia apmokėti 
taksas ir nuošimčius, kitaip 
netėks savo -namų. Viekas 
lietuvis, išmestas su visais 
savo rakandais, net 30 valan
dų išbuvo gatvėj, kol charity 

Nors najnų 
yra tuščių, bet ir 

už 
dy&ų gyventi bedarbiams sa- 

nė,t 
daiugiau už kitus spaudžia.

Vienas atsitikimas buvo 
toks: Rendauninkas neturi pi
nigų užmokėti už Hiatą, bet 
jis parduoda kvortą pieno 
savininkui namo. Savininkas 
reikalauja 25 dol. rendos, o 
rendauninkas neturiu pinigų. 
Jis sako: gauni kvortą pieno,

surado butą. Nors 
daugybę į 
fV®irixwiistai neduoda jų

vo namtuose; ndkurie lingu pamaldų palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Vįršmi- 
nėti visi buvo palaidoti šv. 
Kazimięro kapinėse.

Korės p.

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaii, Ketvergah ir Sabatomi 
2420 TV. Margustts Rd. arti Wištara Ao 

Phone Hemlock 7828 
Pantdėliau. Seredomia ir Pžtnyčio M 

1821 So. Halstsd Strut

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

2400 TV. Maditon St.
Vai.: 1 iki 3 po phtų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597,

Kaip bitų kolonijų, taip ir 
Bosclando lietuviai yra pris
pausti depresijos. Vienok gy
venimas savo keliu žengia. 
Štai savaitė atgal buvo net 
dvejos vestuvės. Apsivedė 
jaunuoliai Juozas Rudeikis su 
Paulina Valentaite ir Vincas 
Stačiūnus su Florence širvin- 
skaite, šliubą davė kun. J. Pa- 
škauskas% Visų šventų parapi
jos bažnyčioj — pirmiems su- 
batoje, 20 d. rugpiučio, o ant
riems nedėlioj, 21 rugpiučio. 
Jaunoms poroms linkime 
sokios laimės naujame jų 
venime.

Sužeista 2 lietuviai

Graboriai

vi-
gy-

23 d. rugpiučio I. C. R. R. 
Co. Burnsidės dirbtuvėj, laike 
darbo, nutraukta — nukirsta 
pirštas dešinės rankos Rose- 
laiuio gyventojo J. Bruknio.

Gasparas Turto, narys S. L.
A. 63 k j)., dirbdamas Fordo 
plente sužeidė dešinės rankos 
pirštą. Rodosi, žaizda buvo 
nedidelė, bet 
nuodijimą ir 
kaip serga, 
visą mėnesį,
savo namuose, 70 E. 100 PI 
Pi rš tas re i k <įs* 11 u p i a u t i.

Bazaras

Lachavicti ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse Luopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o >-u#U 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 '

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

S. M.SKUDAS-
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. Roosevelt 7532 *-

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

J. J. BAGDONAS
Funeral

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

W. 63 St.,
Td.’ Republic 3100 

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.®!

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

gavo, kraujo už- 
jau 2 mėnesiai, 
Buvo 'ligonbuty 
dabar randasi

Prie Visų Šventų parapijos 
bažnyčios, darže, nuo 20 d. 
rugpiučio yra didelis kermo
šius arba bazaras. ĮrengUi di
delis ratas važinėtis aukštin, 
arkliukai jr Biatp visokių bu
delių su išlaiimejimais įvairių 
dalykų. Tik. reikia pinigų. Su
sirenka daugiausiai jaunimas, 
bet mažai yra tokių, kurie tu
ri pinigų. Keli metai atgal 
vaikui, norinčiam važiuoti 
ant arkliukų, <au?ikdavo gero
kai palaukti, kol gausi vielą, 
dabar ratas sukas su ke'liais 
vaikučiais, gi kartais tik su 
vienu, ilrba ir visai tuščias.; 
Prasti 'laikai visiems.

