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10,000,000 Alkanų 
Armija Nuolat Auga 
Darbo Unijos Sujudo

EXTRA
. . , *

Skolų moratoriumas 
priimtas. Antras žiriks- 
nis bus visuotinas nusi

ginklavimas

Šiaulių Parapijonai
Moko Savo Kunigus
Kaip Lydėt Mirusį

Skubina išleist $5,000,000,000 vidaus pa
skolą ir sušaukt Illinois legislaturos se
siją išvengimui didesnės depresijos.

Chicago, liepos 6. Chicagos 
Darbo Federacijos delegatai 
pereitą, sekmadienį priėmė re
zoliuciją, reikalaudami, skubios 
akcijos iš valdžios puses kad 
išvengus ateinančiu žiemą be
darbės pasikartojimo. Tam rei
kalui delegatai reikalauja, kad 
valdžia pasiskubintų su pla
nuojamąja $5,000,000,000 vi
daus paskola, kurios tikslas 
butų “panaikinti depresiją, ku
ri susidarė dėl perdidelios ka- 
pitalizacijos ir dėl industrijoš 
nesugebėjimo suteikti darbi
ninkams atatinkamos dalies 
nuo gamybos pelno.“

Rezoliucija sako, kad ekono
miška depresija pasiekė laips
nio, kuomet visi sąžiningi ir 
galvojanti žmonės privalo kuo- 
skubiausiai susirūpinti, nes jau 
šiandien apie 10,000,000 žmo
nių veltui jėško darbo ir nega
li rasti ir nedarbas kasdien di? 
deja.

Hooverio pranašavimas prieš 
18 mėnesių, kad per 90 dienų 
sugrįšiąs gerbūvis, neišsipildė, 
sako rezoliucija. x

Chicagos Darbo Federacija 
nutarė reikalauti “" Amerikos 
Darbo Federacijos atmainyti 
konvencijos laiką iš spalio mė
nesio į rugsėjo 7 d. ir konven
cijos vietą paskirti Chicago, 
kur galima butų ją sujungti su 
ruošiamomis bedarbės demon
stracijomis.

Skubina nedarbo apdnaudą

State Conference for Unem- 
ployment Insurance pasiuntė 
per savo sekretorių Ben Lark 
telegramą gubernatoriui Em- 
mersonui, reikalaujant kad bu
tų sušaukta specialė legislatu
ros sesija, kurioj butų pasirū
pinta gyvybės palaikymu tūks
tančių bedarbių Illinois valsti
joj. Su šia State Conference 
for Unemployment Insurance 
yra susirišę Socialistų partija, 
daugelis darbo unijų ir frater- 
nalių darbo organizacijų. Ši 
organizacija atstovauja arti 
300,000 organizuotų darbinin
kų. Jos pirmininkas yra George 
Chant. \

23,000 mainerių streikas
Charleston, W. Va. liepos 6. 

West Virginia mainų darbinin
kų unijos oficialai pareiškė, 
kad pietinėj West Virgmia val
stijoj Kanawha kasyklose per
eitą penktadienį paskelbtas 
streikas, kurs apims 23,000 
angliakasių darbininkų. Strei
ko tikslas esąs priversti mainų 
operatorius šaukti bendrą kon
ferenciją su maineriais algų ir* 
darbo sąlygų reikalams aptarti.

West Virginia Mine Workers

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

Į

Abeinai gražu, vidutinė tem
peratūra; rytvėjis. j J 

organizacija, kuri tą streiką 
šaukia, nėra sujungta su Ame
rican Federation of Labor nei 
su United Mine Workers of 
America, ši unija, nepritaria 
tam streikui, kaipo negaran
tuotam ir nelaiku skelbiamam.

Balutis Sov. Rusijoj; 
Prancūzų karo orlai
viai lekia į Kauną*
Lietuva pasinašė sutartį su 

Turkija

Maskva, U. S. S. R. liepos 6. 
Julius B. Wood praneša: Bro
nius K. Balutis, Lietuvos mi- 
nisteris Washingtone, apleido 
Maskvą pagyvenęs- čia keletą 
dienų neformaliu vizitu. Būda
mas Maskvoj Mr. Balutis buvo 
svečias Jurgio Baltrušaičio, 
Lietuves ministerio Sovietų Są
jungai, kurs antradienį išva
žiavo j Angorą pasirašyti nau
ją Lietuvos sutartį su Turkija.

Mr. Balutis pareiškė, kad jo 
vizitas neturėjo politinės reikš-, 
mes ir buvo tiiT dalis jo vaka
ri jų iš Washingtono.

Prieš grįždamas į Lietuvą 
po pasaulinio karo ir įstodamas 
į diplomatinę tarnybą, Mri Ba
lutis buvo Chicagos lietuvių 
laikraščio redaktorius.

Prancūzai vizituoja Europos 
sostines

Paryžius, liepos 6. Franci j a 
siunčia savo šegius naujausios 
ir greičiausius skautinius karo 
orlaivius su rinktiniais lakū
nais į kelionę aplink Europą, 
išvengiant Berlyną, Vieną m* 
Budapeštą.

Ekspedicijos tikslas parodyti 
naujausią Franci jos oro karo 
tekniką. Kelionę finansuoją 
oro ministeris.

Ekspedicijai vadovaus gene
rolas De Goys, žinomas savo 
slaptomis misijomis ir.; kapito
nas Coster, pasižymėjęs į: per- 
skridimu per Atlantiką.

■Kelionė apims šiuos miestus 
— sostines: Brusselis, Amster
damas, • Kopenhagen, Oslo, 
Stockholm, Tallin, Riga, Kau
pias, Varšuva, Lwovas, Bucha- 
restas, Belgradas, Šofia, Kon
stantinopolis, Atėnai, Brindisi, 
Roma ir Zurich.

Francija žada priversti 
visus gerti

Paryžius. Atrodo, kad vyno 
gėrimas Franci jo j taps visiems 
priverstinas. Tiek daug šie
met priauginta vynuogių, kad 
valdžia nebežino kaip iš jų 
padarytį pelno, tad žada pra
dėti smarkią propagandą .ypač 
tarpe svetimtaučių^ kaip “svei
ka yra gerti vynas”.

. , '< t j
" ■■■ ’ ' ”  - ’ ; >

Generalis streikas Ispanijos 
miestuose
..... r

London, liepos 6. Genera
lis sterikas paskelbtas dviejuo
se Ispanijos miestuose, Cordo- 
ho ir Corunna.. r ■ - .T • ’..........  .

Washington, liepos 6. Lygiai 
4:30 poipiet prezidentas Hoave- 
ris paskelbė, kad jo pasiūly
mas sustabdyti mettams ikaro 
skolų mokėjimą tapo Fnancijoš 
priimtas principe; dėl smulk
menų dar susitars ekspertai.

Vokietija šiais metais nebe
turės mokėti $800,000,000 savo 
karo repanacijų;. Suv. Valstijos 
tokiu budu šiemet negaus savo 
dalies $260,000,000. Nuo 1933 
m. liepos 1 d. Vokietija ir ki
tos skolingos valstybės vėl tu
rės mokėti savo skolas per 10 
metų.

Tai buvo pirmas žinksnis į 
pasaulio gerbūvį, kitas bus pa
saulio nusiginklavimas. Dabar 
valstybės išleidžia kasmet po 
$5,000;000,000 apsiginklavimui, 
kas sudaro didžiausią sunkeny
bę ir neleidžia pasauliui atsi
gauti, — išreiškė Hoioveris. 
Hooveris žada panaudoti visą 
Suv. Valstijų |taką į Tautų Są
jungą ateinančioj sesijoj vasa
rio mėnesį, kad privertus val
stybes progresyviai nusigink
luoti. '

Kuboj .ir redaktoriai 
‘ kardais mušasi ■ v

Havana, Kuba, liępos^. Dvie- 
j ų la i k raščių redaktoriai susi
ėję farmoj 10 mylių nuo sosti
nės mušėsi ilgoką laiką kar
dais ir nė vienas kito nenuga
lėjo, tačiau baigę kaponę atsi* 
sakė sveikintis, kaip paprotis 
reikalauja. Kautynės tęsėsi per 
5 roundus. Sekundantai buvo 
valdžios žmonės ir didelis bu- 

/ 

rys publikos žiūrėjosi.

32 arklius pardavė po 
16 centų

Realico, Argentina, liepos 6. 
Trys dešimts ir du geri darbi
niai arkliai parduoti kiekvienas 
po 16 centų laike kreditoriaus 
išpardavimo už skolą, subankru- 
tijusio farmerio • turto. Be to 
900 maišų kviečių parddota po 
mažiau' kaip 17 centų kiekvie
nas. Pats kreditorius visus 
tuos daiktus ir susipirko.* Ta
čiau teismas atmetė tokį ne
žmonišką aukcioną.

Viską atiduotų kad tap- 
\ tų neturtingas . 

"..........
Paryžius, liepos 6. Baronas 

Empain, 30 metų Belgijos tur
tuolis ir turtingiausias Europo
je, sakosi viską atiduosiąs, kad 
tik galėtų būti beturtis. Lai
mingiausias jis buvęs, kad jį 
tėvas bUVo išvaręs ir jis gyve
no Paryžiuj uždirbdamas po 
$10 į mėneąį. Deja, tėvas jam 
vėl atleido ir dabar baronas 
vėl tapo “nelaimingas”.

Einšteinas vėl už demo
kratiją

New York, leipoš 6. čia 
greit išeis nauja svarbi knyga 
“The Living Philosophiės“ pa
rašyta 20 žymiausių žmonių. 
Tai knygai Einstein parašė 
įžangą, kurioj aštriai nupėilda 
Sovietų Rusijos ir Italijos, po
litinę tvarkų ir ragina pasaulį 
grįžti prie demokratijos.

[Acme-P. U A. Photo]
Išbuvo 23 valandas po 10 tonų akmenų • 

Matomas Howard Smith, 16 metų, išbuvęs 23 valandas šulinio 
dugne, prislėgtas 10 tonų sunkumo akmenų, kai šulinys įgriu
vo vaikinui įlipus. Jį gaivino, kol akmenis atkasė, leisdami 

orą per tam tikrą dūdą.

100 žmonių komite
tas kovoti su komu
nizmu įsisteigė New 

Yorke
- - / ■

Prašo Amerikos nepripažint 
Sovietų

New York, liepos 6. Palaiky
damas National Civic Federa
tion rezoliuciją, Mathew Woll, 
tos federacijos prezidentas ir 
Amerikos Federation of Labor 
vice-prezidentas paskyrė komi
tetą iš 100 vyrų ir moterų, ku
ris sudarys Suvienytų Valstijų 
sekciją planuojamam interna
cionaliniam komitetui kovai su 
komunizmu. ' '

600 žymių •: amerikiečių, ve
damų Elihu Rbot indorsavo fe
deracijos nusistatymą prieš So
vietų pripažinimą. Be to dar 
5,000 žmonių raštu indorsavo 
federacijos nusistatymą.

Nobile lėks ieškoti 
Amundseno

■ ..........- W

Maskva, U. S. S. R. liepos 6. 
Gen. Umberto' Nobile,. Italijos 
lakūnas, kurs aną. metą pražus 
dė dalį savo ekspedicijos šiau
rės ašygaly, dabar rengiasi 
skristi į tą patį ašygalį ieškoti 
žuvusio Norvegijos tyrinėtojo 
Amiindseno ir žuvusiųjų savo 
ekspedicijos narių. '■ Daugelis 
mat tvirtina, kad jie visi tebė- 

gyvi, ir galbūt randasi ant 
salos Cape Flora. , . ...

Londonas turi 8,202,818 
gyventojų

1 ;  į . ■  f

• London, liepos 6. Ldnaonas 
vis tebėra^ pasaulio miestų ka
ralienė su / 8 milijonais su vir
šum gyventojų, kaip parodo 
šio balandžio cenzus. New Yor- 
ko gyventojų skaičius dabar 
riekia 6,981,917. Viso Anglijoj 
ir Wales yra 39,947,931 gyvenu 
tojas.

Ginkluoti šerifai sutiks 
baduolius
• —-------- I

St. CJairsvjlle, O. liepos 6. 
Apskrities ofiacialai laukia pa
sirengę pasitikti streikuojan
čių mainierių iš rytinės Ohio 
anglių kasyklų, ateinančių su 
peticijomis dėl darbo ir duo
nos. Belmoht ęounty pastate 
50 ginkluotų deputy šerifų 
žiūrėti tvarkos.

Papa iškirto šposą 
Mussoliniui; slapta 

išleido encikliką
Vatikanas dairosi į Amerikos 

katalikus1 1

Roma, liepos 6. Papa Pius 
XI galutinai “nustojo tikėjęs į 
žmones“ ir išleido slaptai, fa
šistams nežinant, encikliką iš 
100,000 žodžių, kurioj smar
kiausiai atakuoja fašizmą ir 
Mussolįni.

Papa paskutiniu laiku ypa
tingai flirtuoja su Amerikos 
katalikais. Amerikon jis pats 
apmokėjo 60,000 žodžių kable- 
gramas, Amerikos pralętui įtei
kė ir savo naująją encikliką 
slaptai išvežti į Paryžių ir at
spausdinti.

Fašistai skelbia, kad papa su 
savo apeliacijomis į pasaulio 
opiniją labai pakenkęs susita
rimui.

Moterys nori vyrus teist
Cape Town, Pietų Afrika. 

Pietų Afrikos parlamentas iš
leido įstatymą, duodantį mote
rims su vyrais lygias( tiesas. 
Bet kuomet moterys sužinojo, 
kad į jury teisėjus jos vis dėl
to nekviečiamos, jos pakėlė di
delę audrą. Teisingumo minis
teris leido moterims būti jury 
bylose, kur teisiamos moterys 
arba vaikai mažiau kaip 21 m.

......... -  ——
* , i. ■ •• , ■ .

MacDonald giria Ameriką

1 London, liepos 6. Premjeras 
MacDonald kalbėdamas laike

; i

Su v. Valst. nepriklausomybės 
banketo, pavadino Suvienytas 
Valstijas . “didžiausia nacija, 
kokia dabar ekzistuoja pasau
ly“' ir iškėlė Hooverio asmeni
nes ypatybes, kaip “didžios iš
minties, drąsos ir permatymo“.

Vyrai padaro laimingas 
moteris .

■ • . . • ... ■ 
t - 1 . > ■ •- - . - -- -

Adlestone, Anglija. Vieną 
senutė, 100 metų amžiaus, Mrs. 
Harriėt Javės, pasakė: MVy?ai 
yra didelis vargas inoterims, 
bet jie moteris padaro laimin
gomis”.

. • . . s.... ... ................/.
Per šventes žuvo 354 žmones-

■ .... -t- . ■ ••• r. / ■ .•

šiemet ketvirta liepos skai
toma ramiausia kaip kada 
nors praėjusi. Per visas Su v. 
Valstijas žuvo tą dieną “tik” 
354 žmonės. : ;

Biznio amerikonizacija ir Lietuvos kuni
gai užsikrėtė. Time is money — bet pa
rapijonai to nesupranta.

Iš policijos sužinojome, kad 
šiomis dienomis Šiauliuose įvy
ko žmonių su kunigais du dide?- 
Ii kivirčai ir muštynės.

Aną dieną Šiauliuose buvo 
laidojama vienas Frenkelio fa
briko darbininkas. Lydint kars
tą į kapus, kilo didelis kivir
čas tarp karstą lydėjusių žmo
nių ir kunigo Petraičio. - Gin
čas kilo dėl maršruto: kunigas 
norėjo eiti į kapus tiesesniu 
keliu, o žmonės aplink, nes ten 
kelias geresnis. Laidotuvninkai 
ant kunigo taip įpyko, kad. no
rėjo jau' mušti, bet kun. Pet
raitis spėjo pabėgti.

