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Gubernatoriaus parėdymu panaikinama 
angliakasyklų “industrijos policija”

PITTSBURGH, Pa., liepos 1. 
•— Anglių ir geležies kasyklų 
policija, kitaip vadinama “mu
šeikos”, “blackdžekiais”, kurie 
per metų metus buvo Penn
sylvanijos industrijos centrų 
teroru, nuo šios nakties baigs 
savo gyvenimų. ' v

Gubernatoriaus Gifford Pin- 
chot parėdymu daugiau kaip 
1000 komisijų, valstijos išduo
tų įvairioms kompanijoms, pa
sibaigia, nežiūrint kad pats ak
tas, išleistas 1929 ir pavadin
tas “industrial police” pasiliks 
nepanaikintas.

Anglių kompanijos keturiuo
se apskričiuose, kurios šiuo lai
ku samdo apie 100 tokių in-

Ispanija pagamino 
naują konstituciją
Moterys turės lygias teises

MADRIDAS, liepos 1. — Is
panijos steigiamojo seimo su
sirinkime, kurs įvyks "liepos ,X4 
d. laikinoji valdžia patiekę nau
jos konstitucijos projektų su
lig kurio Ispanijos respublikoj 
bus garantuoti visuotini balsa
vimai, tikėjimo laisvė ir visų 
titulų panaikinimas.

Moterys pirmų kartų Ispani
joj turės pilnų teisę dalyvau
ti atstovų rinkimuose, viso
kiems tikėjimams pripažįstama 
lygi laisvė ir tiesos katalikų 
bažnyčia daugiau nebebus val
džios iždo penima, privilegijuo
ta kaip valstybinė religija, o 
bus paprasta “korporacija”, 
kaip ir kitos panašios; aristo
kratai ir bajorija panaikina
mos.

Laisvės garantuotos

Vyriausias valdžios autorite
tas bus sostinėje Madride. Pre
zidentas bus renkamas 6 me
tams senato ir atstovų buto 
daugumos bendroje sesijoje.

Senatas bus sudaromas iš 
240 narių, rinktų iš “kultūri
nių, industrijos ir darbo viene
tų”, o atstovų butas iš 470 na
rių bus renkamas visuotinu bal
savimu.

žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvė garantuojama. Jokie 
nariai iš kariuomenės, bažny
čios bei bajorijos negalės būti 
renkami prezidentu. Karas ga
lima bus paskelbti tik parla
mentui pritarius.

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

Dalimis debesuota, greičiau
sia bus lietaus, pavakariop ar 
į naktį vėsiau, švelnus piet
vakarių vėjas.

Vakar temperatūra visų pa
vakarį buvo 98; neoficialiai už- 
reikorduota ligi 120!

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:29. Mėnuo leidžiasi 6:18 ry-
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dusitrijos policistų, juos pavers 
į deputy šerifus kol streikas 
tęsis. H. G. Frick kompanija 
turi tokių šerifų prisaikinusi 
61.

Gubernatorius net pats iš
reiškė pasitenkinimo savo dar
bu, sakydamas apie tų polici
jų “Good ridance to bad rub- 
bish”; girdi, nors jų tarpe bu
vo ir gerų žmonių, bet daugu
ma buvo paskučiausi niekšai.

Apie 600 tokių komisijų bu
vo duota vien keturiems ap- 
skričiams, o Allegheny apskr. 
vienas turėjo tokių 400.

Ta “industrijos policija” ar
ba kazokai prasidėjo nuo 1865 
metų.

Vokiečiai paskelbs 
moratbrium patys
žada karo skolų nebemokėti

BERLYNAS, liepos 2. — Jei 
Francija toliau tęs Hooverio 
moratoriumo pasiūlymų, Vokie
tija pati imsis žinksnių ir pa
ti paskelbs karo skolų mokėji
mo moratoriumų, tai yra su
stos mokėjusi reparacijas nu
galėjusioms valstybėms.

Tokių nuomonę išreiškė pa
čių vokiečių viršūnėse po to, 
kai Amerikos derybos su Fran
cija susmuko.

Vienas Vokietijos aukštas 
oficialas pareiškė: “Vokietija 
bus priversta kuogreičiausiai 
eiti prie moratoriumo, jei pre
zidentui Hooveriui' nepavyks, 
tačiau mes dar nenustojome 
vilties, kad Francija ilurės tiek 
•proto ir nestovės skersai kelio 
visam pasauliui tokiame svar
biame ekonomijos klausime”.

New York teiks pašal
pą seniams

NEW YORK, liepos 2.—Mie
stas žada šiemet išleisti $7,- 
000,000 pagalbai seniams, su
laukusiems 70 metų ir nebega
lintiems užsidirbti. Ateinanti 
gruodžio mėnesį 23,000 tokių 
senių bus reikalingų pašalpos.

40,000 darbininkų grasi
na streiku N. Y.

NEW YORK, liepos 2.—Ge 
neralis streikas Amalgamatod 
Clothing Workers of America 
rengiamas paskelbti po to kai 
pasibaigė kontraktai tarp uni
jos ir Clothers Exchangc or
ganizacija. Streikas bus krei
piamas prieš tuos, kurie lau
žo unijos standardus ir samdo 
gengsterius kovoti prieš unijų.

Vakarų kanadiečiai ba
daują

■ L, , . S

OTTAWA, Ont., liepos 2. — 
Federalė valdžios pagalba paža
dėta Kanados vakarų farme- 
riams po to, kai atstovai iš 
Saskatchevan atvykę pareiškę 
kad pas juos farmeriai sta
čiai badaują, čia didžiausias 
nuošimtis apie 98 miestelių at
eivių yra valdžios pašalpomis 
remiami.

Kuboj areštuota 300 
opozicijos

- --
HAVANA, Kuba, liepos 2.— 

Trys šimtai žmonių surašyti 
areštavimui valdžios kampani
joj prieš revoliucionierius. Ca 
bana tvirtovė jau perkimšta 
darbininkais, studentais ir po
litikos vadais, kurie til$ nepr: 
įtaria ar atrodo nepritaria pre
zidento Machado diktatūrai.

Nesenai Kubos žvalgyba nu
siskundė, -kad visa nacionalistų 
partija, skaičiuj 500,000 esu 
“revoliucionieriai”, bet tie ne
areštuoti, kadangi nėra kur pa
dėti tokį skaičių.

Kelionė aplinkui pa
saulį pasisekė

Post, ir Gatty vakar parlėkė

CLEVELAND, v Ohio, liepos 
1. — šiandien buvo sustoję pa
keliui į New York grįždami 
orlaiviu iš kelionės aplink že
mę lakūnai Post it Gatty ir po 
trumpo laiko vėl pakįlo lėkti 
į New Yorką, kur turėjo jau 
parlėkti apie 8 ar 9 vai. va
karo.

Lakūnai padarė savo kelionę 
16,000 mylių per, 9 dienas. Ka
da nusileido Clevelande, buvo 
išbuvę kelionėje 8 dienas, 12 
valandų ir 48 min. 1

P. !S. Lygiai pusiau devintą 
vakaro radio pranešė, kad la
kūnai nusileido New Yorke.

Vokiečių bolševikai x iš- 
mušė U. S. konsulo

- langus* '
BERLINAS, liepos 2.—Gru. 

pė iš kokių 20 komunistų su
sirinkę ties Suvienytų Valsti
jų konsulato namais naktį da
rė demonstracijas prieš mirties 
bausmę 8 negrams Scottsboro, 
Ala. ir bedemonstruodami iš 
mušė konsulato langus.

Vengrijos monarkistai 
laimi smurtu 

___ i___
BUDAPEST, Vengrija, liepos 

2. — Įvykusiuose rinkimuose 
į Vengrijos parlamentų v aid' 
žios grupės laimėjo nusverian
čių daugumų apie 90 nuošim
čių. Tų valdžios rėmėjų bloką 
vadovauja grafas Bethlen, Ven
grijos premjeras, kurs jau ku
ris laikas valdo šalį diktato 
riškomis priemonėmis, rengda
mas dirvą monarkijai.

Opozicija karčiai skundžiasi, 
kad rinkimai daryti su negir
dėtu smurtu ir žandarai sta
čiai neprileidę opozicijos bal 
suoti, o kur ir prileidę, ten be
gėdiškai balsus vogę.

Detroit gavo iš Fordo 
paskolos $5,000,000

DETROIT, Mich., liepos 2.— 
Miestas gavo iš Henry Fordo 
paskolos $5,000,000 ant trijų 
su puse nuošimčio/Fordas pa
reiškė, (kad jo kaip Detroito pi
liečio pareiga pagelbėti savo 
miestui.

Falšyvas baronas paso
dintas

NEW YORK, liepos 2. — 
George Robert Gabor, apsuk
rus vengras studentas, kurs du 
kartu jau buvo deportuotas ir 
vis sugrįždamas prigaudinėjo 
amerikonus turtuolius, prisi- 
mesdamas baronų titulais, gar 
lop pasodintas kalėti dviem 
metams.

[Acme-P. U A. .Photo] 

Stimson lazda ginasi nuo korespondientų
Paveiksle matomas valstybes sekretorius Henry Stimson išei
nantis nuo prezidento Hooverio po pasikalbėjimo prieš išva
žiuodamas Europon. Gretimai du korespondentai bando iš jo 

išgauti naujienų.

Francija ginkluoja 
Vokietijos pasienį

Visi gelių krūmai bus pilni 
armotų

PARYŽIUS, liepos 1. — Jei 
Francija kada nors vėl butų už
pulta iš rytų, tai vienu mo
mentu visi pasienio sodnai, dar
žai ir- gėlynai pąvirstų į pra
garų ir ugnį spjaudančių že
mę. Nuo pat Šveicarijos sienos 
ligi Reino upės per 250 mylių 
franeuzai stato naujus fortus 
iš plieno ir betono, ir juos taip 
užmaskuoja, kad ‘taikos metu 
nežinančiam reikalo atrodys ne
kalčiausi daržai, sodnai ir gė
lynai. Bet reikalui atėjus, iš 
gėlių klombos, iš prūdo vidu
rio, iš agrastyno ar rožių krū
mo iškils pekliškos mašinos, ne- 
šiančios plieno ir liepsnos mir
tį toli toli dar už sienos. Ap
kasai įrengti su naujausiais pa
togumais: su lovomis, vandens 
įvadais, elektros šviesa, kokių 
30 yardų žemės gelmėj. Prieša
kiniuose postuose viršun išsi- 
kiša tik mažiukai plieno bokš 
teliad, kur per skyles kulkos 
vaidžiai spjaudys po tūkstantį 
su viršų šūvių per minutę.

1,000,000 anglų prieš 
karą

LONDONAS, liepos 2.—Vie. 
nas milijonas anglų pasirašė 
peticijų, prašydami savo vald
žios reikalauti visuotino pasau
lio nusiginklavimo taikos kon
ferencijoj, kuri įvyks Genevo- 
je kitų metų sausio mėnesį.

Kinija dalyvaus, Chica- 
gos parodoj

SHANGHAI, liepos 2. — Na- 
cionalistų valdžia paskyrė $100,. 
000 padengimui išlaidų, kokios 
susidarys Kinijai dalyvaujant 
Chicagos 1933 metų pasaulinė 
je parodoje.

Banko prezidentas 
areštuotas

MONTICELLO, Ind., liepos 
2. — čia areštuotas John 
Treanon, prezidentas Monon 
State banko, už tai kad jis 
ėmęs žmonių depozitus po to 
kai jo bankas jau buvo užsi
daręs. \ |
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Pradėjo susidomėti 
angliakasių vargais

Priešrinkiminė kampanija imat
• artinasi

WASHINGTONAS, liepos 1. 
— Prezidentas Hooveris teira
vosi pas komercijos ir darbo 
sekretorius patarti jam, kokiu 
budu galima naudingai prisi
dėti prie pagerinimo sąlygų, 
kokiose randasi angliakasyklų 
pramonė.

Prezidento žinksnis buvo pa
skubintas telegrama, atsiųsta 
John L. Lewis, prezidento Uni
ted Mine Workers of America, 
reikalaujant kad vyriausybė su
šauktų anglių įmonininkų ir 
mainerių konferencijų.

Atsakyme prezidentas Levvis 
pareiškė, kad “administracija 
yra pasiryžusi suteikti visokių 
galimų pagalbų bile konstruk- 
tyviams planui, kurį išdirbs mai
nų operatoriai ir maineriai”.

Išpranašavo tvaną: in- 
dionai bėga

REGINA, Sask. liepos 2. — 
Prietaringi indionai skubinasi 
išbėgti iš savo rezervacijų Sas 
katehevan bijodami tvano, mat 
jų “medicinos žmogus“ išpra
našavo, kad turės pratrukti de 
besiai ir bus didelis tvanas, tad 
visi gelbstisi kalnuose.

Užmušta 18 meksikonų
MORELIA, Meksika, liepos 

2. — Federalė kariuomenė pa
siųsta į Penjamillo atstatyti 
tvarkai po to kai 18 farmerių 
tapo paskersta žemdirbių susi
rėmime dėl žemės. Užmušta ke
letą net mažų vaikų.1

Papa nebetiki žmonėms
. ■ I

VATIKANO MIESTAS, liepos 
2. — Kalbėdamas į pilgrimų 
būrį papa Pius XI palietė gin
čus su Italijos fašistų valdžia 
ir pareiškė, kad jis netikįs :į 
žmones, gal tik Dievas išve- 
siųs jį iš dabartinių klapatų.

■.......... ......"f........ .................................

LIMA, Peru, liepos 2.—Gru
pės armijos aficerių sukilimas 
pradėtas Cunzo ir Puno pro
vincijose, kaip patiriama, turi 
tikslo atstatyti nepersenai pa
šalintų prezidentų Louis San- 
chez Gerto. Valdžia pasiuntė 
daugiau kariuomenės sukilimui 
likviduoti.

Lietuvos Naujienos
■ _______________ ’__________y_________ , •
t—— ■ i "i . 1111
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Telšiuose bus nauja (Padegusio teatro artis- 
amatų mokykla tai išvažinėjo

šv. min. yra nusistačiusi nuo 
ateinančių metų rudens Tel
šiuos atidaryti amatų moky-i 
klų.

Išardytas arkliavagių 
“sindikatas”

Sulaikyta 11 asmenų. Kai 
kurie gaujos dalyviai buvo gink
luoji revolveriais ir braunin
gais. Išaiškinta, kad ši gauja 
buvo pavogusi 12 arklių. Jau 
dabar išaiškinta ir surasta 7 
arkliai, daroma visi žygiai su
rasti ir kitus.

Vagys buvo paplitę, veik po 
visą Lietuvų. Daugiausia vog
davo Panevėžio, Kėdainių, Tel
šių ir Raseinių apskrityse. Kai 
kuriuos arklius šie arkliavagiai 
vieni kitiems perduodavo mai
nais arba už pinigus. Svarbiau
si šios gaujos dalyviai, tai Sa
muelis Ginsbergas, kilęs iš oku
puotos Lietuvos, Vydžių mies
telio. Tečiau jie nuolatinės vie
tos neturėjo. Jie jau buvo po
licijos ieškomi tikslu juos iš
tremti iš Lietuvos. Buvo nu
statyta, kad Samuelis Ginzber 
gas lankosi Kėdainių apskrity, 
Pociūnėlių miest. Turint Šias 
žinias jis ir buvo sulaikytas. 
Kvotos ir sekimo budu tapo iš
aiškinta ir kiti gaujos bendra
darbiai: Kalinovas Michelis, 
gyv. Pociūnėlių miest., Kėdai 
nių ap., Valatkevičius Juozas, 
gyv. Ųžpilrvių km, Kėdainių 
ap., Julius Krilavičius, gyv. Už- 
purvių km., Kėdainių ap., Nikor 
laitis Vincas, gyv. Getkaučių 
km., Raseinių ap., Pelcas Ab- 
romas—Icikas gyv. Telšių m., 
Naftalovičius Geršonas —- gyv. 
Telšių m. Vainoris-Gutmanas, 
gyv. Telšių m., Kucinas Izido
rius, kil. iš žilės vienk., Rasei 
nių ap., Galdingas Alfonsas, 
gyv. Šeduvos m., Savičius Vin
cas, gyv. Surgėnų km., Panevė
žio ap.

Visi paminėti sulaikyti, padė
ti kalėjimai! ir perduoti teismo 
tardytojui. Tokiu budu šiemet 
Lietuvoje kriminale policija lik 
vidavo trečių tokių didelę ark
liavagių gaujų. ‘“D.“

Negrai Kaune
11..............

Birželio 18 d. Kaune Vasa
ros teatre gastroliuoja negrų 
teatras (revių) jau Kaunui ži 
nomam Duglasui vadovaujant.

Lietuvon
• * '■ ■/

. ■ 1 ■
* ' ' 1

Siunčiame Pinigus Paštu ir
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

, 'J i • .

NAUJIENOS
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CHICAGO, ILL.

Ofisas, atdaras1 kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Valstybės teatro operos dra
mos, baleto artistai ir kiti te
atro bendradarbiai jau iš važi- 
nė j a atostogų. Daugelis važiuo* 
ja į užsienius pastudijuoti ir 
pagilinti meno žinias. Kiti va
žiuoja pailsėti ir pasigydyti.

P. Rutkauskas Alek., operos 
dainininkas, jau užvakar išvy
ko į Čekoslovakijos kurortų 
Karlsbadą, p. J. Byra išvyko j 
Ameriką, p. Nagrodskis vakar 
išvyko j Italiją ir Prancūziją, 
p. Grigaitienė į Palangą.

Operos dirigentas p. Tallat- 
KelpŠa Juozas išvyksta į Čeko
slovakiją ir į Prancūziją. Taip 
pat į Vakarų Europą išvažiuoja 
ir operos režisieris p. T. Pav- 
lovskis.

Teatre dabar jau pradeda į- 
siviešpatauti ramybė— visi iš
važinė ja pasisemti naujų kūry
binių jėgų.