Meta bedarbius iš namų
Sunkus padėjimas bedar

bių. Kurie rendawoja butus,

ANTANAS VAINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ’ 

rugpiučio 30 d^eną, 12:5 valan- «' 
dą iš ryto 1932 m., sulaukęs pu- , 
sės amžiaus,’■ gimęs Kražių para
pijoj, Raseinių apskr., Morkiškių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliudimc 
moterį Rozaliją, 2 sunu Antaną 
ir 'Leonardą, 2. dukteris Virdžini
ją ir Eleonorą, sesers sunai Jonas 
Songaila ir Stanislovą Sakalaus
ką ir gimines, o Lietuvoje brolį 
Joną, 2 seseris Barborą Sakalaus
kienę ir Juzcphą Sungailienę.

Kūnas .pašarvotas arndasi 7607 
Yates Av.i Tei. South Shore 8859

Laidotuvės įvyks rugsėjo 2 die
ną, 8 vai. ryte iš namų į Šv. 
Petro ir Povylo parapijos bažny
čią, 'West Pullman, 111., kurioje 
.atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sietą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

• Visi a. a. Antano Vainausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
noširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam. paskutinį 

(paarna>vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Brolis, Seserys ir Sesers 
Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
irius Ratlžius, Tel. Canal ,6174.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su sąvo nupiginto
mis kainomis už aukštos irųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musę 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 'V

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galfetto pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ūž tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikto mokšti, nežiūrint 
J tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurte 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturioe Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

E?l mcilf IG ■S»W# b\I 53
JŪSŲGRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai: Y ARUSI 741 ir 174J

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

Tel Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart ivintadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— B RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 rne. 
i cus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų if^-vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray/ir kitokius gkktroe 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 wXlith St., netoli Morgan Si. 

Valandos: nuo 10—12 pietų 1ų 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

, Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Sercdomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rtnidtncįjt 6628 So. Richmond Strttt 

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avt.» 2 fabof 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS *’ 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

-----------  -------- ------------------ a-------------

Telefonai Yardą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ) 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiem! reika

lam!. Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

-Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenaa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 ik; 12 dieną, 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12
Rez. Telephone Piaza 3200

n.

Ofiso valandos: nuo _ ,__
Nedėldieniais pagal sutartį

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

' Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų' ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

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

Musų Patarnavimas lai- 
( dotuvėse ir, kokiame' rei

kale visuomet" esti sąži
ningas ir nebrangus ro
dei. kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky-

/ ri’1, ’
3307 Auburn Avė.

CH1CAGO. U-L.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialutė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

njpkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde PaA 3395

Lietuves Akušeres

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

K MIDWIRB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

iu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių jtetopimą, Iroris mti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
aktų karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. T Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 y. Nedėliomis ąagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę piginus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLUMENTHAL 
— . OPTOMETRIST . 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 8. Ashland At>e.

y Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

’■ ■' •
Patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

Ofisas ir Akintų Dhtbtpvg 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.

Nedaliomis nuo 10 iki 1ĮĮ

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valanda: JI ryto iki 1 po j>ietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai .dieną ir nakų Visgini*

2 iki 
10

0036

Rrx. 6600 South Artesian Atfsntu 
Phone Prdspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstad Strnt 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

l mis
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketve^gą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arei Leavitt St. 
Telefonas' Canal 2552 

Valandos 9 ryto Iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

DR.M.T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR 0U1RURGAH 

O J? I 8 A 8:

4645 S. Ashland Avė.,
OfiHO valandos nno “ iki 4 Ir nuo 6 iki 

8 vaL vok. Nedaliomis pagal Nutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820^ 
Namų TcL: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washiqgton St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Westecn Avinus 

Lafayette 4146Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai1 vakaro

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Maequett» Rd. 

kampas 67th ir Artesian Ava. 
Telefonas GrovebiU 1595 

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

nedėliotos pagal susitarimų

DR. A. J. GUSSEN
JLIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal autartj. 
4847 Wnt lAth Street, 

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

Hemlock 8151

DR.V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 Matgstette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieąj it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland

arti 47th Street
Avė.