šeši policistai kunigą lydėjo

O vakar įvyko dar skanda- 
lingesnis dalykas. Būtent, bu
vo laidojama Elena Daukšienę, 
kurią Aleksandrijos plytnyčioje 
griudamos plytos užmušė. Lai
doti Daukšienės susirinko dide
lė minia žmonių. Procesiją į 
kapus vedė kunigas Syrus. Be
einant su procesija vėl i kilo 
ginčas tarp kunigo Syraus ir 
minios: kun. Syrus reikalavo, 
kad procesija eitų greičiau, ne» 
jis laiko neturįs, žmonės teisi
nos, kad greičiau eiti jie nega
lį, nes karstas buvo ant pečių 
nešamas. Kadangi procesinin- 
kai kunigo nepaklausė, tai ku
nigas, supykęs, paliko procesi
ją ir nuėjo į Švento Petro baž
nyčią.

Procesijai einant pro bažny
čią, kun. Syrus išėjo iš bažny
čios, bet vėl reikalavo, kad pro
cesija eitų greičiau, žmonės 
kunigo vėl nepaklausė. Tada 
kunigas norėjo vėl procesiją 
palikti ir eiti į zakristiją. Bet 
dabar kunigui paliekant procer 
siją procesininkai pradėjo ku
nigą visaip plūsti ir mušti.

Pagalbon atbėgę 15 policinin
kų ir kunigą Syrų gyvą išgel
bėję. Miniai ąprimus, kunigas 
Syrus pareikalavo policijos ap
saugos. Jo prašymas buvo pa
tenkintas: 6 policininkai kuni
gą saugojo, o kunigas ėjo da
bar į kapus su minia labai pa

r' <*■

: Siunčiame Pinigus Paštu ir 
*■ ‘ ’ «

Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai 

■i , " ■ ? f 'J” r : Į

CHICAGO, ILL.
• * '

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

mažu ir atlilęo visas ceremoni
jas. Be to, kapuose kun. Syrus 
pasakė pamokslą ir baigdamas 
atsiprašė. Sako, “Dievas gali 
spręsti ar aš, ar jus kalti” ir 
visi ramiai išsiskirstė.

Lietuvių court-priėmi- 
mas anglų karališ

kuose rūmuose
šių metų gegužės 19 d. an

glų karališkuose rūmuose įvy
ko eilinis court -— priėmimas. 
Per jį ponia Bižauskienė an
glų karaliui ir karalienei pri
statė Lietuvos 'pasiuntinybės 
sekretoriaus žmoną, ponią Ka- 
jeckienę. Jame taip pat daly
vavo Lietuvos atstovas Londo
ne p. Bizauskas ir Lietuvos at
stovybės sekretorius p. Rajec
kas.

Iš . nuobodulio nušoko 
nuo ketvirto aukšto, 

bet neužsimušė
Ęil. Stasys Marcišauskas iš 

AukŠ. Panemunės Kaune pada
rė tokį triuką: Kapulskio ke
pykloj, Lukšio 54 nr. užli
po ant užlų ir nuo ketvirto 
aukšto šoko pro langą į gatvę. 
Tačiau šokimas buvo laimio* 
gas ir Marcišauskas neužsimu
šė. Tuojau buvo nuvežtas Kau
no miesto ligoninėn. Ligoninėj 
šokikas pareiškė, kad šokęs 
pro langą dėl nuobodulio šiame 
pasauly gyventi. .

Bet nustatyta, kad Marei* 
šaūskas šokdamas pro langą 
buvo girtas.

Eržvilko žinios
— Pagaliau ir Eržvilke ma

noma įrengti elektros stotis.
— Per Šaltoną ties EHvil- 

ku pradėtas statyti naujas be
tono tiltas. Tiltas kaštuos apie 
80,000 litų.

— Vidury rinkos atsirado 
duobė — buvęs šulinys, — ku
rią* niekas nemano užkasti.



KORESPONDENCIJOS
mimuko \p. Broniaus Balčiūno

Johnston City, III

tris

Iš kovu su nematomu priešu
no

užsitar

KARŲ KĄ ŠIANDIE

ra! kultūrišką “NAUJO ŽODŽIOBet tik pirmą kartą įsigijom

PALPO KONGRE
SAS ARGENTINOJ

besto 
šarvuot

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

Pab li
pa liko rytus 

•kelionėn į1 
Peru reąp.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Janilįouį, o Gaučys 
Kultūringoj tautoj, 

Lietuvos 
tai yra

Sekančių dienų, sekmadienį, 
Jenikč persivilkęs civiliškais 
rūbais nuvyko j uoste 
vintį “Fon dor Tan” 
laivį. Jonike, pasinaudodamas 

ka$| nuo tarnybos laisva diena, no*

BUCKEVe
Wflpn.4voR?l

gerai. Bet 
su viršum

Mirė drg. Juozas 
Endzulis

nike jam padėjo. Vaizdas bu
vo aiškiausia, menulio šviesa 
apšviestas, kuris buvo tuo me
tu visai atsitiktinai iš debesų 
pasirodęs.

—Neblogas mano aparatas? 
Ar ne taip, — tyliai kalbėjo 
Petersonas.

Mirtinai išblyškęs Jenikč 
krito kėdėn išmesdamas ant 
grindų fotografijų ir baimės 
sukaustytas akis įbedė į besi
šypsančio inžinieriaus veidų.

Abu policininkai iš atskirai 
stovėjusių namų išėjo tik prieš 
auštant. Jiems buvo žadėta, 
kad apie jų prasikaltimus nie
kas nežinos, be to, kiekvienas 
savo kišenėj jautė po penkis 
tūkstančius markių pundų, už 
kurias jie pasižadėjo išpildyti 
tokį uždavinį, kurio pavojus 
ir pragaištingumas jiems ta
da buvo noužtektinai aiškus.

BALTIMORĖS LIETU
VIŲ ŽINIAI ’ 

Naujienoj parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj
702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

■r Specialis DUO-MALTING 
Parodys jums TIKRĄ skonį
Pajausiu te tikrų j 
nauja Buckeyc. i ra tekis pat skirtumas, kaip tarp 
dienos ir .nakties, kada jus lyginate Buckeyc su pa
prastais moliais. Buckeyc specialis naujas Duo-Malt- 
ing procesas pagamino kokybę ir skonį kokio mui
tas niekad pirmiau’ nežinojo. Buckeyc yra gamina
mas po vakumu, kad sukoncentruoti VISĄ kokybę, 
VISĄ miežiu grudų gerumų į patį molių. Tada jis 
yra VAKUMU PAKUOJAMAS, kad visų tų kokybę iš
laikyti jūsų smagumui.

* Jokiu budu nelyginkite Buckeyc su ko
kiomis nors pigiomis prastomis rųšimis, 
kurios, dėl labo sveikatos, neturėtų būti 
vartojamos.

Pirmųjų Argentinos Lietuvių 
Socialistų Sujungus tvėrėjų ini
ciatyva gegužės 24 d., š. m. 
įvyko Pietų Amerikos Lietuvių 
Progresyvių Organizacijų Kon
gresas tikslu atgaivinti Pietų 
Amerikos Lietuvių Socialistų 
Sąjunga ir jos laikraštį “Pietų 
Amerikos Naujienas”. Dalyva
vo 25 atstovai, o bendroje va
karienėje dalyvavo apie 100 
svečių. Buvo atstovaujama 
PALSS. kuopos, Kultūros Bū
reliai, Atbudimo Draugija, Lie
tuvių Vilniečių Darbininkų Są
junga, Meno Mėgėjų Ratelis, 
Lietuvos Savanorių Sąjunga 
Argentinoje ir kitos draugijos. 
Kongresas gavo pasveikinimus 
iš Urugvajaus Respublikos So
cialistų Partįjos Lietuvių Sek-

Polioininkas Glausas išbąlu. 
Jonike, nenustodamas vilties! 
geruoju šį reikalų sutvarkyti, 
ir norėdamas pabrėžti tariny-, 
binį išdidumų, išsitraukė iš1 
munduro užrašams knygutę Ir 
^pieštukų jr tarė:

—Jei tamsta žinai .prasikal
tėlius, tamstos pareiga apie4 
tai mums pranešti.

Nepažįstamo ’s vyriškio yei-! 
das /pasidarė dabar rimtas. Jis;* 
veriamu žvilgsniu ’vabmdlftę! 
pažiūrėjęs į vachmistrų Jeni-' 
kę, atrėžė.:1 . ( į

--Prašau Tašyti! JBravarp- 
kontorų apyilošė vietinės polį-- 
cijos vachmistrai Glausas su 
J.ehįke.

Abu polieiniiiUai kaip negy
vi tylėjo. Jerįikės ranka <s|i 
•knygute jprieŠ 5o valių nusliiL-

molto smagumą. Pabandykite

..... .ymiinny

Joks tumoro žurnalas ' netiir€joA
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, 

Smetona, J. Martinaitis
PRENUMERATA bu priedais metams 40

$0 et. Dabar iki aietą Jgal
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

iš jo 4linkučių 
čia ,buvo lietuviška 

(kolonijoje Sarmienr

ju signalininku Elersu, kuris 
•tarnavo šitam laive.

io bendradarbiu sąstato: ,A., Virbąs, 

«trimn manėėl&tns 2 *11 
74<|ai.; ‘

minties laikraščiu), *1Kovai,” 
“Keleiviui” ir “Naujienoms.”

Kįhis komunistiškam judėji
mui, jis stojo ginti, kartu su 
kitais, LSS -ir bendrai socialis- 
tiškų idėjų. Socialistiškai idė
jai Juozas dirbo ir\ buvo išti
kimas iki pat mirties.

Bendrai sakant, Juozus En
dzulis buvo teisingas, blaivas 
ir doras žmogus, ir todėl kuo
met ką nors pastebėdavo kų 
nepadoraus ar melagingo pas 
kitus, jis greitai jų draugystę, 
apleisdavo ir šalindavosi nuo 
jų. Juozo būdas buvo ne kar
jeros .siekti, bet dirbti tykiai, 
sąžiningai kultūros ir darbi
ninkų klasės darbų, šitas irti 
buvo jo aukščiausis uždavinys 
ir jis jį šventai pildė.

191)7 m. drg. Endzulis buvo 
įstojęs į Valparaiso universi
tetų mokytis dentisterijos. Bdt 
jam išbuvus čia vienų semest
rų jo sveikata susilpnėjo, ir 
tos priežasties verčiamas ap
leido kalbamų mokyklą. Išvy- 
'ko į vakarus ir apsigyveno 
Oregon valstijos miškuose, ke
letu šimtų mylių nuo Porllan- 
do. Išgyvenęs apie šešis metus 
.miškuose, gryžo į rytu 
vęs porų metų, , 
ir leidosi tolinion 
Pietų Ameriką, 
Čia išgyveno apie pusmetį. Su
grįžęs į Suvienytas » Valstijas, 
apsigyveno prie Los Angeles, 
Cal., kur ir baigė savo dienas.

Kadangi Juozas buvo .pla
čiai pažįstamas ir gerbiamas 
tarp Amerikos pažangiųjų lie
tuvių ir juose jis turėjo daug 
/draugų, 14.141 manau, kad šita 
taip nolauktina ir .nemaloni ži
nia bus sutikta jų su gailesčiu 
4r širdgėla. Man, rašančiam 
šių žinių, širdis skauda, ka
dangi netekau savo jaunystės 
diedų broliško draugo. Kiek 
daug atsiminimų... O dabar, 
dabar tik šaltas kapas kur tai 
toli, toli Californijoj. Bet iš po 
to kąpo Juozo neužmirštini 
klejos gražus ir brangus ^dar
bai šaukia mus prie darbo, nes 

. geresnio paminklo draugams 
nebus, kaip vykdymas jų ide
alo... —K. Liutkus, Chicago.

Vyresnysis signalininkas 
Elersas jau daug metų buvo 
su Jenike pažįstamas ir net 
gimine save laikė, nes buvo 
pastaroj/) giminaitės sužadė
tinis. Jų sutuoktuvės neįvyko 
tik dėl to, kad jaunieji nei vie
nas nei kitas cento neturėjo. 
Jonike, prieš vykdamas j lai
vų aplankė savo giminaitę ir 
gana ilgai su ja kalbėjosi. Va
kare visi trys atsidūrė mieste, 
kur Jonike nustebino savo bu
simų giminaitį ir jo sužadėti
nę, pranešęs jiems turįs kiše
nėj kris bilietus į vienų teat
rą. Dar labiau jie nustebo, kai 
po vaidinimo Jenikė nuvedė 
juos į gana brangų restoranų, 
šičia policinipkas plačiai pasi
rodė, užsakęs brangių vypų su 
užkandom ir linksniai sutiko 
savo bendradarbį Glausų, ku
ris taip jau išgertuvėse daly-

> vavo.
(Tęsinys)

Aitkšlasai vyriškis šyprtdėj 
—Taip ir yra, {ponai. Aš 

•rtįįmi tamstoms -nurodyti įtiks
iu adresų ir pavardes Uų .plė
šikų. kurie išgrobė bravaro 
kasų. Ais /dalykas kažkodęf 
mane ypatingai domina, tuo 
labiau, kad «r laikraščiuose 
tuo klausimu daug buvo ra-1

Svarbesnių ntftarūnų tarpe 
yra: įsteigti Pietų Amerikos' 
Lietuvių Socialistų Sąjungą iri 
jos laikraštį Naujienas; pasirū
pinti suorganizavimu PALPO. 
Centro; įsteigti lietuviškų mo-. 
kyklą vaikams ir gimnazijų su
augusiems; palaikyti artimesnį 
kontaktą su spauda ir orga
nizacijomis užsieniuose, kad; 
provokatoriai negalėtų klaidin
ti visuomenę; išnešta rezoliuci
jos organizacijos, konsulato ir 
kitais klausimais.

Prie progos įdomu pažymėti, 
tas faktas, kad Kongresas la
bai surūpino Vatikano ir krem
liaus lietuviškus agentėlius.; 
KrenriiSkiai organizuojasi slap-! 
tai, o vatikaniškiai .per savo: 
“Švyturį” pakėlė gvoltą ir! 
skleidžia jiems priprastas pro
vokacijas. Pavyzdžiui, nors 
Kongresas /įvyko “Rygos” vieš
bučio salione (ton pat, kur pir
miau rengdavo savo parengi
mus nepartinė draugija “Lie-, 
tuva”„ kur gyveno ex-konsulas 
p. Skinkis), bet kunigų gazie-i 
ta rašo, kad kokioj tai “Bu- 
toj”. Jie.čia fabrikuoja -nešva
rius melus, o paskui .perspaus
dino j a užsienių laikraščiuose, 
kaip kad rokiškėnų draugi ją; 
“Atbudimo” Norkui primesda
mi, arba “Sekmadienyje” per-- 
spausdindami negražias 0Avy-; 
tūrio” provokacijas. 'Gaila, kad 
vatikaniškas šlamštas yra Lie
tuvos konsulato organas. Žmo
nės čia negali atskirti, kur pra
sideda konsulatas ir kur bai
giasi klebonijos “galybe”. Ar
gentinoje jau taip yra nuo pra<- 
džios: Skinkis pasigamino ku
nigus Vipartų su Dakniu, Ma
čiulis 
Bumšą 
ypač prie dabartinių 
santykių su Vatikanu 
labai nesuderinamas dalykas.