Kiek i Klaipėdos uostą 
įplaukia laivų

Per gegužės mėn. į Klaipė
dos uostų buvo įplaukę 860 lai
vų. Pernai tuo pat laiku įplau
kė 324 laivai. Įplaukusieji lai
vai atgabeno 43,277 tonų įvai
rių prekių. Įvežtų prekių ver
tė — 25,875,000 litų. Išplaukę 
per gegužės mėn. laivai išvežė 
21,42? tonų Įvairių prekių už 
14,351,000 litų. Daugiausia į- 
vežta iš Vokietijos — būtent, 
14,000 tonų, iš Anglijos •— 4,- 
600 tonų. Išvežta daugiausia j 
Angliją, būtent, 8,116 tonų, iš 
to skaičiaus vien tik mėsos 1,- 
830 tonų, celulozės 3,386 to
nos.

Vidaus vandenimis j Klaipė
dos uostą per tų patį laikų at
plaukė 109 lietuvių laivai su 
6,197 tonomis krovinių ir 4,- 
934 keleiviais. Iš Vokietijos at
plaukė' 78 laivai su 9,353 to
nomis krovinių ir 1,812 kelei
vių.

Amerikiečių padėka už 
širdingą priminimą

Lietuvių amerikiečių ekskur
sijos vadas Januškevičius at
siuntė padėkų-už malonų ir šir 
dingą priėmimą Klaipėdoj. Ta 
proga praneša, kad jis surin
ko 650 lt. paminklui žuvusiems 
už Klaipėdos atvadavimų.



{korespondencijos

ir

Kas dėl Amerikos lietuvių, 
lai krizis, juos nepaprastai 
varginęs ir nežinia dar, kuo 
visa baigsis. Esą žmonių, ku
rie tiki giminių šelpiami, lai
kosi, valdžia bedarbių nešei- 
pia. Lietuvių gyvenimas da
bar nepaprastai sunkus. Dr. 
Margcriui, kaip gydytojui pusę 
pacientų lenkų dovanai pri
iminėti, nes jie neturį nė cen
to.

—Praėjo tie laikai, — sako 
dr; Margeris; — kad į Amerb 
kos lietuvį galiniu žiūrėti kaip 
į pinigų maišų.

Dr. Margeris, tiesa, be gerų 
pusių Lietuvoj pastebėjęs ir 
blogų. Esą dar yra žmonių, 
kurie į atvykusius iš Amerikos 
lietuvius tebežiūri, kaip į do
lerių maišų, o ne kaip į žmo
nes. Taip Klaipėdoj vienas ku
nigas tuč tuojau labai' drastiš
kai prisistatęs su savo krome- 
liu. Tų paprotį reikia mesti.

Dr; K. Grinius dėkojo sve
čiams už atsilankymų ir kvietė 
bendratį darban, bendron ko
von už laisvesnę, šviesesnę,

Ketvirtadienis, liepos 2,. ’31

1 t

Akron, Ohio

West Frankfort, III

Z/

per 63 metus

lelis.

Toronto, Ont
J-mo S-gos darblotės

LIETUVOS ŽINIOS

CIeveland, Ohio.

%

GEORGE F. EMERY, Vice Pres.', Stock Yards Nat. Bank. 
H? L.TIFFANY, Vice President, Stock Yards Banks.

trijų 
mei-

S-gos nu- 
dalykų ir 
bet inini* 

daugiausia

Tada kalbėto- 
ar užtai jie 
kad bolševikų 
Bet paprastas 

bolševikams

triukšmo kėlimo 
tai aš visai nesi- 
tai yra bolševikų

Drg. P. Grigaičio prakalbos 
bolševiku taktika

Iš “Dirvos” ir “Margučio” 
pikniko

kad ten daugiau 
yra vietos lietuviai, 
keturi vardai, išva- 
žmonės begėdžiais,

Aš manau, kad sutvarkius

ir musų veikimas bus sėk
mingas, nežiūrint vienos ar 
kitos pusės persekiotojų.

—V. M ar cinke vičilis, 
S-gos Sekretorius.

Tūkstančiai vattojA Esko pa- Z 
gclbai rtuo - kankinančios ccze- c ' 
ma ir fkitų <. Užtįki->\

_<;ĮĮyk,W. F. Severą Co/.TCedąrV 
•,-Rapids, IOWa.
Uį J Vartoklt> Scvcra/i p J A.5

Af'"- ?.> v1 A , \

[Acme-P.: 8 A. Photo]'

Tai yra naujai atremontuoto seno karo laivo “The Constitutidn” mašinerijos skyrius. Tas laivas 
1812 mėty kare privertė daugelį Anglijos karo laivų nuleisti savo vėliavas. Dabar laivas plau

kios kaip koks karo muziejus.

> gclbai rtuo - kankinančios ccze- 
f .. ma ir/ khų A|CHlcNk</ligj(Y. U/li^‘"

Semdeli^ DYKALKrL
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Birželio 13 d. Akrone lankė
si su prakalbomis drg. P. Gri
gaitis (Naujienų redaktorius) 
iš Chicagos. Prakalbas jam su
rengė SLA 198 kp. ir LSS 20 
kp.

Prakalbos buvo garsintos 7 
.vai. vak., bet publika, kaip pa
prastai, susirinko kiek vėliau. 
Ale bolševikai tai pribuvo lai-.' 
ku. Galima spėti, kad jie laike 
kur nors susirinkimų ir pada
rė praktikas, kas turės baubti, 
kas bliauti, o kas nei to nega
lės, tai nors kate pakniaukti. 
Ir taip susigrupavę, įmaršavo 
jie į svetainę su Mažeika (iš 
Clevelando) priešaky. Buvo jų 
tarpe ir keli svetimtaučiai.

Kai tik kalbėtojas pradėjo 
kalbėti, kodėl buvo suskaldy
tas SLA ir nurodinėti bolševi
kų politikų, kokių jie varė 
SLA, tuoj bolševikai ėmė ke
linti kalbėtoja. Bet kalbėtojas 
nekreipė į juos atydos. Iš pub
likos pasigirdo balsai, kad bol
ševikams jau per karšta. Tada 
kalbėtojas pasakė, kad antra 
tema jam kalbant jiems bus 
dar karščiau. Bolševikai tuo
met truputį aprimo. Laukė 
antros temos.

Užbaigus pirmų kalbų, pada
ryta petrauka apie 1b minu
čių. Po pertraukos pirminin
kas, P. Yurgelis, pasakė, kad 
antra tema drg. Grigaitis kal
bės apie socializmų ir bolševiz
mų.

Pradėjus kalbėtojui antru 
atveju kalbėti ir vėl bolševikai 
ėmė nerimauti, 
jas paklausė, 
triukšmų kelia, 
vardų nešioja, 
mandagumas ir 
reikalingas, o jie nei to nežino. 
Bolševikai aprimo, o kalbėto
jas tęsė prakalbų.

Užbaigus antrų kalbų, pirmi
ninkas P. Yurgelis paklausė, 
ar turi kas kokių klausimų; 
dabar kalbėtojas atsakinės. Ta
da keli bolševikai pakilo kartu 
ir pradėjo drožti spyčius, 
ažuot klausimus duoti.

Kalbėtojas padarė jiems pa
staba: esą, duokite klausimus, 
aš nenoriu jūsų spyčių. Bolše
vikai vėl truputį aprimo, o kal
bėtojas tinkamai atsakė į jų 
spyčius, ir tuo užsibaigė pra
kalbos.

Publika buvo patenkinta drg. 
P. Grigaičio prakalbomis. Tik 
bolševikams jos tai labai neti
ko, nes kalbėtojas juos visai 
numaskavo. Drg. P. Grigaitis 
aiškiai ir nuodugniai parodė, 
delko bolševikai spietėsi į SLA, 

norėjo užimti Su- 
ir kokių politikų

Neuros forma yra toli nuo 
miesto, ir kai ten nuvažiuoji, 
tai esi pats sau bosas: tavęs 
jau ten niekas nebaderioja.

Sekmadienį 
daugiau 
važiavo 
tai, iš 
Akrono 
turėjo gerus laikus, 
dzimdžiai atsilanko, 
palinksmina.

Ir tie, kurie šiame išvažia
vimo nebuvo, labai apgailes
tauja, kad praleido nepasinau
doję tokia gera proga. Bet jie 
daugiau neapsigaus, ir kai tik 
truputį atšals, tai “Dirva” su 
“Margučiu” surengs piknikų 
salėje. —Jonas Jarus.

iš ryto pradėjo 
žmonių rinktis, ir pn- 
iš kitų miestų, kaip 
Pittsburgo, Daytono, 

ir iš kitų vietų; Visi 
ba kai 

tai visus

Bolševikai šmeižia/ vietos 
lietuvius.

šiuo laiku čia streikuoja dvi 
dideles kasyklos, kuriose dir
ba daugelis lietuvių.

“Vilnies” No. 146-tame ap
rašoma tas streikas. Bet, tenka 
pasakyti, 
šmeižiami 
Suminėta 
dinta tie
streiklaužiais.

Tikrenybėje gi čia lietuviai 
streiko nelaužo. Rodos, nerei
kėtų nė šmeižti jų.

Nuo praėjusio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj seimo bol
ševikai pradėjo . vietos lietu
vius šmeižti kaip įmanydami. 
Dabar ir gatvėj nesmagu kal
bėti. Mat, Bet koks bolševikiš
kas šnipelis, nugirdęs kalbų, 
tuojau jų savaip išvers, iškrai
pys, o paskui ims per savo ga- 
zietų žmogų terlioti.

Kituose “Vilnies” numeriuo
se rašoma, buk minėtų kasyk
lų mainieriai dedasi prie N. M. 
U. Kur jau jie lenda, kaip į 
bulves! Jų bolševikiškos našio- 
nal unijos čia nerasi nč su ži
buriu.

Jei kas gali parašyti žinių iš 
vietos lietuvių gyvenimo, tai 
butų gerai, kad parašytų. Bet 
nereikia žmonių šmeižti, jeigu 
jie nėra bolševikų parapijo
nai.

Bolševikai rašo slapyvard
žiais pasislėpę. Bet vietos lie
tuviai žino tų troikų. Vienas jų 
yra Afrikos juodis kitas 

milžinas, o tretysis 
—Irgi streikieris.

kiattu nariai aiškinasi, kad ne
žinoję in tt.
' DraugaLgės S-Čiai, nemeski
me kaitės vienam ar dviem as
menims; Inj to, viso darbo ne* 
terškime tam pačiam asme
niui. Rodosi, kad yra valdyba 
ir kiekvienai. šakai komisijos, 
tai visi ir turi savo pareigas 
atlikti.

Rodosi, kad vienas narys, d. 
J. J., pirm atsiskyrimo buvo 
išstojęs iš £-gos, bet musų pa
čių kviečiamas, kartu su žmo
na, sutiko būti S-gos nariais 
ir dirbti jai kiek išgalės. Taip, 
šis. draugas, kiliems davus su
manymų organizuoti chorų, rė
mė tų sumanymų ir nepralei
do nė vienos choro pamokos, 
nors ne kartų buvo jam sunku 
lankyli jos dėl šeimyninių kliū
čių. Jis betgi savo žodį pildė.

O patys iniciatoriai, kurie 
urado mokytoj ų-chorvedį ir 

iškėlė klausimų organizavi
mosi, idant apsivalyti ryio ko* 
monistinių' pilrazilųAne' tik ne
dalyvavo chore,rDetdulkiai ne 
parengimuose, nė ^susirinki
muose jų nesimato. Nors kar
tu gyvena keletas 
rių, kurie supranta 
gali šį-tų nuveikti, 
mam nariui tenka
per spaudų nukentėti.

Štai jau poros mėnesių už
sivilkę reikalai yra ateinan
čiam susirinkimui. Taipjau 
yra kas aptarti tolimesnei dar
buotei. Todėl vasaros laiku aš 
siūlau (ir manau, kad visi pa
siūlymų rems) padaryti susi
rinkimų tyrame ore, Vęstono 
apielinkėje.

Žinoma, visi ten dalyvausi
me, nes aptarę S-gos reikalus 
galėsime linksmai praleisti lai
kų prie žaidimų ir dainų.

Aš įnešiu, kad tas turi įvyk
ti liepos 12 deinų.

Be to, draugai-ges, jei mes 
nesilankome dėl nepakenčia
mų ar šiaip ne vienminčių na
rių, tai man rodosi, kad susi
rinkime viską nusveria didžiu
ma balsų. Ir to mes negalime

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Btemen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Bremerhaven 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COLUfflBUS
Talpirl nuolatiniai kas savaitė ’S- 
nlaukimai ircrai Žinomais Lloyd 
Kabininlais Laivais. In
formacijų klauskit pas 
bilc vietinį agentą arba

130 W. Randolph1
St., "Chicago, III.

kaip jie\jie 
sivienijimų 
varė SLA.

O kai dėl 
prakalbose, 
stebiu, nes
amatas. Tikėtis iš jų manda
gumo irgi sunku, ba mandagu
mas jiems nėra žinomas. Aš 
gerai žinau, kad daugelis iš jų 
yra tiek mokyti, jog gali savo 
vardų kryžium pasirašyti. Aš 
manau, kad Afrikos tyrlau
kiuose gyvenantys žmonės
daugiau yra civilizuoti, nei šių 
dienų bolševikai. Todėl nėra nei 
ko stebėtis, jei jie taip elgiasi 
prakalbose bei susirinkimuose.

B. Versi ackas.

Pas mus buvo toks atsitiki
mas, kokio seniau nėra buvę. 
Tai jaunimo vakaras.

šeštadienį popiet pradėjo 
mašinos važiuoti viena paskui 
kitų ir privažiavo pilna Neu
ros farma. Visi linksminosi vi
sa naktį, kas kaip išmanė, baj laiku, tai tikras vargas. O. pas

Šiuo tarpu Toronte gyvuoja 
tik viena J-mo S-ga, nes kų 
musų komunistėliai pirm atsi
skyrimo svajojo, tų ir įvykdė, 
būtent prisijungė prie “Litera
tūros” Draugijos. Nors šiandie 
atsiliepė bedarbe į visas orga
nizacijas ir jų veikimų, bet 
matosi apsnūdimas J-mo S-go- 
jc ne tik dėl bedarbės, bet ir 
dėl pačių narių apsileidimo.

Rašau neapsilenkdamas su 
teisybe. Pirmiau buvo prikiša
ma per spaudų, kad S-gos se
kretorius esųs apsileidęs ir 
mažai tedirbus. Dar buvo at
pasakota kur jis lankosi, kų 
veikia, ir tt. Nors po išvykimo 
į Lietuvę S-gos pirmininko 
valdybos posėdy sekretorius 
buvo padavęs rezignacijų, bet 
ji buvo atmesta.

Rodosi, jog šiandien kiekvie
nas narys pakankamai supran
ta ir turi galios kų nors nuvei
kti,* bet pats nieko neveikda
mas ant kitų kaltę meta. Nega
liu pviparodyti, kad niekas 
nieko neveikia, bet tvirtinu, 
kad nariai dalinai apsileidę.

Šių metų bėgy buvo suorga
nizuotas choras. Jis išpildė jįteį 
rų gerų koncertų, kurie davė 
vidutinių pasekmių. Be to, bir
želio 21 d. turėjo ekskursija į 
Niagara Falls. Ale kai tenka 
sušaukti susirinkimas vasaros

kauskasj kuris supažindino ar
batėlės dalyvius. Dr. K. Gri
nius sveikino svečius L. Vr L. 
S. vardUv P. Žygelis pabrėžė 
svarbumų, palaikyti Amerikos 
lietuvių jaunimų, kad jis nenu
taustų. Stud. varpininkų vardu 
kalbėjęs p. Paramskas pažymė
jo, kad jaunieji varpininkai no
ri palaikyti glaudžius ryšius su 
Amerikos jaunimu ir jaučia 
pareigų atsilyginti amerikie* 
čiams už paramų, kurių Ame
rikos lietuviai yra suteikę. 
Jaunimiečių vardu . p. Griga- 
raiiskas’ dekbjo SLA už aukų 
L. Jaunimo s-gau "Sbudi Ginei
tis kalbėjo apie “Vhrpų” ir jo 
atgaivinimų. P-le šileikaitė L. 
V. L. S; G. ,TL vardu dėkojo 
amerikietėms' už aukas, kurio
mis buvo šelpiami politiniai 
kaliniai. ‘,’’s ,/J v

“Treč. Fr.” '‘vardu p. Venc
lova kalbėjo apie, Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos aktyvistų 
ryšius bei f Hęmdi'adarbiavmių, 
J ? > Kardelis' * ’ tjiiminč kovas už 
laisvę, kurios ar tiria pažangiuo
sius Amerikos, Vilniaus krašto 
ir neprikl. Lietuvos lietuvius. ’

P. Raupys‘kalbėjo apie Liet< 
Latviui vienybes^ idėjų ir1 ben
dradarbiavimų.

Į kalbas atsiliepė Vilniaus 
pažang. stud. vardu p. Birinči- 
k&s. SLA ekskursijos vada^ p» 
Januškevičius, kuris pirmų 
kartų Lietuvon yra atvyKęs, 
papasakojo pirmuosius savo 
įspūdžius. Kaunas jam išrodųs; 
lyg Amerikos provincija: ra
mu, lėta, jtietriųkšminga.

Įdomiaijisį charakterizavo 
Amerikos jaunimų. Jis domi- 
sįs sportu, dažnai ir universh 
tętan ėirtamri tam, kad pasižy- 
pietų sporte ir vėliau būti jo 
^hiat^iais. - ; Idėjų gyvenimas 
įipmirįs,į— todėl jam įdomu 
susipažintų-su Lietuvos jauni
mu. Ą eĮųn^kovičius sako, kad 
ne visas t Amerikos lietuvių 
jaunimas, nutausta.. Susivieniji
mas Lietuvių. Amerikoj palai
kus jaunimo lietuvybę. Įdomu, 
kad didžiausia lietuviu, jaunimo 
organizacija “Vyčiai” net tar< 
pusavy kalbusis angliškai; 
gėdysįs - lietuvių kalbos.