• (John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 TV. Adams St., Room 1642 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TcL Republic 9600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis! Advokatas 

4631 So. AfhUnd Aoa.
TeL Boulevard 2800 

Rea. 6515 So. Rocku^U St. 
Td. Republic 9723

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 B. lQ7th St. — prie Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
Tel. 'Lafayette 6393

160 N. LaSalIe St. — pagal sutarti

CHAS. A. PEPPER
UETUVIS ADVOKATAS 

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

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
T«I. Victory 2213

Arba! 1800 W. 47th St. Laf. >490 
Pagal sutarimų

LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1.323 

Valandos: 9 ryto iltį 9 vakaro
Nedėliosią pagsl s j
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Ketvirtadienis, rūgs. 1, ’32

Kapų

Išvažiavimas buvo gražus

Laiškai Pašte

Mastus Mr
Maskaliunas Frient
Mikėnui Toni
Mbckaitis Mss. Frencis
Stulgaite P-melo Amia.

527
529
531
532
547

510 Gasparaitis Chas
516 Kamarų.skien Marceia

Sie laiSkai yra atėję 16 Eurępoa 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adanti 
sratviŲ) atsiimt^ Reikia klausti prie 
langelio, kur padčta iškaba “Adver- 
tised Window” Ibbėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina.

— mes atliekame eks- 
Mes taipgi dirbame ble- 

- stogų rynas, nuobėgas. 
garanutotas. Apskaičiavimas

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Hajsted St.

Tel. Victory 4965

CtftSSi FIEŪ aDS.į
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikta patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystes mokes
tis. Expertq patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliotu 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

 

1642 West Diviiion St.

Tel. Armitage 29 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KI 
Pašaukite mus 
pertų darbi), 
korių darbą — 
darbas 
dykai.

RAS?

į Tarp Chicagos 
Lietuvių

Viešas ačiū ir pakvi 
tavimas

Velnias kuone ne 
prarijo saulės

Bosas paliepė: “parašyk apie 
saulės užtemimų”.

Reporteris pakėlė rankų lyg 
nuo smūgio atsiginti. Dalykas 
toks, kad pirm dvidešimties me
tų Lietuvoj jis žiurėjo į sau
lės užtemhnų ir bežiūrėdamas 
užmigo. O kai pabudo, tai pri
siminė apie užtemimų tiek, kad 
vištos buvo bepradedančius ant 
laktų t lipti... <

Kada bosas išėjo, reporteris 
pasileido laiptais žemyn. Ir 
kada jau apsišarvojo rūkytu 
stiklu, tai susikeitė. Kaip Die
vų mylite: velnias buvo apžio
jęs kuone du trečdaliu saulės.

Netikite? Galite ir netikėti, 
bet reporterio die-jnk?-: prim 35 
metų pasakojo jam, k«d elnias 
nori f a ulę praryti; O diedukas 
kalbėjo ne juokais, nes jis bu
vo 85 metų amžiaus, daug ką 
ma'.ęs. ir žinojo/kų šnekąs.

- Reporterio motina, kilti ma
tė pirmą saulės užtemimą dar 
piemenė būdama lauke karves 
ganydama, parbėgo namo už
dususi ir kuone apalpo. Žmonės, 
pasakojo ji, suklaupę kalbėjo 
]X)ter»us, o kurie turėjo geres
nes gerkles, tai ir kalniukų gie
dojo. Dėka tam didesnės ne
laimės išvengta, ale visgi kai
mynų pora jaučių vėliau nusti
po...

/Apsidairiau, irf- neatsitiko kas 
nors su “Naujienų” ofiso darbi
ninkėmis. Felicija' pasirodė 
skaisti, kaip ir paprastai; Au
gustienė—rami; Zimontienė žio
vaudama tarė: “kažin, ar anks
ti šiandie Antanas parvažiuos 
namo gulti ?”_ Su naujieniete- 
mis pasirodė viskas O. K.

Pažvelgiau dar kartų į sau
lę. Nelabasis dar daugiau ap
žiojęs. ir tik riekutė jos beliko 
piety pusėj.

“Gaž”, tariau sau, “ar tik 
nepasprings šėtonas?”