Labai įdomus yra lietuviškos 
mokyklos klausimas: . „kol Ar
gentinoje nebuvo lietuviško 
konsulato ir 
kunigų, 
mokykla 
■to, kurios mokytojas buvo p. 
Andriulis), bet kada argentb 
niečįai atsidėjo ant konsulato, 
tai ir iki šiai dienai nė vienos 
lietuviškos mokyklos .nėra, nors 
oficialistai melagingai giriasi, 
kad neva yęa, ir, matomai, tani 
tikslui gaunamas lėšas kam 
nors sunaudoja. (Yra kalbama, 
kad abelnai konsulato pajamos 
čia nuo senovės naudoja ne 
taip, kaip kad tai yra daromą 
kitų valstybių konsulatų). Ir 
kas drįsta tą klausimų spaudoj 
ar žodžiu pakelti 
nauja daug nemalopumų it 
šmeižtų.

Kongreso protokolas bus išr 
siuntinėtas spaudai. Butų la< 
bai pravartu, kad jis ištisai 
tilptų laikraščiuose, kad sl<ai- 
tančioji visuomenė kišk tikriau 
galėtų pamatyti tikrąją padėtį, 
nes iki šiol ji daugiausia “mai- 
tinąma” slapukiškomis provo
kacijomis.

Apart organizacijų atstovų

vo, v|uc«kv>

KonjfFeeo ttelyvhj bendroje vtt- 
4wienęje dalyVaip 4ųr k Šie 
asmenys: A. iMWs> 
Vičius, H, Kacevičii 
’kevičius, Step/ Raudonikis, B.i

L. švedai, Lietuvos jurininkas, 
praktikuojantis ' *Siėrra 
Vontana” p» Rudaitis, panelės 
Ks.; Tąmošiunuitė, Albina čiu- 
čelytė, Ifefia Atldtttė, Z. Jan
kauskaitė, Z. Tamošiūnaitė. 016 
Mozūraitė, L. Norkunųiitė, L. 
Narbutaitė, M Dragūnaitę. J. 
Matusevičius ir daug kitų dau
giau ir mažiau laiko Angentino-
* i...................-............  «<■ ■ nmią i

Uždare mainą.
Pirmų dienų liepos Cosgravi 

Mcchun Coal Co. uždarė Fran 
co mainų No. 1. Ši kasykla vi 
suome t dirbdavo 
dabar trys šimtai 
darbininkų neteko darbo.

Eina gandas, kad tos pačios 
kompanijos kasykla No. 2, 
Pnulkm, pradėsianti dirbti. 
Pastaroji kasykla buvo už
daryta per paskutinius 
mėnesius.

Franklin County Coal 
kasykla No. 5, Freeman, Ilk, 
sakoma pradėsianti dirbti. Čia. 
dirbo šeši šimtai su viršum 
kasėjų.

Old Ben kasykla No. 18. Ją 
uždarė vasario mėnesį, čia ka
sėjai buvo išėję streikai!. Ka-.( 
sykių pusėtinai apsėmęs van
duo. Dabar pradėjo vežti prie 
kasyklos mašinerijų, bet nėra 
žinios kada ji pradės dirbti.

J. H. Alikonis.

....................... .. ...... . ■ 1 ■ ■ 1 ■ "»'■ • 

cijos sekretoriaus Alb&J 
Gumbmgio, Argentinos Lietn-

šiomis 
ne nemaloni žinia, 
m a Endzulienė rašo 
vyras, Juozas Endzulis 
birželio 11 d., 
re. Palaidotas 
Perriš kapinėse 
gėles, Cal. Juozas

linžinioriiis Petersonas, o ši 
ponia — mano sesuo. Be rci- 
kalo ieškotumūt opusų pavar
džių vietos gyventojų žinia
rašty i mes savo pasų neda
vėm ųegistruoti, dej to, 
■čia etmm laikinai; pus musLrėjo pasimatyti su vyresniuo- 
,Hk tranzitinės vizos. Tai sa-J 
•kau tamstoms tuo tikslu, kad 
•nepistebetumėt. Vis tiek poj 
/dviejų savaičių iš čia išvažiuo
sim. Mano sesuo, .ponas Glau-

, saį, pranešę, kaip tamsta nese-J 
nai mus mėginai aplėšti. Kuo
met ji tamstą paleido, aš nu-*

Į sekiau paskuti ir 'girdėjau vi- 
>W, skų tamsta su *draugu tada' 
-gatvėj . iškovodamas įkalbėjai. 
Tokiu bud u .'sužinojau, Iką inie- 
ftie csalte apiplėšę. To, fkų aš 
žinau, butų lužtoktinai ilgam 
laikui tamstas Mejiman į- 
igmisti.

Pasibaišėjimo siaubo apim
tas klausas nei gyvas .nei mii- 
pęs sėdėjo kėdėj (ranka akis 
(uždengęs, .rodėsi visiškai nusi- 
piipęs.

Tačiau Jenikč pašoko, ir iš 
susijaudinimo mikčiodamas,4 
su šauksmu gynėsi nieko ben
dra su Glausti neturįs, o už tai, 
kad pcdicijų įžeidinėjųs, galįs 
būt teisman patrauktas.

Petersonus pakįlo ir ramiai^ 
padėjęs ant beelkarščiuojančie 
•peties rankų pasiekė: * *

—Gerai 
lefopu pašauksiu kriminalinę 
policijų. Bet, — pažeminęs- 
.balsų tą-rū, — kartu su savo 
parodymais, atiduosiu ir vienų', 
mąžmožį... Tai pasakęs, jis 
ištraukė iš kišenes kažkokių 
fotografijų ir pakišo nustebu
siam policininkui, kurio ranka 
inslinktyviškai suspaudė jų. 
Tai buvo bravaro kiemas ir 
aipiplėštosios kontoros, išorinis 
vaizdas. Nors fotografija nu
traukta naktį, bet aiškiai ma- 
4čsi tdvi figūros, viena civilio 
T-tibais, *kita policininko uni-

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER■ ■ ■ Ik ■ ■■v. ■■■ ■ M
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSI

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS "IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St Tęl. Calumet 4589
------   ■ ■ —..... ... . ^ ,> .į', . M,..t,. r.^į

NepažįstamAšąi tebekvietė: , 
--Užeikite; ^oiiaĮ, į uhfhtis^ 

pakalbėsime apie šitų tams-, 
-toms ' nemalonų atsitikimų. 
'Galijut...

Ndbžfi^ęs sakyti nuvedė juoS( 
pro sodų į nąinus. 'Jėjo į .■erdvų,' 
ištaigingai išpuoštų kaitibarį. '

Glausui linktęrčjč ‘kambary 
sėdėjit^i Ir knygų skaičiusi' fa' 
pliti nioteris, , kurtų jis 
užklupęs jos ‘miegamajam it 
kuri jam ko f ik galvos ne*- 
pcrskėlę. Žmogus, kuris gatvėj 
sustabdė Glaušų ir Jenikę, pri-l 
stūmė jiems < kėdes, pripylė 
po stiklų alaus ir pasiūlė po 
cigarų. Kalbėti jis pradėjo tik 
tada, kai jie užtrukę. Jis sa
ko: ' \ ..''Z' ‘kformoj. Aiškiausia -galima Jnt

-r-Visų pirn^Įi vairiu ■Įams lĮ.vo pažinti 'Glausų 
toms pasisakyti, kas esąs. As Glausas lindo pro langų, o 9c

■-■i i. • ' ®.... .

dienomis pasiekė ma- 
Dr-gė Ir- 

kad jos 
mirė 

11:20 vai. vffka- 
>irž. 15 dieną 
prie Los An- 

turčjo Čia 
daug gorų draugų, tai ir laido
tuvės buvo iškilmingos, su dau
geliu puošnių gelių vainikų.

Sirgo drg. Endzulis apie pu
sę metų. Nors dėta visos pa
stangos jo gyvastį išgelbėti, 
bet nieko negelbėjo.

Juozas gimė 1881 m. Geleži
nių kaime,f Padėvimo vaisė,, 
Mariampolės apskr., Atvyko į 
Suv. Valstijas 1901 m. Pir
miausia apaigyveno Meriden, 
Conn., kur keletu metų darba
vosi tarp vietos lietuvių, pri
sidėjęs prie SLA kuopos, suor
ganizuodamas T. M. D. kuopa. 
Vos spėjus susiorganizuoti. 
Liet. Soc. Partijai (tuomet L- 
S. S. taip vadinosi — K. L.), 
Juozas su pasišventimu stojo 
dirbti socialistiškai idėjai ir 
suorganizavo L. S. P. 164ų 
kuopą.

Vėliau, kada išsivystė tau
tiška šovinistiškai demokratiš
ka propaganda prieš socialis
tus, kurią tuomet labiausia 
varė I)r. J. šliupas, Balutis ir 
kiti, Endzulis negalėjo pakęsti 
to viso ir nuo .pirmesniųjų 
dviejų organizacijų atsimetė.

Juozas bendradarbiavo laik
raščiams po įvairiais slapyvar
džiais, o daugelį kartų pasira
šydavo savo tikrų vardų. Raši
nėjo “Vienybei Lietuvninkų” 
(tuomet ji buvo pažangios

---- i’***'..
Jė <yve»an«iu įtartų Ctatuvos 
pHWių.

|do<ni sintrtkinena: %angrc- 
us, < dm-bo 4tnau$taiMią pradč-
uidfontyis, 'S.’ jo be lokių Igšų,’kadangi Sų- 
IMM..?, Ta-,juW!<» tWtas yrą l«žflrt<?l)las 

fi. iMSo*iW«kų gyvatų. Ifongre- 
go Šaukimo komisija iš K. N. 
Norkaus, P. čiučelio ir J. Meš
kėno net .protokolo išsiuntinė
jimui lėšų stinga. Bet pritari
mas susipratusioje lietuvių vi- 
suomenėje yra milžiniškas, 
taip jog reikia tikėtis, kad šis 
Kongresas atstatys visuomeni
nį darbų kulturingon vagon.

—:B. K. Algimantas 
Bs. Aires, 27-V-31
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Patys ildirbam ir parduodam už .pi
giausias kainas. Ateikit ir pasttdrau- 

kit musų pigių kainų.

547.95
ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

Company
A. Patejunas. Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404



Mano Spaktyva cius

West Side
Justinas Mackevičius

paint
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Lenkai parodavo

Lietuvos Laisvės Bonus(N įloti kis Bridgeporte)

Perkam ir Mokam Cash

ATSINEŠKITE ARBA

NAUJIENOS
Chicago, III,Midget Radio

WISSIGDaktarasTelef. Republic 6396

mm

ICĮ2.O - SANG 
JUVENILE. 
LEAD IN “ 
THE PASSING 

SHOW *

i BORN.- 
,SOUTH 
BERNIUK, 
MAINB 

F EB. 17,1091

Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

FOLLOMED 
BY LEAOING 
ROLE IN - 

' RIO RITA'

VIRINIMO, 
TRINIMO, 1 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinemis 
bonkomis

Nauja 
ir sykiu kitą mene- 

laikraščiuką 
- “Galybė”.

Pasinaudokite Budriko nu 
pigintomis kainomis. • \

EPUCATBD 
IN PUBLIC 
SCHOOL5 OP 

BOSTON

14 IV. Washington St. Dear. 0087 
< ■ Browning Bldg.-—Suite 612 ,

Enamcl 
Paint

savo
Brook-

ENTEREO 
VAUDEVILLE*IN 

1918 ■
J. HAROLD 

tAORRAY

GOOD IN - 4 
•STOLEN THUNDER* 
NOW UNDER CONTRACT 
TO FOX STUDIOS * 
PLAYEO LEXD IN 
W0MEN EVERYNHERB 

->IS MARRIE.D

P-nas Justinas Mackevičius 
yra musų piniginis tūzas, šiais 
Hooverio “prosperity” laikais 
doleriai daugumai iš musų 
yra taip aukštai sukabinėti, 
kad su vargu kai kam pavyks
ta juos paliesti. Bet musų Jus
tinui doleriai, tarsi rudens lai
ku prindkę’ obuoliai, krinta 
patys.

Kada 95 nuoš. lietuvių biz
nierių vaikšto suraukę kaktas, 
nesugalvodami kaip tą prakei
ktą dolerį prisivilioti, tai Jus
tinas vien juokus daro iš do*

Padaro 
F • Skalbimą : 

Lengvą 

NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jūs galite skalbti 
savo drapanas

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, III

čia, policininkams besiruo-* 
šiant, vienas iš numirėlių, ku* 
ris taipgi buvo balta drobule 
užklotas, pradėjo raivytis ir 
aipsniškai keltis. Vienas poli

cininkas buvo airis, o kitas 
švedas. Airis tą baisų Vaizdą 
pastebėjęs, žaibo greitumu dū
mė lauk. švedas, dar bandė 
žiūrėti kas Čia bus. Aš, neži
nodamas irgi kame dalykas, 
truputį išsigandau, bet pradė
jau keltis ir žiūrėti kame da- 
ykas.

Tari gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

raivesi 
naitis Jack,:Jairis

riniai kyla

ninkas pastebėjo, kad ir aš ke- 
iuos, jis pamanė, kad ir aš esu 

lavonas. Pašėlusiu greitumu 
ir šis šovė į savo vežimą.

Aš, keldamasi nuo suolo, pa
stebėjau, kad numirėlis, kuris 

yra graboriaus gimį- 
Jis, girtas 

judamas, ažuot eiti namo gul
ti, čia, kaip ir aš pats, drobule 
apsidengęs snaude. >;

Tada aš, greitai nušokęs nuo 
suolo, bėgau per duris polici
ninkams paaiš'kinti, kad nieko 
dogo nėra. Bet policininkai 
paleido savo vežimį dideliu 
greitumu linkui stoties.

Mes su Jack’iu turėjome 
gardaus juoko. Bet policinin
kas airis, girdėjau, sirgęs visą 
savaitę. Kaip jautės policinin
kas švedas, nežinau. Tai vę, 
ar čia nebuvo baisi išgąstis po
licijai?

Padėkayęš už žinią, paspau
dęs graboriaus darbininkui de
šinę leidaus namų link.

Rep. XIII.

lerių. Biznieriai, properteriai 
ir profesionalai pinigų reika
lais visi kreipiasi į Justiną.

Žinoma, visus patenkinti jis 
negali, bet daugeliui pagelbs
ti. P-nas Mackevičius, regis, 
yra turtingiausias lietuvis Chi- 
cagoje. Jo taktiškas konserva
tizmas biznyje, gilus paties 
biznio principo pažinojimas ir

[Acnie-P. B A. Photo]

Nušoko 16 aukštų
Andreas Pavley, žymus šo

kėjas, baletmeisteris, nušoko 
iš Chicagos Civic Opera namo 
16 aukšto ir užsimušė. Prie
žastis saužudystės, darbo nete
kimas ir neturtas.

rovės buvo dvejopas 
kriaučių dirbtuvę ir leisti laik
raštį. “Spindulio” Bendrovė 
pradeda funkcijonuoti* 1902 
m. Laikraštis savo pakraipa 
mažai kuom skyrėsi nuo 
“Kardo” ir “Naujos Draugi
jos”. Pirmieji du laikraščiai 
turėjo apie 800 skaitytojų — 
“Spindulis” prisiįrė arti 1,000.

Rytmety,liepos 4 d., neture-i 
damas ką veikti, stovių Hals- 
tėd gatvėj, Bridgeporte ir, kaip 
sakoma, žiopsau.

Bėt štai matau kai ką. Len
kai, nužiūrėję, kad daugelis 
kariškų organizacijų surengia 
demonstracijas ,ir parodas tą 
dieną, sumanė kitus pamėg
džioti.