P. Bukšnaitis prisiminė tuos 
laikus, kai Amerikos lietuviai 
ypač buvo aktingi kovojant dėl- 
Liet, nepriklausomybės.

Dr. Margeris apibudino da
bartinį Amerikos lietuvių: gyve* 
nimų ir papasakojo savo pir
muosius įspūdžius Lietuvoj, 
i Atvažiavęs Lietuvon, jis ati
džiai- sekęs gyvenimų ir priė- 
ięsi-išvados, kad-■ Amerikoj; apie 
sietuvų. yra klaidingu nuomo

ne. Ten khlbama, kad čia. lėtai 
dirbama, ilgai valgoma, ir t. t. 
Jis stebėjęs, kaip: Laisv. ai.- dir
ba darbininkai; jie, esu, labai 
intensirigai;. gal; net per* labai 
įdirbu;:: lankęsis* kaulių valgyk
loj'! ir įsitikinęs,, kad. žmonės 
greit ir pietauju ir laiko veltui 
neleidžiu.

GERE. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s c. GARSINKITČS NAUJIENOSE

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA . VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITK NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

KirasMotorSales,Inc.
3207-09 So; Halsted St. Tel. Calumet 4589

Konservatyvia Bankininką vimas

Amerikiečių ir vilniečių 
pagerbimas

Vakar 17 vai. “Varpo” sa
lėj L. Vai. Liaud. CK. suruošė 
kuklių arbatėlę pagerbti Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
ekskursijos ir Vilniaus lietuvių 
studentų atstovus. IŠ pirmųjų 
dalyvavo SLA, ekskursijos ^va
das į>. Jgnuškb vi^ife$;di’. ^^r- 
geris ir p. Bukšn&iti^ 
ryju studentai p. šlapplytė ir 
p. Biriričikas. /_•-

Iškilmei pirmininkavo dr. K. 
Grinius.
, Pirmasis turėjo žodį p. Ma

BALTIMORES LIETU- 
; VIŲ ŽINIAI 
Naujienos parsiduoda. 

JONO KVEDARO 
Valgykloj , 

702 W. Lombard St. 
Baltimbre, Md. 

——    ■■  —-—•—

1868
1931 Direktoriai Stock Yards National Bank

ARTHUR G. LE0NARD, Prest, Union Stock Yard 
and Ti-ansit Company.

ILOUIS’ F. SWIFT; Presidentv Sivift and Co.
THOMAS E. WlESONi President, Wilson and Co.
T. W. EVANS; Viee Pres., New York Central Lines.
EUGENE V. R. THAYER, Chairman, Executive Coni- 

mittee, Central Trust Company of Illinois.
H. E. P0R0NT0, Presidenl, United States Cold Storage 

Corporation. '
O; T. HENKLE, Vice President and General Manager, 

Union Stock Yard and Transit Company.
F. II. PRINCE, CapitalisL
CHARLES N. STANTON, President, Stock Yards Banks. 
THOMAS W; BOYER. Vice Pres., Stock Yards Nat. Bank 
GEORGE F. EMERY, Vice Pres., Stock Yardš Nat. Brink.

Direktoriai
Stock Yards- Trust and Savings Bank

ARTHUR G. LEONARD, Pres., Union Stock Yard 
and Transit Co.

CHARLES H. S'WIFT\ Vice President, Sivift and Co.
T: W. EVANS, Vice Pres., Netv York Central Lines.
EUGENE V. R. ’J'HAYER, Chairman, Executivc Com^ 

mitlee, Central Trust Company of Illinois.
H. E. PORONTO. Pres., United States Cold Storage Corp.
O. T. HENKLE, Vice President and General Manager, 

Union Stock Yard and Transit Co.
CHARLES N. STANTON; President, Stock Yards Banks. 
CLYDE H. SGHRYVER, President^ Chicayo Mcrchandise

Bendras Turtas $20,000,000.00 
Bendras Kapitalas,, Perviršis, ir Pelnas 

$3,750,000.00

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK
THE STOCK YARDS TRUST&SAVINGS BANK

• AND
<SM YĄRDS SAKĖT Y DEPOSIT CO

X, SO. HALSTED STREET ; «. " -
T

\ Prieš ar. Liepos 15 Dieną, Neš Nuošiin-
čius nuo Liepos I. Dienos.’



S i d e

nuo

$7.000

reikalams

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

nuo

Chicago, III

BY WESTPHAL

pavasarj 
Worker”

BDUCATĖD 
IN LOCAL 
SCHOOLS

1514-16 Roosevelt Rd.
1 irti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

atsimenam, 
komunistai

komfašistų 
dėl pagerini*

BORN - 
TORONTO, 
CANADA

$80.00
40.00

, Dear, 0037 
Suite 612

Vilnies” Nr.- 
U. P. Kliubo

kad 
rei- 

vald-

FIRST THEATRICAL 
APPEARANC6. , 
IN VAUDEYIU.B

Lietuvių Spulkų Ly 
gos suvažiavimas

14 W. Washington St, 
Browning Bldg.—*

<>ooo .-i"

THEN- 
HIS FAMOUS 
PORTRAYAU 
IN-ABRAHAM

LINCOLN -

GOOD IN - 
THE LADY 

LIES '

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vhk. N edėl dieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai & Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yarde 3408

Zolp 
nuo-

Muro namas j2 pagyvenimų 
vertė

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

Sekanti Morgičiai pardavimui pas Justin Mackieivich

- $9,000

$7.000.

už $100.00
už 50.00

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
FornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus. 
817 West 34th SL

Tel. Boulevard 9336

$4,500, Brighton Parke, 
------- 1.

5 kambarius, Brighton Parke

SOON 
BECAME 

POPOLAR ON
STĄ6E „■

ant 2 lotų, vertė $25,000, West Side 

$6,000, West Side.

Turime ir kitų įvairių morgičių; ateik ir pasikalbėk; ap 
žiūrėk namų, užtikrinu, kad busi pilnai užganėdintas.

Nėra geresnes vietos dėl pinigų, kaip investavimas
i Pirmus Morgičius.

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 
Geriausis patarnavimas.

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 
Sav. P. S. Pakštis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

WITH THE ADVENT 
OP TALKI ES.-PART IN 
'GENTLEMEN OF THE 

PRESS*

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

STAR dust Copyright Mldweit Featute Service

6 kambarius, Marųuette Parke,

BILEDRESĖ Kilt
VYRŲ SIUTAI ■

IŠVALOMI |J 11
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas
Mes valome viską nuo pirštinių iki 
dreipsų. Atsineškite ši apg. su savim.

Padaro 
F Skalbimą

Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS 

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

dentas butų netikėtai pamatęs, 
kad tų dienų panelė E. Ješke- 
vičiutė vaikštinėjo po Coney 
Island, o ne Chicagoj, D. .Tu
sius voliojasi po Nantaskį 
smiltynų, arba kad ir Dr. M. 
D. Palevičius nardo St. Clairc 
vandenyne, tai tada butų 
“Laisvė” sugauta bemeluojant. 
Tai geriausia išeitis dėl sau
gumo, o ne dėl teisingumo ir 
ne dėl didvyriškumo paskelbti, 
kad Chicagoj yra SLA griovi
kų posėdis, o kas tame posė
dyje dalyvauja, — tai “no bo- 
dy biznis”.

“Vilnis” Nr. 3, 1931 m., rašo: 
“Hebrew Master Bakers Club 
nusitarė nukapoti po 25 nuo
šimčius algos visiems duonos 
kepėjams darbininkams.

Darbininkai atsisakė priimti 
nukapojimų ir apie 150 kepėjų 
paskelbė streikų. Trade Union 
Unity League nusitarė jiems 
pagelbėti streikų vesti, o bosai 
nepasiduoda. Tai streikieriai 
susitarė ir atidaro savo duon- 
kepyklų ir pirmiau parduoda
mų duonų po 10 centų kepa
liukų, dabar parduoda po 3 
centus”.

Tai negalimas daiktas, kad 
darbininkai neturėdami kapi
talo galėtų stoti į tokį konku
rencijos biznį su tokiomis 
kompanijomis, kurios jau turi 
įsitaisę įvairias mašinas. Turi 
išdirbtų biznį ir daug dolerių. 
Su tuo darbininkų streiku ir 
bizniu galėjo įvykti taip: Kaip 
tik H. M. B. Club darbininkai 
sustreikavo, tai tuojaus kokia 
no^s kita duonos kepimo'k6m-

RAMO V A LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
DAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80* W. 31 Si. Victory 1S9S

“Savas Pas Savų 
— sako biznieriai

BAO&MAN - THE
UOHOR

OF TBE FAMILY -

Tenka betgi pažymėti, kad ir 
išorinė pp. Zolpų rezidencijos 
išvaizda kreipia i save žmogaus 
dėmes;. Taip viskas rūpestingai 
sutvarkyta. Labai puiku ir pa
girtina, kad musų lietuviai taip 
gražiai užsirekomenduoja.

Taip, p. Zolpo rezidencija yra 
kaip koks žibintuvas apielinkėj. 
O ir visa kalbama apielinkė at
rodo puiki; namai nauji, mo
derniški. Skersai gafvę nuo p. 
Zolpo pastebėjau ..ųįrąšą, “Dr. 
Biezis”. Gyvena toj apielinkėj 
ir daugiau musų profesionalų. 
Bet nebuvo laiko žvalgytis.

Aš sakau, kad tąi pirmas Ly
gos susirinkimas tokioj vietoj. 
Nors vakaras buvo šiltas, bet 
geroj vietoj šilta nebuvo. Ir 
po 'trijų valandų tarimosi apie 
lygos gerovę ir ateitį, nesi ju
tome nei kiek pavargę.

Kai (jei spulkų ateities, tai 
permatoma joje daug kas nau-

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
nink| LINCO WASH.

Darda vinej amas kvortinėmis 
bdnkęmis

TUMLER’S 
CELEBRITY 

STUDIO
SPECIALUS kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų Ir šeimynų' gru
pės. 1840 N. WeHs St., 
Tel. Lincoln 4775.

ATSINEŠKITE ARBA. PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

panija, norėdama pirmesnę 
kompanijų išvyti lauk iš biz
nio, pakvietė komunistų T. U. 
U. L., kad tame streike vado
vautų ir atidarytų naujų duon- 
kepyklą streikierių vardu, kad 
tuo poveržlis duonos rinkų iŠ 
pirmesnės kompanijos. Man 
yra gerai žinoma keletas to
kių “streikų” ir biznių iš West 
Virginijos ir iš Colorados val
stijose dnglies kasyklų.

Kairio vy- 
buvo ne 

ne kova su 
šešiolikinė 

daktarės J. T. Balt- 
Jis tada ti-

“Laisvė” praeitų vasarų vieu 
nų sykį paskelbė sekamai: 
“Chicagoj” šiomis dienomis 
SLA pažangiojo sparno Pildo
moji Taryba laiko savo posė
dį, kuriame svarstoma labai 
svarbus klausimai” ir tt. Bet 
nepasakė kas tame posėdyj 
dalyvauja. Tai “Naujienos” 
būtinai užsimanė sužinoti, ka
da ta revoliucionieriškoji ta
ryba susirinko, koki tos tary
bos nariai dalyvauja posėdyj 
ir kokie tie svarbus klausimai 
svarstoma. Rodos, lig ir neži
nodamas, kad SLA griovikai 
tokių tarybų susirinkimų da
lyvių vardus negali viešai 
skelbti dėl rimtos priežasties. 
Jei dėl viso ko butų paskelbę 
tokios tarybos suvažiavusiųjų 
dalyvių vardus, kad jie tų die
nų buvo Chicagoj ir darė gra
bų palaidojimui to savo da ne
gimusio L. D. S.; Na, ir jeigu 
kokis “Naujienų” korespon-

PETER BARSKIS
Me« parduodam rakandas ir radioa 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
Tel. Yard. 50«9

Telef. Repnblic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip maro taip ir m e 

džio nao mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiaasios.
2452 WEST 69th STREET

Mes gerai 
praeitų metų 
kalavo iš kapitalistinės 
žios dėl bedarbių po $2,5 į sa
vaitę, o kiekvienam bedarbio 
šeimynos nariui po $.5 į savai
tę, veltui namas dėl gyvenimo, 
šviesa, šiluma, maistas, gat- 
vekariais važinėjimas ir tt. 
Tačiaus ir iki šiai dienai ka
pitalistai komunistų reikala
vimo neišpildė.

“Vilnis” Nr. 125, 1931 m., 
rašoma: “Tūkstantinė minia 
Detroito darbininkų ir bedar
bių išlydėjo bedarbių delega
cijų į Lansingų. Kai 9:30 pa- 
nedėlio ryte, ant City Hali tre
pu drg. Simies perskaitė rei
kalavimus, kuriuos delegacija 
įteiks Michigano valstijos val
džiai. Reikalavimus tuojaus 
perleist įstatymų skiriant be
darbiams apdrausti po ,$10 .į 
savaitę pavieniams ir po $15 
vedusiems. Taipgi po $3 prie
do kiekvienam bedarbio vai
kui; veltui gasas, elektra ir 
vanduo.”

Tai jau matom, kaip tie 
raudonai karšti revoliucionie
riai kapitalistams nusileido su 
savo reikalavimais. Bet jie ne
gaus nė to. Dėlto, kad jie ko
munistai neina tuo keliu, 
riuo darbinipkai gali būt 
saugoti nuo bedarbes 
kitų nelaimių.

Kuomet “Naujienose” buvo 
rašyta apie tai, kaip praeituo
se “Vilnies” šėrininkų mitin
guose gegužės 8 d. Lietuvių 
Auditorijoj ir gegužės 10 d. M. 
Meldažio svetainėje bimbiniai 
komunistai kovai prieš prU- 
seikinius komunistus buvo pa
sikvietę kapitalistinę policijų, 
kurios jie taip “baisiai neap
kenčia”, ir apie “Vilnies” na
mų turėjimų paslėptus ‘‘sargy
bos korpusus”, kirviais apsi
ginklavusius mušeikas saugo
jimui andrul-bimbinių raudo
nojo biznio reikalų nuo pru- 
seik-strazdinių užmačių, tai 
“Laisvės” ir “Vilnies” komu
nistai už tai “Naujienas” iško- 
liojo įvairiais komunistinio 
mokslo žodžiais. Bet vėliaus 
andrul-bimbiniai komunistai 
“Vilnies” Nr. 116 ir 120 neiš
dildomais faktais patvirtino 
tų, kas buvo rašyta “Naujie
nose.”

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

“Daily 
mo savo raudonojo biznio per
spausdino d. Thom Mooney’s 
raštus. Tik, žinoma, su žy
miais pataisymais pagal savo 
šmugeliškų kurpalių. Tai ka
žin ar drg. T. Mooney apie tai 
žinojo, ar ne? *

narnas 2 pagyvenimų, vertė

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

Lietuvių Spulkų Lygos suva
žiavimas atsibuvo birželio 27 
dieną J. J. Zolpo rezidencijoj. 
6627 So. Richmond avė., Chi- 
cago.

Apie suvažiavimo tarimus nė 
nerašysiu, nes tų padaro pats 
Lygos sekretorius. Tik paduo
siu savo įspūdžius iš suvažia
vimo.

Visi suprantate, koks dabar 
oras yra Chicagoj ir kaip “ma
lonu” laikyti susirinkimai. Kiek
vienas taikosi kur pavesiu, at
sigulti ant žolyno.

Nežiūrint tų nepalankių ap
linkybių, spulkininkų susirinko 
gražus būrys. Buvo net iš Wau- 
kegano atvykusių. Jie spulkų 
lygos susirinkimų niekuomet 
nepraleidžia.

Visi nustebo, kai buvo pa
kviesti į žemutinę p. Zolpo na
mo dalį. Tai tikrai moderniška 
svetainė. Kaip pareiškė vienas 
mano draugas, delegatas iš Ci
cero 
kios operos trobesy. Ir reikia 
pasakyti, kad jo pastaba buvo 
visai artima teisybei. Nes p. 
Zolp yra gabus aktorius ir daž
nai padeda lietuvių vakarų ren 
gėjams pastatyti veikalus sce-

125, 1931 m., 
skelbime pik

niko, kuris įvyko gegužės 30 
d. rašoma: “Bus geras kalbė
tojas iš Chicagos visų Rock- 
fordo lietuvių mylimas drg. L. 
Pruseika. ”

Tai matote, kaip pas komu
nistus yra. Tik kelios dienos 
tam atgal, kaip tas pats L. 
Pruseika “Vilnies” špaltose 
buvo visaip peizojamas, o jau 
dabar ir vėl draugas. Mat, L. 
Pruseika Clevelande, Ohio, 
jam surengtose prakalbose su
rinko virš $18 “Vilnies” rei
kalams.

$2500 ant 5 metų, 6%
Muro namas, 2 pagyvenimų, prie 22 St., West 

$2,000 ant 2 metų, 6%
Namas 2 pagyvenimų, Brighton Parke.

$1,800 ant 5 metų, 6%
Muro namas 2 pagyvenimų ant 2 lotų, namo 

$4,000 ant 3*^ metų. 6%
Namo vertė — $10,000, Brighton Parke.

$3.000 ant 5 metų, 6%
Naujas muro namas ir 3 lotai, namo vertė 

$3,000 ant 5 metų, b'/t:
Namas 2 pagyvenimų. Ciceroj, namo vertė - 

$3.000 ant 3 meju 6%
Muro namas 2 pagyvenimų, namo vertė — 

$1,800 ant 2’/i metų. 6%
Namas 2 pagyvenimų, namo vertė 

$4,500, — ant 3 metų $;,500 ant 5 metų $3,000
Muro namas 2 pagyvenimų 
Namo vertė — $ 11,000. 