Gatve, troku važiuoja' nige- 
riukas ir žiuri per stiklą. Pa% 
prastai negrai yra gan tamsus, 
bet šis jau pasirodė visai juo 
dns. Jis irgi astrononįas: ažuot 
sėdėti tfoke, jis nalipo ant jo 
stogo!

Kaimynai biznieriai išėję iš 
krautuvių laukan. tie (taipgi 
studijuoja “žvaigždžių kelius”. 
Dalinasi pastabomis, tik tos 
pastabos jau nebe takios, ko
kios buvo mano dieduko arba 
motinos. Aišku, kad juos šis 
bedievybės amžius pagavęs. Jie 
kalbasi, kada susilauks kito už
temimo, koks saulės tolis, koks 
dydis.

Dar kartų pažvelgiau.
Ura! Saulę kipšas prarijo ar 

neprarijo—aš nemačiau ir ne
žinau. Ret ve kų pastebėjau: ji 
pradėjo listi jau iš kito jo galo 
lauk, nes jos riekute pasirodė 
iš žiemių pusės.

VVell, visa ši saulės kova su 
kipšu (kiti vadina jų saulės už-, 
temimu) tęsėsi gan ilgai. Net. 
rodosi, ir,aptemo šiek tiek. Bet 
žmogus savo jausmais negali: 
pilnai pasitikėti, štai jums tik’ 
vienas pavyzdys, kodėl savo: 
jausmais negalima pasitikėti 
komunistams/ viskas atrodo 
“red”, o mes kiti žinome, kad 
pasauly yra įvairių spalvų.

Na, tiek to. Parašiau “įspū
džius” iš saulės užteihimo. Bet 
tų bosas pasakys?...

Beje, svarbiausia faktų tai ir 
užmiršau pasakyti. Rodosi, kad 
temimą pamačiau apie 2:30 va
landų popiet, jei mano laikro 
*dis gerai eina. O kada sugrį
žau šia korespodencijų rašyti, 
tai ^užmiršau pažiūrėti.—Rep,

Kupiškėnams Laisvų 
reikalu p-lė A. Purėnaitė iš 
Port Washington, N. Y., pri
siuntė sekančių aukų:

Emilė ir Mik. Karazijai $5.00 
Ona Grigienė........... .......$1.00
Jonas žiurlys ............... 1.00
Elzbieta Kasparienė..... . 1.00
Danielius Žiurlys ........... 1.00
Helen Haciukevičiutė .... 1.00 
Aldona Purėnaitė ...........  1.00

Viso $11.00
“Naujienose”, No. 200 š. m., 

buvo pakvituota 100.50

Tad dabar viso yra $111.50
Už tokių gausių auka (tariu 

p-lei Aldonai Jurėnaitei ir sy
kiu K B. K. A. 4 kp. širdingų 
ačiū.

D-ras A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St.. Chieago, III.

Marąuette Park
South West American Lithua- 

nian Political Club

Kliubo susirinkimas įvyks at
einantį šeštadienį, rugsėjo 1 d., 
8 vai. vakaro. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti. Ir namų 
savininkai, jei kuris matote ne
tvarką šioj kolonijoj, ateikite ir 
raportuokite kliubo susirinki
mui. Kliubo valdyba visuomet 
patarnaus.

Praėjusį sekmadienį turėjo •- 
vykti kliubo šeimyniškas išva
žiavimas, bet lietus sulaikė jį. 
Tai tas išvažiavimas įvyks atei
nantį sekmadienį ir prasidės 11 
valanda iš ryto.

Kliubo trokas nuveš į pikniką 
ir parveš namo už dykų. Trekas 
stovės nuo 11 iki 12:30 vai. die
nos prie Stanley studijos, 2656 
West 69 Street, kur kliubas lai
ko susirinkimus.

Malonėkite visi susirinkti lai
ku, kad nereikėtų trokui ilgai 
laukti.

Dar turiu priminti, kad tame 
išvažiavime bus visokių žaidi
mų ir bus kalbėtojų. Gros mu
zika, o už įžanga mokėti nerei- 
kės. ‘ ■ iii i'Įt

Išvažiavimo vieta prie Kean 
avenue ir 95 street.—J. B.

dejų yra p-nas Staugaitis;
Rengimo “komitetas užprašo 

visus northsidiečius atsilankyti 
sekmadienį j linksmų išvažiavi
mų.—Busiu.