Ir žygiuoją, jie Halsted gat
ve. Pirmutinis būrys lenkų 
kariuomenės uniformoj. “Po- 
ručikas”. traųjkią pirmiausia:

Rankinė Vik- Eft 
trola U..............

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Ssr. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliu 
8M W. 81 St Victory UH

(FIRST STĄGE. , 
APPEARANCE AS 
SINGER. wriH < 

IILUSTRATED SUDĖS
* 1

3514.16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louu Atc. 
CHICAGO, ILL.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local Long Dilti nce Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Td. Calnnut 3399 

Re.. Td. Yard. 3408

(Ql& -* 
WENT INTO 
THE MUSIC 
PUąClSHING' 
BUSINESS

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, I1Į

Tel. Pullman 6201
n .'-r-Tr;. •• OVi -r -

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

dŽio nuo mažiausio iki* didžiausio. Kai
nos prieinamiansios.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

$80.60
40.00

Dcksnlo Galinga Męsti* yra tiek 
verta aukso. Įdek R pati sveria su* 
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
Ir 10 centu ostra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekoriu* telp 
DEKEN'S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO. ' 
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornyiią ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50? W. 47th St. 
Tel. Yards 5069 •

Kunigas ir kiti, atėjusieji sy
kiu su juo, tuo labai įsižeidė. 
Sekamą nedėldienį kunigas 
Lukošius iš sakyklos Karalių 
iškeikė. Girdi, kaip toks vel
niui parsidavęs žmogus turi 
drąsos arti bažnyčios gyventi. 
Nuo tada pirmą kartą Kara
liaus vardas praskambėjo Chi- 
cagoje.

s Vėliau buvo bandoma Kara
lių vėl įtraukti į platesnį vei
kimą lietuvių gyvenime, bet 
nedaug tas davė vaisių. Tiesą, 
jis truputį veikė SLA 226 kp. 
ir LSS. Verčiamas draugų, pa
sakė trejas prakalbas. Kalbė
tojas buvo gana rimtas ir ne
tingėjo prisirengti. Jis tais lai
kais nuo kitų kalbėtojų skyrė
si tuo, kad kalbėjo tą, ką ži
nojo, su mažai papuošimų, bet 
daug sveikų minčių.

(Bus daugiau)

M. J. KIRAS 
RBAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojaaa 
namus 

8335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894

Apie 2 vai. nakties atsibala- 
dojo policijos vežimas.s Ka
dangi apielinkes policija su 
musų graboriumi turi gerus 
santykius, tai jf, radusi negy
vėlį, visuomet veža jį į musų 
įstaigą. Nors durys į beiz- 
mentą buvo užrakintos, bet, 
matomai, policija turėjo raktą.

Atsirakinę duris, polici
ninkai sugrįžo prie vedimo. 
Ant tam tikrų staklių pasidėję 
lavoną, jie atnešė jį į'skiepą 
ir padėjo prie esamų keturių. 
Aš pats dar nebuvau gerai įmi
gęs, tik snaudžiau. Biškį pra
plėtęs drobulę, aiškiai mačiau 
visą prietikį.

Atnešę lavoną, policininką 
irgi drobule užklojo.

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL

( 200 įvairių rusių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 72«t

■*■■■—........ . .....

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BILE" ■■■
DRESĖ kUl

IŠVALOMI
DYKAI pasiėmimas ir 

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

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS

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

2448 W. 47th St. 
Td. Virginia 1788

J3av. P. S. Pakštis

3417-21 S. Halsted .St
Tel. Boulevard 4705 ,

, *v
Klausykitės Lietuvių Radio

Programų
Sekmadieniais iš WCFL ii 
Ketvergais vakare i$ WHFG

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietvvių skalbykla Bridgepo* 
te—teisinga* ir greita* patarnavfaa* 

819 W. 35th SL 
Td. Boulevard 9121

išgydi tūkstančius ligonių. Patarimas 
Kaadie nno 10 valandos ryto iki 1 

valandai ir nuo 5-8valandai vakare. Nedeliomb nuo 10 ryto iki 1 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Avė., Tel Crasrford 557S

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų,' 
Nugaroo ekaudcJima, Salti, Rankii, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Gajroa akau^ 
dėjimą. Ir teip viaokiue skaudėjimu* 
( tik ne ronas ).
TukstynSial žmonių yra lisfanlė, o

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

mokėjimas suprasti ne tik vie
tos, bet ir visos šalies biznio 
padėtį, gelbsti jam tinkamai 
išnaudoti kiekvieną esamą 
progą.

Taip, laikui slenkant, musų 
Justinui centai pradėjo vesti 
centus, centai dolerius, dole
riai Šimtus, o šimtai tukstan- 

Rep. XIII.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE. TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

Nutarta, padaryta.
v. v. ateina kalėdnin 
įžengęs į stubą kun 

pradėjo kartu si

ŠČėlsai paskui. Bet beda, kad 
“portičikas” negali sulyginti 
savo kuopą, idant ji žengtų į 
koją.

Paskui pėstininkus slenka 
būrys raitųjų. Ir jų tarpe 'be
tvarkė. j

Ėendrai, visu paroda atrpdė 
labai mizerna, o ypatingai tos 
lenkų kariuomenės uniformos 
ne vietoj. J. š-kas.

Kaip du syk penki yra de
šimts, taip šitas piretikis, įvy
kęs praėjusią savaitę, esąs tei
singas. Rep. XIII “fonių” ne-* 
myli. Šį. prietikį papasakojo 
man vieno graboriaus darbi
ninkas. Sako, darbininkas: 
vakar naktį turėjau gardaus 
juoko.

Gavau iš graboriaus telefo
ną apie 10 vai. Vaakre* kad tu
riu važiuoti 'į ligonbutį par
vežti mirusį. Įsakymą tuoj iš- 
pildžiau. Apie 12 vai. nakties 
buvau savo boso, Funeral Di
rektoriaus, skiepe su lavonu. 
Parvežęs -lavoną, paguldžiau 
jį, apklojąu balta drobule. Be 
to, kurį aš atvežiau, buvo dar 
4 pirmiau atvežti, kurie drip- 
sojo apsiausti Raitomis drobu
lėmis. Kadangi naktis buvo 
labai karšta, o skiepas gana 
šaltas, tai nutariau ir aš, užsi
dengęs drobulę, nors kiek prar 
snausti.

Radio su Vik- . 
trola.........
3 šmotų ParĮpr
Sėtas ........ ........
Electric Refrige 
ratorius ..............

Kapitonas , 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR. MOTERŲ PER 2S METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas. Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, -kosėjimą, „gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydytu ateikite čia Ir persitikrinkite, ką jis^ jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugeli mi 
dykai OFISO VALAN

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

' Td. Kedzic 8902

Fiat 
Paint

V«tf. $2.40

Galionas už $1.85

už $100.00
už 50.00

Antradienis, liepos 7, 1981
....... . ..........

Ptadžioje biznis eina viduti
niškai. Kiek nuostolių duoda 
laikraštis, tiek yra pelno iš 
kriaučių Šapos — įplaukos ir 
išlaidos balansuojasi.

Kaip paprastai bendrovėse 
santaikos laikai greit pasibai
gė. Karalius, ambitiškas žmo
gus, kandžiojimų nepakenčia, 
išsižada savo įdėto kapitalo, 
nusitaria trauktis nuo laikraš
čio. Bendrovė pajunta,* kad be 
Karaliaus gyvuoti negalės. 
Parduoda laikraštį F. J. Bago- 
čiui, o Bagočius parduoda 
kun. Delipniui. Delionis, regis, 
“Spindulį” išlaikė iki 1907 m. 
Kadangi tačiau kun. Delionis 
iš progresyviŠko laikraščio pa
dare daug maž religinį, tai 
skaitytojai sunyko ir jis buvo 
priverstas “Spindulio” leidimą 
sulaikyti.

Po nepasekmingų visų biz
nių Baltimorėjc ir Brooklyne 
Karalius padaro rimtą rezoliu
ciją daugiau į biznį neiti. Bet 
jam buvo malonu, kad lietu
viai ir be jo darbuotės kultu- 

laikraščių ir 
knygų vis daugiau leidžiama, 
o ypačiai nuo 1905 metų, po 
nesėkmingos Rusijos revoliu
cijos, intelektualinių spėkų žy
miai padaugėjo. Pats nusitarė 
pasitraukti iš lietuvių darbuo
tės visai. Ne vien dėl nesėk
mingų biznių, bet ir dėl su
griuvusių šeimyninių santykių. 
Į Chicagą atvyko regis 1906 m. 
Kokį laiką nesirodė lietuviška
me gyvenime. Nors buvo apsi
gyvenęs arti Šv. Mykolo baž
nyčios, bet lietuviai veik ne
žinojo, kad jis lietuvis.

1907 metais Šv. Mykolo baž
nyčioje kunigavo Lukošius, 
dar jaunas ir gana mažo išsi
lavinimo. Kas tai jam pasakė, 
kad tokiame ir tokiame name 
gyvena senesniųjų laikų bedie
vis, atkeliavęs iš Brooklyno. 
Kun. Lukošius, kalėdodamas, 
nusitaręs būtinai aplankyti ir 
atvesti paklydusį žmogų į ge
rą kelią.

Apie 8 
kai. Vos 
Lukošius 
vargonininkų^ giedoti ir sykiu 
krapyti. Karalius pastebėjo: 
“Kunige, pas mane nėra vel
nių, malonėkite nekrapyti. 
Nori, tai sėskis, pasikalbėsi
me”. Kunigas norėjo eiti į ki
tus kambarius, tai dar sykį 
jam Karalius pastebėjo: “Ten 
irgi nekrapykite, vaikai mie
ga; jie tik dar buvo išmaudy
ti, tad vandens jiems nerci-

Rašo Nemunas.
(Tęsinys)

Žuvus “Kardui”, Karaliaus 
padėtis buvo nepavydėtina — 
taip sakant, be garbės ir pini
gų. Abu su moteria pradėjo 
dirbti dirbtuvėje dienomis ir 
naktimis. Po dviejų jr pusės 
metų sunkaus darbo pasidarė 
gerokai pinigų. Uždėjo naują 
savaitinį laikraštį, socialistiš- 
kai laisvamanišką 
Draugija 
sinį mokslišką 
knygos formato 
Laikraščio redaktorium buvo 
Antanas Lalis. Po arti metų 
gyvavimo “Nauja Draugija” ir 
“Galybė” užsidarė. I® vėl skur
das, nesmagumas. Baltimorė 
Karaliui įsipyksta iki gyvam 
kaului. Jis apleidžia ją, dau
giau negrįžta. Apsigyvena su 
šeimyna pirmutiniame 
“grinorystės” mieste — 
lyne. Stojo su žmona 
darbą. Porai metų praslinkus, 
pasidaro kelioliką šimtų dole
rių — nerimastauja. Draugai 
prądeda įkalbėti leisti naują 
laikraštį. Karalius, matęs daug 
vargo laikraščio leidime, pra
džioje atsisakinėja. Na, galios 
sutinka dėtis prie laikraščio. 
Bet reikia sutraukti didesnį 
skaičią lietuvių. Nutarta, pa
daryta. •

Suorganizuojama “Spindu
lis” Bendrovė. Tikslas Bend- 

dėti

' TUMLER^S 
CELEBRITY 

STUDIO 
SPECIALUS kaltios — 
vestuvių fotografijos 3J.0 
tuzinas :ir aiur. (<Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru* 
pCs. 1810 N. Welta ,St., 
Tel. Lincoln 4770. ‘

f .M
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f"*

$8.00

4100

ALGOS VALDŽIOS DARBUOSE

pnva

Liuda

Apžvalg

TARA

Rinkimams Praėjusyra

KOMUNIZMAS “J GURBĄ

KAINA TIK 25 CENTAI

Uvie-

Nfira

<dabar tos di

17.00
8.50

25c. Jt vi 
S a. Be

3,ml kui

iš Lietuvos atvažiavę vaikezai 
kadangi visus senius ir dėdes 
jie pašalino.už,perviėšę visuo* 
meninių nukų 
Tekstas jo 
iš 'Karaliaučiaus 
vertimai, slaptai
Argentinos Komunistų .Partijos

os Rusijoje yra -labai nevie- 
bar sako, kad ir “socializmo

TOtH b

4OYEA#
25 ounces for25$

ANGARIETIS MOKINA: BIZ 
VIKRIAI TAI - 

ZITAI

8) : Utenoj
5 L), 9) 'Virbaly f(6 im.,-

M&uvo 4dan* 
> eutaupintl 
te nusipirk'*

tarybos iš- 
del rinkimų 
todėl neša- 
rinkimus ir

laikraščiai.
Dabar 'biznieriai gauna “at

lyginimą” už savo rėmimą ko
munistų: jie iškoliojami komuJ 
nistų . organe “parazitais” I

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653’ So. Halsted Street 

Tėl. Yards 74754
Marąuette Park 
TUBUCIO APT1BKA

The UthtMmlsn Daily :Newa
Published Daily Except Sunday by 
■The ’Lithuanian Neva Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Tetaptame Roosevdt 8500

savarankiškumą, 
turėjimą, įkas

ir tai, ne . tik pas “re,- 
bei “dešiniuosius”, 

kurie manosi

magaryčiomis” iš ex-kon- 
Iso” buvo 
kurių di-

geriau, negu pirmasis. -šis "leninizmo0.‘idealas dėbar 
yra; išmetamas j “gutbą”. ;

Iki šiol Maskvos mokiniai visame ^pasaulyje vedė 
atkaklią kovą apries .kvalifikuotų darbininkų ^sluoksnį, 
arba tprięš (Vadinamąją darbininkų -aristokratiją”. Ko
munistai tuos darbininkus skiria tiesiog prie buržuazi
jos, t. * y. laiko juos klasiniais proletariato priešais. Bet 
Stalinas savo naujoje doktrinoje apie darbininkus nu
rodo, kad Rusijos darbininkų klasė privalo išvystyti 
savo “inteligentiją”, susidedančią iš mechanikų, inži
nierių ir - technikų, čia ta pati darbininkų aristokrati
ja, tik pavadinta kitų vardu^

Taigi galų gale Rusijos bolševikų vadas pasisakė 
už tokius pat santykius darbininkų klasės viduje, koki 
buvo Rusijoje prieš Lenino viešpatavimo laikus. Po 
trylikos metų bolševizmo patys bolševikai pripažįsta, 
kad jų ’‘‘komunistiškos” teorijos apie darbininkų suly
ginimą Hbuvo grynas nonsensas.

Kiti žmonės tą žinojo jau seniai, o rusų darbinin
kų “vadai” tik dabar tatai suprato. Ne be reikalo rusų 
patarlė sako: "Krepok zadnim urnom russkij čeloviek” 
(rusiškas žmogus yra stiprus užpakaliniu protu). 'Ir 
dėl to, kad rusiškų bolševikų protas nesuspėja eiti kar
tu su:pasauliu, tai jie ant visų pyksta ir visus spiria, 
kaip užsinaravijęs mulas. Bet jie 'įsivaizduoja, kad jie 
.rodo žmonijai kelią j ateitį!

dorojimą?1 
perspausdinimai 

“Balso”, ir 
.veikiančios

ibsoliutinę dau^
- 12 miestų iš

inbuyiiM)M 
ymisavein" 
USING 

If/^BAKING I«upowder

NAUJAS •IKultinos'” jui- 
maris <5 .atėjo. -Galima ..gaut 
Naujienose. .Kaina 45-cen-

riai ir keikimai yra neišskiria
mi. »Iie’k«ipir nėliečią -klerika
lų, sakydami, kad neverta pe
štis su iBum^šais. (Angliškai- 
vokiška kunigo pavardė).