$2,000 ant 5 metų, 6%* '
3 pagyvenimų, 

$14.000.
$3,000 ant 3 metų, 6% 

Muro namas 12 pagyvenimų 
$1,500 ant 5 metų, 

Naujas muro

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902 •

Beje, girdėjau, kad Detroito 
komunistų garsusis Dr. M. D. 
Palevičius jau senai gavo į- 
spirt į užpakalį iš bimbinio in
ternacionalo kaipo oportunis
tas ir kontr-revoliucionierius. 
Turbūt, už tai jam bimbinin- 
kai suteikė tinkamą atlygini
mą, kad jis pats ir jo moteris 
Chicagoj SLA seime narsiai 
kovojo už bimbininkų raudo
nojo biznio reikalus, — bur
žuazinei policijai pirštus 
kramtė ir darbininkišką krau
ją praliejo.

—B. iš Vengrai tinęs

jo. Tik reikia gerai prisireng
ti ateičiai pasitikt] ir taikytis 
prie gyvenimo aplinkybių. Tar
pe kita ko p. Zolp pareiškė, 
Kad turįs diplomą iš spulkų in
stituto ir galįs pasakyti, jogei 
mes mažai suprantame apie 
spulkas, todėl turime lavintis, 
studijuoti.

Pasakė tikrą teisybę, šioj ga
dynėj be žinojimo, be lavini
mosi netoli žmogus važiuosi.

Visus bizniškus pasitarimus 
užbaigus, pradėta draugiškas 
pasikalbėjimas. Arba, tiesiai sa
kant, vaišės. P-nia Zolpienė už
kandžius gamino, o pats 
buvo “šinkorius” ir visus 
širdžiai vaišino.

Visi linksmaus ūpo 
apie pusiaunaktį, atsisveikinę 
su vaišingais šeimininkais, iš
vykome kas sau.

i K. P. Deveikis,

NAUJIENOS
1739 Sb. Halsted St.

vertė — $10.000

Saugiausia Vieta Jūsų Pinigams
Pirk 1-nnis Morgičius Lietuvių Apielinkėj.

Patys išdirbam ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

547.95
. , ir augščiau

Midland. Parlor Fur- 
niture Manufacturing' 

Company
A. Patrjunas, Sav. J. Kaadkaitis. Mgr. 
41^0 ARCHER Avė. Ųafayette 7^4

Daktaras
Kapitonai 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pi|vo. 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 išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tek Crawford 5573

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, 
Nugaros ekaudejima, ____ _______ ,
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudėjimus 
(tik no ronas). 
Tūkstančiai žmonių y^a iialgyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati ,sveria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu oxtra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY < 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn, ,

2342 South Leavitt St., Chicago, III.
Phonc CANAL 1678.

Pitcairn, Pa., netoli 
Pittsburgho, Pa. gyvena kriau- 
čius biznierius Vincas A. Kai
rys. Jis yra buvęs nuo 1922 
m. iki 1927 metų “karštas” 
ekstra kairiųjų (baltrušaiti- 
nių) komunistų A. D. A. D. 
narys ir A. D. A. D. 2-ro Rajo
no fin. raštininkas. Be pasi
gailėjimo jis smerkdavo A. 
Bimbos ir L. Pruseikos komu
nizmo organus “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir jų dviejų agentukus, 
blaivybės įstatymo laužytojus, 
Joną Gatavecką, E. Šurmaitie- 
nę, J. D. Slieką, A. Sliekienę, 
Joną Urboną, Jurgį Urboną ir 
kitus. Jis sakydavo: “Jūsų 
‘Laisvė’ ir ‘Vilnis* vyriausias 
principas yra ne komunizmas 
ir ne kova su kapitalizmu, ale 
darbininkų iš naudojimas sa
vo privatiškiems 
ir t. t.

Mat, tada V. A. 
riausias principas 
komunizmas 
kapitalizmu, 
mergina 
rušaitienčs duktė 
kėjosi įsisiūlyti Baltrušaičiams 
į žentus. O kai sužinojo, kad 
jų dukters negaus sau už mo
terį, tai ėmė ir numaršavo ah 
gal pas jo paties išniekintus 
pruseik-bimbinius komunistus 
ir su jais “pasibučiavo”. Da
bar jau rašinėja “Laisvei” * ir 
“Vilniai” rezoliucijas, užgirda- 
mas tų pačių šmugelninkų 
raudonąjį biznį. Man rodos, 
vėliau jis numaršuos ir pas 
kleboną suvalgyt poną dievą. 
Juk dėl pagerinimo savo pri- 
vatiško biznio 
daryti.

Justin Mackievvich
MORTGAGE BANKER

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III.

■ Tel. Pullman 6201

Ketvirtadienis, liepos 2, ’81
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Subscription Rateąi
18.00 per year in Canada
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8c per copv __________ ___
Entered as Second Class Matter 
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KAUNO “ ALDE RM ANAI”

Naujieflos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
DL Telefonas Roosevelt 8500.
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FRANCUOS OBSTRUKCIJA

Į prezidento Hooverio pasiūlymą atsakė jau visos 
valstybės, išreikšdambs sutikimą priimti karo skolų 
moratoriumą. Tik viena Francija daro obstrukciją.

Francijos valdžia veda derybas su Jungtinių Val
stijų atstovais. Ji sakosi negalinti eiti toliau, kaip nu
matyta Youngo plane, kuris pripažįsta, kad tam tikros 
reparacijų dalies mokėjimas gali būt laikinai sustabdy
tas, bet “besąlyginė” dalis turi būt mokama kad ir čia 
dar taip.

Numanu tečiau, kad Francijai rupi ne tiek pinigiš-: 
ka reparacijų klausimo pusė, kiek politiškoji. Ji nori, 
kad Vokietija, už moratoriumo suteikimą, atsižadėtų 
muitų sąjungos su Austrija ir agitacijos Už rytinių 
sienų reviziją. Jeigu vokiečiai šituos pasižadėjimus 
duotų, tai Francija veikiausia tuojaus priimtų Hoove
rio planą.

Tuo gi tarpu Amerikai šitokia kombinacija visai 
nėra maloni. Ji nenori būt įvelta į Europos politiką, 
jeigu moratoriumas butų paskelbtas su tomis politinė
mis rezervacijomis, kurių reikalauja Paryžius, tai fi
nansinė fedropos stabilizacija butų neužtikrinta, nes 
Vokietijos valdžia juk negali garantuoti, kad ta arba 
kita partija daugiaus nebėreikūlaus rytinių sienų revi
zijos arba susijungimo su Austrija.

Viena viltis sulaužyti šitą Francijos užsispyrimą, 
yta ta, kad ji savo nusistatymu izoliavo save nuo visų 
kitų valstybių. Net artimiausioji jos talkininkų Belgija 
Hooverio planą priėmė. O Italija, kuriai labai rupi 
Amerikos draugingumas (kadangi fašistų valdžia yra! 
subankrotavusi ir jai nuolatos reikia ieškoti paskolų 
Užsieniuos^), jau pradėjo vykinti Hooverio sumanymą? 
praktikoje, nelaukdama, iki pasibaigs derybos Pary
žiuje. Baimė užsitraukti ant savęs viso pasaulio pa
smerkimą gal dar privers franeuzus savo (poziciją pa
keisti.

“Liet. Aidas” praneša, kad] 
Kauno savivaldybes rinkimuo
se iš 24 renkamų atstovų iš
rinkta 12 lietuvių, B žydų blo
ko, 5 lenkų, vokiečių ir rusų 
bendro sąrašo ir 1 namų savi
ninkų sąrašo atstovas.

Naujos Kauno miesto tary
bos nariai yra šie: Pranas Stoi
kelė, Dr. Rokas šliupas, Stasys 
šilingas, Kipras Petrauskas, 
inž. Antanas Graurogkas, Juo
zas Vokietaitis, Juozas Bulai
tis, dr. Aloizas Petrikas, Anta
nas Sodeika, gen. gydytojas Je
nas Bulota, Sergėjus Fanstilis, 
prof. Steponas Kolupaila, Leo
nas Ožinskis, Sulimas Volfas, 
Salomonas Choronžiskis, Juo
zas Roginskis, Buvimas Rubin- 
šteinas, Tuvje šapiro, Kazimie
ras Jančauskas, inž. Boleslovas 
Liutikas, Povilas • MikuliėiUs, 
Anatolijus Sokolovas, Augus
tas Rogalis ir Leiba Chodos.

Darbininkų atstovo nėra nė 
vieno.

RINKIMŲ REZULTATAI 
I’ROVINCiMiE

VENGRIJOS DIKTATŪRA
Į

Pereitą sekmadienį Vengrijoje prasidėjo rinkimai 
į parlamentą. Jie turėjo įvykti ne viena diena visdje 
šalyje, bet tęstis per keletą diedų. Tokio patvūrkymo 
tikslas, tur-but, buvo tas, kad valdžia galėtų, “apsidir
bus” vienose apygardose, siųsti savo žmones “tvarky-j 
ii” rinkimus į kitas apygardas.

O rinkimus “tvarkyti” Vengrijoje yra lengva, nes 
hiilžiniška dauguma rinkikų “balsuoja” rankų pakėli
mu. Slaptas balsavimas yra vartojamas tiktai Buda-; 
pest’e (Vengrijos sostinėje) bei apielinkėse ir šešiuose 
ar sptyniuose kituose miestuose. Visur kitur balsavi
mas yra atviras — taip, kaip sovietų Rusijoje. Val
džios atstovai, policininkai ir žvalgybininkai ateina į 
rinkikų susirinkimą ir žiuri, kafc už ką balsuoja. Su
prantama, kad prie šitokios balsavimo tvarkos val
džios priešai nedaug teturi progos laimėti. J

Nuostabu tečiaus, kad net tbkiose aplinkybėse dau
gelis išrinktų atstovų priklauso opozicijai. Kolkas yra 
žinoma 169 išrinktų atstovų vardai; iš jų tik 48 yra 
'valdžios partijos žmonės.

Matyt, admirolo Horthy ir grafo Bethįeno dikta
tūra jau įgriso vengrams iki gyvo kaulo.

Reakcininkų diktatūra Vengrijoje susidarė po to, 
kai. Belą Kun vadovąujami bolševikai buvo tenai įstei
gę “sovietų valdžią”. Visur, kur bolševizmas padaro 
perversmą, jisai prirengia 'kelią reakcijai.

emmersono ekonomija

ti “ištikimų piliečių’’ vardą.

keto Yorko apdrauHos komi-
Tartie pat tyHnėjlhta prts 

ReW Yorko apdrauHos k'omi- 
fcionierių Bolševikai sakėsi, kad 
į jų sUfliViettijitaą stosią, ih 
ebrpore, Aukščiausios Prieglaii- 
dos draugija Ir Brooklynoj 
švento Kazimiero ir šv. - Juoza
po draugija. (

Su Aukščiausia Prieglauda 
bolševikai gali mekleriauti, kaip! 
tinkami, nes jie ją kontroliuo
ja. Bet aukščiaus paminėtoji 
šventųjų draugija Brooklynė 
niekuomet tur-but nė nesapna
vo apie dėjimąsi prie bimbi- 
ninkų. Kam gi komunistai gy
rėsi komisionieriui, kad ji sto
sianti j “darbininkų susivieni
jimą”? Aišku, kam: jie norė
jo parodyti, kad jie ne tik nė
ra komunistai, bet turi daug 
pasekėjų dagi draugijose “su 
šventais vardais”.

Jeigu bimbininkai butų galė
ję, tai jie butų pristatę komi-j 
sionieriui jr “ištikimybės pa
liudymą” nuo Smetonos.;

—t)ž penkinę virtas paslaptie 
.pasakysiu.

baviaii penkinę. Kur tu čia 
meduosi — kad jau tiek daži- 
nojau, tai reikia it viską daži-į 
not. Burtininke nutipento vo 
lupas, veidą iiusipaųderiavo ii* 
pradėjo visas slaptybes man' 
Sakeli: z

—Mano mielas (mųdU jau 
buvova ištuštinę šaknų bute-j 
jį), aš pasakysiu ’kiek pihigųj 
turi.

Man koktu ipasidarė, bet te
gul spėja, sakau. 'Burtininkėį tfu* st

i] drąsiai sako:
—Srinilkių tai doT gal 

fitat pbptarihių netaH. ' ko’ kacĮ
Aš, hiatai, čiupt į kišenių ir 

teisybė: visi doleriai išlėkę. 
jOt sakau, rupūže, atspėjo ir 
ganą...

tai dėl to aš ir sakau, kad 
] burtinirtkė, bent šita, viską at

spėja. —Mat^
A *1

Papa ir Mussolini
- ■ - '■ ...... —-....... - - -.............. -

AŠ BUVAU PAS 
BURTININKĖ
Teisybė, o ne melas. i

Mes visi turime savo trdbc-į 
lių ir visi ieškome kdkiOsį 
nors išeities. Paskutiniu laiku 
mane taobėliai ant tiek su
spaudė, kad nutariau pas bur- 
tihinkę pagalbos paieškoti, y- 

tarybą iš-1 patingai dar ir dėl to, kad ji-

*kaip SUsilaikihti. Vienus pbli- 
tikibrius po ‘kitb ‘tai jad ban
dė. Iš pdt pradžių Italijos val
džių stalė pupai milžiniškus] 
atlyginimus ir kitokias pHvilfe-] 
gijas, versdiės kongrese .loto 
•metais buvo padaryta rimtų 
pastangų atvesti prie subitaiki-i 
ihihio. Bet papa ib karalius bi- 
jojbSi Sbciditatab: Kapitalas 
‘taip pat jo BijbjbSi: net žiiio-] 
‘dės, ‘kurie jam simpatizavo, 
štipHni abejbjb jo ’kompeteh- 
liškuihu. Mussolini turėjo tiek 
drąsos permatyti, kad jis sugte-j 

? i b5s ^lehyti tuos drenieiilusJ
kad vedybos yra. rėikUltt paminti Visą!

Iš Lietuvos provincijos mies
tų pranešama toki rinkimų re
zultatai :

Į Alytaus miesto 
rinkta 4 lietuviai, 4 žydai ir lindi, kaip dabai’ žinau, niotečis 
vokietis.

Į Šeduvos miesto 
rinkta 7 lietuviai ir 3 žydai; plaukai gan sėkmingai gyvęni- 
į Telšių — 8 lietuviai ir 4 žy- irto laikrodį atgal hustumė. 
dai; į Kretingos — 8 lietuviai plojau į surukusią jos bakūžę 
ir 1 žydas; į Mažeikių — 9 lie-Į arba kaip jinai vadina “plėi- 
tuviai ir 3 žydai; ;
3 lietuviai
į Raseinių — 7 lietuviai 
žydai.

Anot oficiozo, visuose

ne iš kelmo išspirta ir dar he 
tarybą iš- visai sena. Jos juodai nudažyti

kaklus ir iškalbus. Daugeliu 
atvejų jis toks yra. Jis dažnai 
krečia juokus rimčiausiose sa
vo kalbose. Jis visai atvirai sa-

__ Į jis išauklės -Italiją mi
litaristinėse ir imperialistinėse 
idėjose. Bet naujausiose savo 
kalbose jis pradėjo kiek susi
valdyti. Jis dažnai pamini 
“kaikurias kitas tautas”, kurių 
nosys išsinarino dėl jo sutar
ties su papa. Jis mano’ Franci- 
Ją ir Austriją, bet ypatingai 
Franciją. Tai yra juodrankys- 
tc. Nėra pasauly tiek slaptos 
diplomatijos kaip Vatikano. 
Nėt vėlesniuose Anglijos rinki
muose papa aktingai- veikė: 

I suprantama, šį kartą jis veikė 
prieš Darbiečius ir už Konser
vatyvus, Bet kai tik pastarieji 
prakišo, tai dabar smarkiai už
siginama bet kokio katalikų 
dalyvavimo.
Kad &ds papos archyvus pa

skelbtų!
Bet mes žinome, kaip ligi 

pat didžiojo karo Vatikanas

(Tęsinys)
Viena raiika ūž gerklės

i*
Ta sutartis yra dokumentas,j 

iuritio politikierius p&rttaoda 
dalį s^vb piliečių 'laišVės ir! 
pats dar didŽiuojrtsi, kad hte-' 
sardavęs dar daugiAU. ‘‘Italija' 
dar nėra yatikartizuota”, pąsa- 
<ė Mussolihi savb kalboje, ^a, 
rte, drtr neVišdi. Bet aš ŠtėblŪb- 
si, kaip D’ArtnUneio ii* 'Groso 
ik jQ pasėkėjai atsineši ii- kaip 
jiertiš patirtka atidaVihiaš jų 
mokyklų papai, ir oBfciališkh1 
deklaracija, 1 
sdkramenias ir i. t. Aš nesū-’ 
prahtu, kaip jie, būdami litera
tai ir galvočiai, gali suprasti! 
Mussolini tvirtinimus, kad nau-; 
jaja sutartimi “vedybos yrau 
tvarkomos sulig kanonų įstaty
mo prisilaikant civylią /įstatys 
mų”, kuriems kanonų įstatymai) 
yra griežtai priešingi^ ir kaip 
jie supranta tą kombinaciją, 
kad sulig papos ir Mussdlihij 
sutarties, “laisva suverene 
valstybė (kuri nusilehke kano
nų įstatymams) ir “laisva SU-; 
verenė bažnyčia” “ekzistuoja 
drauge iš vien”. Mussolini, sa
kant teisybę, yra labai nelai
mingas: jį išjubdrahkiavo ir jis 
yra nėlftarrtingaą. 'Pasaulio pas-: 
veikinimai,.. pasiųsti sąryšy su 
ta sutartim, yra tkvttiliausirtsj 