Ramygalos Aido 
Kliubas gražiai 

gyvuoja

Ramygalos Aido Kliubo išva
žiavimas, kuris įvyko šio mėne
sio 21 dienų, gerai pavyko, žmo
nių buvo gan daug ir, be, abejo, 
veik visi ramygaliečiai. Visi lin
ksmai laikų praleido, pasišne
kučiavo, susipažino su daugiau 
savo buvusių draugų ir pava
kary gerame upe išsiskirstė, 
prižadėdami atvykti į susirinki
mų ir prisirašyti prie kliubo. 
Trumpai kalbant, galima saky
ti, kad ramygaliečiai interesuo
jasi savo kliubu.

2 d. rugsėjo susirinkimas
Ramygalos Aido Kliubo su

sirinkimas įvyks 2 d. rugsėjo. 
Tai bus jau trečias iš eilės. 
Susirinkimo viets, Adomo Žala- 
torio studijoj, 2322 So. Leavitt 
street, Chieago, III. Susirinki
mas atsidarys pusę devintos Va
kare (8:30 vai. v.). Visi atei
kite laiku, nes vėliau atėję ne 
suspėsite susirinkimo pradžiai. 
Mat, mes laikysimės punktua
lumo.

Dar kartų prašau visus ra- 
myga'liečius susirinkti penkta
dienį viršminėtoj vietoj —visi, 
kurie paeinate iš Ramygalos 
apielinkės prašomi atvykti ir 
prisirašyti. Išgirsite paaiškini
mų apie naudingumų šio kliubo 
ir apie tai, kų kliubas veiks to
liau/

Mokestis tik 10 centų mene
siui.

Lauksime naujų narių.
Mėlynių Aras..

[Acme-P. B A, Photo]

Chieago. — John Bain, buvusis dvylikos Chicagos bankų pre
zidentas. Tie bankai užsidarė pernai. Išėjo aikštėn daug suk

tybių, už kurias teismas nubaudė Bain’ų kalėjimu.

daryti taip vadinamų Kinder 
garten, kaip amatų mokinimo 
ir namų ruošos klesas, ir vaikai 
galės gauti iš mokyklų visų 
šimtų nuošimčių auklėjimo, ku
ris yra jiems skiriamas.

Paskutinėmis dienomis Cice
ro mokyklos aplaikė Illinois 
valstijos parodoj daugeli prizų. 
Tuo jos gali didžiuotis.

rins, kad mulas turi daugiau 
proto už žmogų.

Tautos išnaikino viena kitos 
turtus, sudrasko šeimynas, žu 
dė jaunimų ir platino ligas. 6 
betgi yra žmonių, kurie pasa
koja, kad socializmas naikina 
turtus, griauja šeimynų ir iš
plėšia turtus. f. KBkna. ;

Teisybės Krisleliai
‘ Washington mieste buvo nu* 
baustas žmogus už tai, kad pei 
naktį laike mulų lauke. Bet 
šimtai tuksiančių žmonių laiko
ma be pastogės miestų gatvėse, 
ir niekas nebaudžia tų, kurie 
neleidžia benamiams turėti pa
stogę.

Brighton Park
Li/Wn Civic asociacijos 3 

kuopos susirinkimas įvyks rug
sėjo 1 dienų 8 valandų vakaro 
adresu 4535 So. Rockwell st.

Kuopos valdyba kviečia visus 
atsilankyti, taipgi atsinešti ga 
zo bilas ir prie to pakviesti sa
vo kaimynus į susirinkimų. Ko
mitetas turi nauja raportų apie 
paskolų iš valdiškos Finance 
Corporation.—Valdyba.

Kazys Andrejunas 
vyksta Lietuvon

Penkiadienį, rugsėjo 2 d., Chi- 
cagų apleidžia ir išvaduoja Lie
tuvon Joniškiečių kliubo Paryš 
p. K. Andrejunas. Vyksta ten 
apsigyventi. P-no Andrejuno 
šeimyna jau gyvena Lietuvoj. 
Linkiu jam laimingos kelionės 
ir pašisekimo Lietuvoj .-^R. š.