“Argentinos Naujienos” ta
po perkrikštytos J “Pietų Ame
rikos Naujienas -ir po visokių 
permainų ir varžytinių visiš
kai neišeina. PALPO Kongre
sas nutarė remt PALS. Sąjun
gą, kad ji galėtų vėl pradėt 
leist niekšiškų gaivalų numa
rintą ‘ laikraštį. Yra ruošiamą 
idėja ir vystomas, planas, ’ kad 
pradedant leisti Naujienas rei
kalinga susitarti su neparti
niais “Argentinos Lietuvių 
Balso” ir ^Argentinos Žinių” 
leidėjais ir sudaryt vieną dide
lį, rimtą ir ,populiarų laikraš-

Associated Press agentūra praneša iš Maskvos, 
kad sovietų diktatorius Stalinas paskelbė naują val
džios politiką link darbininkų fabrikuose. Jisai griež
tai pasisakė prieš lygias algas. Darbininko atlyginimas 
turįs, sulig naujausia bolševizmo teorija, atatikti at
liekamo darbo rųšį. Stalinas sako:

“Net socializmo tvarkoje algos turės būt mo- 
atsižvelgiant į atliekamą darbą, o ne:į

Brighton Park
B. R. TIEIKffiVViGZ 

&608 iW. 47 th -St. 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir IPODman
W£ITCHES B?.OS. CČRP. 

52 E. 107th St.
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar .u ž.s i r.a s-y t i 
“Naujienas”, kreipkitės 
[ artimiausi atstovą.

'galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

* Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems,‘ku
rie nori , tūpti Šios'■blies 
piliečiais. > Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir visk) kas reika
linga prie ėmimo rgza- 
jneno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Vilniaus' krašto ‘'VoSiunų pa
rapijos lietuviai buvo nuva* 
žiavę į Varšuvą -skųstis Apaš
talų Sosto < atstovui, >k<ad Vil
niau arkivyskupas neteisingai 
elgiąsis su lietuviais ik-atali-i 
kais. Lietuviai gavo ^kalbėtis 
tik su Apaštalų S. atstovo'se-1 
kretorium, kurs pažadėjęs, 
kiek bus galima, vošiuniečiųl 
prašymą ,patenkinti. Lietuviai 
dar nėra nusivylę iRymo agen
tų pažadais, .nors nekartą yra 
nusvilę savo pakaušius beko
vodami už lietuvių kalbos tepi 
sės bažnyčioje. Juo dažniau 
nusivils teisybės beieškodami 
šventose vietose, tuo greičiau 
nusivils dėl vietų -šventumo. 
Tiek bus naudos iš vošiunie- 
čių kelionės.

Prieš keliaudami į Varšuvą] 
vosiuniečiai turėjo pasiklausti 
kurio nors (kunigo ką sako te
ologija apie pažadų neišpildy- 
mą. Kadangi ir daugiau gali 
rastis manančių Varšuvoj ras* 
ti ’ teisybę, -nurašysime
čia keletą > punk tų ’»iš Smorališ-i 
kos ■ teologijos raštų, kalbančių 
apie pažadų netesėjimą.

Teologai kazuistai visi^sutin
ka, Jog: >\

4. Pažadai* besikalbant*padaj 
ryti, i be priesaikos, Jokios .net 
.sudaro prievolės praktikoj. *

2. Kas ^lengvai žada, i kad * h? 
prisiekdamas, nėra savo žo
džiais surištas.

3. Kas siekia ir*pasižada,.bet 
be intencijos priesaiką ište- 
-sėt,-tas nėra surištas. 'f

4. Duotas žodis mus ‘ riša, be| 
pasižadėdamas gali -daryti re* 
zervas: jei .aš galėsiu, jei nei 
įvyks žymių atmainų, jei .mani 
leis vyresnieji.

5. Dėl doros priežasties ..ga
lima vartot. pusiau sląptas ,re
zervas. „ /

6. DęLdoros priežasties
ma tas rezervas ar .dv|prasj, 
mins posakius ir,.priesaika pa
tvirtint. , ■

7. Kiekviena .protinga prie
žastis daro dalyką dor-ą, Ppa7 
vyzdžiui v—*»noras išvengt.ne
malonių klausimų.

7. Prašančiam, pinigų; galima 
nemeluojant atsakyti:’ “Duok 
Dieve, kad aš pats > turėčiau ” ?

— šatįškis.

Jų iš kitipmiestų 
: ’ į rašykite/ ■,

5 Ai: J IENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHIČAGd, ILL.

1739 So. Ualsted St 
■CHICAGO. ILL.

Siųskite rnoney orderį arba krasos 
ženklelius.

ne 
įvįįi,* jlįėnk-ai ^.įpkibs 4 
tyivi iri n^ų-/dĮuw^iis įignjėąį'įš- 
naudoti .Lietuvos .nenaudai pus- 
•dami, “kaip jie 'tą 'moka daryti;

įailkymų. ?LieUrriškame ddansi- 
mejie tikriausi broliai *su 
‘tfrMytirriu,” nors vieni >sąvo i- 
dealuš lųato Kremliuje, o kiti 

Dabartiniu flaiku Argentinor|Vatikane. 'Kaipo įprovokato- 
je eina .penki liętuviški 4aik| 
ramčiai.

^Argentinos Lietuvių Bal
sas”, bępartyvis, išeina kas 
dvi savaitės. Tai yra (buvusio 
"Balso””, pa veide tų jas, kurį “A.

No< 18 Wowi" gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

kad “Lietuvoj maža -lietuvių .1 
Tuo tarpu faktinai tautinės I 
mažumos Lietuvoje sudaro ctik^ 
tai nedideli nuošimtį. * 1
z čia svatbųs ne -vien ‘tauti
niai motyvai, bet tokie Yinki-J 
mų duomenys rodo, kad dAbaiį 
tapo išardyta natūrali • ekono- 
minių Jėgų pusiausvyra, reika
linga koordinuotam gyvenimo 
tvarkymui,

;Didieji miestai, ^kaipo kultu- i 
Tingiausieji, parodė pakankamą 
atsparumą, 
luisistatymo 
ypač yra reikšminga esamuose 
sąlygose..

iKas dėl provincijos, tai, kaip 
?r visa plovinei ja, jos miestų 
gyventoja* yra išsiilgę rinki* 
mų, kurie neša šiokių 
permainų,

Miestų tarybų rinkimų duo
menys perdėm patvirtina de 
mokratiškųjų bei opozicinių 
grupių ,spėjimą. ;(“L. Ž.”).

karnos.
darbininkų reikalavimus.

“Daugelyje musų dirbtuvių algų sistema yra | 
tdkia, kad nėra skirtumo tarpe kvalifikuoto (išla- 
ivinto) darbininko ir nekvalifikuoto, tarpe sunkaus 
ir lengvo darbo. To pasekmė yra ta, kad neišla
vinti darbininkai nejaučia intereso daugiaus lavin
tis ir būti daugiaus vertinami.”
Sovietų diktatorius, *pagaliaus, pareiškė, kad 4*mes 

turime tokią algų lygybę panaikinti”, nes, girdi, “yra 
nepakenčiama žiūrėt, kaip lokomotyvo varytojas gau
na lygią algą su knygvedžiu.”

Mums ne labai aišku, kodėl Stalinas pasirinko tokį 
pavyzdį lygybės blogumui parodyti. Knygvedžio darbą 
yra beveik negalima lyginti su lokomotyvo inžinieriaus 
darbu.* Bet bolševikų popiežiaus žodžių prasmė nepa
lieka jokių abejonių. Jisai yra griežtai nusistatęs prieš 
algųlygybę.

Tiesa, tai nėra naujiena. Jau seniai sovietų val
džia įvedė įvairius atlyginimus už darbą. Pastaruoju 
laiku ji ėmė vartoti ir akordinio * darbo (pieeework) 
sistemą, kuri jau .ir kapitalistinėse šalyse yra naikina- 
.mla, (kadangi Ji reiškia perdaug didelį darbininkų iš
naudojimą. Darbininkų 
modoą. Tečiaus Stalinas
'tvatkoje”, -kurią i bolševikai neva vykina Rusijęję, <ajgos 
nebus dygios. j

.Daugiaus net. Jisai ^pareiškia, rkad <aigų ^sulygini
mas trukdo ekonominį progresą! .

Tai yra doktrina, kuri visiškai ^prieštarauja įpir- 
;jnhfis .skelbtai^bėl&F^ų jteonjair Leninas,

Night and Morning to kecp 
thcniCIean, Clear andHeaithy ' 
, Write tar Free «‘Eye C<ire’» r 

r ? tn- Beattty” Book
MomU, DepUL K Okk SuCbi^

Buy gloves wlth what
Jtjavas

iok«U 5Oo .ar Įlfci

Prieš kiek laiko mums teko pažymėti tą faktą, kad 
Milwaukee’s mokyklų taryba padarė nutarimą, jogei 
Jcontraktoriai, kurie < dirba statybos darbus mokykloms 
i— stato naujas mokyklas, taiso senas ir t. t 
lo mokėti darbininkams priimtas vietines algas. Kon- 
traktoriui, kuris duoda darbininkams žemesnį atlygi
nimą, negu jiems priklauso sulig jų amatu, negali būt 
pavestas darbas, nors jisai apsiimtų jį ir pigiaus at
likti už kitus kontraktorius.

Panašų patvarkymą apie darbininkų algas dabar 
vykina gyvenime ir federalė valdžia. Vakar buvo pa
skelbta varžytinės naujo centralinio pašto pastatymui 
Chicagoje. Visas pastatymo darbas kaštuos $20,000,000, 
ir jau dabar valdžia siūlo kontraktą už $14,500,000. Bet 
kartu valdžia paskelbė, kad kontraktorius, kuris norės 
tą užsakymą gauti, turės mokėti darbininkams “vei
kiančias algas”, o ne mažiau. Žemesnių atlyginimų 
darbininkams, taip mechanikams, kaip ir “leiberiams”, 
yaldžia netoleruosianti.

Tai yra pagirtinas nusistatymas. Dabartiniais ne
darbo laikais kontraktoriai lengvai .galėtų gauti darbi
ninkų, kurie apsiims dirbti*už visai mažą atlyginimą, 
kad tik užpelnius duonos kąsnį. Kontraktorių varžyti
nėse laimėtų tas, kuris galėtų labiau už kitus išnaudoti 
darbininkus, nes jo pasiūlymas atlikti darbą butų že
miausias. Gerai, kad valdžia, tatai numatydama, iŠ 
anksto pareiškė, jogei darbininkams turės būt moka
mos pilnos algos.

Pašto statymas tur-but prasidės apie rugsėjo 1 d. 
Statybos darbininkams Chicagoje, kurie dėl darbo 
Trukumo kenčia didelį vargą, šis valdžios projektas yra 
maloni žinia.

,t. y.‘lietuvių — nenau

Lietuviškų komunistų 
riuusias dvasios vadas 
kaip .žinoma, ^Zigmas Aleksa- 
Angarietis. Jisai yra bimbinįo 
nusistatymo ir dažnai spaudo
je karšia kailį įvairiems “nu
krypėliams” nuo tiesiojo stali- 
niško kelio.

Pastaruoju metu Angarietis 
yra ypatingai susirūpinęs ame
rikoniškų bolševikų “taisymu”, 
žiūrėdamas iš tolimos sovietų 
žemės į Amerikos lietuvių ko
munistų “veikimą”, jisai užtin
ka pas juos be galo daug here- 
zijos — 
negatus 
bet ir pas tuos 
einą tikrąja partijos “linija”. 
Angarietis, pav. sako, kad de
šiniuoju nukrypimu nusideda 
net > ir čikagiškis Andriulis, ku
ris išvien su Gasiunu-ir rBimba 
“nunakino” draugą Pruseiką iir 
išąpyrė jį lauk iš -^komunistų 
partijos ir iš (redaktoriaus vie* 
tos “Vilnyje”.

Ve. kokį pamokslą jisai 
“Laisvėje” (liepos 3 d. 1931 
m.) drdžia draugui Andriuliui:

4\Mes į krautuvninkus Ir 
visokius kupčius žiūrim, kaip 
j parazitinį elementą. Jei 
krautuvninkas duoda' fLais- 
vei’ arba ‘Vilniai’ .skelbimą, 
tai ne todėl, kad jis pritaria 
tų laikraščių pakraipai, bet 
todėl, kad jam reikia tenai 
reklamą dėt.... Todėl negali-, 
ma sutikti su Andriuliu, ku-Į 
•ris konferencijoj taip kalbė
jo: ‘Kas Jiečia biznierius, tai 
manau, kad C. B. perdaug; 
vienodai liniją veda prieš 
Juos. (Reikia daugiau <atida* 
Tinimo tų biznierių, kurie re^ 
mia musų judėjimą, ir tų j 
kurie eina prieš mus.’ šiuo* 

L so. žodžiuose su pabrėžimu 
rėmimo mes matom tas pa
čias buržuazines įtakas L 
Andriulį, kurios veikia ir j 
dešiniuosius. Neužmirškim>I kad dar nesenai Andriulis, 
pats rašė nemaža buržuazi
nio turinio straipsnių ir dar
gi straipsnių, stačiai nu
kreiptų dešiniųjų naudai. Ir. 
aukščiau minėti Jo žodžiai 
rėdo, / kad Andriulis prie biz- 
nierių klausimo .priėjo ‘ be 
iklesinio masto.” I
Naivus žmogus yra tasai An- 

Lgarietis. Jisai ’liępįa Andriuliui 
ir kitiems Icomunistams žiūrė
ti jį ^raut^vmnkųs, kaip J pa;

Lietuvos miestų 
rinktos, protestų 
veik nesigirdi, — 
liškai .aptarkime 
jų rezultatus.

Savivaldybės savo esmėje 
yra demokratiškumo įstaigos: 
jos yra renkamos, jose pačių 
vietos žmonįų Išrinktieji atsto
vai, prisitaikydami prie ben
drųjų valstybes, reikalų, .tvar
ko vietos reikalus pagal valią 
vietos žmonių if bendrų kultū
rinių, jekonofninių bei politinių 
sąlygų reikaląvjmus.

Savivaldybių^ rinkimuose to4 
dėl paprastai dalyvauja visi 
subrendę piliečiai, nes tik to
kiu budu yra patikrinama 
įvairių srovių politiškų, ekono
miškų ir tautiškų grupių pu
siausvyra. Tik visuotiniai rin
kimai duoda teisingą gyvento
jų atstovybę rinktame organe!

•T?|

Ką gi davė praėjusieji rinki
mai? š

Jie davė tai, kad beveik pu
sėje Lietuvos miestų tautinės 
mažumos gavo ai 
gumą; būtent — 
29 bendro skaičiaus: 1) Kauną 
(13 mažumų, 11 lietuvių), 2). 
Panevėžy (11 maž., 10 liet.), 
3) Vilkavišky 8 m., 4 b), 4) 
Ukmergėj * (10 m., 5 : Ii), 5) 
Naumiesty i (5 m., 4 4i), (6)* 
Kalvarijoj (5 ių., 4 1»), 7) <Jur
barke 6 ' m 
•X7 m.
8 1.), 10) Jonavoj (6 m./31.), 
iii) šakiuose i (5 m., 4»h) Jr <12> 
Zarasuose (/( !5m
Juose miestuose mažumų;irliiei- 
i tuvių Išrinkta ; po lygiai, c tai 
'^Kybartuose ;ir ^/Tauragėje f(po 
6); Kėdainiuose, kur galėjo 
praeiti vietinių lenkų ^atstovai., 
sąrašas . ,jų buvo j panaikintas; 

j tokiu bildu.tik -14rje.miestų lie
tuviai <pravedč didžiumą iįsu 
Kėdainiais — -15).