• dalykas/ kokį sėliai beteko 
skaityti. Toji naujoji sutaHfeĮ 
rėiškia vidUKirtižią laimėjiUią! 
ant valstybės, kuri gyrėsi’, 
esanti mdderrtiškirtUsia iš visų: 
tai yi;a nūbdinįiausiaš pasikėsi
nimas aht mokyklos ir šeimy-,' 
noš pavydalė įkūnytų priėta-> 
rų ir dvasininkijos valstybėje, 
kuri gyrėsi atstatanti senovės 
Bohibs galybę. Mussdlinio di
džioji kalba 'buvo tik žodžiavi-, 
mas. Bapa jąu laiko vieną sa
vo ranką uždėjęs ant gerklės 
Italijai ir jis tikisi greit už- 
dėsiąs ir antrąją, y
Mussolini buvo davęs papai 

paiądų.
Kodėl Mussolini taip pada

rė? ’lb ‘kode! jb pasėkėjai šti- 
tiko kad ir piktai mufmėifla- 
nii? Pirmiausia aš noriu pasa
kyti vieną dalyką, ;kUrio nega
liu ?patikrirtti. AŠ rtianhū, ‘kad 
Mussolini *bUvo Visk »tai pnpdi 
pažadėjęs dar put pradžioj srts 
vo įsigalejhiiO; Ciondi ’hėėa 
vieta diškiisUdti nė Mušsdlittib 
charakterį, nė fašizmo filosb- 
fiją. Daleiskime, kad. Italijos 
politinis gyvenimas buvo su-; 
puvęs ir netinkamas per ke
lias dešimtis metui ir dėlto 
prieš karą Socializmas buvo’ 
nužiūrimas kaip išėjimas iš toj 
Socialistų balsai nuo 60;000 
1895 metais pakilo ligi 320,000 
1904 metais. Vienas BritaHijds 
prieš sdcialishnis rašytojus sa
vo laiške apie Italija tada pa-< 
«dke: ‘^Gulimas daiktas, kad 
hetolįmbj f ateityj Italija liiUfeį 
rahkos'e SOciallstų, ir aš esu 
'tikras, kdd tdi yra neišvengia
ma, jei Italijos karalius pats 
nepasiškūBiris sūsitaikinti sb‘ 
Vatikanh?’ Kili akttorltdtai tą 
<phtį kalbejb.

i Mtissdlini\pa^iį&rn'avo ir '

■ Tame nieko liauja, k iid “ka
ralius1 put š” ’lufėjo pasiškubib- 
ti taikihtis šti Vatikanu, to ka
raliaus šeimynai nieko nėbdvo 
hiiėlėsiii’d ftti’d pat 1870 \mjėtų,

ir of'fcialižka1

patttnhgų atvesti prite susi talki-
- - - - - - J damas arba grasindamas veik

smais Iri and i joj, it* jis taip pat 
i derėjosi su ‘Vokietija dėl Kėn- 
kijos, o kokią velnionišką po
litikos geimą jis lošė laike pa
ties karo: Jis tai taip ilgai da-

! rys, kol karai ir pavergtųjų 
uit autų dksploatavimas viešpa- 

, rfnim
tą karttbrkbs dlicjdiiš kUfopahi- r.‘ .. .J, .•1 iu . mu. J 1 - 1 J1S tų PaU geimą lose su jU ir vėlesnes ‘fazes. Čia nėra,L. , .7 1 . * . T t.k . . ni. «...u... , braricija dėl Elzaso ir Lota-reikalo minėki, kdO'tikslas pa-lin.wJs ir Franclia ,kur kas 
teisino priemones, tik vinilą! . . ..
tiwi Puti aiSku, 'kad kaip iUlab,aU re8Pefc“n0 ’« Svel’"dl 
'torija yt»a 'istorija, Visokia val
džių, "kitai yhi pajėgos pastii- 
ttytrt*, hUo tos pajėgos kada 
Įtars ttiri ždti.

lįapai palaiminimai nekai- j 
. nuajd.
Tačiau tai ypa pačių itdlio 

♦nų biznis: tik Vienas dalykas,] 
kurs gali apeiti amėrikiečius, i 
yra Jtaip tas pats pupa, kdrs 
laitaina fašistas 'Italijoj ir Is
panijoj (Ispanija j du nusi-j 
kėulė. Red.), jis kooperuoja su’I 
Sociąjizmų Belgijoj jįr pdts pa 
L   .       —— —        fl. • 
prezidentus (Al Smithui. pai 
Red.), (kad jis pasakytų jog] 
jisį papa, laimina . anti-Soeia- 
listines 4r ariti-fašis|tines idė
jas šioje šalyje.

Mussolini žinojo savo papą 
gahd gerai. Bergenas su juo 
turėjo būti gaila kietas. Kara
tus ir jo politikieriai buvo 
kūdikiai palyginant su papa 
Pius XI ir jo kardinolu Gas- 
parri.

Mussolini tUrėjb imti metus 
sušliprlnti auvo poziciją: sh- 
leikti Italijai lokį “palarriavi- 
niį,” kurio niekas nėtitačlų 
teisės kritikhdti, khip laikraš
tis Ihipero išsireiškė kilų die
ną. Papa jį špadtiė. Tarp jų
dviejų btiVo ‘tikrų “įšitaylėju- 
sitį”teniS 
kėnčta ir keikta viėhas kitai 
itad pdt pradžids. Bet kas da
lytį? MuSšdlihi iŠbdrtdė viską 
bėsištėhgdątttas Italijai palar- 
itallti VidUję, bėl jis TrtdO, kdd 
'ta šalis nėra tiek turtinga, 
kdip jis sUptiaVo. ką Senovės 

‘Bdnta drttė? Ji užkattavo pa
saulį. tad KtUssdlini tagi phsi- 
ryŽp 6rtr y daugiau tb paShulib 
tižkddUtai.
Papa buvo reikalinga tpapos 

rjuodrankystė.
Sdvb Idiku Italija buvo už- 

lėiHUsi Francijai keletą savo 
provincijų, norėdama ją pa
pirkti, kad toji nesikištų ir 

’taėitų papai į pagalbą laike 
kard tarpe Italijos ir papos 
Valstybių. Mussolini nori tas 
;pkdviricijas gauti atgal. Italija 
iš Adriatikos juros pusės netu
ri tirikamų uostų, tuotarpu 
Slavėi jų turi pakankamai. 
Mussolini nori jų keletą. Ang
lija litai Maltą, ir Mussolini no
ri jos. Jis nori daugelio gerų 
dalykų. Papa nepaiso. Jis gali 
’.a‘fttnH °’je-ir »’ 
dį minioti lygtai j J ’ taip \ pat, 
kdip'ljis ’gąlislaimiptį Sbcializ- 
hią /feėlgijoj ir kirvį su rykš
tėmis d(fašistų simbolis) Romo
je.

Mussolini pasekėjai pasako
ja, kad jis pirm visko yra at>

sdstą. Manau, -jei koks 'milijo
nierius padėtų sudaryti Slaptą 
armiją, užimti Vatikaho Mies
tą, kuomet dabar Italijos ka- 
iriu’omenė nebegali .jo ginti, su
imti pupos arkyvus, ir paskel
bti kaikuriuos iš tų dokumen
tų bent 10 kalbų. Tikiu, kad 

' paties Machiavelli (vienas suk- 
Įčiausių Italijos politikierių se
novėje) šešėlis paraustų!

(Bus daugiau)

į Jurbarko są”. čionais ir jauku ir pato- 
žydai ir 1 rusas;• gm vyručiai, aš jums pasdky- 

ir 5 siu: jinąi turi ir karčios, ir 
saldžios, ir dar kitokios. Sa- 

pro- kau, tokia burtininkė, tai tik- 
vincijos miestuose turėjo teisę ra* atspėti — o imin
balsuoti 395538 „žmonės, iš jų pinl,i ’,at ‘įspėjo. Viskį 
balsavo 38,899.Wadinasf, rin- Pr jinai atspėjo,
Ūmuose dalyvavo 85,7%. Ben- ,r “«• kb SŠ pats nesugėbėja^ 
dras rinkimų dalyvavimo nuo- suPr“8‘t J? .išJua,no1 
šimtis (kartu su KatihU) buvo P“1 fanj-iTiup, tai no iiielusj 

'Jei norių štai jums visa isto
rija. i

Vos spėjati kairę koją ant 
jos bakūžės išminto karpcto; 
padėti, jimu niaii tik čiupt už 
dešines rankos, tik spūst,, tik 
šypt... Mano širdis pajuto, Vei-! 
dčliai paraudo. Ot, sakai!, čia 
tai bus gerų burtų. Už minutės’ 
mudu jau sedejova ant nuzu-; 
lytos sofos arti vienas kito, ką 
čia artiį bet į vienas kitą su
lindę, jei taip galima išsireikš
ti. Paskui jinai įpylė ‘hiuo 
šaknų”, nuo trejaiikos iš fciai- 
pedos, priglaudė savo nupen- 
tuotą veidą prie mano prakai-' 
tuo to pakaušio ir pradėjo

Į burti. Žinoma, tuo laiku jaU 
ihUdp btivova keletą nuo šak- 

TAI TAU OftEVOLltJlCto- nų suryję, mano penkine jau* 
NIERIAPr! ; nulėkė į jos kojinę (pančėką).
------- — —Draugas ftiyli mol'ėHs — 

Bolševikų “darbininkiško” su- (pradėjo burtininkė savo ;pSi- 
siVienijimo vadai, per savo ąd- clloanalyzą — ąlb ir lipšnhfe 
vdkatą ’Berlc, pareiškė *NeW bestija... Turi gražius plau- 
Vbrkb apdraiidOs kotaiaiorii^ ,kus> gražias akis ir gerą širdį.. 

■HUi, kad nė Vienai to sušiviė- Tavęs laukta didelė laimė, di- 
hijimo viršininkas nesąs kortiti- <lelis džiaugsmas...

i hiatas.’BUVęs tik viėhas ;komu- Jinai išlupo suliižusiaš su
kistas Petronis, bet kai “liet. kas ir sušukavo mano įlįstam 
darbininkų sUsiVieriijimaš” apfe ^V a /^Itrau- 
4ai patyrė, tai Petronį išmėtė pančekos ąiauderio .de-l 
kž -komunizmą iš ąusivienijihio Jr.“ vel.d« ™baUinb. 
A^ihtakų! Bacevičius esųs ne Paudeno kvapsnis, kai bota- 
komunistas/ Mizara (“Tiesos” K SUJudlll° man?
redaktorius taip pat ne komu-1. L Kita*,penkinė nulė- 

keų jos kojiųę, o ipano sielo-

advokatas pasakė komisiomė-L^Įp teisingai, ikad ją vdtaiai' 
ridi dar šitdkį dalyką: kaip ji paimtų.
feali būt kbmuhistėi .kita phškUJ -JpUhlista esi geras žnibgute 

JI—iinai tarė — ir iniįelaširdih*

I iš naujo. Turėjai sgėhį mutinų

Į provincijų miestų tarybas 
išrinkta viso 824 atstovai. Iš 
jų tautybėmis išHnkta: lietu
vių 177 (54.7%), žydų 123 
(38%), vokiečių 9 (2,8%), ru
sų 3 (0.9%) ir lejikų 12

pa-Taigi tautines mažumos, 
sirodo, gavo labai dhug atsto
vų, kuone phsę. '0 tai deltoj 
kad valdžia išleido naują savi
valdybių įstatymą, kitaiiio dau
gumai žmonių atimama balsa
vimo teisė. Miestų valdžia da
bar atiduota. į rankas pirkliams, 
namų savininkams ir valdinin
kams.

♦

Illinois giibernatorius Elmmerson sumažino valsti
jos išlaidas ateinantiems metams vienu rrtiiioinu ir 
dviem šimtais penkioms dešimtims tttkstaneijj iflblerifc 
vetuodamas, visą oilg legislžtUros diibdlsiiotij Api’Bptia- 
cijų (pinigu paskyrimtį). Tarp kitų stimij, jisai išbrati- 
kė beveik miMonų dolerių vlOšbjo
labo depaj'tameritui.n'itų sumų įbųta /^B'OiTOu išlaidu 
pad«^[infeMw^iįU^'l9“» vataMdi) darbo 'mėtių ka* 
įėjimų ir ^pataiftbs’ barnį sargams.
- šitokios njšies ekonomija hera sveikas visuomenei 
dalykas. Taupyti reikSttį he kapojanit išlaidas sOcik-: 
liems tikslams, bet naikinant graftų ir parazitizmą 
valdžios jstaigose. . . _ . .

Apte
advokatas pasakė komisiomė-L^Įp ^eistagai, 'kad ją vdlUiai 
ridi dar šitokį dalyką: kaip ji paimtų,
feali būt kbtnUiiistėį .kita pbškii-: -Ltahlista esi geras žmbgufe 
tihiubše prfezfdbnto 'HHkiihuosJ jinaiimjelaširditi? 
ji balteavo už demokratų -kandi- gas. Gaūsi gerą laišką, ulginisi 
matą Al Smitn’ą! naujo. Turėjai vgfelą moliną;

W ve kbki ‘tVėVoliabionič- (a§ ddr Jtmiii, *bet taPihažtao- 
m-i&.pnsirodo :tie „taškas 1 dd- žis) į ■•turi ūmį 0 W

^kyse?jie^ dėd^i į bą$$is yko- —.dąįi^iauĮįp^ąl^^ '
vdtojais” prieš kapitaližBį, bŽt GbįUi^kĄįba, j tdį 'ktir1 tii įHU 
slaptai jie balsuoja už kapita- hedtiosiJfel^kę. ddlfefls iš ftiado 
illstiškų partijų kandidatus ir kelnių kišeiiiaus.
^paskui tuo giriasi valdžios ai- Jinai mane pabučiavo ir są-, 
stovams, norėdami užsitarhau-lko: , X i (

NAUJAS “Kultūros” mi-
JI 5 fctejo. Galima gaut

taria Amerikos kandidatui d Naujienose. Kaina 45 fcen- 
(A1 Smithui; tai.

jife, bėabejo, ne-

No. 8 ••Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

JUSU PATOGUMUI
Į-a

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street .

Tel. Yards 4754
Marųuette Park
TUfirero APTIEKA

2832 W. 63rd St.

■ Brighton Park .
B. R. P1ETKIEWICZ 

.2608 W. 47lh St 
Tel Lafayette 1083

Rosdohd it Pulhnan
wAitCHEs R.:os. corp.

52 E. lOTth St
Tėl. Pullman 5950

Kai jums teikės pa
duoti “classified” skel- 
•bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
iį artimiausi atstovą.

VIYOE5>_ 
inbuyina^H 
you save
USING

IfjRBAKfflG ‘ nLpowMii
-JEŠcr^ 
’TokevERjr'

‘ ’ 'M ‘ ‘■f t.‘
I

25 ounces for 25^

8 
8

MUk.Uu o. •’ L- N S > ;
B' . M R r<_ •. ’ Pi x f N '

Garsinkitės “N-irose”
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Ketvirtadienis, liepos 2, ’31

SEKMA DIEN Y,

Chernausko Darže
Dabartiniame Birutes Parke

PROGRAMAS SUSIDĖS Iš BOK

GLAZAUSKU IR J. 1 BAGDONUSO, RISTYNIŲ IR KITOKIŲ PA

MARGINIMŲ. BOKSUOSIS JUO

DŪKŲ ČEMPIONAS WM..PILLOW

im, Lietuvių čempionas irSU BENNY (“Kid”) MATUSEK,

CECHU KITI

KITI RISTIKAI BUS ST. BAG

JOfe BANCEVIČIUS? 
žinomas kaipo i'drapiežnas dzūkas” 
Jis risis su dviem, Glazausku ir J 
J. Bagdonu, , . .
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KetvirįaęHęnis, liępos 2, ’31

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pinigų reikia Chica- 
gai — bet kur jų 

gauti?

Trečiadienį, liepos 1 dienų, 
gubernatorius Emmerson šau
kė konferencijų Chicagos ir 
Cook pavieto finansinei proble
mai rišti.

Konferencijai gubernatorius 
pakvietė apie 40 asmenų — val
dininkų, laikraščių leidėjų, ban
kininkų, real estate organizaci
jų atstovų, biznierių ir kitų.

Palikus nuošaliai finansines 
visos Illinois valstijos bėdas, 
tenka pažvelgti čia tik į var
gus Chicagos ir Cook pavieto, 
kuriam Chicaga priklauso.

štai keletas faktų. Chicagos 
mokytojams nemokėtos algos 
nuo 15 d. balandžio. O ir ne
matyti dienos, kada bus jos 
išmokėtos jiems. Mokytojams 
buvo duodami rašteliai su pa
žymėjimu, kad tiek ir tiek pri
klauso jiems, kad miestas už
tikrina išmokėjimų busimomis 
taksų pajamomis; raščiukai ga
rantuota vadinamais taksų wa- 
rantais. Bet štai kliūtis. Pats % 
miestas vis giliu klimpsta* j 
skolas. Taigi mokytojams ten
ka mainyti savo raščiukus di
deliais nusileidimais. Pagalios 
bankai atsisakė mainyti raščiu
kus.

Toliau. Cook pavieto darbi
ninkai gaudavo atostogų po po
rą savaičių metams. Kaip ir kai 
kurios privačios įstaigos moka 
savo darbininkams algas už tų 
pora savaičių, taip mokėdavo ir 
pavietas, šiemet betgi pavietas 
nemokės savo darbininkams al
gų per atostogas. Pinigų nėra 
ižde ir nežinia kur jų gauti.

Neseniai Cook pavietui pri
siėjo mokėti skolos $1,868,400. 
Jis neturėjo nė tos menkos su
mos. Pavieto laimei atsirado 
bankininkų, kurie paskolino rei
kalaujamus pinigus.

Artimoj ateity įvairios Chi
cagos ir Cook pavieto vyriau
sybės turės išmokėti skolų dar 
apie $20,000,000. Pinigų gi jų 
ižduose nėra ir nežinia kur gau
ti.

Vos pirm keleto dienų Cook 
pavietas mėgino parduoti bonų 
už milionų dolerių. Teatsirado 
tik viena kompanija, kuri su
tiko bonus pirkti. Bet ji parei
kalavo pusaštunto nuošimčio 
pelno. O tuo tarpu kiti miestai 
ir pavietai paprastai parduoda 
panašius bonus duodami pelno 
nuo pusketvirto iki keturių 
nuošimčių, šis įvykis parode, 
kaip žemai nupuolęs Chicagos 
ir Cook pavieto kreditas.