PRANEŠIMAI
SLA. 238 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo 2 d. K.. Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockvvell St., 7:30 
Vai. vakare. Visi kviečiami skaitlingai 
atsilankyti ant susirinkimo ir aptarti 
kuopos reikalus. Taipgi yra daugelis 
sumanymų dėl kuopos gerovės, reikalin- 

,aa įjuos visus apsvarstyti.
Kuopos rast. G. Povilaitis.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, rugsėjo 2 dieną. 7:30 vai. 
vakare. ChicJįos Lietuvių Auditorijoj, 
.‘133 S. Halsted St Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. * Rast; S. . Kunevičia.

laikys mėnesinį susirinkimą

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar ičirfikimų. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas srydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip* papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę. kad 
esate priversti gul&ti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų Žaizdas, sumažinti auti* 
ninnis ir nušalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpų laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptieklninkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

NAUJAS RESTAURANTAS
Geriausiai pagaminti valgiai, kaip 

tai kopūstai, barščiai ir kiti naminiai 
valgiai. Savininkas su daug metų pa
tyrimo šiame biznyje, užganėdins vi
sus atsilankiusius.
* 1708 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI pigiai nauji 4 kam
barių stubos rakandai, 3čias augštas, už
pakaly. A. Barkaus, 3253 S. Halsted 
Street.

* Radios
UŽMOKĖKIT BALANSĄ ant PhiL 

co Console $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finance Co., 2332 
Madison St.

Business Chances
Farda^^

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
900 W. 3 7 St.

PARSIDUODA arba išsirenduoja
Cleaning, Dyeing and Shoe Shint
Parlor, uždėta per 8 metus, gera vieta 

3 328 So. Halsted St.

For Rent

Cicero1

bus

North Side

f

ga
na-

Cicero apšvietos taryba su 
prezidentu Frau k J. Petru prie
šaky praneša, kad viešosios mo
kyklos taps atidarytos nau
jiems į mokslo metams rugsėjo

Viešosios Cicero mokyklos 
atidarytos rugsėjo 6 d. RENDON didelis šviesus kambarys 

vienam ar dviem vaikinam $12 į mčr 
ąesį, Prie mažos šeimynos. Bungalow. 
6740 Maplewood Avė. Hemlock 5685.

ANT RENDOS 6 kambariai, šviesus, 
už $18.00, ant Imu lubų ir 2 kam
bariai dėl 'pavienių ar vedusios poros, 
karštu vandeniu apšildomas.

4316 S. Fairfield Avė. _

GERB. Naujienų skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi

Mašinėlė 
“Remington”’ No. 12 tipo,

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOTI 
6 kambarių murinę bungalow arti 
63čios ir Kedzi^čftvę. modemiškas, 2 
karų mūrinis garadžius, mainysiu arba 
priimsiu 'geriausį casb pasiulijimą.

RUZENA KVAPIL 
Tel. Yards 3895

Pirmadienio, rugp. 29 naktį, 
i “Naujienų” spaustuvę pro lan
gų įsiveržė nežinomi piktada
riai ir pavogė rašomųjų maši
nėlę (typewriter). 
yra
No. Z 232752. Jeigu kam nors 
teks apie pavogimų nugirsti, ar
ba jeigu piktadariai mėgins ma
šinėlę parduoti, prašome apie 
tai pranešti “Naujienoms”.

Furnished Rooms

MjpBAKINGIvVpowder
Pastebėkite puikią tel“ 

lą . . . kaip pieagai 
laikosi Ivieži.