Tai yra ofįciališki Vidaus 
reik, m-jos duOiinenyš.

Dabar, jau ir Jtautiniakai ma-?
”, f •

to, kad naujasis jų įstatymas 
išėjo krąšto gyventojų /didžiu
mos; . vi .
dai. dr v tuos e miestuose,, :kur 
iigšiol lietuviai ture j o -absoliu
tinę didžiumą, tdabar tos di- 
džiuihos neteko. .

vo 
šulo p. Skinkio. ‘‘ 
išėję 63 numeriai 
džiuiuą redagavo Norkus. “Ar
gentinos .Lietuvių Baląą” leido 
ir rašė vienas štabinskas, bet 

I jani.*8usipykus su kunigais ir 
patekus .policjjon, Jo laikrašt| 
redagavo p. Skinkis; o .pasta
rajam iš važia vus.Lietuvon, da
bar jį tvarko “Lietuvos” drau
gija su p. Ožinskiu pryšakyjef

”Darbininl<iį Trasu*’,* buvusio 
j komunistinio “Rytojaus” re
daktoriaus Broniaus *švedo f ■. ■ *■
nuosavybe. Tai dvisavaitinis 

Lanarėilistinis (laikraštis, kuris 
prie dabartinės * valdžios vadi7 
naši >bepartyviu. Jo išlaikymu j 
d augi ausia dirba poni

Mšvedienė. Turi -nuosavą šriftą, ] 
• 1‘Eina -treti metai.

f*^ArgeiMtos Minios”, ®avait- 
Tėštis p. “Kazimiero ‘Kliaugoj 
laikraštis. 'Norėjo ‘būt bkdtturi- 
nis 4r * bepartinis, bet 10-Čiai 
numerių išėjus*Įtapo skaityto*; 
jų .pripažintas ’kaipo redakto- 
|riaus eksperimentų darbas,, 
Didžiausias jo gyvumas, tai 
gynimasis nuo kunigų, kurie jį 
terorizuoja. Jam bendradar
biauja tūli laisvamaniai. Nors 
laikraštis bando sektį sensa-į 
cinių laikraščių pavyzdžiu,! 
bet silpnai plečiasi. Peiktinas 
už nedovanotiną gramatikos 
neigimą.

švyturys” tai.kunigo Jani* 
lionio: įsteigtas, ir kunigo Būni* 

L šos redaguojamas, .bažnytinis 
savaitraštis. Lėšas ima iš .Lie
tuvos vyriausybės ir ^pasižymi 
tuomi, kad pilnai c atstoja vai4 
džios uždarytą komunistui] 
“Rytojų”: visi blogi, tik jis 
vienas “caca”. Provokacijų fa
brikantas Rumšą Čia žinomas 
kaipo. -ištvirkėlių globėjas ir 
valstybinių vąįių bendradar- 
bis. .Jokios atskaitos savo sąži* 
nei -neduoda ir nepagalvojai 
kas butų, jeigu jam reikėtiį 
atsakyti už tas biaurias insinu
acijas, ‘kurias jis su pamėgimu 
sayO šlamštai! < kemša. Laikraš- 

His prenumeratorių *višiškai ne* 
turi, tik konsūlatas veltui Jį 
siuntinėja sugaudytais adrei 
sais. Kunigai konsulą bovina 
ir melžia, o slaptai provincijo
se organizuoja ’KAKO ‘Komiteį1 
tus klerfkdlų stiprinimui ir 
kovai prieš tą pačią i Lietuvos 

| vyriausybę,'-kurios žuveles Ji< 
sudrumstam vandeny gaudo..

”Tiesos Modis”, (tai slaptai; 
leidžiamas dvisavaitinis komu-

—B. K. Algimantas 
Bs. Aires, 
Gegužė/ 29, 1931.
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Antradienis, liepos 7, 1931

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Lietuvių bedarbių 
dėmesiui

P-as Juozapas Deksnis, gyv. 
adresu 6954 So. Rockwell St., 
pranešė “Naujienoms”, kad tre
čiadienį, liepos 8 dieną, bus da
romi kaip ir kokie ekzaminai 
Chicagos gyventojams, šios ša
lies piliečiams, kurie nori dar
bą gauti.

Vieta, kur bedarbiai turės 
susirinkti, yni barnčj prie. Co- 
ttage Grove avenue ir 56 gat
vės, prie Washington parko.

Kurie nori gauti darbą, tiems 
patartina ateiti ten. Taipgi pa
tartina pasiimti pilietybės po- 
pieras.

Vyriausybe
apie 9 valandą ryto, 
kantieji darbo padarys gerai 
atėję anksčiau, pav. apie 8 va
landą.

Mat, galima numanyti, kad 
susirinks nemažas skaičius dar
bininkų. Taigi tie jų, kurie pri
bus anksčiau, pirmi ir su vy
riausybe pasimatys.

P-as Deksnis nėra tikras, ar 
atsilankiusieji gaus darbą. Bet 
jis teisingai mano, kad pamė
ginti gauti darbą tuo budu 
verta yra. —Kep.

Amerikoje tikras brolis, Vin
cas, franciškonų vienuolis. 
Brolis Vincas vienuoliauja ir 
meldžiasi Pulaski, Wis., o Ig
nas Chicagoje skuta barzdas 
ir kai kada vargonininkauja.; 
P-nas Virbela yra senas nau- 
jienietis, dalyvavęs dviejuose1 
“Naujienų” kontestuose.

Vakar, man užėjus į Virbe
los barzdaskutyklų, teko susi-' 
tikti su trimis svečiais iš1 
skirtingų miestų: Detroit,
Mich., St. Louis, Mo., ir Ke- 
wauee, Iii. Visi jie atvažiavę 
pas pažįstamus Chicagon šven
čių praleisti ir sykiu, jei gali
ma, darbo pasieškoti. Kiekvie
nas jų nusibedavojo, kad ap
verktina yra padėtis kai ktt- 
rių darbininkų ir net biznie
rių JlJ gyvenamuose miestuo
se.

Detroitietis pasakojo, kad 
tas garsusis Fordo 
esąs prie bankroto 
darbininkai šelpiami
bet šelpimas esąs tik lašas ju
roje. Tūkstančiai darbininkų 
neturi kur gyventi ir ką val
gyti. St. Louis svečias piešė 
dar baisesnį vaizdą. Sakė, ne
są dienos, Kad bedarbis nepa
sidarytų sau galo. Kewąnee 
miestelis gana mažas. Šio mie
sto svečias pasakojo, kad Ko* 
wanee gyventojai laipsniškai 
nykstu. Nyksta čia ne vien dar
bininkai, bet ir biznieriai. 
Kiekvienas jų pažymi, kad 
Chicaga esanti rojus, jai paly
ginti su ja kitus miestus, ku
riuos jiems lėkę aplankyti. 
Sako, gyvenimo sąlygos kitur 
nepakenčiamos, kuomet Gbi- 
cagoje tokio skurdo dar nesi
mato, ir vienas kitas dar gali 
ir iš kitur atvažiavęs darbą 
gauti. — Rep. XIII.

kurie yra reikalingi gražiam 
nalevojimui kambarių. Vagi
liai nepagauti. —Rep. XIII.

susirinksianti
Bet ieš-

Bridgeportas
Igno Virbėtos barzdaskutykloj

P-nas Virbela yra Rep. XIII 
nuolatinis bendradarbis. Kada 
Rop. XIII jo barbariškame 
krėsle snaudžia, tai p. barbe- 
rys jam barzdą skuta. Tame 
nieko ypatingo, jeigu žmogus 
nori»taikytis prie šio amžiaus 
mados: barzdą juk reikia
skusti. Virbelos biznio vieta 
yra 3531 So. Halsted St.

P-as Virbela paeina iš. gana 
dievpbabvinges šęįiny nptų Lie
tuvoje jo dėdė yra kunigas, o

miestas 
kranto, 
miesto,

Bridgeportas

Roseland
Nakiiius basket piknikas.
AS' neradau niekur vietos 

taip smagiai laikų praleisti,1 
taip su Lįotuviy Scenos Mylė
tojų Ratelio nariais ir jų ar- 
• istais mėgėjais bei pritarėjais.

Todėl rengiuos būtinai daly
vauti Ratelio išvažiavime, ku
ris bus liepos (July) 11-tų, t. 
y. šeštadienio vakare, Dcšers 
parke, už Oete, III. '

Jau daug lietuvių iš visos 
Cliicagos ir jos ąpielinkčs ži
no tų parkų, kuris visiems len
gva pasiekti ir kuris yra gera 
išvažiavimams vieta todėl, kad 
čia galima maudytis kiek kam 
patinka, kad miškas gražus ir 
platus. O dabar dar ir pagerin
tas: įvesta elektra, radio, ran
dasi daug stalų, išauginta nau
ja žole. Taipgi galimą nusi
pirkti pieno, kas norės, ir ki
tokių gėrimų.

Muzika bus gera, šoksime 
visi, kas mokėsime ir kas ga
lėsime. Tad visi šeštadienio 
vakare, kaip 6 vai., suvažiuo
kite prie Br. Liutkevičiaus jua
nio, 98 st. ir Indiana avė. O čia 
kartu važiuosime. Gi nuvažia
vę uždainuosime lietuviškas 
dainas.

Na, ir kur tokių patogumų 
it linksmybės rasime, kaip 
Dcšers Parke, Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio išvažiavime!

Patarimas važiuoti: Važiuo
kite bile kuriuo keliu į pietus 
kol privažiuosite miestelį Cre- 
te, City Limit, pietų pusėj. 
Pasukit po kairei, dar pava
žiuosite keturias mylias, ir bus 
Dcšers Parkas. — Komisija.

Bali Chibs— The Blue Island 
Fans — at Blue Island, by a 
4 to 2 score. The Stars collect- 
ed 11 hits of Sciffert and Do- 
rey, whijc Blue Island got 9 
hits off Neil and Gosliu, Star, 
pitchers. V .

, Julius Dapkus, Myr.

mnasiHM' 
mik m 

SoūthfngrcooHng ŽEMO bringa 
prompt relief to Itching, buming 
e<dn; evenin severe caaearelief comea 
as aoon as ŽEMO touchea the tor- 
tured skin. Eczoma. Ringworaų 
Rashee, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or scalp troubles gen- 
erally yield to this soothing, anti- 
aeptic lotion. ŽEMO ja safė and de- 
pendable. Ali Druggists. 85c. 60c, 
31.00. Extra Strength ŽEMO best 
for chronic cases—$1*25,

..... r" .............  ■

Grahoriai

■'

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus lo
dei, kad neturime il- 
aidų užlaikymui sky

rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. 1 ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«th St 

Telefonai 

Bonlevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefonai

Cicero 3724

.................    n.-u.i I, I 111111—11

Graborlai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojag
Modęrniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius Visokiems reika
lams* Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO* ILL.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti* o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tėl. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuvės Akušerės

. r. w • .

"■ . ...................... ..

Lietuviai Gydytojai
ii

F

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną. z
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rea. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

--------- 0----------

DR. MAKLERIS
Išvažiavo Lietuvon.

__ Įvairus Gydytojai
Drs. S. E. Allen

M. S? Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street 
i 

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Office Phone Canal 1912

GYDYTOJAS 
Office 1724 
kamp. 18 ir 

Valandos: 10 to 
B 7 to

Res. Phone Pairfaz 6353

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

8:30 P. M.

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet*

7 iki 8 vai. NediL nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone Plaza 3202

Phone Armitage 2822

Apvogė V. Rymą.
Liepos 5 d., kada p. Rymas 

baliavojo ‘'Naujienų** piknike, 
vagiliai įsilaužė į jo .'gyvena
mus kambarius, 3651 So. W«l- 
lace St., treciame aukšte, ir pa
dare apie šimtą dolerių ža
los. Payogė, plosčių, baltinius, 
o svarbiausia, daug stenselių,

SPORTAS
The Golde n Starų won 

another game from one of 
4he best South Side Semi Pro

Ct

VAITUSH, OPT

Mrs. A. K. 
JARUSH

-PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIEE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA
M 03 S. Habted St. I 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų Ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Grįš liepos menesio 
pabaigoj. 

----- o-----

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonai Branivick 0597

1145 Milivaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Serėdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal autartj

Akiu Gydytojai

BUTKUS 
Uadertoking Co. / 

Wm. A. Pakoęny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Coliai 3161

-------- O---- --
Namų Tel. Ravcnswood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunsvick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Diesel 9191 *

DR. A. A. ROTA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 Irt Street

Valandos: 1—3 po piltų, 7—41 vak.
Nedėliomis ii frveatad. 10—42 <diM9>

♦ >

PADĖKAVONĖ

lie

ANTANAS ORIK1ENIS 
kuris mirė birželio 29 dieną. 1931 
m. ir palaidotas tapo liepos 3 d., 
o dabar ilsis Kazinjierinėse kapi
nėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, karte su
teikė jam pa»kutinj patarnavimą 
ir palydėjo jį j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišaiinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, kun. Bakučiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojmae graboriui J. Radžiui, >' 
kurs savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį. o mums palengvino per
kasti nuliūdimą ir rūpesčius, dėka
vojame grabnešiams ir visiems gi- i 
minėms ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylimas 
broli sakome: ilsėkis šakoj že
mėje.

Nubudę

Seserys. Švogeriai. Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminei.

ANELE VIL1ČKIENĖ 
po tėvais Jokubaičiutč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pos 6 dieną, 9:10 valandą syte
1931 m., sulaukus 64 metų am
žiaus, gimus Šiaulių apčkr., Rad
viliškio parap., Pušiniskių kaime. 
Amerikoj išgyvno 18 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 2 
dukteris — Oną Naglienę, Zofiją 
Budrikienę, žentą Aleksandrą Na
glis, 5 anukus ir gimines, o Lietu
voj seserį Pauliną ir brolį Joną.

Kūnas pašarvotas, randasi 5147 
So. Homan Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge lie
pos 9 dieną, 9:30 vai. ryto iš 
namų, bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Anelės Viličkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Dukterys, Žentas ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741

ANTANAS BARDUŠONKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 3 dieną, 7:00 valandą ryto 
193d m., sulaukęs 46 metų am
žiaus, gimęs Utenos ąpskr., Anykš 
čių paiap., Storių kaimo. Ame 

frikoj išgyveno 17 mtų.
Paliko dideliame nuliūdime se 

seryčią (niece) Marijoną Loukie 
nę, po tėvais Rakaitė, žentą Ray 
mond Loukis, ir giminės, o Lie 
tuvoj brolį Juozapą.

Kpnas pašarvotas, randasi 4447 
So. Tairfield Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, lie
pos 7 dieną, 2:00 vai. po piet iš 
Eudeikio koplyčios 4447 South 
Fairfjejd Avė., o iš |en bus nuly* 
dėtas į T antiškas kapines.

Visi .a. a. Antano Bardušonka, 
giminės, draugai ir .pažįstami esat 
nuoširdžiai Jkviečiami dalyvauti 
laidotuvėse .ir suteikti \jam pasku
tinį .patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

giminės ir .pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi K. 
Lodkis. Tel. [Republic 96,24.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
.iius Eudeikis, Tel. Yaids 1741.

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži (koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. ^Roosevelt 7532

X Lulevičius
GRABORIUS rJR 

BALSĄMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago* III.

Tel. Vietoj 1115

D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių j^aiSfl* nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ' ir tolircgystę. Prirengia 
teisingai akinibš. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su .elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo '10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
TeL Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Are.
TeL Prospect 1930.

tutsi sėkmingai gydomi. Taipgi Aklu. Autu. 
Nosies ir GerkMs 

Akiniai ori renkami _
DR. ALEX W. MARMOft

Gydytojas, Chirurgas, OsteopatM 
<407-0 Nortk Mrtteis Ava. 

Tel. Indcpcndcnce 0033 
Valaodoa: 0 ryto Iki 1 Alenos. Vak. 4 4*d 0.

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1119.

Telefonas Centod 4411
127

Valandos: ntfo 9 ryto iki 4 po fdttų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Haleted Stteet 
Tel. Roulevard 2329 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kkkVkM

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

' Tel. Lafayette 4146

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L YUSKA
1900 So. Halsted St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

- ADVOKATAI
11 South La Seile Street 

Room 1934 Tel. Randolph 0932 
Valandas nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. TeL Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9

Lietuvis Advokatas
Iki 3 vai. kortuose— nuo 3 iki 

Subatomis nuo 9 iii 9

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Bonlevard 7589

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

kampas Michigan Ava.
Tel. PuUman 5950-mamų PuU. 637JL 

Miesto ofise pagal sutarti 
127 N. Dearborn St 

Ketvertais ofisai uždaryti.
f »i win»H

IRRADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl* kad 
priklausau .prie .gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

.668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
r 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 Weat 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Lietuviai Gydytojai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

8
Phone Bonlevard 7042

>

-*

•i

Juozapas Brazauskas
Persiskyrė su šinc pasauliu liepos 5 dieną, 1:30 valandą .pojpietų 

1931 m., nehiminga mitria — prigėrė suūdydamas — sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Šiaulių apsjer., Pašvintinio ,pawp., Bubilų 
kaime. Amerikoje iŠgyvMio 19 mėsų.

Paliko dideliame nubudime dvi seseris —iMarįjorų ir Švųgerį Justiną 
Misevičius, Veroniką it švogerį Kftzostiną Butkus, brolį William it gimi
nes. Amęrtkojr , Lietuvoje seąerį Oną ir tšvogerį Petrą Razlauskius, 

■,'Į brolį Ar^atią ir brolienę ir^^gbnines. * ♦
Kurtas pašarvotas* \4MMMli\3 347 So. Union Avenue,. . . f ’ 

r ^(^muMės^^ ^irt^ liepos 
nanšų bhs• niflydėtas į <0pH|ra,4k|U>ines. i ‘ f, h/ ' r

•. Viąi./ą. t 0. JĮu^^ano Brazau$10o giminės, / drangai -tr^pažįsfcrnei **esut 
v n uos jrdžiai > k^je4iami^ i^]yv^u^5 laidotuvėse irt ,ąutearti jąųn ^uMkutiųj 

tarnavimą ir atsisveikinimą • 
. ' • ■.« «i 

Nubudę liekame......................... 1 •
SE8ERY6, BROLIS, ŠVOGERIAI JR GIMINĖS.

Laidotuvėse pati:nauja graborius Ą. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

. ■ <

AMBULĄNOE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
l|Ie9 Msnąmet teikiame ,todipg?,!

’ JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas; .. H . _ , „,

h Šęrnfiiiage’:Ą^ųue '•

Duokite savo aLis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulęvard 6487

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

Tel. Calumit 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 >iki 9 valandos vakare

A. L Davidonis, MLD.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

gpart Iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: l-r—3 ir <7—-8 

Seredomią įh? ?med*ltoųty < pagąl aut^|tį. 
Rezidencija ? 6628 Sp? Riįhrtiond ,SiįWt 

. ^Tde^fonas Republic“ 7$68 t 
l/,< I. .^,0.1..,., ■ ',>.11.|.l.. Iii IiiįI I ..m

Telefonas Boulevard ’ 1939

Ofiso valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6130 iki 9:30 -v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, 1U.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Lcnitt fit. • 
Tdlafona Canal 2558 

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63nd St, Suite 3 
Tek Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
- Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
! limbu1 'imi vinį................ iuniLiiimiffrHi

Įvairus Gydytojai____

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

Valandos: nuo 10—j 2 pietų ir 
nuo »6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hude Park 6755 ar Randolph 6800

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wauhington iSt.
Room J502 Tai. Gamtai 2278

Valandos: 9 iu 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Kaor.. Rubatos

4.145 Archer Aw. Tad. l^ette 7337,

Namų TU ®ydt ffMk 3>95

105 W. Adatas Room 2119 
Telephone Randolph 6727 . 

Vakarau 2151 W. JL2nd St: aisso «-9 
Tthphooe RcNDsevdt »9lp90 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600
1.1—, ■ . inq I*W ............ .

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La SaUe §L Room 730
TeL Central 6890 VaL 9--4 
Rezidencija

TeL>:
■ • ' i

477J9< Aouth Ashland, Avė., 2‘.lubos 
•CHICAGO, ;HX.

SPECIALISTAS. DŽIOVOS | 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS;
Nuo ,1,0 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8r30 vai- 

Į vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
Phone Midway 2880

I L Į H

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashland Aimu

•» n
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Iš “Naujienų” Pikniko

Dangus kiek prasiblaivęs

Iš pranešimų galima buvo 
suprasti, kad “Naujienų” pik
niko rengimo, komisija buvo 
padarius kontrakja su Dievu 
geram sekmadieniui, liepos 5 
dienos piknikui.

Bet sekmadienį, nuo ryto ir 
iki pačių pietų, atrodė, kad ar
ba komisija šitokio kontrakto 
visai nebuvo dariusi, arba Die
vas užmiršo jį, jeigu ir pada
rė.
bet, žiūrėk, ir vėl apsiniaukė. 
Net keli lašai ištriško. Ir taip 
rodėsi, .kad gali bile valandė
lę prapliupti.

Manau, kad rusti dangaus 
išžiūra ne vienų gerų naujie- 
uietį sulaikė namie. Antra 
vertus, dvi dienos švenčių. Chi- 
eagos piliečiai ir pilietės, jauni 
ir senesni, visus metus svajojo 
ir planavo vykti į laukus, į 
ukius ,toliau iš miesto dviem 
vasaros šventės dienom, liepos 
ketvirtai ir penktai: Ir taip 
planavę,* be abejonės, važiavo. 
Net Archer gatvė, kuria sekma
dieniais negalima prasisukti, 
liepos 5 d. atrodė tuščia, ir už
sikimšo tik vakare, kada cbi- 
cagiečiai ėmė grižti namo iš 
tolimesnių vietų.

Natūralu todėl, kad “Naujie
nų” piknikan praėjusį sekma
dienį nesusirinko tokios svečių 
minios, kokios susirinkdavo 
kitus kartus. Tai nereiškia, 
kad piknike žmonių nebuvo. 
Jų buvo, sakysiu drųsiai, tre
jetas tūkstančių. O gal ir 
daugiau. Didžiumai kitų lietu
vių parengimų šitoki minia 
butų buvusi neregėtai skaitlin
ga. Bet “Naujienų” pikni
kai matydavo po ketvertų, po 
penketų tūkstančių svečių ir 
daugiau, štai kodėl pasakiau, 
kad šį kartų nesusirinko tokios 
minios, kokios susirinkdavo 
kitus kartus.

Bet ir trys tūkstančiai asme
nų yra graži Chicagos lietuvių 
šeimynėlė. Ir ta, kuri atvyko, 
atrodė parinktinė. Visi drau- 

• giški, linksmi, darbuotojai or
ganizacijose, jų darbo rėmėjai, 
lietuviškoji - jaunuomenė ir 
šiaip geri lietuviai ir lietuvai
tes.

Gal smagiausia jautėsi jau
nuomenė. Nors Birutės Dar-* 
žq šokių salė yra didelė — lie
tuviai pavadintų jų daržine — 
bet kitus kartus ir čia nę vi- 
si’ęms ištekdavo vietos šokti, 
š/ kartų nereikėjo vieniems 
lipti ant kitų# kojų, kad išsį7 
tcĮcti. Bet ir tuščia ji nebuvo. 
OI pripildyta tiek, kad smagu 
paroms* suktis, Žinksniuoti, sa
kuti komplimentus,., trumpai 
kalbant, turėti good time. Ir 
naudojosi lietuviška > jaunuo
menė proga, ir šokos; tokiu 
smagumu, kokiu retai kada 
tenka šokti.

iBet kai paskelbta, kad prasi
dės programas, tai ir jaunuo
menė susirinko prie pagrindų 
pažiūrėt kumštynių ir ristynių.

pat

S i tsįd

BEN BERNIE
on fhe

Blue Ribbon
Malt Program

ŠĮVAKAR
9 vai.

Central Daylight 
Saving Time

WMAQ
ir C. B. S.

Kumščiavosi viena pora tris 
raundus (trim atvėjais). Kum
štininkai buvo Wm. Pillow — 
jųodveidis,, ir Benny Matusek 
—- baltveidis.' Abu jaunu vy
ru. Abu lengvu, regis po 135 
svarus. Vikrus. O tos rankos, 
kaip pružinos. Išsitiesia arba 
susilenkia žaibo greitumu.

Iš karto pasirodė ne . šiaip, 
nė taip: kumščiuosis, nosis ba
dys. Ir badė. Bet jeigu jiems 
neskaudėjo, tai man nė tiek. Ir 
žiurėjau kumštynių tokiu
įdomumu, kokiu žiurėjo visi 
kiti.

Paskui ristynės. Pirmoj 
roj susikibo St. Bagdonas (lie
tuvis bridgeportietis) su James 
Taniu (iš Gary, Ind.). Nors 
Bagdonas, matyti, buvo daug 
lengvesnis, nei Tarnas, vienok 
savo vikrumu atsvėrė štokų 
svaros. Reikia pasakyti, kad 
ir Tanias, stebėtinai miklus ir 
labai gražiai ritasi. Tai buvo 
pora, kuri patiko visiems žiū
rėjusiems. Tikrai norėčiau 
dar kada nprs matyli juodu 
ritantis.

Kadangi jie ritosi palyginti 
neilgai, tai ne vienas neįveikė 
kito. Paskelbta, kad antroj 
poroj arba dviejose porose 
Bancevičius sutikęs paristi du 
ristiku per pusę valandos. Ir 
parito.

Pirmu atveju Bancevičius su
sikibo su Glazausku. Diktas 
vyras Glazauskas. Ir stiprus, 
matyti. Pradėjo ristis. Gal 
ne taip vikriai, kaip lengves- 
nieji Bagdonas ir Tarnas. Bet 
čia jautei žmogus jėgų, galy
bę. Well, Bancevičius kažin- 
kaip nučiupo Glazausku už 
kojų, pakėlė jas, ir na badyti 
Glazausku sprandu į matracų, 
kaip kokį maišų. O šio spran
das kietas. Ale kad ir kietas, 
vienok neišlaikė. Ir, pagalios 
Glazausko pečiai prisiplojo 
prie matraco. Bancevičius pa
guldė jį į 5 minutes ir 20 se
kundų.

Su J- J- Bagdonu Bancevi
čius turėjo, sakysiu, “tof taim”. 
Bagdonas keliais atvėjais buvo 
užgulęs Bancevičių. Ir kartų- 
kitų net kumščių, užsimiršęs, 
mėgino paleisti darban. ' Na, 
žinoma, ir Bancevičius ne pės
čias.

Kai kas įsižeidė Bagdono 
taktika. Keletas vyrų mėgino 
eiti Bancevičiui pagelbon. Bet 
juos sulaikyta. Ir gerai. Musų 
ristikai ne košė. Jeigu jie pa
tys nesusipyko perdaug, tai kų 
jau čia mums, pašaliniams, 
listi prie jų. Be to, turiu pa
sakyti, kad jie ir gali, kaip sa
koma, “pakelti”.

Pagalios Bancevičius paėmė 
Bagdonų. Pasigirdo užimąs, 
plojimas... ir švilpimas. Bend
rai, iš to įtempimo, kuriuo žiu-r 
rėtojai tėmijos Bancevičiaus ir 
J. J. Bagdono ristynės, galima 
sakyti, kad atrodė lyg pati pu
blika butų dalyvavusi jose.

Programui pasibaigus, pub
lika pasiskleidė vėl po daržų, 
aplink barų, prie standų, prie 
automobilių; po du, po tris, 
būriais; susirinko jaunuomenė 
šokių salėn.

Sušilo darbininkai, paraudo 
gaspadinių veidai nuo smar
kaus darbo. Lietuviškoji Chi4 
caga, susirinkusi “Naujienų” 
piknikan, pasijuto;, liuosesnė,' 
linksmesnė, dar draugiškesnė, j 

, Saulė slinko vdkarų pusėnį 
Šaulė leidosi. EhiA ir Jeiųti; 
Bet dar ilgai lietuviai nešiskir- 
stė namo. Ir kas nori skirtis, 
kai turi šaunų laikų. —Iks.

po-
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40% Nuolaidos ant Drapea 
Vyrų siutai ---------- 69e
Moterų skrybėlės 
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pirt tynęs — pora__1

SECURITY MASTER CLEANERS 
169 N. State St. 

kampai Randolpb. Boom 1613 
6 ar daugiau rgbąi pristatomi dykai.
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Vyrų--akrybelSa ----- 66c Randolpb 6028

*---------------- . _ dėl pristatymo
------- 17e patarnavimo Dręiitejiutolomoa _ 8SMI9 _

X-Z Statei

daugiau rūbai pristatonū dykai.

Prigėrė lietuvis
Juozas prazaųskas išvažiavo 

su draugais savaitės galo atos
togoms į Eagle Lake,' Wiscoiv 
siu, Edvvardsburg apielinkėj, 
Chicągį^čiai apsistojo pas My
kolų nafirį.

Praėjusį sekmadienį, liepos 
5 d., Mykolas Brazauskas ir 
draugai nuėjo maudytis. Van
deny tur būt jį pagavo mėš
lungis. Brazauskas paskendo, 
nors draugai ir mėgino išgel
bėti jį. Nelaimė atsitiko 1:30* 
valandų, dienos laiku.

Kūnas pargabentas Chicagon 
ir pašarvotas adresu 3347 So. 
Union avenue. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius Masalskis.

Velionies paliko dvi seseris, 
du švogeriai ir brolis.

Laidotuvės bus ketvirtadienį, 
liepos 9 dienų, 1 valandų po
piet, iš namų į Lietuvių Tau
tines kapines.

Mykolas Brazauskas buvo 
dar jaunas, 37 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų ir padorus vy
ras.

Gaila lietuvio, kurį taip ank
sti gyvenime ištiko netikėta 
mirtis. Rep..

darbininkams bus neapmoka
ma, bent iki spalių 17 dienai.
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bent iki spaįių 17 dienai. 
Rep. XIII.

Bridgeport
Sufulino holdaperius.

$ Praėjusių sayaitę buvo pa
darytas holdapas lietuviui

v.-’-

'n ........j 'W XI1 ..141!

Šiandie Lietuvių Ra 
dio Programas

šį vakarų, tarp 6:30 ir 7:30 
vai., iš stoties WGES, 1360 ki- 
locycles, įvyks eilinis Lietuvių 
programas, duodamas lietuvių 
firmos — The Peoples Furni- 
ture Co. ' */'.

Kadangi leidėjai gavo uaug 
atsišaukimų nuo klausytojų, 
norinčių girdėti ir vėl daini
ninkus, dalyvavusius praeita
me antradienio vakare, todėl 
ir šį vakarų girdėsime Kastų 
Sabonį, Silvijų Saboniutę* . A. 
Čiapų, Peoples Garsųjį Duetų. 
Taipgi bus graži muzika, kal
bos, juokai ir kiti įvairumai. 
Nepamirškime pasiklausyti.

Bridgeporję. Del šio įvykio ei- 
na Šitokios kalbos.

Lietuvis mėgdavęs pokeriuo- 
ti. Kartais įškazyruodavęs, 
kartais prakišdavęs. Tulų va
karų, pokeriui užsibaigus, vie
nas pdkerio parės dalyvių pa
sisiūlęs musų lietuvį parvežti 
namo savo automobiliu. Pasiū
lymas ^priimta, lietuvis, par
vežtas namo, padėdavo gera- 
dejui. Mat, dabar, mada važi
nėti automobiliais,.

Už poros dienų musų lietu
vis vėlokai vakare eina namo, 
taipjau iš pokerio parės. Bet 
šį kartų linksmas: jis iškazy- 
riavęs apie porų Šimtų dole
rių. .

Eina ir mato, kad netoliese 
nuo jo namų stovi automobi
lis, kuris jį pirm poros dienų 
parvežęs namo..

Kas čią tokio. Tik staiga, 
visai jau prie namų, kas ten 
bumptelėjo lietuviui pasmak
rei!. Kitas nutvėrė jį už rankų. 
Lietuvis nė atsipeikėti nespėjo, 
kaip pasijuto, kad jį nurėdo.

Nuvilko Švarkų, numovė kel
nes ir nutraukė čeverykus. 
Banditai paliko jį tik pančia- 
kose ir bividy.

Laiko, matote, banditai tu
rėję per mažai, kad kratyti. 
Tai, pasiėmę visus drabužius. 
/ Ir visgi jie inažai pelnė. Ba 
lietuvio kelnių kišėnesė tebu
vo vos keletas dolerių. Kitus 
gi, išloštus $175, lietuvis buvo 
paslėpęs kur ten saugesnėj 
vietoj. Ir taip jis sufulino hoL 
daperius. Rep.

žada. Kitais žodžiais tariant, 
savo vardo bijo, kaip velnias 
kryžiaus.

Tai tau \ revoliucionieriai I 
Ar tai ne pikčiausios rūšies 
oportunizmas? Nuosaikus, 
nuoširdus '-revoliucionieriai 
taip nedaro — prieš gaidžiui 
pragįstaht jjenkis syk savo idė
jų į mėšlynų nemęta.

Jus veidmainiai, liežuvių re
voliucionieriai — jums laikas 
kalti liežuvius prie melo ir 
veidmainystės stulpo.

— Rep. XIII

nes dabar saulė tarpina tau
kus.
Nė atsigulti, nė atsisėsti;
nebėra kvapo, nėr kaip at

vėsti.
Nosys rasotos, kūnai

zuoti,
marškiniai limpa kaip

■ t1* e-r.1*-"---1 1 "' ’
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CLASSIFIEB ADS

(Iš

gry-

pri-

po-

jums laikas

Dejuoja ponios, dejuoja 
ynai, 
aiskrimų laižo riebus bekonai.

' » —Pustapėdis.

VASARA
netolimos praeities 

Chicagojc).
saulutė odų sutraukė,Karšta

visi nuo kaktų prakaitų brau
kė.

Oi drilelcle, oi drilele,
visi nuo kaktų prakaitų brau

kė.
Kur tik pavėsis, žmonės 

suvirtę,
o jau nuvargę, lyg rugius
\ kirtę.
Raitos, dejuoja, kaip išturėti, 
prakaitas bėga tartum per 

rėtį.
Liesesnį žmonės vaikšto kaip 

ponai,
o riebus šniųkščia tartum be

konai.
Kad tik žiemužes greičiau su

laukus,

PRANEŠIMAI

Bridgeportas
Jaunas, drąsus plėšikas

Penktadieny, liepos 3 
apie 3-čių valandų po piet, į 
p. Maskaliuno bučernę, 3400 S. 
Lowe Avė., atėjo jaunas, apie 
17 metų vaikinas. Kadangi p. 
Maskaliunas buvo išėjęs vištų 
pešti, tai krautuvėje buvo jo 
žmona ir viena kostumerka.. 
Revolveriu grasindamas kos- 
tumerkai, plėšikas pasiėmė iš 
jos $3 ir ištuštino jos pinigi
nę. Po to, jis atkreipė revol
verį į bučerninkienę. Bet tuo 
laiku p. Maskaliunas vištas nu- 
pešęs, grįžo į bučernę. Plėši
kas, matydamas, kad bučerijs 
gali jp gerai aplamdyt, mažai 
kų pelnęs, skubiai šovė pro du
ris. Kad patenkinti kostumer- 
kų, iš-kurios plėšikas atėmė 
$3, p.s Maskaliunas daVęs jai 
šventėms mėsos, kuri buvo 
verta tiek, kiek ji neteko pini
gų. Rep. XIII. 4
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Miesto, darbininkai 
nenori neapmoka

mų atostogų

d.

Baigę aukštąją 
mokyklą

Šių vasarų baigė aukštajų 
mokyklų (high School) Alber
tas LauČįškis, U 4Q9 Central 
Park avehue. Jis 'pasižymėjd 
ypatingu gabumti moksle. Ke
turių metų kuršį jis baigė per 
tris metus,1 O yra tik 16 me
tų amžiaus.^ Žinoma, Alberto 
Laučiškio tėvai . yra savo sū
naus gabumaiš*jV darbštumu 
labai patenkinti. Ir kurie tė
vai butų nepatėnkinti turėda
mi tokį sūnų? uv

Albertas ketina ateinantį 
rudenį stoti kolegijom Rep.

Visko po biskį

Lietuvių Moterų Draugijos “ApSvie- 
ta” mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį liepos 7 d., 7:30 vakare. Sanda
ros svetainėj, 3236 S. Halstd St. Visos 
narės atsilankykite laiku. Sekretorė.

Draugystės Saldžiausios š. V. Jėzaus 
pusmetinis susirinkimas įvyks antradieny, 
liepos 7 d., 7:30 vai. vak.* Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai malo
nėkit laiku susirinkti, turim svarbių rei
kalų apsakymui. Valdyba.

North Side. —; SLA. 226 kuopos su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 7:30 vai.1 
(liepos 7 d.), Association house, 2150 
W. North. Avė. Visi nariai malonėkit 
ateiti ir, kurių mokestys yra užsivilkę, 
užsimokėkite. — Rašt,

“Birutės” choro susirinkimas' įvyks 
šiandie vakare, lygiai 8 vai., Gage Park 
svet. Visi birųtiečiai-tės ir taipgi "Bi
rutės" rėmėjai ndtiht^š dalyvauti išva
žiavime yra kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą. Čia bus atlikta pranešimas 
ir pasitarimas išvažiavimo reikalu į p. 
Varkalos farmą ateinantį nedėldienj. >

Kviečia Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybes . Kliuhb 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradienį, 
liepos 7 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sąuare Parko svet., ant 29 ir S. Halsted
st. r * " 
svarbių nutarimų

Bridgeport Dr~stė Palaimintos Lietuvos 
susirinkimas įvyks liepos 8 d., 8 v. v. 
Lietuvių Auditorijoj. Katrie pasilikę
su. mokesčiais, malonėkite užsimokėti it
išgirsite raportą iš pusės metų knygų 
pavierijimo. Valdyba.

Malonėkite visi būti laiku, nes yra 
į, A. Zalagėnas, rašt.

vėl

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEB APS.
Educationąl 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

HEMSTITCHING išmokiname $5; 
darbo parupinimas dykai. Mokykla, 4500 
S. Michigan Avė., tel. Atlantic 5513.

Financial
Finansai-Paskoloa

Laisv&s 
norite

Naujie-

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No. 1258.

TUOJAUS paskoliname • ant automo
biliu, rakandų ar algos. »

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

REIKALINGA' pinigų ant pirmo 
morgičiaus, $2000, ar $3000, priežastį 
patirsite ant vietos. Telefonuokit Canal 
7055.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuvėj, 
9x12 82.50. 8x10 82. Tel. Doufflaa 8818. ,

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
. 3552 So. Halsted St. 

šaukite Yards 0385

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų, su valgiu ar be,' yra ir garadžius. 
21)3 So. Halsted St., telefonas Canal 
7055. Taipgi reikalingas darbininkas 
prie namų darbo.

Miscellaneous
...Įvairus

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

KARPENTERIO, pfasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 87^5.

Fumiture & Fixtures

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

i^-O---------

' --------- 0---------
PRIVERSTAS apleisti savo gražų 

apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, inc^i, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 116Ž.

-- ------ o---------

Atimti elektrikiniai refrigeratoriaL 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

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

ELEKTR. SKALSIMO malina. 820. rerams 
•tovyj. 4825 N. LeariU, 1. tel. Bar. 32U9.

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

PARDUOSIME pigiai 5 ‘kambarių 
modeminius rakandus-—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 ta. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdės, 
dreipsus ir finnkas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marsbfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

"Personai •

PATENTAI išgaunami, lengvi iim., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodamu H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo- 
uoto* mM&žtatčs. 807 E. 63 Si., Tel.

ir stogų 
Darbas

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE « SON.,
'Tel. Maiisfield 9707

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

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo Vi 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2. ■ ' -
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ŠVEDIŠKAS i Masažas ir Garo Man« 
dynėj. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewdod 6425.

Help ^Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGI lietuviai agentai, geras 
uždarbis. ' Atsišaukite pas J. J. Spray 
nuo 10 iki 12tos d. 55 W. Wacket 
Drive antros lubos.

Help yVanted—Female 
Parbininklu Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų sor-’ 
tuoti popieras. P.- Goldman U Son, 2100 
So. Loomis St. '

Business Chances

Meras Ce^mak bčtvo išdirbęs 
planų,, sulyg -kuriuo butų buvę 
miestui sutaupyta aį»ie $2,400,- 
d00. Jis siūlė duęti visiems 
miesto darbiniųkaiiis ' ^vi sa
vaites neapmokamų ; atostogų. 
Tečidus mero plartas buvo su
tiktas audra protestų. Šitua- 
cijai pataisyt atėjo pagelbon 
su nauju planu Thomas Ger- 
man, miesto auditorius, .dir
bus Comptroller Szymczak ofi
se. Jis pasiūlė, kad vietoje, 
dviejų neapmokami^ atostogų 
savaičių butų neapmokama 
viena diena savaitėje, prade
dant liepos 1 d. ir baigiantis 
spalių 17 d. šitas planas pa
sirodė daug praktiškesnis, ka
dangi ir dabar miesto darbi
ninkai turi kas sayaitę vienų 
dienų atostogų, už kurių gauna 
mokėti. Jeigu, šitas Germano 
planas praeis, tą atostogų die
na savaitėje visįems miesto

Šitas planas pa

na savaitėje

, /

Dr. Graičiunas nusitarė 
“runyti” į SLĄ prezidentus. 
Sako, kad jau atėjęs laikas 
mainierių viešpatavimui pada
ryt galų. Well, kaip ten nebū
tų, bet dr. “Graičiunas sekan
čiais rinkimais, jeigu įr nebus 
išrinktas SLA prezidentų, tai 
balsų gaus daųgs didesnį nuo
šimtį, negu pirmiau. Kitų me
dalio pusę yęrtus, Jeigu SLA. 
prezidentais ikį šiam laikui 
buvo ^mainieriai, saliunkipe- 
riai, Škaplernįnkai, tai kodėl 
negalima duoti progos tų vie
tų užimti daktarui ~ nors 
vienam terminui? Mes» progre
so žmonės,' tuH^įie sulyg tuo 
ir musų organizacijų reikalų 
vedimų * tvarkytį,

• ♦ y ■ *
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. I^onrunistų spaųdA praneša, 
jog? po škundii. prieš L. D. S. 
čarterio davimų, esu pasirašę 
pralotas Krušas,:; ųeųis Olszews- 
kis, Stulpinas ir Ėaulakis. Jie, 
mat, savo afidęiyite pasakęt 
kad Bacevičius ir Mizara esu 
komunistai

Nežinau, 
spauda galėtų riigoti. . šitame 
keturių vį^rų pareiškime nėra 
jokio melo.

Kad Bacevičius it Mizara 
yta komunistais — visi tų% ži
no. Atrodo, kad . komunistai 
savo vardų skaito garbingu. 
Bet kaip greit reikia jiems 
svarbesnėje vietoje prisipažin
ai,z kad jie komunistai, tai toj 
savo garbingo vardo jie alsi-

tų užimti daktarui

■■ • . 1 f 
už jkų komunistų

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

prašau atsilankyti 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 *

PARDAVIMUI bučernė, pigiai; mai
nysiu ant automobilio, galiu priimti 
partnerį. Lietuvių kolonijoj. 4108 
Archer Avė. Tel. Lafayette 5107.

PARDAVIMUI grosernė ir ice ertam 
kampinis štęras. Gera vieta bučernei.

2500 W. 39 St.

PARDAVIMUI bučernė — fcrosemė 
sykiu su namu. Biznis < išdirbtas laike 
25 metų^ W. Grundmann, 235 West 
Root St. K
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Specialistas gydyme cbronllkų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis iigydyti, atsftan- 
kyklt pas7 mane. Mano pilnas leeązamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą liga ir jei att apsi- 
imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryt. HK 
klt pas tikra specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir * kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ilegzamln&vimo—kai jums yra.

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

PARDAVIMUI automobilius už pusę 
kainos, beveik naujas. Priežastis par
davimo mirtis. 6014 So. Kedzie Avė.

20 W. Jackson Blvd., netoli State 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHlCAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1[ po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 tyro iki 1 po pietų.

Mjscellaneous 
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

f '■ x ---

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

■
 81 Mano Studijoj 

■ arba savo namuo- 
■ se, nėra skirtumo 
■ kur; SAVOSE!- 
■ MYNĄ, V E S- 

H TUVES, S E R- 
U MENIS. Taipgi 
■ atlieku visokius 
I ki t u a fotografo 

gH darbus; turiu 25 
9H metų patyrimą

■ * • 
Praneškit ii anksto telefonai

ENGLEWOOD 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street
kiliai

Didelis Pelnai Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi
te suma nuo $1 ir auks.l

Jūsų investmentas yra tiktai nupir
kimas kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banąuet” vištukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo 1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes apmokėsime visus 
auginimo kaštus ir tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba —

Atdara vak. ir Ned.
2512 Irving Park Blvd.

Farms For Sale 
________ Ūkiai Pardavimai _____

2 MELŽIAMOS karves, 2 
arkliai, 2 kiaulės, 8 žųsis.' ^Že- 
mė gera, auga Alfalfa, pupos, 
bulvės, komai ir tt. Morgičių 
yra $1,700, reikįa įnešti $1,800.

Telefonuokite 
Cicero 2652 '

arba rašykite 
A. TAMAS, 

1409 So. 48th Ct., 
Cicero, III.

&

Furnished Rooms
MAŽA šeimyna, trys ypatos, visi 

suaugę, pageidauja gauti porą kamba
rių pagyvenimui prie gerų žmonių; tu
rime ir savo rakandų; ? geistina 
Marųuette Park ipielinkėj. • 

Bo^ 1320 
Naujienos 

Halsted St*

kur

Nauji
1739 So,

Real fcstate For Sale 
Namal-žemž Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS JK INSURANCE
Perkam,, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųJies, 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas .yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1' ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

ŠTAI ger? 0roga įsigyti naują mūri
nį penkių pagyvenimų ir 2 karų gara- 
džiu, iš priežastis persiskyrimo. Pama- 
tykit ir apkainuokit patys. K. G. Urne- 
žis, 5607 S. Throop St.

ilM