Ir toks finansinis kryzis jau
čiama visuose Chicagos ir Cook 
pavieto biznio skyriuose. O rei
kalai tvarkyti reikia. Negalima 
leisti jiems sugriūti.

Kurį laikų miesto ir pavieto 
tėtušiai mėgino irtis, išduoda
mi vadinamus taksų warantus. 
Kas per vieni tie warantai? 
Tėtušiai kreipdavos į piniguo
čius prašydami paskolos. Su
grąžinti jų garantuodavo paja
momis iš taksų, kurios įplauks 
ateity. Piniguočiai skolindavo 
pinigus, bet lupdavo didelius 
nuošimčius. Ir juo toliau, tuo 
didesnių nuošimčių reikalavo. 
Miestas gi ir pavietas brido 
gilin j skolas. Kol įbrido taip 
giliai, kad dabar kuone pasi
nėręs.

Kokia išeitis? Ot ir bėda, 
kad lengvos išeities nesimato.

Politikieriams smagiausia iš
eitis butų — padidinti taksas 
piliečiams. Dalykas tačiau ve 
koks. Jau ir dabar daugelis pi
liečių nebepajėgia išsimokėti 
taksų. O jei politikieriai už
krautų piliečiams dar sunkes
nes taksas, labai gali būti, kad 
jie sugebėtų iškolektuoti iš pi 
liečiu dar mažiau pinigų, negu 
iki šiam laikui.

Siūloma todėl kita išeitis — 
būtent, sumažinti taip Chica-

gos, kaip Cook pavieto ir vi
sų kitų vyriausybės įstaigų iš
laidas. Bet tai reiškia, kad siū
loma politikieriams nertis pa
tiems sau virvę ant kaklo. Tik 
pamislykite kiek visokių dyka
duonių šerta piliečių sumoka
momis taksomis. Dabar gi siū
loma, kad dalis jų butų paša
linta nuo ėdžių. Juk tai reiš
kia smūgį ir tiems politikie
riams, kurie dar pasiliktų prie 
ėdžių. Ba ne veltui jie maitin
ta; ba jie padėjo stambiesiems 
politikieriams įsisėsti vyriausy
bės vietose; ba jie padėjo ves
ti piliečius už politikierių pa
vadžio.

Teisybė, kai kurie politikie
riai dabar daug kalba, ir bal
siai kalba, apie mažinimų išlai
dų Chicagos ir Cook pavieto 
bizniui vesti. Giriasi net maži
ną išlaidas. Klausimas betgi, 
kiek teisybės tuose pasigirimuo- 
se. Klausimas: kiek sumažinta 
ir kiek galima išlaidas suma
žinti, nekenkiant efektyviam 
miesto ir pavieto bizniui vedi
mui.

Manoma, kad šauktoji guber
natoriaus konferencija plačiai 
apsvarstys opiuosius finansi
nius vargus taip Chicagos, kaip 
Cook pavieto. Tikimasi, kad 
jai pavyks prieiti susitarimo, 
kaip bristi iš dumblyno. Jei 
konferencija prieis susitarimą, 
tai busiąs išdirbtas atatinka
mas programas. O gubernato
rius žada sušaukti specialų le- 
gislaturos sesiją reikalingiems 
įstatymams išleisti.

Ketvirtadienį jau tur būt bus 
paaiškėję, ką gubernatoriaus 
konferencija nutarė daryti, jei 
nutarė. Iks.

Pašovė policininką
Robert Bobb (4155 Lake Park 

avė.) ir jo mergina Frances 
Bosky stovėjo prie kampo 43 
gatvės ir Oakenvvald avė. Ne
pažįstamas vyras pradėjo kabi
nėtis prie jų. Kai vaikinas pa
darė pastabų, tai nepažįstama
sis ėmė grūmoti jiems revolve
riu. Vaikinas ir mergina paėję 
toliau susitiko policininkų. Pa
starasis areštavo nurodytą vy
rų. Policininkas atėmė iš jo re
volverį. Bet piktadaris turėjo 
kitą. Juo pašovė jis policinin
ką mirtinai. Vėliau piktadaris 
sugauta. Jis pasirodė esąs 
Louisville gengsteris Coy 
Thompson. Policininkas pašau
tas mirtinai.

Laiku sustojo
Chicago and Northvvestern 

gelžkelio traukinis tik išvažia
vo iš miestelio Wilmette. Jau 
įsibėgo visu smarkumu. Bet 
mašinistas pastebėjo ant gelž
kelio patalo ką ten rėpliojant. 
Spėjo sulaikyti traukinį vos ke
letą žinksnių nuo dviejų metų 
kūdikio, kuris rinko uogas. Ma
šinistas pasiėmė vaikų, sugrį
žo atgal į Wilmette, paliko sto
ty
kė Chicagos link. Vėliau atbė
go į policijos stotį kūdikio mo
tina prapuolusio sūnelio ieško
ti. Ir surado. Vaikutis buvo 
John Starkel, 2 metų, gyv. 925 
Oakwood avė., Wilmeitte.

“radinį”, o paskui patrau-

Mūrininkai dirbsią pen
kias dienas savaitėj
Pradedant 1 diena rugpiučio 

mėnesio Chicagos mūrininkai 
(brick layers) ims dirbti pen
kias dienas savaitėje. Tokia su
tartis padaryta tarp darbinin
kų unijos ir samdytojų aso
ciacijos.

Vedybų ir skirybų skai
čius sumažėjo

8®

[Acme-P. U 

Keturi nusileido pro 
Paveiksle matomas namas netoli Curtiss Wright 
įlindo j vidų pro stogų, apibraižė lakūnus ir ‘2

A. Photo] 
kaminų ir 
erodromo, 
savininko

sižeidė.

nesusižeide
kur orlaivis su 2 žmonėmis nukrito, 
dukteris ir nė vienas sunkiai nesu-

nois valstijoj yra užsilikusių 
nemokėtų taksų apie $170,- 
000,000.

Iš tos sumos $5,000,000 ne-

mokStų taksų už 1927 metus; 
$50,200,000 nemokėtų už 1928 
metus ir $99,800,000 nemokėtų 
taksų už 1929 metus

MES PERKAMI.
LIETUVOS L AISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

JOHN J. ZOLP
| 4559 South Paulina Street, Chicago, 111.

Bankininkaukite

ChicagosDarbininkųBanke
per pirmuosius 1931 metų še- 
šius mėnesius Chicagos teismai 
davė jų 4,515. O 1930 metais 
tų patį laiką skirybų buvo duo
ta 4,988.

Prasti laikai esą kalti taip 
deliai skirybų, kaip deliai ve
dybų sumažėjimo.

Pranašauj’a oro 
mainą

at-

Oro pranašautojas Day tre
čiadienį paskelbė, kad kaip 
šiandie, ketvirtadienį, tempera
tūra nupilsianti žemyn. Gali
ma laukti liūties. Temperatūra 
galinti nukristi nuo 20 iki 25 
a'ipsnių.

Lake Vicw, 1930 — $314,749,- 
098, 1929—$310,088,515; Nonth 
1930 __ $212,956,710, 1929 — 
$207,124,410; Jefferson, 1930 
— $322,906,386, 1929 — $321,- 
749,660; West, 1930 — $562,- 
382,930, 1929 — $555,470,403; 
Hyde Park, 1930 — $402,758.- 
134, 1929 — $411,530,799; 
South, $265,438,054, 1929 — 
$260,748,099;
$601,168,647, 
131,273.

iti tarybos samdinis, nubausta 
$200 užsimokėti ir vienų mė
nesį kalėjime sėdėti. Robert 
Wall, Goldbergio samdinis nu
baustas užsimokėti $1»,000. Vi
si trys nubausti už tai, kad 
mėgino “pafiksyti” taksas. Tai 
yra, sumažinti jas, kaip kad 
buvo plačiai praktikuojama 
Chicagoj seniau.

Taupimo Sąskaitos atidarytos ir de
pozitai padėti prieš ar Liepos 15 d., 

neš nuošimtį nuo Liepos 1 d.
Čekių Sąskaitas galima atidaryti 

su $100.
Saugus Padėlio Dėžutės — $3.

Lake, 1930 — 
1929 — $589,-

Taksų fikseriai nu 
bausti

Gubernatorius paskyrė 
komisiją taksų reikalu

Cook pavieto nekilnoj’a- 
ma savastis kainuota 

taksoms
Asesorių taryba įkainavo 1930 

metų taksoms Cook pavieto ne
kilnojamą nuosavybę $3,492,- 
954,476. iš tos sumos, $2,779, ■ 
244,099 įkainuota nekilnojama 
Chicagos sųvastis, o likusia 
suma kitų pavieto miestų ir 
miestelių.

žemiau paduodama skaitlinės, 
kaip nekilnojama savastis tak
soms buvo įkainuota 1929 ir 
1930 metais Chicagoj;

Rogers Park, 1930 — $88,- 
921,475, 1929 — $87,210,240;

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St. 
CHICAGO, ILL.

ŽEMO BELOTIICHING 1
BURNING EGZEMA

Soothirig/eooling ŽEMO brings 
prompt relief to itching, burning 
Birin; even in severe casea relief comea 
as soon as ŽEMO touches the tor- 
tured Bkin. Eczema, Ringworm, 
Rashes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or scalp troubles gen- 
erally yield to this sopthing, anti- 
eeptic lotion. ŽEMO iš safe and de- 
pendable. Ali Druggists. 35c, 60c, 
SI.00. Extra Strength ŽEMO best 
for chronic cases—$1.25.

Didelis smagumas 
dėl

Pypkės ir
Cigaretę J

Ruky-
tori ^1

Herman J. Goldberg, taksų 
ekspertas nubaustas teismo už
simokėti $1,000 ir sėdėti kalė
jime tris mėnesius. Charles A. 
Mead, buvęs taksoms peržiurė-

Gubernatorius Emmerson pa
skyrė komisiją iš. 11 asmenų 
Chicagos ir Cook pavieto pini 
ginei painiavai išpainioti. Ki
taip sakant, surasti arba iš
dirbti planą, kad pašalinti fi
nansinį kryzį. ,

Pasak gubernatoriaus, Illi-

AmalgamatedĮXtBank
111 W. Jacksonprie Clark

K

M1DWEST]

HONEST VALUES

DIDYSIS
VASARINIS 

IŠPARDAVIMAS

STORES
Tikri pinigus taupinantys specialai 
Naujos augščiausios rųšies prekės

IŠPARDAVIMAS KETVERGE IR PĖTNYČIOJ, LIEPOS 2 ir 3

CUKRUS TYIGRANULIUOTAS 10 t 47c 
a t ttz-1 i • “Special” šviesus ALUS Boriemian ar tamsus 4 bZ 25c

n/YTA a i “Midvvest” visų skonių OSODA Vanduo Didelės 24 unc. bonkos W už

BANANAI grąžys prinokę
(15 sv.) 

pekas

v r>T?T A TLATA Dezcrtas, “Jack and JiH” 
JuJCjJUztL l JL.TN 17 __ įvairių skonių_____________

BULVĖS RAUDONOS

SVARAS 5c
29c

ŠPAGETAI “Red Cross”
MALT SYRUP “ S

3^ 19c
2pal< 15c

3 $1
BONKŲ KEPURĖS “Midwest” GROsas 16c
CORN FLAKES “Kellog’s” PAK. 7 C
ŽIRNIAI ™ ^STERN» 3už25c

<01 A TTTT'T?” SKALBIMOVAIVA L MILTELIAI

TUALETINIS 
MUILAS .

Hpak. 25c
“LUX” 3 19c
«T T T Y” SOAP flaKES, Maži 4 "9^

________ did. pakelis C I C pakeliai Cužl < C

PET?
Didelis kęnas Pet 
ira ligus su papra- 
sto peno kworta.

PENAS

Pavieto klerko, 'Roberto M. 
Sweitzer, pareiškimu, per pir
muosius 1931 metų šešius mė
nesius laisnių vedyboms buvo 
išduota 16,079. Gi tų patį lai
kų 1930 metais vedyboms lais
nių buvo išduota 18,683. 1931 
metų skaičius yra mažiausias 
bėgiu pastarųjų dešimties 
tų.

Skirybų skaitlinės rodo,

W«w^
"Midivest Stores" savininkai, yra (vairių tautų, kurių 

kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS '

858 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS KONST. NALEWAYK0

. 836 .W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė,

me-

kad

YOUR EYt5
Nlght and Mornlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrtte Amt Free “EyeČare” 
ar “Eye Beauty” Book

Marine C<s.D^H. 8,98. OkioSL,Chfc«r>

2975 Archer Avė.

MIDWEST STORES
KOPERATYVAŠ 230 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ.

Didelis Išpardavimas— 
Milžiniškas Bargenas

Darau didžiausių mėsos nupiginimų šventėms — Chi
cagos lietuviai, kviečiu jumis naudotis proga. Esam 
lietuviai, musų biznis įrengtas moderniškai, musų tavo
ms Jiukanugusjos pušies, šituos, specialius jiupiginimus 

darau šiandie ir ryt.
MUSŲ BARGENAI: 

Lašiniai kepimui svaras 
Kiaušiniai 3 tuzinai .......
Venzita summer sausage 
Spring Lamb...................
Jautiena mėsa supei......
Porklain ...........................
Venziti lašiniai...............
Venzita šinka-Ham .......
Venzitas Calis ..................
Shouldev Veal ................

Neužmirškite naudotis i

. 15!4c

.... 47c
. 22!4c
... 5!4c
... 6!4c
. 14’/2c
. 1014c 

1414c
. 1214c
... 714c 

Neužmirškite! naudotis musų mėsos bargenais laike šių 
šių dienų. Lauksime jūsų. Prekės ir patenkinimas iškal- 

no užtikrinti. Visuomet kreipkitės šiuo adrehu:
3631 SOUTH HALSTED STREET

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paAtiė UNTULIS

baudžiava ir dangus.

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus. .

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI. *
Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.



Graborlai

S. D. LACHAVICH

Lietuves Akušeres
DR. MARGERIS

Išvažiavo Lietuvon

Graboriai

Phone Boulevard 4131)
ELGIN, ILL

KENOSHA, WIS

VINCAS-VLADAS DAWGIALLO
PETRAS EVENSKIS JUZEFĄ MILAUSKAITĖ

Akių GydytojaiCharles Advokatai

23rd< Avė.

JUOZAPAS ČEPULIS

Čepulio gi

Lietuviai Gydytojai

Įvairus Gydytojai
Namų Tel. Hyde Park 3395

te jfr

ktį:VirginiaOO36

Netoli 46th

grabo* 
ietory

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257,

Mrs. A. K 
JARUSH

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th 

Telefonas 

Cicero 3724

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Pranas apleido ši-pasaulį su 
laukęs 49 meili* Paliko nuliu 
dinie moterį Oną* keturius su 
nūs 
ir Vytautų 
toris 
lijų ir Norų

Musų* patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui aky

ėtnyčioj, lie- 
po piet iš 

i Tautiškas

įvyks pėtnyčioj, lie- 
8:30 valandą ryte 

Petro parapijos baž-
Wis„. kuriop at-

Praną* Jonąv Vincenta 
ir keturias dūk- 

Marijoną* Agotą^ Geci- 
o Lietuvoj ke-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

1103 S. Halned St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

1646 W. 46dr St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

BouleVard 8413

Visose tose organizacijose
Pranas Skamarakas dirbo su-

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

lams. K

3319 Aul
CfflCAU0.f'U»ts

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Avt.

Valandos: 2—4’ po piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas >Grovehill 1595

Phone Canal . 2118' 
Valandos: 6—8 vakare

Tel. Central 6390 VaL 9-—4 
Rezidencija 6158’ 9s Talinas Av<

Tel. Prospect 8525

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir 3IAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir (ramų 
patarpavipaą, kuomet, jis, yra; ląbiatį^iUi reįkali^aS| į

EVALTIENĖ

šiuo pasauliu bir- 
8:20 valandą va- 
sulaukus 61 metų 
Panevėžio apskr., 
K. Žilių kaime.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose įpiesto ii 
miesteli^ dalyte. Mo> 

derniška koplyčia 
veltui..

3103 S. Halsted St. 
P- Chicago, III.

Tel. v Victory 1115

lig išgalia ir nuoširdžiai, nei
damas veidmainiavimo keliu. 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
18-toj kuopoj, užėjus komuniz
mo bangai, daugelis narių pa
sidavė Maskvai ir ėmė jos dik
tatūrą garbinti, sumindami 
kojomis socializmo principus. 
Pranas tačiau pasiliko ištiki
mas socializmo kovotojas iki 
•mirties.
' Ir Chicagon persikėlęs, drg. 
Skamarakas buvo centralinės 
Lietuvių Socialistų . Sąjungos 
kuopos karys. Jis taipgi pri
klausė Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 36 kuopai ir Chica- 
gos Lietuvių- Savitarpinės Pa
šalpom Draugystei

DR' T. DUNDULIS
GYDYTOJAS i IR CHIRURGAS- 

4142 Archer Avtnue

Valandos 11 ryto iki 1 po; pietų, 2 iki 
.4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10- 

i ikH12
Telephonai dienų ir

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

2400 W. Madison St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. West 2860 

Namų telefonas Brunswick 0597

Drg. Pranas Skamarakas, 
gyvendamas Collinsvillėj, pri
klausė šioms pažangioms or
ganizacijoms: Lietuvių Socia
listų SĄjungbs 18-tai kuopai, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopai (jos numerio ne
pamenu), L. D. L. D. 26 kuo
pai, Palaipinei Progreso Drau
gijai ir angliakasių unijai 
United Mine Workers of Ame
rica.

DR. A, 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
• Nuo 9- iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandos vakare

BUTEU S 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakbrny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canil 3161

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
. Tel. Boulevard 6487

Persiskyrė su šiuo pasauliui bir
želio 30 dieną, 2. valandą ryto 
1931 m., sulaukęs 50 metų- aitb 
žiaus, gimęs- Šiaulių apskr., Pa
pilės- parapb Kenčiu kaime. Ame- 
rikbj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Oną po tėvais- Degutaitė, duk
terį Ortą, sūnų Stanislovą, tris pus
brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 6217 
S. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks 1 
pos 3 diėną, 2 vai 
namų bus nulydėtas 
kapines.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Re*. 2359 S. Leavitt St. Canal 233( 
Ofiso vahndos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

va- 
rn,, sulaukęs 38 metų 

gimęs Lietuvoje* Taura- 
Tauragės par.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

KATRINA-

Persiskyrė su 
želio 30 dieną, 
kare, 1931 m., 
amžiaus, gimus 
Vabalninku parap 
Paliko dideliame nuliudime 4 duk
teris — Kostanciją Ambrozienę, 
Viktoriją Grakulskienę, Oną Gery- 
bienę, Ameliją Schnetder, sūnų An
taną ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 7104 So. Emeraid Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 4 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos* pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į ^v. Kazimiero- ka
pines.

Visi a. a. Kotrinos Evaltienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti 
laidotuvėse iri sufieiktr jąjį pas k Jtinį 
patarnavimą it* a&sveilrimmą.'^ į

NuUudt’.ii'isk^.. ;;J L 

, ,j Dukterys, SupusS Mgftr, •, 
* Žentai ir Giminės. ’

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

JŪSŲ GRAPORIAI ; i
-<• ” Didysis Ofisas ! ! ’

4605-07 South Hermitage Avenue
VW T.Mon.li YARDS 1741 ir 1742

Laidotuvėse patarnauja 
rius J. F. Radžius, Tel. 
4088.

4712 South Ashland Avė 
Phone Boulevard 7589

Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė. 
(kampas Nortb ir Damen Avės) 

Tel. Brunsvvick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomia 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8’ p: m.
Nedėliomis pagal susitarimų

Paul M.- Adomaitis
Advokatai

Ofisas vidarmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldg. 
One North La Sidle SL 

(Cor. La Sajh and MadUbn Stt.)}

kilęs iš Karališkių kaimo, Kai
melio parapijos^ Kidulių vals
čiaus, šakių apskričio. Ameri
koj išgyveno 28 metus ir il
giausią laikų išbuvo Collins- 
villėje, dirbdamas anglies kasy
klose. 1923 metais, su visa šei
myna, persikėlė Chicagon gy
venti, kur vėliau po poros me
tų sunkios ir neišgydomos li
gos, mirė.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio'

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Re*. 6600 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Jisai buvo vienas tų draugų, 
kurie yra pasišventę dirbti vi
są gyvenimą socializmo idėjai. 
Jis dirbo jai, nenukrypdamas 
nuo socializmo principų; dir
bo už šviesesni darbo žmoni
jai rytojų.

Pranas Skamarakas buvo

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1-—3 ir 7—8 
Scredomis. ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

D R. H ERZM AN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų- iri vaikui pagal naujausius 
metodus X-Ray, ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. l,Sth St., netoli Morgan St. 

Valandos:* nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

tūrius brolius ir dvi seseris. 
Taipjau paliko dRugclį pažįs
tamų ir draugų Amerikoje. į*-

Pranas Skamarakas btį^o 
palaidotas lietuvių tautinėse 
kapinėse birž. 29 d. Prieš išly
dysiant iŠ tlRhių pasakė atsi
sveikinimo kalbą adv. K. Gu- 
gis, o kapinėse pasakė kitą 
kalbą “Naujienų’* redaktorius 
P. Grigaitis, kuris apibudino 
darbuotę darbininkiškose or
ganizacijose.

Velionį palydėjo į kapines 
skaitlingas būrys jo giminių ir 
draugų.

Ilsėkis, Drauge, o mes eisi
me digliuotu gyvenimo keliu 
!ir kovosime, kaip tu kovojai, 
UŽ geresnį rytojų, kol ir mus 
pilkoji žemė priglaus, kaip ta
ve priglaudė.

—Senas Petras.

Birž. 25 dieną, 3:53 vai. po 
piet, persiskyrė su šiuo pasau
liu drg. Pranas Skamarakas.

Su drg. Skamaraku teko 
man susipažinti 1918 metais 
Collinsville, III., anglių kasyk-

JONAS JUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 30 dieną, 1:30 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr.. Lygumų parap,, Degučių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Priklausė prie Apšvietos Drau-

* gijos. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną, sūnų Joną, dvi duk
teris — Olgą ir Bronislavą, 2 švo- 
gerkas — Anastaziją ir Joną Juo
džius ir Prancišką Venckienę, bro
lio dukterį Rozaliją Juškaitę ir 
gimines Amerikoj. Lietuvoje, seną 
motinėlę Rozaliją ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 5715 W.

' <4 PI., Clearing, III.
Laidotuvės įvyks penktadienį, 

! liepos 3 dieną, 8:30 vai. iŠ- ryto< 
iš namų į St. Symphorosa parapi-

I jos bažnyčią, kurioje atsibus gr- 
r dulingos pamaldos už velionio 

sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Juškos gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami . dalyvauti lai-

I dotuvėse ir suteikti jam paskutinį' 
i patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Sūnūs, 
Švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti! 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, neevuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai) akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas^ Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos-vaikui. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vali po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies, Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki* 
inai sektninrai gydomi. Taipgi Akių, ▲uaų.

Nosies ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, Osteopatag 

*407*0 North KmIzIo Am 
Tel. Indepcndcnce 0033

Valandos: O ryto iki 1 dienos. Vak. O iki-SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po n r.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

JUOZAPAS ELVIKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 29 dieną, 11:54 valandą 
kare 1931 
amžiaus 
ges ap., Tauragės par., TrakiniŠ- 
kių kaime. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Oną, dvi dukteris- —* 
Lucille ir Sylvia, 2 švogerius, Vin
centą ir Zofiją Doveikius ir Vin
centą Janutį, gimines Bartušius, 
Vaičius. Rimkus ir Stupurienę, ir 
kitus Amerikoj, Lietuvoje brolį, ■ 
seserį ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lie
pos 4 dieną, 7:45 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibbs ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero, kapines.

Visi a. a. Juozapo Elvikio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam . paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
borius A. Masalskis: Telefonas 
Boulevard 4139.

Laidotuvės 
pos 3 dieną 
iš namų į šv 
nyčią, Kenosha 
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten< bus nulydė
tą į Šv. Jurgio kapines;

Visi a. a. Juzefos Milauskaitės 
giminės, draugai ir pažįstami' esat 
nuoširdžiai kviečiami- dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai- paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Motina, Brolis, Broliene, 
Seserys ir Dėdė.

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS
Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
8 7 to

Res. Phone Fairfax 6353

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 29 d., 6 vai. vak.. 1931 m., 
sulaukęs 62 metų amžiaus: gi
męs Voskaičių kaime, Čekiškės 
parap.. Kauno apskr. Paliko dide
liame nubudime sesers sūnų Joną 
Šaltį ir gimines. Laidotuvėmis rū
pinasi p. pi Girdauskai. Kūnas pa
šarvotas randasi 1806 S. Peoria

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

PHYSICAL 
THERAPY 

» MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

JOHN B. BORDENT 
(John BagdŽiunas Bordea) > 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 211F 
Telephbne Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd Sh nuo 6-9^ 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

KAZiMIERAS LUNECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 30 dieną, 9 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškio parap., Martiniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno apie 
17 metų. Paliko dideliame nu
liudime seserį Veroniką, švogerį 
Alfonsą Shalną, brolį Mykolą, 
brolienę Uršulę, švogerį Juozapą, 
švogerką Mykalihą Janušauskus ir> 
švogerius ir gimines, o Lietuvoj 
moterį Emiliją, sūnų Alfonsą, 
brolį Antaną ir seserį Marijoną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4351 S. 
Washtcnaw Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, lie
pos 3 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo P. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Visi’ a. a.,‘Kazimiero lluid/dįOį 
'-giminės, tdrauįjai ir .'pažjštĄnįy 0at’ 
nuoširdžiai ' kviečiami ' dalyvauti 

'laidotuvėse ir sutrikti^j^M3 pasku
tinį patarnavimą- ir/atsisv*fkinimą.

Nuliūdę liekame,
Siiuo, Švogeris, Brolis, 
Brolienė, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudęikis, tel. Yaidą 174}.

K. GUGIS
ADVOKATAS! 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piecw« 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9' iki 12

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ii graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 < '»

Iki 3 vai. kortuose -— nuo 3 iki 9. 
' Subatomis nuo 9 iki 9

Telefonas Y„ards 1138

Stanley Pi Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas.
Moderniška kokplyčia Dovanai- 

Turiu automobilius yisokiems reika
lams. Kaina prieinama

Avenue

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTA

JOSEPH J; GRISU
Lietuvis 'Advokatas i

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 *7^

Re*. 6515 56. Rorkmetl St. W
Jei. Republic 9723, JfS

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 2 dieną, 10 vaL ryte iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Petro. Evenskio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Sesers Sūnūs, Giminės 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus Co., tel. Canal 3161.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ !
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Vakarais? Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537,

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS *< AKIŲ SPECIALISTAS

M. S. Allen.
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso- iš 3506 So. Halsted Street

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Telefonas Boulevard 1939>

DK S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608’ South Ashland* Avę.
Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 30 dieną, 2" valandą po pietų 
1931 m., sulaukęs 44' metų am>- 
žiaus, gimęs Legotiškių kaime, 
Nemakščių valso Šiaulių apskr. 
Paliko dideliame, nuliudime mote
rį Veroniką, 2 sūnūs — 
ir Reimondą, 3 pusbrolius, 
tuvoj pamotę, seserį-Zosę, pusse- 
rę Eleną, gimines ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas, randasi Wait 
Ross Allanson1 Co. koplyčioj, 51 
Center St., Elgin, III.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
liepos 3 dieną, 8:45 vai. ryto iš 
koplyčios į St. Joseph parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. V. V. Dawgiallo gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai- kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.*

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Giminės 
ir Pažįstami.^

Laidotuvėse patarnauja- grabo
rius W. R. Allanson, Telefonas 
Elgin 1590.

DR; CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ąshland Avė., 2 lubos 

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. 
▼akato. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phope Midvay 2880 j .

Drš. S. E. AUen

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicagd 
arti 3 lat Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.?

Telefonas Yards 0994

Dr. MALRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. .Telephonc Plaza 3202.

R. A. VASALLE i
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1934 TcL Randolphi 033>i 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 į^Hahted St. Tel. Victory 0562 
t; Valandos 7 iki 9^ vakar* 

Oli,—Utarn., Ketv. ir Subatos vak*. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vairi.

Visi a. a. Juozapo
s. minės, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

’ u?ą.

Nubudę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

2221 West 22ntf 8h. 
Arti Leavitt St. 

Ttiefonav CanaL 255r 
Valandos 9 ryto iki 8! vakanfe 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9’ ilft 6^

Lietuviai Gydytojai
Dr. Susan A. Slakis

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu, su 
laukus 25 metų amžiaus* gimu 
si Amerikoje.

Paliko dideliame nubudime mo 
tiną Veroniką, brolį Feliksą, bro 
lienę Marijoną, tris seseris — Ma 
rijoną, Antaniną ir Agniešką, de 
dę Petrą Pužą ir gimines.

* Kūnas pašarvotas motinos1 na 
muose 4912 
nosha, Wis*

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

’i 1
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Ta?p Chicagos
Lioiuvią

Sekmadienyje
Musų Diena
Rašo Minkštutis.

4

irWell, broliai tautiečiai 
tautietės, aš noriu jums pasa
kyti, kad sekmadienyje, liepos 
5 dieną, pripuola musų diena, 
geriau paporinus—musų šven
tė. šitoje musų šventėje daly
vaus ne vien zanavykai, kap
sai, žemaičiai, dzūkai, aukš
taičiai, bet visi Chicagos ir 
apielinkių lietuviai. Kasmet 

ienų” piknikuose daly- 
tukstančiai lietuvių — 

jaunų, storų, plonų, di- 
ir mažų. Visi jie, tarsi 
ir dukterys vienos mo-

Ei, Chicagos ir apielinkių 
lietuviai!— sekmadienyje, lie
pos 5 dienų, mes lauksime jū
sų — jūsų draugų, jūsų pažįs- 
tainiĮ, jūsų visų. “Naujienos” 
kviečia jumis į svečius ir pa
sitiki, kad jus jų iškilmėse 
dalyvaukite, nes' čia dalyvaus 
tūkstančiai lietuvių — jūsų 
vienminčių naujieniečių. Jus 
čia sueisite savo draugus, savo 
pažįstamus iš visų kampų ir 
kampelių Cliicagos, Gary, East 
Chicago, Racine, Kcnoslia, 
Waukegan, Indiana Harbor, 
Melrose Park ir kai kurių ki
tų kolonijų. Sekmadienyje, 
liepos 5 dieną, su skaiščios 
saulės patekėjimu ir gražios 
dienos oru — “Naujienos” 
sveikins Jumis visus stalinia
me “Birutės” Parke.

kožną dienų šven 
mumg yra antra 
vien dėl lietuvių, 
Chicago arba jos

sūnūs

U

.fe;4*
M’"' ■

vau j a 
senų.

Naujienų” Pikniko 
Darbininkai

i' •'■■■"'■■ ■’v '' ’">• *••*<<•”■•■- - ■ ■

Ketvirtadienis, liepos 2, ’31

sūnus
tinos Jėvos, susirinkę į milži
niškų “Naujienų” piknikų ir 
jame suėję savo draugus, savo 
gimines, savo pažįstamus — 
pasišnekučiuos apie praeities 
laikus, kada dar buvome jau
ni, kada dar gėrėjomės tėvy
nės Lietuvos gamtos gražybė
mis. Mes, suvažiavę į puikųjį 
“Birutės”’ Parkų (buvusį Čer- 
nausktf daržų), prisiminsime 
savo kūdikystės dienas. Aukšti 
medžiai, žalia žolė, žydinčios 
kvietkos, paukščių čiulbėsią, 
malonus pavasario vėjalis — 
žodžiu sakant, gamtos gražy
bes glaus mumis visus po savo 
maloniu sparnu kaip kad ir 
musų tėvynėj Lietuvoje.

“Birutes” Parkas — vieta 
malonumo, čia atgims musų 
Vargo prislėgtos krutinės, at
gims musų jaunųjų dienų at
mintis, sužadins mumis prie 
kilnių siekių, prie santaikos, 
prie viso to, kas yra gražaus 
ir kilnaus musų lietuviškame 
gyvenime.

Visi žeminus išvardyti asme
nys liepos 5 dienų malonėkite 
būti Birutės Darže ne vėliaus 
kaip 10 vai. ryto. Vietoj 
misija paskirstys darbus.

G. Belevich
J. Narbutas 
A. Žilis
K. čepukas 
Pučkorius
J. Valiulis
K. Liutkus 
J. Degutis 
Skurkis 
Yurkša 
Kemežienė 
Antan. Vilionė 
Juozas Ascila 
Pažerauskaitė 
Rypkevičienc 
P. palskis 
Jonas Ascila 
J. Bachunas 
V. Navickas 
Briedis 
P. Martinkaitis 
Ambrazevičia 
V. Mišeika 
V. Mankus 
X. Saikus 
Mickevičia, Jr. 
P. Miller 
Mrs. Pučkorienė 
Mrs. ŠmoteTienė 
E. šmotelis, Jr. 
J. Sinkus 
J. Jokubauskas.

ko-

tų dienų mes neiname į dar
bų, kurie dar turime, o kurie 
neturim tai 
čiam. Bet 
šveitė, tai 
gyvenančių
apielinkėj atstumo porų desetkų 
mylių. Tai July 5th, “Naujie
nų” Piknikas. Į itą vasarinę lie
tuvių šventę žmonės keliauja 
iš visur: visi nori apturėti “at
laidus” nors kartų į metus. Į 
“Naujienų” piknikų suplaukia 
tūkstančių tūkstančiai visokios 
publikos. Visi nori atiduoti sa
vo pagarbų savo vadovui “Nau
jienoms”. Jos veda, mokina, pa
lyginant kaip šventa bažnytė
lė savo parapijomis. Bet jos 
neskriaudžia piniginiai.

Taigi mes visi lietuviai, ku
rie norime pagerbti savo vadų, 
važiuokime į “Naujienų” pik
nikų nedėlioj, Liepos 5tą į bu
vusį Chernausko daržų, o da
bar Birutes Parkų.

Kaip man žinoma iš musų 
Indiana Ilarboro žada labai 
daug būti. Kurie tik nepatiria 
gi, visi žada važiuoti į “Nau
jienų” piknikų; p. St. Barzdys, 
Pr. Rudis, V. Ruibis, P. Raš- 
kevič, J. Sidauga, Joe Valavič, 
visi turi didelius autus ir visi 
bus pilni, nors aš visų nega
liu paminėti kas bus, bet būti 
bus labai daug iš Indiana Har- 
boro ant “Naujienų” pikniko. 
Aš pats manau kaip nors ir 
nusikrapštyti, jeigu kur gau
siu “free raidų”.

' Harborietis.

savo gazo|inlnį įve^įmą ir nųta- 
rabanijo į Evąnsięną pas p. 
Millerį, kuris yra golfo lauko 
užycizda.

Mat, ir pp. .Millerių
baigė pradinę mokyklą, tai ir 
jie surengė vakarienę įvykiui 
atžymėti; Pokįly dalyvavo apie 
100 • žmonių. O kadangi vaka
rienė buvo surengta kliube, tai 
vietos nestokavo.

Pernakvoję pas Millerio svo- 
gerį, ant rytojaus visi patrau
kėm j maudynes. O kada mus 
saululė pačiupinėjo, tai pasiju- 
tom kaip nuluptomis skuromis. 
Ale užganėdinti, kad tikrai 
draugiškai mus priėmė.

•—Pustapėdis.

pamarginimo programo. Pavyz
džiui, su rekordo pagelba galė
jome girdėti Julę Dvarionaitę, 
Liet. Valft. Operos artistę, dai
nuojant Margaritą iš operos 
Faust.

Todėl ir nestebėtina, kad ir 
patys WGES stoties vedėjai 
pastebėjo, jog “Peoples” yra. 
gražiausi programai tarpe vi
sų ateiyių prograihų. Garbė šių 
programų dalyviams ir didis 
pagirimo žodis jų rengėjams už 
taip gerų skonį prirengti Lie
tuvių radio programas^

CLASSIFIE.D ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

DUMAN
SHEET METAL 0 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų dirbiniai ir stogų 
dengimas. Žemiausios kainos. Darbas 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385 -

Personai
Asmenų Ieško•

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark it.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistės. 807 E. 63 St., Tel. 
Midway 4378. 

--------- O---------

Bridgeport
Svarbu vien gaspadinėms

P-nas J. Spaitis, 3631 So. 
Halsted St., laike šių dviejų 
dienų daro didžiausių barge- 
na mėsos išpardavime. Plačiau 
galite patirti šios dienos skel
bime “Naujienose”. Pasižiūrė
kite būtinai — tai yra barge- 
nai; verta pasinauduoti visoms 
Chicagos gaspadinėms.

P-no J. Spaičio bųčernė mo
derniškai įrengta, pas jį mė
soje galima rasti kasdien įvai
riausių bargenų. Pats visuomet 
draugiškas su kostumeriais, 
mandagus patarnavimas jo įstai
goje. Rep. XIII.

Pasigerėjo Lietuvių 
Radio Programų

Antanas Grikienis

ir švogerj

randasi 6729

liepos 3 die- 
ryto iš namų

želio 29 dieną, 8:30 valandą va
kare, 1931 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus: gimęs Rokiškio ap., 
Skapiškio parapijos, Staniuliškių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 3 
seseris — Barborą Grikienatię. Ur
šulę šemenienę, Marijoną Gabrė- 
nienę, 1 švogerį Joną Gabrėną ir 
gimines, o Lietuvoje 1 seserį Ve
roniką Gulbinskienę 
Juozapą Gulbinskį.

Kūnas pašarvotas 
į So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks 
ną. 8:30 valandą iš
į Gimimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a, a, Antano Grikienio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Seserys, Švogetiai, Pusbroliai^ 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F, Radžius, Tel. Victory 
4088.

’t 'V

Mirė nuo kaitros

Praeito antradienio vakare 
buvo neramu sėdėti kambary
je, nes termometras rodė 98 
laipsnius šilumos. Bet dėl gra
žumo Lietuvių radio programo, 
kurį davė Peoples Furniture 
Kompanija iš stoties WGES, 
nuo 6:30 iki 7:30 vakaro, klau
sytojas galėjo visai pamiršti 
oro nepatogumų, besigėrėda
mas pilnai gražiu ir labai pa- 
rinktinu radio programų, kaip 
kad buvo suruoštas ir išpildy
tas praeito antradienio vakare. 
Tiesa yra, kaip kad pradžioje 
programo pranešėjas pareiškė, 
jog leidėjai šių programų ne- 
skupauja nei laiko, nei lėšų su
rengime ir leidime šių progra
mų.

štai pasigirdo Kasto Sabo- 
niaus balsas. Kas jo nemyli ir 
kam nėra malonu klausyti jo 
dainas. Jis pažįsta liaudį, jis ir 
žino ką dauguma klausytojų 
myli klausyti, na, ir neskupa- 
vo sudainuoti keletu dainelių. 
Seka jauna pasižymėjus piani
stė, panelė Sįlyjja Saboniu'tė, 
skambina garsiausių Stasio 
Šimkaus kompozicijų, Scheizo, 
kurio išpildymas reikalauja ge
ro išsilavinimę ir, miklumo 
skambinti piaųųf, Taip pat gra
žiai ir sutartinai dainuoja ke
letu dainų “Peoples Radio duer 
tas”; iš kokių ypatų jis susi
deda, neteko pairti, bet dai
navo labai grąžui. Pagaliaus 
“Charles Kepurė” papasakojo 
daug skanių juokų ir dėl pa
įvairinimo programo buvo pa
vartota keletas rekordų išpil
dytų musų pažymėtinų daini
ninkų, kas irgi prisidėjo prie

SpecialiBtae gydyme chronišku ir naujų U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas isegzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei- 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po igalutino ifiegzaminavimo—kaa jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

20 St.

po

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
atba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS, 
atlieku 
ki t u s 
darbus;
metų patyrimą.

Taipgi 
visokius 

fotografo 
turiu 25

Pranelkit ii anksto telefonus

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West, 62nd Street
. .........................................  Į „n, , llll ......................
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Birutės Dar-

Naujienų Piknikas
“Naujienų” “autdor” šventė 

pripuola sekmadienį, liepos 5 
dieną. Vieta v ze.

šis “Naujienų” piknikas bus 
svarbus ir įdomus tuo, kad, be 
kitko, jame dalyvauja daug 
sportininkų, kurie parodys, 
kaip jie yra drūti ar miklus.

Ši “Naujienų” šventė tai bus 
kaip ir atlaidai, kokie yra, sa
kysiu, šv. Onos Alyte, kur siv 
važiuoja daug piliečių iš visos 
Suvalkijos. Taip ir į šį “Nau
jienų” parengimą, įteko nugir
sti, ketina atvykti svečių iš ki
tų kolonijų, miestų ir 
stijų.

šioje “Naujienų” 
visi draugai turės ir 
gos susitikti, vienas
ranką paspausti ir draugiškai 
pasikalbėti, pasitarti, pasidalin
ti gyvenimo įspūdžiais.

Net Senas Petras, pajutęs, 
jog liepos 5 dieną įvyksta Bi
rutės Darže “Naujienų” didžiu
lis piknikas su geru programų, 
sugrįžo į Chicagą Iš ūkio Iowa 
valstijoj, kad dalyvauti pikni
ke; Senas Petras./

Vakar vakare, parėjęs iš dar 
bo staigiai pasimirė nuo karš
čio Antanas Lideikis, 45 m., 
gyvenęs 4424 S. Maplevvood 
Avė., kilęs iš Kražių. Jo brolis 
gyvena Muskegon, Mich., bet 
adresas nežinomas. Jis prašo
mas tuojaus atsišaukti pas gra- 
borių Eudeikį, 4605 S. Hermi- 
tage

PRANEŠIMAI

s dienu 
FATARNAVl. r

Puikiausias
alymaa Ij

Chicaroje w

DRABUŽIAI 
APDRAUSTI '

40% Nuolaidos ant Drapes
Vyrų siutai _______ 69c
Moterų skrybėles 3Ko
Vyrų skrybelBa___ 60c
Specialiai gegužSS mSn.

pirfitynčB—:pora 17c 
Dresės nudažomos 82.69 
SECURITY MASTER CLEANERS

' 169 N. State St.
kampas Randolph, Room 1612

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežklt juos.

Saukit 
Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

net vai-

šventėje 
vėl pro- 
antram

Indiana Harboriečiai 
atvažiuoja Naujienų 

piknikan
Didelios šventės Liepos 

mėnesy
.1 _ ' :

Mums lietuviams gyvenan
tiems Amerikoj retai pasitai
ko dvi dienos šventos.

šį mėnesy kaip tik ir pri
puola dvi Šventės, Būt 
pos 4, kaip ameriko^
“Fourth of July”, Mums Fourth 
of July mažai ką reiškia, tik

Lie- 
sako

Avė., Chicago.

Roseland
Martyną ir Marę Klusius, 

gyvenančius adresu 10758 In
diana avė., praėjusį pirmadie
nį aplankė garnis su dovano
mis. Jis paliko jiems gražią 
dukterį, ■ ‘

Marė Klusienė yra SLA 139 
kuopos finansų raštininkė.

— Kaimynas,

Marųuette Park 
irEvanston

Praėjusių savaitę daugelis 
Chicagos mokyklų meninių bai
gė savo mokyklų kursų. ’

Ir Marąuette Parke, tarpe 
kitų lietuvių, baigė aukštesnės 
mokyklos kursų Ądelina Prons- 
kietis. P-lė Prohskietis, kaip 
teko nugirsti, ketina stoti, ko
legijom

Parapijinę mokyklų baigė 
Pollakų ir Vizbarų mergaitės. 
O viešąją mokyklų baigė Kaz
lauskų sūnūs.

Pp. Kazlauskai tam įvykiui 
atžymėti surengė vakarienę, ku
rioj ir man teko dalyvaut. Nors 
gaila buvo gražių svečių būrį 
apleisti, bet ką gi padarysi, jei 
gerb. mano draugai Vološinai 
įsimetė mane apie 12 nakties į

Business Service
Biznio Patarnavimas

‘‘Ritutės” choro visų narių susirinki
mas įvyks liepos 2 d., lygiai 8 vai. yak., 
Gage Park svc. Visa “Birutes šeimy
na malonėkite pribūti laiku. Reikale 
išvažiavimo ir transportacijos į p. Var- 
kalos farmą, kuris įvyks liepos 12 dieną, 
čia bus pranešta visų žiniai. Valdyba.

Marquette Park Liet. Am. Piliečių 
kliubo specialis susirinkimas įvyks ket
verge, liepos 2 d., 7:30 vai. vak.^ Gi
mimo P. Šv. parapijos svet. Kviečiame 
visus narius ir šiaip vietinius lietuvius 
ateiti į šį susirinkimą, ba turime apsvar
styti apie Marųuette Parke publikos na
mą, kurį greit pradės statyti ir kitų svar
bių dalykų.

Jaunų Liet; Am. Taut. 
metinis susirinlcimas įvyks liepos 3 d., 
7:30 v. v. Ch. Liet. Auditorijoj. Bus 
renkami darbininkai .išvažiavimui.

——— Valdyba.

Valdyba.

Kliubo pus-

Vasarinis Išparda
vimas

* --- -- - - - _________

Temperatūra ir klimatas labai atsilie
pia į žmbnių papročius. Ta? pats bū
na ir su maistu. Delei karščio, atsi
žvelgiant į sveikatą, tenka permainyti 
dietą. Prie to turi prisitaikinti ir mai
stą parduodančios sankrovos. Jos turi 
pardavinėti augščiausios kokybės mais
tą ir už žemiausiai galimas kainas ir ta or
ganizacija, . kuri parduoda sezoninį mais
tą už žemas kainas labiausia publikai 
pasitarnauja,

Midvvest Stores organizacijos tikslas 
yra tarnauti .publikai, ypač tuo laiku, 
kada ji to patarnavimo ypač būna rei
kalinga. Tuo tikslu ji palaiko nuola
tinius .ryšius su marketu ir visais mais
to gadinto jais, kad galėjus savo kostu- 
meriams parūpinti kiek galima šviežią 
maistą.

Kasdie tonai daržovių ir vaisių atve
žama į sandelį ir išdalinama į pavienes 
Midvvest sankrovas. Visas pastangas de
dama, kad tas maistas pasiektų kos^u- 
mierius šviežias, tyras lt sveikas.

Dabar Midwst Stores eina didelis va
sarinis išpardavimas. Tik peržiūrėkite 
jų apgarsinimą. Besiartinant šventėms 
tas išpardavimas yra padarytas labai pa
togiu laiku. 
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CLĄSSIFIED ADS
Educationąl

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis iar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

CASH UŽ BONUS 
Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATIObį TRUST 

’ 134 N. La Šalie St.
Room 310 Tel. State 4030

PERKAMI Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės | Naujie
nas, Box No. 1258.

REIKALINGA PASKOLA $1,500 
ant morgičio vienam metui. Mokėsiu 
komisą ir 6%. Naujas ir geras na
mas. Saugus invėstmentas. Atsiliep
kite laiškais sekančiai:

Box 13J9 
Naujienos, 

1739 S., Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas   .

*

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2, Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dalioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

“JUS KANKINA VABALAI?”
♦ ' > ' r '

Patelefonuokite savo bėdas į

CHICAGO GERMICIDE COMPANY 

‘ dėl nemokamos demonstracijos 
17% S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3345 /

? SEKLYČIŲ SETAI naujai 
ir apsaugomi nuo kandžių —

M. KANE « SON., 
Tel. Mansfield 9707 

■ ... . w . - —

apmušami
$35. .

SPECIALĖS KAINOS DEL LIEPOS 
Chambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neintam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių it 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

Tel. Pensacola 7983, arba 
Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Automobile^
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimą naujo karo, širdingai 

prašau atsilahkyti ir pamatyti naujus 
1931 * NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

NASH Convertible Coupe, 1928, vė
lybas, 4 nauji ta.irai, nauja baterė, nau
jos 4 brėkės, Sport Model, rumble seat, 
garantuoju 30 dienų, $200, 2210 W. 
22 St„ ne dyleriai.

Miscellaneous 
Įvairus

MAIN BUS DEPOT 
St. Louis, $3 .................... Detroit, $3

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St. 
4640 South Park Avė. Drexel 8080

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekernėms. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

BARGENAS.—Hoover vac. cleaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr, radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162.

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. . Rockwell 7540

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339

ELEKTR. SKALBIMO maSlna. 820, gerams 
stovy j. 4825 M. Leavltt, 1, tol. Rav. 3299.

RAKANDAI ’ už didelį paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdės, 
dreipsus ir f frankas. Taipgi atskirai/
7816 S. Marshfield Avė., ,lst apt., tel. 
Triangle 4146,

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURlV parduoti 5 kamb. rakandus iš 
priežasties mirties, verti $2,000, už $200 
arba parduosiu atskirai, šaukite tarp 12 
ir 6 v. dieną, tel. Austin 6075, arba 
Van Buren 4373.

For Rent
RENDAI 4 

nė. Randasi 
šaukit 3341 
3938.

kambarių flatas, maudy* 
3329 Auburn Avė. Atsi- 
So. Halsted St. Prospect

PAIEŠKAU savo brolio Vinco Uliac- 
ko, 20 metų atgal gyveno Worcester, 
Mass., dabar girdėjau, kad turi ūkę Illi
nois valstijoj. Turiu labai svarbų rei
kalą.

Atsišauktie 
JOSEPH ULIACKAS,

2 Lodi St., Worcester, Mass.
• --------- O---------

MES PALIUOSUO8IME JUS
NUO SKOLŲ

Sulig mušt} origlnalio visoj ' Saly žinomo plo
no, indorsuojamo ir rekomenduojamo žy
miausių biznierių, samdytoju ir ekonomis
tu. kurie tik jį žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO. 

KAD ATMOKĖTI POVILUI?” 
. Visą savo skolą paverskite į mėnesini plo
ną, su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. 14- 
vengkite alau anrnAinėjimo, garniimenių, lo- 
bal griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų; ne
reikta pasiražytojų; nėra ‘red tapė*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes teirnam mažą kainą už patarnavimą 
ir ifisiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO. 

Suite, 440 30 N. La Salk St.

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabasb A v., Victory 5091, 
Room 2. 

--------- O---------

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425. 

.——o — — ■

REIKALINGAS senas auksas. Casb 
už seną auksą, sidabrą, platiną,' dantų 
crowns. United States Smelting Works, 
39 S. State St.» kamp. Monroe.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JAUNA moteris ieško darbo ant die
nų prie namų, arba restaurante prie in
dų bei botelyj. Kalbu angliškai.

364 E. Kensington Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikią

REIKAINGAS patyręs. blaivas, švarus 
ir* jaunas bučerys, su referente, gerai ži
nąs anglų kalbą. Box 1318, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Žemale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA keletą moterų agentų 
pardavimui namams reikalinga dalyką; 
alga ir komišenas. Ateikite nuo 4-6 
po piet. New City Thor Shop, 2256 
W. 47th Place. ,

Business Chances
Pardavimui Bizniai _ _'_____ _

uwijij~inLruTririjrirLnj~iJXHJ~iJ~iJ~Lnj~u~u~ij^s~~~

PARDAVIMUI Delicatessen, grosernė, 
Saldainių ice cream kampinė sankrova. 
Renda $40. Kaina $1,450.

2500 W. 39th St.

PARDAVIMUI moderniška bučemė 
labai pigiai, arba priimsiu apartmentą'. 

6843 So. Ashland Avė.

Farmg For Sale*
ĮlkiM Pardavimui J , 

PUIKIOS ŪKĖS DYKAI 
630 akrų ūkė ..........   $4,500 .
55 akrų ūkė su viskuo .........  $2,450
40 akrų ūkė ant kanto ežero ....... $800
80 akrų ūkė su viskuom ............... $3950
350 akrų dvarukas su viskuom, 

pačiame mieste .................... $11,000
P. D. ANDREKUS

Pentwater, Mich.

PARDAVIMUI 80 akrų farma Michi- 
gane. Geri budinkai, upelis. Prie mie
sto. Kaina $3500.00. priimsiu mainą, 
cottage arba lotus. 5260 S. Malsted St. 
store.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tel. Lafayette 0455
-------------- ---------------------------------- -----------------

BARGENAS. Didelė 6 kambarių 
muro veneer bungalow, visa ąžuolu 
trimuota, karštu vandeniu šildoma, as
besto slate stogas, 2 karų garažas, 30 
pėdų lotas, ’ graži apielinkė. Kaina 
$6,000, cash $1,000.

Savininkas
6204 S. Komensky Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINUI
3 mažos farmos netoli Kazimierinių 

kapinių su gyvuliais ir paukščiais.
4 pagyvenimų namas išsimaino ant 

morgičių arba lotų.
80 akrų farma nętolj/ Chicagos visi 

įtaisymai, parsiduoda labai pigiai, savi
ninkas mainys ant namo.

, S. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

BARGENAS BIZNIERIAMS. 4 
flatų kampinis muro namas ant biz
nio gatvės, biznis geras — minkštų 
gėrimų, aiskriminė, cigarų ir taba
ko. Priežastis didelė — patirsite ant 
vietos. 

Savininkas
3932 So* California Avė;

RĘNDON 5 kambarių moderniškas 
flatas, gražus porčiai, 

£558 W; 69 SttNAUJIENOSE' ii
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