SAMEPRlCr 
^FOROVIR > 
4OYEARS

25 ounces for 254

j*

, Už morgičių bus par-

elektri^a,

taipgi 5 kambarių

vandeniu šildomas, elektra, 
Savininkas gyvena

3140 W. 54 St.

*

PROBAK-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

žmogus skaito pažeminimu 
sau, jei kas jį pavadina mulu. 
Bet tegul žmogus sėda ant mu
lo ir joja karau, tai persitik- Garsinkitės Naujienose

MADOS MADOS MADOS

Piktadariai įsiveržė į 
‘Naujienų’ spaustuvę

Lietuvių Rytinės žvaigždės 
Kliubas—“Morning Star Club” 
—turės savo paskutinį šių va
sarų išvažiavimų sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 4 d., į gerai 
žinomo visiems vietų Jefferson 
miškų. Minėto kliubo išvažia
vimai visados pasižymi linksmu
mu, taip ir šis išvažiavimas bus 
gerai prirengtas, nes rengimo 
komitetas yra patyręs savo dar, 
be. Kliubas užlaiko nuolatinę 
savo užeigos vietų adresu 1654 
N. Dąmen Avė. KliubaUzės ve-

DOUBLE 1 
ACTING

MILLIONSOF pounds used 
BY OUR GOVERNMENT

Nors ir vargino žmones dė
mėsi j a, nors spaude Cook kaun- 
tę finansinė sunkenybė, vienok 
Cicero^Mpkyklų taryba mokėjo 
laiku taip mokytojams algas, 
kaip kitokias bilas. Cicero mo
kyklų tarybos žinioj yra 15 
pradinių mokyklų, kurias lanko 
kuone dešimt tūkstančių vaikų.

Prezidentas Frank J. Petru 
praneša, kad nors ir sunki fi
nansinė mokyklų padėtis, ta
čiau pastangos bus dedamos ati

•’H I
ni :I ; -i.

A'

Petras Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jūsų mechanikas
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai ir 
pigiai. Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klcsos mechaniką. Darbą 
rantuojame. Taisome ir jūsų 
muose. Pašaukite mus — 

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Washtenaw

Reai Estate For Sale
- Pardavimui

ATYDA.
duotas 2 po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildytas, elektriką, ledaunė, 
naujos mados namas, 2 automobilių ga
radžius, taipgi 5 kambarių mūrinis 
bunga!ow, vienam automobiliui gara
džius, vandeniu šildomas, elektra, le
daunė.

Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Labai Švelnus ... «♦•«*- 
nua niifilnys parinktinio ulie« 
jaus, Švelnaus uksuso, rinkli- 
nlų kalušlnių, retų prieskonių. 
Sumalfiytas mažonil** kru.de- 
mis dėl geresnio skonio. .

Pristatomas ŠVIEŽIAS grnser- 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit Jjjf

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

Lengvutė vasarinė sukenelė. Grąžtai atrodys jeigu pasiusite iš 
vienos spalvuotos materijos. Sukirptos mieros 11, 13, 15 ir 17 metų panelėm.

au
giau virš nurodytų pavyzdžių.

_____  - -.-,*. . ■ * 1 ' « «’

2894

Norint ga^i vien, ar

prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir Aiš
kiai parašytį savo vardų^ pa
vardę ir adresu Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ėentų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739

. M M,.. «

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdi No

Mieros per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir valse.)

suteikia 
barzdaskuty klos n

-•>

komfortą 
skutimos
• namie

(SI

( PROBAK BLADE)

VERTĖS $22.000 UŽ $10.500
6 apartmentai, geram stovy, kampi

nis mūrinis namas, gera vieta ant South 
Saidės. 4-5-6 kambariai visi išren- 
duoti, tile prieangis, tile grindis mau
dynėj. Namas be mortgečio. Našlė ap
leidžia miestą. Parduosiu lengvais iš
mokėjimais. Renda padengs balansą.

A. LAWRENCE '
6951 So. Union Avė.,

2 lubos
Atsišaukite po 12 valandos popiet

128 AKRAI su budinkais, gyvuliais 
ir mašinerijoms; budinkai ir žemė gera- 
Mich., nepertoli nuo Chicagos; mainys 
ant namo.

6 kambarių bungalow ant Marqftette 
Road, netoli Western Avė. • Mainys ant 
lotų arba žemės.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė. •

Virginia 0757

Apgarsiriimai
NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

i

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES




