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Skolų Moratoriumas 
Pakėlė Europos Ūpą

$800,000,000 bus sunaudoti gerbūviui kelti

' ' *

Lietuvos Naujienos

WASIIINGTON, liepos 7. — 
Franci jai priėmus Amerikos 
reparacijų paliaubų planą, 
$800,000,000 karo skolų, ku
rios turėjo būti šiemet išmo
kėtos, dabar galės būti suvar
toti skolininkų tautų ukiui ir 
gerbūviui pakelti.

ši sutartis visoj Europoj su
kėlė gero ūpo dr didesnio pa
sitikėjimo ir yra vertinama 
kaip vienas svarbiausias žink- 
snis po didžiojo karo tautoms 
susitarti dėl kooperatyvio vei
kimo ir geros valios.

Eilė naujų konferencijų

Dabar kol geležis dar kar
šta, Hooveris ir jo sekretoriai 
Mellon ir Stimson Europoje, 
skubiai rengia dirvą naujoms 
deryboms pasaulio taikai ir ra
mybei užtikrinti.

Ateityje numatoma visa eilė 
tarptautinių konferencijų, ku
riose Suvienytos Valstijos ren
giasi labai aktingai dalyvauti. 
Pirmiausia bus Ekspertų kon
ferencija moratoriumo smulk
menoms aptarti; kita bus ban
kų konferencija aptarti klau
simą paskolų reikalingoms Eu
ropos valstybėms ir Vokietijai;, 
trečia bus Youngo planą pa^ 
sirašiusių valstybių _ konferenci
ja dėl garantijų fontk>. -Toliau

Meksikos konsulas 
pasodintas Chicagoj 
šešiems mėnesiams
Meksika reikalauja gubernato

riaus tardymo

CHICAGO, liepos 7. — Adol
fo Dominguez, einantis parei-. 
gas Meksikos konsulo Chicagoj, 
teisėjo Thomas Green pasmerk
tas šešiems mėnesiams sėdėti 
apskrities kalėjime už teismo 
įžeidimą. Tuo pasmerkimu su
darytas tarptautinis inciden
tas. I

Meksikos konsulato sekreto
rius tuojau telegrafavo į Wa- 
shingtoną Meksikos ambasadai, 
prašydamas kad reikalas butų 
perduotas valstybės departmen- 
tui.

Konsulas Dominguez buvo at
ėjęs į teismą kaip interesuotas 
observatorius byloje keletos 
meksikonų, areštuotų besimu- 
šan<t southsidėj.

Už ką konsulas nubaustas
“Meksikos konsulatas turėtų 

dirbti kokį nors konstruktyvų 
darbą Chicagoje ir neleisti sa- 
vo pavaldinių būti našta musų 
miestui. Mes turime gana var
gų su Meksikos dykaduoniais, 
neturinčiais tinkamos priežiū
ros. Jie čia ateina atimti dar
bą iš musų amerikonų darbi-

. i

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra

našauja: <
* •

Giedra su kiek vėsesne tem
peratūra; vidutinis šiaurvaka
rių ar šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra buvo visą 
popietį 79.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 
8:28. Mėnuo teka ,12:26 ryto.

Francuzų ir Vokiečių ir Vokie
čių ir Italų konferencijos, 

e
Nusiginklavimo ruoša

NEAPOLIS, Italija, liepos 7. 
— Su v. Valstijų sekretoriaus 
Stimsono misija į Europą pra
deda aiškėti turinti svarbių už
davinių: jis turės matytis su 
Italijos, Franci jos, Vokietijos ir 
Anglijos valdžiomis ir paruošti 
kelią busimai Genevoje ateinan
tį vasario mėnesį konferenci
jai dėl nusiginklavimo ir susi
tarti, kad konferencijoj butų 
einama prie nusiginklavimo ne 
tik sausumose ir ore bet ir ant 
vandenų.

< Vokietijos padėka
BERLYNAS, liejos 7.—Pre

zidentas Hindenburgas atsiun
tė Hooveriui padėkos telegra
mą, pareikšdamas kad Vokie
tijos liaudis dėkoja jam ir Ame- 
rikos liaudžiai ir tiki, kad Hoo- 14
veris iniciatyva padės * atvesti 
pasaulį į naują taikos, pasiti
kėjimo ir bendradarbiavimo ga
dynę.

Viena Berlyno šeimyna jau 
spėjo savo ką tik gimusį vai
ką apkrikštyti Hooverio vardu, 
Sako, jei butų gimus mergai
tė, butų krikštiję Melioną, sek
retoriaus Mellon vardu.

ninku ir paskui jie tinginiauja 
ir pridaro visokių nesmagumų”, 
kalbėjo teisėjas konsului.

Konsulas nieko neatsakė, bet 
kai teisėjas paskelbė kitą iš ei
lės bylą, konsulas priėjo ir pa
prašė, kad jo išklausytų. “Mes 
klausome kitą bylą ir aš neno
riu tamstos klausyti”, atsakė 
teisėjas. Kadangi konsulas ne
paliovė reikalavęs jį išklausy 
ti, teisėjas jį nubaudė, už teis
mo įžeidimą.

Meksikos generalis konsulas 
pareiškė protestą ir pareikala
vo gubernatoriaus Emmersono 
padaryti tardymą. Konsulas 
Dominguez paleistas iš kalėji
mo reikalavimu iš Washingto- 
no per 4 valandas po nutei
simo.

35,805,632 automobi 
liai pasaulyje

Iš tų 26,697,398 yra Amerikoje

AVASHINGTON, liepos 7. — 
Viso labo 35,805,632 motoriniai 
vežimai užregistruota visame 
pasaulyje pereitą sausio mėne
sį, iš kurių Suvienytose Valsti
jose randasi 26,697,398.

Padalinant sulig galvų, per 
visą pasaulį yra vienas moto 
rinis vežimas kiekvienam 50 
Žmogui, kuomet Su v. Valstijo
se vienas išpuola kiekvienam 
4.9 žmoguj.

Nežiūrint sunkių ekonominių 
sąlygų visame pasaulyje, perei
tais metais motorinių vežimų1 
skaičius paaugo ant 678,234 
daugiau kaip 1929 m. Motori
nių trokų operuojančių visame 
pasauly yra 5,581,468; pasažie 
rinių automobilių 29,933,137 ir 
841,027 busai. t

* ’ . f ... ‘ Y

34 valstybių Zioflistai susi- j 
vienijo

Basei, šveichrija, liepos 7.— 
Atstovai iš 34 valsjybių ir iš

tartį, kuria sudaromi Zionistų 
žydų pasaulinę federacijų.

Suv. Valstijų čia pasirašė su* [Kaunas mįrė pil. Račienė Pe
ša, 51 metų amžiaus, iš Žas
lių m; ( < 
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MAX SCHMELINGWILLIE (YOUNG) STRIBLING
KAS BUS SEKAMAS?

Paveiksle matomi: pirmasis Stribling, kurs tapo galutinai sumuštas penkioliktame rounde,
sekundų prieš pačią pabaigą, liepos 3 d. Clevelande.
Antrasis — Schmeling, vokietis, laimėjęs pasaulinį čempionatą ir $109,200. Sekama pora 

bus Mickey Walker ir Jack Sharkey liepos 22 d. New Yorke. Jei Mickey nugalės Sharkey, tai 
Mickey bus suleistas su Schmelingu. Kitas oponentas Schmelingui minimas tai Primo Carnera.

< • _ .
Su Sharkey Schmelingas nenorįs imtis antrą kartą. 1

•>................................................................ ........................................... ..................... —..................... ........ ..................................... .

3,000,000 darbininkų 
Anglijoj grasinama 
uždarbių humušimu

Kapitalistei nori prisiruošti 
naujai kompeticijai

1 LONDONAS, liepos 7.—Trys 
milijonai Britanijos darbinin
kų randasi pavojuj žymaus ai 
gų numušimo. Industrialistai 
tuo budu siekia dviejų tikslų: 
pirmąs, pergyventi depresiją, 
kuri jau • siaučia dveji metai 
ir antra — atgaivinti pramo
nę, kad gerbūviui grįžus galė
tų kompetuoti pasaulio rinko
se. t

Darbininkai, kuriems algos 
jau numažintos, yra: 1,000,000 
inžinierių, 200,000 laivų staty
tojų, 100,000 chemijos darbi
ninkų, 800,000 statybos 
njnkų, 500,000 gelžkelių 
ninku ir 100,000 batsiuvių. Da
bar svarstoma kaip numušti al
gas audyklų darbininkams.

Vilnų pramonės lyderiai ren
giasi nukirsti algas ant 14 nuo
šimčių. Tūkstančiai >civilių tar
nautojų jau begauna mažiau 
kaip po $15 per savaitę ir dar 
žadama kirsti.

Nors kol kas nenusimato vie- 
ningo pasiprięšinimo iš darbo 
vadų pusės,, tačiau darbo orga
nizacijos reikalauja ne algas 
kapoti, o racionalizuoti indus
triją ir pakeisti senas netiku
sias mašinas naujomis.

darbi- 
darbi-

Bolivija su Paraguay 
susipyko

/ • ■ ’ ' .'| '■ '

/ Ascunsion, Paraguay, liepos 
7.—Bolivijos atstovas Paragu- 
ajui pranešė, kad jo vyriausy
bė liepė jam apleisti Paragu- 
ajų* Paraguajaus valdžia tą 
pat įsakė padaryti s savo atsto
vui feoliyijpj

r

Traukiny mirė 
. -■ , \ ——- , .

Gegužes-27 d. traukiny 106 
nr. tarpustoty Palemonas -

Rezoliucijos Rusijoj 
skubiai gaminamos

Vi .... tlį. » .......

Stalino “nipą” jau “masės' 
užgyrė

naują industrijos
/ A

5 d. 
“lai- 
pra

MASKVA, .liepos 7. — Tik- 
ras tvanas rezoliucijų pasipylė 
iš dirbtuvių, mokslo laborato
rijų ir darbo organizacijų, už- 
giviančios diktatoriaus Stalino 
“nip” arba 
politiką.

Stalinas, netikėtai liepos 
savo kalboj pareiškė, kad 
kas baigti įtarinėjimus ir 
dėti jais rūpintis”, itai yra se
nais mokslininkais, inžinieriais 
ir abelhai inteligentija, kuri 
per pastaruosius dvejus metus 
buvo tyčia sovietų valdžios per
sekiojama ir naikinama,'

Dabar Jau už inžinierius
Tos pačios dirbtuvės, kurios 

dar prieš kelis mėnesius siun
tė rezoliucijas Ramzino “suo- 
kalbia byloje” ir reikalavo iš
šaudyti visus inžinierius net 
teismo nelaukus, dabar tiek pat 
entuziastiškai reikalauja savo 
rezoliucijose 'suteikti specialis
tams ypatingų privilegijų.

Kaip visi atsitikimai taip ir 
šis parodo, kaip lengvai yra iš
dresiruotos Sovietų “masės” 
siųsti rezoliucijas dėl bile pa
sakymo, išėjusio iš diktatorių 
lupų/ Stalinas nespėjo išsitarti 
apie profesionalų padėties įver
tinimą, kaip lyg iš pateptos ma
šinos tuojau rezoliucijos pra
dėjo lyti.

■■ ■■ |' /' jf

Pasibučiuoti' yra sveika

London, liepos 7, Dr. Josiah 
Oldfięld savo lekcijoj mote
rims pareiškė, kad nėvą moks
liška nuomuone, buk pasibu
čiavimas esąs nesveikas daly
kas, esapti nerimta. Jei, gir
di) Jonas bučiuodamas Julę 
perduoda jai milijonus germų, 
tai tiek pat jis gauna iš Julės, 
ir kaip praktika parodo, ka(Į' 
germų susimaišymas yra .nfįiį

77\ V •. 
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Sabath reikalauja 
įleisti Amerikos pi- 

a. .<■•> ..... w :• v*."hecių giminaičius
' • 1 J

Tėvai, vyrai ir vaikai neturi 
likti perskirti

WASHINGTON, liepos 7. — 
A. J. Sabath, Illinois pirmo dis- 
trikto atstovas kongrese Wa- 
shingtone, pasiuntė ' valstybės 
sekretoriui Henry L. Stimso- 
nui laišką dėl imigracijos ir 
vizų Amerikos piliečių gimi 
nėms. Laiške sakoma:

“šiais išbandymo laikais, kuo
met bedarbė yra tiek baisi, aš 
pritariu neišdavimui vizų ne tik 
kanadiečiams ir meksikonams, 
bet ir visokiems imigrantams 
iš Europos, kurie gali padau
ginti bedarbių skaičių ir kurie 
gali g^ęsti. esantiems šioje ša
lyje ir. turintiems darbo.

Nėra kam sudoroti maistą
v Bet tenai yra žymus skai

čius Amerikos'piliečių tėvų, pi
liečių moterų vyrų ir deklaran- 
tų vaikų, kuriems neduota vi
zų, kas mano supratimu yra 
negražu, ir neteisinga ir net 
kenkia musų šaliai, kadangi 
daugumoje atsitikimų tie ar 
tos, ką šioje šalyje gyvena, tu
ri savuosius šelpti pinigais ir 
tokiu budu yra išsiunčiamos j 
kitas'šalis stambios pinigų su
mos, kurios kitokiu atveju ga
lėtų liktis šioje šalyje.

Reikia pasakyti,, kad mes tu
rime perviršį maisto produktų 
ir neužimtų progų, ir tie žmo
nės, įleisti šion šalin, padėtų 
sudoroti ir sunaudoti. Todėl ma
no nuomone, kad dabar prak
tikuojamas griežtas patvarky
mas turi būti modifikuotas ir 
tos tylasės žmonas, kurie ne
gresia atimti darbo iš čionykš
čių, turi būti {leistos sulig Imi
gracijos Istątymo.

■ ” ■ ■■ ',T 1"   '■. t 
Prigėrė meškeriodamas 

------- -—
Gegužės mėn. 25 d. Paeže

rių ežere, Vilkaviškio, apskr., 
begaudydamas meškere žuvis 
prigėrė sergąs nuomario liga 
Urbantaitis Konstantinas, apie 
82 mettų amžiaus.

Devyniuose miestuose 
žydai pretenduoja j 

burmistrus

Naujas savivaldybių įstaty
mas pasirodė labai palankus 
mažumoms, ypačiai žydams. 
Antai, Vilkavišky, šakiuose, 
Jurbarke ir Utenoj žydai turi 
absoliučią daugumą, o Zarasuo
se, Suv. Kalvarijoje, Ukmergė
je, Virbaly, Kybartuose turi 
daugumą mažumos taip pat su 
žydais priešaky. •

Devyniuose provincijos mie
stuose žydai , nusistatė turėti 
savo tautybės burmistrus. 
/ I ------------------

Nubaudė “Lietuvos 
žinias”

Kauno karo komendantas 
nubaudė “Lietuvos žinių” at
sakomąjį redaktorių p. F. Bort- 
kevičienę 300 litų arba dviejo
mis savaitėmis kalėjimo. Kal
bamą pabaudą “L. ž.” gavo už 
šio mėnesio 11 d. 129 nr. įde 
tą pirmame puslapyje straips
nį, antrašte “Kurijoziški nenor
malumai”. Šio straipsnio (turi
nys visai neatitinka tikrenybę, 
o paminėtos jame žinios sklei
džiamos tikslu kiršinti visuo
menę ir žeminti valdžios auto
ritetą. Savo blofais “L. ž.”, 
kaip matome, tik pačios sau 
pakenkė.

Apleidęs ligoninę nusi
skandino

Galinis Pranas, 27 metų am
žiaus, i^ Panemunėlio vai. Gi- 
reišių km., kuris, kaip anks
čiau buvo rašyta, buvo leng
vai sužalojęs kūną savo žmo
nai Galinienei Marijonai ir kė
sinosi pats , nusižudyti,- buvo 
paguldytas į Rokiškio apskr. li
goninę. š.' m. gegužes mėn. 21 
d. jis grįžo iš ligoninės namo 
pasveikęs ir kažkur dingo. Ge
gužės mėn. 25 d. beieškant Ga
linio Ruopiškio ežere V/2 metro 
gilumoje buvo rastas jo lavo
nas. Iš, visų aplinkybių spėja
ma, kad Galinis pasiskandino.

Smakus lietus Tauragės 
apskrity

Gegužės 23 d. apie 15 vai. 
Tauragės aps. Šilalės v., užė
jus smarkiam lietui patvino 
upeliai. Pakilus vandeniui, Bal
sių km. tapo nuneštas malūno 
tiltas, esąs. ant vieškelio Šilalė 
— Kaltinėnai ir ant vieškelio 
Šilalė — Laukuva, prie pat Ši
lalės m., tapo sugriautas kitas 
tiltas ir išneštas pilimaš. Susi 
siekimas Šilalė — Laukuva ir 
Šilalė t— Kaltinėnai nutrauk
tas. Nuostolių padaryta 10,000 
litų. '

\ f f. . f ' X • ' V. .• : ' J

Dvi mirtys po traukiniu
Ties Rokiškiu suvažinėtas jau

nas ūkininkas; ties Raguvė
le po traukiniu pasimetė mo
teris z

Birž. 17 d. apie 15 vai. tarp- 
ą|oty (Rokiškis — Panėmunėlis 
137 kilometre traukinys 406 nr. 
ant parvažiavimo prie Pagrun- 
džių kaimo suvažinėjo Vilių 
kaimo,: Panemunėlio vai., ukin 
ninką Dom. Kubilių 35 metų 
amžiaus.

Birž. 18 d., 6 vai. po trau
kiniu 842 nr. tarpstoty Ragu
vėlė — Surdegis pasimetė mo
teris. Sattžudės pavardė neži
noma.

Kauno miesto ligonių 
kasos vaikų vasaros 

kolonijos

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
ligonių kasa savo narių silp
nesniesiems vaikams rengia va
saros kolonijas. Pirmai pakai
tai siunčiama į tas kolonijas 
96 vaikai: 16 jų jau išvežta 
j Birštoną, o 80 išvežama gar
laiviu j Gelgaudiškį sekmadie
nį gegužės 31 d. 11 vai. 80 
min. ši pakaita truks 4—6 sa- 
vaites ir paskui bus sudarytą 
antra pakaita irgi iš 80 vaikų.

Amer. Jungt. Valst. se
kretorius priėmė Lie

tuvos pilietybę
Dabartiniu laiku gavo Lietu

vos pilietybę šie svetimšaliai: 
1) Sinadskis Teodoras — že
mės ūkio ministerijos kultur- 
technikas su žmona Juze ir duk
terimis Galina ir Eugenija* 
darbininkas Pozniakas Jonas ir 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
Pasiuntinybės sekretorius Kub- 
lickis Vladimiras.

Pabaltės agronomų 
kongresas

Liepos mėn. 5—8 dd. Ry* 
goj įvyks Pabaltės agronomų 
kongresas Kongrese dalyvaus 
Lietuva, IŽatvija,' Estijrlr Suo
mija. Numatyta labai plati pro
grama su išvykimais j provln* 
ei ją. / •

Kiek Lietuvoj koopera- 
tyvinių įstaigų

š. m. pradžioje Lietuvoje bu 
vo viso 1432 kooperatyvinių j- 
staigų, iš kurių 460 kreditu 
draugijų, 417 pieninių, 820 var
totojų draugijų ir 158 žemės 
ūkio bendrovių. 

-
Gausiai šelpia sporto or

ganizacijas
Nuo metų pradžios ligi Šio

lei įvairioms sporto organiza
cijoms jau išdalino 700,000 lt.

Pradėjo statyti popie
riaus fabrikų

Petrašiūnuose, palei Kauną, 
švedų degtukų sindikatas pra
dėjo statyti modemišką popie
riaus fabriką.

Atvyksta Dailės Teatro 
trupė

šiomis dienomis garsiojo 
Maskvos Dailės Teatro Prahos 
trupė atvyksta į Kauną ir va 
saroš teatre statys keletą vei
kalų. Kaip žinome, to paties 
teatro Maskvos trupei Sovie
tai (nedavė vizos išvažiuoti.

LIETUVON
*

Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 vahndai, I ve nūdieniais nuo
9 iki F valandai.
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{korespondencijos
*

Springfield, III

įvyks čia J.Lietuva} ,n^,liepos 6 d
■

i rą savaitę keršdien ’paskenda

JIS 'VEIKIA <DVEJOPAI

jant šituo keliu, pavyko . pa
sprukti. Buvo pasprukęs ir

UžeinH <M»«bbaitb€skkit»niną8. ITibkj jis

Su bitinais 
as'Glausa, o

miršo, f Jis įsitaišei tidujam^bur T “
e -- šasi pergyveno,UkbbBitų nuosa-

Li ta . apie 700 apalpusių, kad f ta,wig08 s aurgui> kw i<ltaSln 
: Įsa šapa uždaryta iki < pirmadie?. ®

Visokios žinios.

Draskytėj ai angliakasių 
jos U. M. W. of America

Springfieldl rjoja žmones. Pas mus jau <antt- 
. . T. _ v_. o rą savaitę ’kttšdien ppaskeTjl
Ame K.• Požėlų bprmgfiold*, idel;. torMio .po

.. . . ’lrt. Ja gv’rnieš’iinšiiiieriiis/isiivo ?ištd<iiH veksblį,»jjei-iEįersas jam atnc

busi šimtaprocentinis Stalino,^r.i^bti^ie^rr.'dien”^^

SSZs negerasi'lr ganai' 10•
kai į iQ 8lJve^|ptts i ^dejo victoii,M8Umtelttyęb

inžinierius, riėva pkrodęs^ j uos 
«aVord>a^istamani,^ąžinb vos 
'gyvam>išhhaim€s #telersiii. Jam

esąsppamiršęs ir dhbar< eitjąp
'pasiimti. J

♦ * *

karščiai. Liepos 3^čiądiii( 
prddėjo atvėsti. -X?. 'Ainis.

........................ .manta'tai.i

». 4) t! /į
* >’♦ ų, !

hkai^tis in vanduo dabar'

rasis; Rainis ?grąWi<S shkyda- 
. < inas, kad dabar įie nereikalin--

mą jau ■ pardavęs, 'Kartu ’uų' 
teikė ir žadėtus' pink*

fte'drhlabkė vestuvių. i<Buvi 
lihkmnas, labai phtnhkimas"i 
jautėsi! lyg rojuj esąs J Tik vie

Trečiadieni, liepos 8,. 193X

uni- 
nie- 

kaip negali nurimti. Jie varo 
pragaištingą draskymo darbą 
pirmyn ir tiek. Susiranda sau 
pasekėjų, dthigiausia tose vie
tose, kur ateiviais tirštai apgy
venta. Tarpe -ateivių žmonių 
bolševikiška agitacija labai 
lengvai prigija. * Papasakojo 
bilc kas, kad ot šita senoji 
unija negera. Jos viršininkai 
yagys, pardavikai, buržujai ir 
Bitą uniją reikia sugriauti, o 
pabudavoti naują —unilitaris- 
tinę-bolševikišką. Prie naujos 
unijos dirbsime trumpas va-r 
landas ir bus didelė užmokes- 
įtis, ir tt.

Šito lengvatikiams neprotau- 
Sanliems žmonėms ir užtenka. 
Jie ir patiki, ktid taip bus. Jie 
•niekina patys savo organizaci
ją. Girdi, jau senoji unija ne
gyvuoja, nieko nereiškia. Esą, 
ką mes “dues” mokame, tai tik 
buržujai viršininkai tuomi pa
sinaudoja.

Kada šitaip patys mainieriai 
kalba ir niekina savo uniją, 
tai negali imt stebėtina, kad 
bosai irgi nedaug su unija 
skaitosi. Bosai darbus parda
vinėja už pinigus. Kuone visur, 
dedama mašinos ir tukstan-, 
čiais mainieriu išmetama iš 
darbo. Tiems dar, ką palieka, 
prie mašinų dirbti, yra nesvie
tiškai sunku. Jie negali ilgai, 
ištrivoti. Siaučiant šitokiai pa
dėčiai, kaip tik ir proga yra 
visokiems šarlatanams savas 
agitacijas skleisti. Nes jų ga
lutinas tikslas yra: juo blo
giau, tuo bus geriau.

Dabar 9-to sub-distrikto pre
zidentas, tūlas Rąy Edmun- 

. son, sumanė šaukti Illim4s 
valstijos 12-to distrikto kon
venciją. Ir ją šaukia 6-tą die
ną liepos*. Belville, III., nepai
sydamas nei unijos konstituci
jos patvarkymų, nei 12do 'dis
trikto viršininkų pasargų, jo- 
gei jų šaukiama konvencija 
yra nclegališka.

Viso Illinojaus angliakasių 
konvencijai laikas yra nuskir
tas šiemet spalių mėnesyje. 
Bet karštakošiai, pasivadinę 
“Rank and File” angliakasiais, 
daro pasityčiojimus iš 12-to 
distrikto Illinojaus angliaka
sių prezidento, John Walker, 
ir kitų. Ir jie šaukia savo mi
tingą 6-tos liepos ir tiek.

Kiek teko patirti, svarbiau
siu jų tikslu yra: prašalinti 
dabartinius 12-to distrikto vir
šininkus ir patiems jų kedės- 
na atsisėsti. Kas iš to išeis? 
Pagyvensime, pamatysime.

Kaip nebūtų, betgi t John 
Walkeriui, dabartiniam 12-tų 
distrikto Illinojaus angliaka
sių prezidentui, reikia pripar 
žinti kreditas, kad jis yra ne
mažai pasidarbavęs angliaka
sių naudai. Per jo pasidarba
vimą yra pravestas Illinojujc 
įstatymas angliakasių gyvastis 
r-psaugojantis šūvių padegėjų^ 
“shot firers law”. Paskui įve-. 
dimas Practicc-miners • Certi- 
ficate. Su šiuomi angliakasiai 
yra apsaugojami laike streikų 
nuo įvežimo skebų iš kitur.

Dabar John VValkeris jau

nemažai tyra parašęs 1'laikraš
čiuose straipsnių -už -įsteigimą 
apdratidos nuo 'nedarbo. Bet 
žmogus nors ir geriausias bu
tų, argi . visiems ‘įtiks. Ypač 
Maskvos ’ davatkoms — juk 
niekas negali įtikti. 'Jeigu ne

• Liepos 48-tą i dieną, vakare . 
8:15 m., 1 
čempiono vKarl Požėlos risty*- 
nes su italu, Nazarcno Poggij, 
Reservoir Parke, 
III.
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25 ounceslorlS^

’Betroit, Mirt. iftS
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karščiai paveikė j visus. Fonio <9t*uwnL

šapa turėjo sustoti vos iŠken- 
tėjusi dvi dienas.

Kai kurie departamentai, bū
tent faundrės, ir 1 
bo motorų blaksus, mėgino

dkta, 'pMjtį|14li,un^ talęį mai»k- p

k 0skį,Aktiip Pp|an<i įpabižiataji- E ___  .
Imas. Ir atėjo vvipnhs ^vakaras,! iš'tan iaburpas-in6|ftferiųĮ j jo 
i<ada‘iHs*xk|ldiki^^40’r<>*fį 'namus.J-Potldėšlitttjes trtjnučių 

doktanetitų* sandėlį, paėmė f '"'* * fe * 
linus M^teikė’ ^uos^gaivėjt

Mgyvam/tyšhbaim€s ^Ęlersiii. Jam
1 Ito dešimties mittdčių|i{^taM pareiŠkę,Afcad 1 braižiniuos nie

ko ypatingo neradę. Inžinie
rius -žadėjo pats" sunaikinti

šiąs pažiūrėti signalinę' knygą.
• Lyg t'pekHškų -šmėklų seka- 

imas' Elersas, vos/gyvasideldo- 
į* laivą' 4r' įtik vitetop1 'braižinius 
pridėjęs pajuto, kdd škdiš kru- 
•tinėjųplaka. į
l Pagaliau i htėjo i ldiena,Kkadį 

Vfeas dš ‘'baimės ^drebėdamas 
signhlini tikas a atnešė SPetevsor

Apieškojus skyrium stovėk 
jusį' mažą namuką Vilhelms- 
hafene policija nieko ten nėr’ Glausas, bet vėliau anglai jį 
užtiko, bet rado geriausiai 
įrengtą fotogrhfijos laborato- 
riją ir požeminį susisiekimą su 
kitais namais. Petersonui ir ki-, 
tiems.ųo sėbrams, i pasinaudo-

Išdavė. Visus nusikaltėlius tei- 
smas smarkiai -nubaudė.

♦ b

(/š Bėrndorfo knygos
“Špionažas").

dienraščiai daug sykių, prie
lankiai rašė ir jį prilygini 
prie geriausių* ristikų.

♦ * * į

Birželio 26 dieną mirė . Po 
vilas Bacevičius {Bedrigfe} 
amžiaus -49 metų (bet galėjų 
būt ir senesnis). Paliko žinot 
ną, 4 sūnūs, 2 -dukteris ir 2, 
aliukus. Vieniu duktė vedus.

Povilas užsiėmimu buvo ant- 
gliakasis. Buvo darbštus žmoį- 
gus, turėjo i _ _ _
stubą ir dar. pinigų ■ šiek tiek 
paliko. Buvo laisvų pažiūrų ir 
pažangus žmogus. Priklausė 
prie SLA 158 kuopos, “Eagle; 
ir prie angliakasių unijos Ų. 
M. W. of Am.

Velionis, nors ’ buvo laisva
manis, bet palaidotas tapo su 
ktilalikiškom bažnytinėm apei
gom.’Mat, kai žmogus numirš
ta, tą syk jau gyvųjų' būna va
lia. Kaip jie nori, ' taip ir*-pa
laidoja.

šimtj įmonių.
* ♦ ♦ ’* *

< O kai 'dtel raketierių • arba »plc- 
J Šikų, tai 'jų žygiai <imums ' jaiį 
'{'paprastas '^dalykas. Detroitu 

kaSdien' buvo 'daug visbkiųi plėf- 
išimų i 4r -kitokių h kriminalių i tnuj* 
dikhitimų. Kada pi 
kurį nušauna >a)rba sumuša 

s jam *> bėdos' -j
L pblicinihkąj pačiupinėja

'JonlikČ reikalingus {pinigui 
Elerso Školoins davė,pprašjMlaĮ 
tinas < 'lik pasirašyti į 'pkkVitavr 

’ ittą. MMersas girtas 'būdomai 
pumena pasirašęs •kažkokį < iR 
gąl'popierių. Paskiau' visal'pa

»>nui signalinę !‘knygą, * arba i i)a- 
< dią h svambiausią '-kariško; lalvy- 
'i no j pašiajrtį.1 Po Ukblidlikos < iihi- 
i nučių: ijiblmvol Klemui - grąžinta, 
> toi‘«iu ja'-kartu veksblis dr^kėjlc- 
itas diikbtantinių ''banknotų- 
Daug1 »nerimo * <ir1 'baimės vatg-

i>blittinihkan,,^'wiewQ užeina j
sumuša,' M H^toas aukštba|tglov 

nėra. -®eti«tei'«ltai! W*'1»»'rei*kę»;Btew«> 
«8iupin»ja,itai-<tobk| ^Vtakseiį. ptirMuti 

. _ ------------ ----- j^ii'tukkbtančiu marulti. h
užgyvenęs J

sau :> 'milto! frtehty. L.

‘^pfingfišklJIIl
- 'PožSlos ristynės šiandie.

Reservoir ; Parke šiandie- į(- 
vyksta Karolio Požėlos risty-' 
-nės su italu Nazarepo Poggi..

Nors bus ir keletas kitų po^ 
rų, tačiau rislynių mėgėjams

1 Liepos 1-tną’ mirė' Colorddo 
valstijoje Bcnis Bagdonas, am
žiaus 27 metų. Jis ten gydėsi 
nuo džiovos. ,-Bbt žiauri 'liga, 
kad ir geresniam klimate,* vis- 
tiek jaunuoliui gyvybę phkirto. 
Parvežtas šeštadienį pas moti
nų i Bagdonieiię. 
liepos 6-tą, laidotuvės.

irmadienį

Šiemet lietuvių pas mus 
bai daug išmiršta. 

♦ • ♦ ★

Praeitos porą savaičių buvo 
dideli suvirš 100-to laipsnių

lai

’ Kartais .mes'nžgir^rtie tūlą sakant: 
?<Ai apsieinu be telefono; man re
tai kada tenka M šaukti”.

Šitokia ^pažiūra į telefono' nau
dingumą » visiikai neatsižvelgia į 

■ vertę įeinančių pašaukimų. -Be
veik* kiekvienas telefono vartoto
jas gali prisiminti atsitikimus, 

" kada gautas pašaukimas buvo 1 ne- 
‘ paprastai svarbus — gal reiškė

daugiau kaip tuzinas, ar lemtas jo 
patiea padarytų pašotakūnų.

■Galėjimas ką nori pašaukti * yra 
•įtik pusė jūsų telefono pataraavi- 

vno. -.Kita pusė yra galėjimas jus 
. pačius pašaukti, trale kam, iš bilc 

kur, bile laiku. Jau tas vienas 
dalykas yra daug didesnės vertės, 
negu ta maža suma, kurią telefo
nas jums - kainuotų.

vybę ujo Iprosčibkiš-
koj sąmonėj I <bbepašiliko I bai- 

i « - - — J ./ta ai’. a >tM**»a4.« ’ • • T

4čb«vo nuBipratęs,>Jtdd 'nesu vo
kė MtM4 licMdtfį 'uiueikaltimą 
yra į'p d daręs Hirkbkia ddidelė

i W'okiečiųugenerhlįmani šthbe 
ididžiau&ias ^gjddis. ' Iš viono 

vbktečįų '? ž vhlg^bos agehlO
Loridone, ,gutita žinia,! kuri' Hie- 

djiog d»iuiibą visiems *shkČlė. 
Basirddo mn^lų t ruhkoae > atsi
dūrė vbkįečių ’ karo ’ laivyno 
įtapta maigniriinė knyga ir pa
čio greičiausio šarvuočio 
“Fon der Tau” braižiniai. Vi- 
,sa vbkiečių policija buvo su
kaltą. ' Vbkįečių generalinis 
šthbas’ishkė griežtai Rėkti sve
timus Šnipus, ' ypač i 4iilą ‘ Pe-

...... . ... . . Ja'dH
, jų bthkfetančių markių. Jūrei 

vis, išgirdęs veks^lp^
1 kvapo 'metekb. NpĮiafeįktamaš 

veksblis, kokias sųhkias ųpiie
' vbles ijis pasirašiusinmUužlad

>
-4Ampagalvojai> tamstaipasil 

rašydamas, iš kur tiek pinigu 
jmsi-jam išpirkti.

■ -—Ne, —'/tinsiipuidęs atsakė 
Jj'jureivis.'• - ■' ■ b

• -—Ar žinai ;^kud fhi agrėsiaį 
— ^tikhislpjimų. 

O už tokmstklavb.us dlgam lair

HiŠlbalmė;

bausmė už tai! jam .gresia.

paaiškino jam, kkąsbtkiVW,

i irpphklflusė:

Požėla statomas yra kaip ’dit' 
'džiausiąs > patraukimas. į j 

^Angliški ’Springfieldo laikr 
rašeiai, kalbėdami apie Požė
lą, deda antraštes per visą

★ ILLINOIS BELL TELEPIiONE COMPANY *

NEATBŪTINAI PAMATYK
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Gąšdihahias' J arbivis ‘ buvo ’ Vi
siškai parblokfetias. I Jis1 ir »ne»U^

puslapį. Jie stato patį Požėlą,
UninUrislikn. urėta I Lmidosd.rP1,^,ni1^- . . . .1! !n0li. I Po’ddėk Idlko 'pėdsakai

Neilstančiu jalu .paaižkiL buvo aį(tL >* ,
noj kad vhkšUlį mųpiirkęsį'iŠ^ 
vieho dvaro1 užvaizdus ir tilc 
dėl to,‘ kad <vyrestiyšjį policir 
ii i n kas GlaiiŠasiijaflį^į|erai rel- 
komendavęscfilersą.?' ' 

-r-Kas aš, — 
prisistatyti. Esu

kaip irisliką, greta l LbridosoĮ,1 
ristikų čempiono.

Nužiūrima,:*kjud šiųa1 ri'stynės 
sutrauks didžiulę žiūrėtojų 
minią. ’ Be i abejonės, iri'iietu- 
viai springfieldieČiai* atsilan
kys pažiūrėti Požėlos.* Ir • yra 
ko pažiūrėti, kai Požėla rita-

Ristynės prasidės 8:15 va 
vakare. —\X.

Iš ikonų su nematomu pušii
(Pabaiga).

Netrukus prasidėjo įvairios., 
kalbos. Jonike išsitarė,1 kad jo 
giminaitei norėtųsi greičiau' 
ištekėti ir nejučiomis 'nurodė, 
kad tai nėra jau tokia neįvyko 
doma svajonė. Gerokai įsigė
ręs, Jonike padavė savo prie- 
teliui tūkstantinę. Iš nustebi
mo vyresnysis signalininkas 
net akis išvertė. Jis žinojo,: 
kad Jonike buvo toks žmogus, 
kuris nuolatos .-pinigų ♦neturė- 
davo. Elersui kilo įtarimas, 
bet svaigalai tai nustelbė. Pra-. 
dedant tuo vakaru, Jertike^ 
nuolatos laikė jūreivį girtą. 
Kasdien laukdavo jo, .kol-bai-, 
gia tarnybą ir tuojau vesda
vosi girtuokliauti, i 
davo' taip, kad -išgertuvėse' ir 
Glausas dalyvaudavo. Iš 'pra
džių jūreivis- dar 'teiravosi,> iš 
kur bičiuliai tiek pinigų-turi, 
paskiau ranka į tai numojęs, 
nusipirko baldus, o sužadėti
nė nusisamdę butą. SąskaiUs 
ir kitokius mokėjimus i pavedė 
savo -sužadėtinei tvarkyti ir 
mokėti vis iš tos tūkstantinės. 
Tačiau atėjo laikas, kada Elerr, 
sas, suskaičiavęs išlaidas, iš 
baimės krūptelėjo. Pasirodo,.

ksmas ir laimingas grįžo tą 
naktį į laivą Elersas. ’Tą sar 
vaitę' kiekvieną dieną GlaUSa^- 
ir’Jeriikė rytais Užeidavo į adof 
kiau miesto esančius namus, 
pildydami savo pažddą, už 
kurį jiems atlygindavo ne vien 
pinigais, bet ir tylėjimu nekal
bėti apie jų prasikaltimą.

Glausas ne tik girtuokliavo, 
>bjet ir ^apdirbinėjo” vieną sa
vo pažįstamą,' tarnavusį unies- 
to varideh tiekio tarnyboj.s Vai
šindamas jį smuklėsenpapasa-j 
kojo,ikrtd jo pažįstamas .inži
nierius prašė • gauti pažiūrėti' 
vandentiekio vamzdžių tinklo 
planų. Tai esąs mažmožis,'in
žinierius, girdi

visai-pamiršau
i inžinierius

vyriausias anglų špionažo va
dovas Išimtinai laivyne šnipi-

• — — - . . .—k . —

n.iiuįni..

• J ' •• i

.

rWIEKS I,
' kad AftieHkčs lietuviai botų pamiršę saro Rimtąjį krafit* Lietuva.

’ Savo-1 meilę <savo Tėvynei Jie jau yra tyrerię > atvijų >
' dabar stengiasi palaikyti ®u ja ryšius.

'Artinantis ' Naujiems metams AAnrtšHkos / • lietuviai ‘ ’tdri •> progos 
padaryti malonumą savo, rtfniinčms Lietuvoje ir prisidSti prie Lie
tuvos kultūrinimo,' išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
“vo elmloes

‘ Šitame atsitikime Rali tik seniausia Lietuvoje lafkraitis
“Lietuvos Ūkininkas”

vienintelis demokratiškos' minties, 'tikros šviesos ir fndkskr fekelbšjas.
Savo turinio rimtumu, margumu dr įdomumu “Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkia visus kitus Idlkrašėius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina vusiems metams *Hk litai,‘TAIGI 

TIK 60 AMERIKONIŠKU CENTŲ.
: Tokia pinigų bumą paddrti niekada nesunku, reikia tik- pasi

rengimo. /’
Kadangi 150 centų i Liet

"keli pažįstami iiskarttr visi U:
Už 50 (Sentų Jus Tpadarys:

' įpratinsite skaityti gerą laikn
‘•upseiti »be ‘ laikraščio I

5 Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininku!” 
50 centų ir savor giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Uki- 

^nihkas” ‘tnokšs 'tinkama!1 ištisus metus tarnauti.
“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:

Lithuania, Kaunas <Gedimino gat. 88 Nr.
P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ukinfoką” -Amerikon

Naujieflosparsiduoda, ■ 
-JONO (KVEDARO

Wa1gryHoj , .1 
7 ~ W. Lombard St. ! 

Baltimore, Md.
r ’ Pbtersotias, 5 trumpam jiktikpi 
u ntmtojęšW$hųlmshirf«nę. ‘Mal- 

4yt,Hhfel«o i<nėbus,hMI0<it nors 
baldbs ; pažiūrėti. Aprėžiau 
•bent apytikriai^ žindti^i^lcimž 
juos 'galima'but >:gapr|i; ^Ebh, 
laikyti; daiktai sunkų>į$ral kai
na parduoti. Aš ir tamstos*algai 
draudinią /galėčiau' uždėti. įj 

Pro Šalį ėjo įklausąs. ’ Jiš 
buvo, pakviestą^ jr čia anžimpu 
it|ųs -jam nepasįgįilėjo kaltini- 
nįų, kam jguįidęs į tojęį nuo
stolingą dkly^ą, Glausas teiį- 
sinosi, • sakydamas manęs,' kad 
Jeiiikė iš savo; palikimo vekse
lį išpirksiąs. r ;

Po dlgų kdlbų inžinierius ta
rė:

—Šiai, ką aš .atsiminiau. El,- 
ersai, klausyk, ir (bežiūrėk 
kaip vilkas.

kllersas visas jėgas įtempę 
klausyti, tikėdamasis išsigelbė
jimą išgirsiąs.*; ,

4-Matai, gerasak turiu- bičiu
lį inžinierių, kuris gaila nėra 
kariškas irižinjįeriųs, bet baigią

' nori įteikti' Vokiečių Valdžiau 
■ Kitas inžinierius, daug 'pageri-: 
• nįmų išrddęs,! bbt -negali 
gihimiįf pd<ld^i< ^fcek1 jo’ t$orį 
■jėktas ■ Esamus 'šar
vuočiu^. Mbi įjUm* įįdrddyti pus- 
vhlandžitii, ‘ šukysim,' jūsų šar
vuočiotylarius* ir vibUą kariško; 
laivyno signalinę -knygą,1 jis 
aiškiai galėtų spręsti apįe savo 
sumanymų pasisekimą. t< 

SigttlOtokas Stingo, bbU
Glausui tas -sumanymas pati^j 
ko, * Pętersonąs mpHddrč, 
iškviešiąs ;^ažįštįU»ą J į 
yillmthisfc^eųąr >4r IMsy atveį-j 
.ši^s. 'li^tanėiiįį.; mtr

I

Pasittfiky-* T i u 7— i^ad?s kaž\J planui m au jo šarvuočio1 4r j uos 
_ kokj patobulinimą, kuris labai,, t .. J . Z. "

papiginąs vandentiekio darbą 
ir norįs išradimą i parduoti 

’Wilhelmshafeno miestui. •■■^lar. 
nai jam( reikia1 tik!’pasižiurėtįi 
ir' labai 'trumpam laikui, kad 
giiidamas savo išradimą1 lmiesh 

Įto valdyboj turėtų -daugiau 
^nrgiimontų.”
'Ilgai spyrėsi vandetibkip 

tarnautojas, įrodinėdamas, 
pkad 4ie planai, esąs slapčia u- 

sias ‘dalykas, ir kaip ikariško 
. . v . v. ., . r miesto'uostui'turį <’begaHnės

IM. J«m našlavo per W •••*-. :į .juos įgalime. \
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ls
’feL

VMtataOMfata
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ifa citata

kiu nors mažu iš pažiūros

;TAI yra piuku jeigu gali taip

• o
> kalikas gali neletetb jums *iti 
.pirmin.

dantis yra tie 
romsąf'ti

mkdipo I užmetimą taip a
<tno tarpu gabMif'tok

• metimas yra daromas tyri jums.

Pavydui, j Ji 
dantis yra nešami

i šmogališ 
i tai

1 W

giausias kąiiias. At- 
.y.

•' \ n •

■ <7. ■' ■

- vištai*,.
\ Dideli tūba Lįsterine dantų 

" tepalo kainuoją tik<25 centai; 
.>gąu*ite‘ oėt savo aptiebdriu. I^bertK ^iarma*«l Co, Saiut

. .taMtata.„(tat .........

■fa liib».Xi,i , i, „Į i',

taitVĮy iiminiįMMįpiįiiBiniiiiIlt|jraita.ra«tara^ .mm |WMIU»JI|I

vDidšiattsia (Lietuvių
' PA“"

beprotes

poumos used
daliau didžiausio šarvuočio

—Gaila. —t 'pratarė' Glausas.
—O mano pažįstamas vien tik- 

luj

AA. Patcjunaš? Siv Kukaitis. Mgr
41f0 Avė. Lafayrne 740

—.___

štančius markių. Niekaip jis 
•negalėjo suprasti, kaip-jo su
žadėtinė, tokia; i išiiiintipgi 
taupi ^meįrgaitė^ tiek $dą 
lų pridarė. Apfe (
sipažino • ir į savo bičiifliaifts.
Jonike, latjausdamas p j.o sibi- 
kurnuš,:‘pažadėjo skolas apųio- 
kėti, tik Ino tarpu jis pinigų 
neturįs, bet apmokėsiąs’ jo ta
riamo palikimo užvaizdą. Lin-

tukstančiuhmarkių.'j ,

• Nuolatinis^’įr.girtupjęiįayųp .̂ 
^raitąi išaugusios skolos ir 
Jiojąnti didelėj pinigų \kruv|J 
(padare-savo darbą. Mažam,„ 
vandentiekio valdininkui to
kia pinigų suma didėlis daly-

W, .j|r0tes- 
to, Ramutyti ^tviamo •^tistoiį 
jūreivio , bute, CmuoUuhis < ,gir-'' 
tublcildviiiiaš' ŠUT Glaiisu •irjjia-

________

nitnre-Mannf actarinjj



Trečiadienis, -liepos 8, 1931

Mano Spaktyva Sekretorius.

Rašo Nemunas

West Pullman

JOHN

Lietuvos Laisvės BonusDanį

Perkam ir Mokam Cash

Midget Badio

Chicago, III

(Galas)

Pakfitte

spnų 
ir ki-

FOOTLIGHTs 
AND FOOLS'

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$80.00
40.00

grupe 
Willow 
pirmas 
tarpe.

1514-16 Rooievelt Rd. 
arti St. Louu Ava. 
CHICAGO, ILL.

laikų darbuotojai did 
buvo didesni idealis

HtR LfTesT 
TĄLKIE

seną 
Rei- 

biškį 
pas Radio su Vik 

trola .............

BORN IN 
PORT HURON

OHIO '

1903

Pasinaudokite Budriko nu 
pigintomis kainomis.

THESKYP)WF

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Dutance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yarda 3408

Pilietis
“next
Reiškia, mu

vienijimo. Aš atvejų atvejais 
rašiau Naujienose ir perspėjau 
tokius narius, kad nesiduotų 
(komunistams save suklaidinti, 
klaidą padarė tdkie nariai, ku
rie patikėjo komunistais.' šian-' 
die tokiems nuskriaustiems tem 
ka gailėtis.

14 W. Washington St. Deat. 0087 
Btowning Bldg.—Suite 612

OH> KAY 
vok 

W HflDONAU

yra prezidentas Phillips Uni- 
Dr. McCasb, ex-ptezidentas 

•. -'Gross- 
ekonornijos profesorius Loyola 

S periate

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Foraylių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

TeL Bonlevard 9336

STUOIEO 
PlA.NO FOR ’ 
SEVEN YtARS 
feEFOREACTNG 
IN K SINGCt 

picTune

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Darbininkų bankui 
sekasi

HER, FIRST __ 
ALL-TĄLKING PIŪVRE
* SMILING IRISH

ms'

priešo kelionės ir net akinenys 
ir smirdantys kiaušiniai.

Kiek tėko iš netyčių nugirsti, 
jau pradžioje jo darbuotės te
kę jam turėti mažų nemalonu
mų SU Dt. j. Šliupu ir prie 
“Spindulio” su F. J. Bagočium, 
na ir, fegiš, 1909 m. Chicagoj e, 
loŠitne teatro LSS, su Dundu
liais ir kai kuriais kitais. Tai 
rodo, kad Karalius yra gana 
jautrus žmogus. Pats stengėsi 
būti teisingas ir nuoširdus bile 
kuriame darbe, bet jei kuris 
jam nors, ir truputį bandė ki
šti koją, tą gana ilgai prisime-

Kas girdėti Notth 
Sidėj

RECEiveo 
ATTtNTioN

VIRINIMO, 
TRINIMb, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS 
PIRTYS IR VANOS 

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

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P.

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Amalgamated Trust and Savings 
Bank paskelbė nepaprastus $1.50 divi
dendus išmokamus po liepos 1 d., vi
siems užrekorduotiems iki birželio 25 d. 
Sėrininkams. Uždarbis per pirmus 6 mė
nesius 1931 m. buvo $6.95 ant šėro, 
kuomet tuo pačiu laiku pernai, 1930 
m., uždirbta ‘ant Sero $5.91, Dividen
dų mokama kas pusmetis po $3.

Darbininkų bankas baigdamas biznį 
birželio 30 d., 1931 m., turėjo 70% 
visų depozitų greitai į pinigus paver
čiamu turtu, šis turtas susideda tiktai 
iš galimų greitai parduoti bonų, gry
nais pinigais ar pinigais priklausančiais 
iš kitų bankų ir paskolomis ant lengvai 
parduodamų bonų ir šėrų.

Banko kelionių departamentas prane
ša didelį biznio padidėjimą palyginus su 
pereitais metais. Kelios grupės jau iš
plaukė j Rusiją ir Austriją. Tarp iš-

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
Tel Yard, 506»

HER ORIGINAL MJAtt

KMhleen MORRison
- AND /S NOVM

MARRI60 *ro HER.
PRODUCER.

JJOHN McCoRMlCK

plaukusių 
vetoiteto „___  „
Transylvanijos Universiteto Dr. 
field ir i ‘ 
Universitete P. T. Svvanish. 
grupė biznio ekspertų ir kompanijų vir
šininkų išplauks rugp. 1 d. laivu Le- 
viathan studijuoti padėti Rusijoj ir ki
tose Europos šalyse. šią grupę lydės 
Šio banko vice-prezidentas S. Jesmer.

' BILE

dresė iį Oi
VYRŲ SIUTAI <

IŠVALOMI O O
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas >
Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite ši apg. su savim. Rusiškos ir Turkiškos Vanos 

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip, ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

S. L . A. 55 kuopos pusme
tinis susirinkimas įvyks atei
nanti sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, Wesit Pullman Park svetai
nėje. šis susirinkimas svarbus. 
Jame bus raportų,* pranešimų 
ir bus svarstomi nauji reika
lai. Visi nariai, narės ir visi 
tie, kurie norite prisirašyti, at
silankykite. •

Yra čia keletas buvusių kuo
pos narių, kurie tapo sūkiais 
dinti komunistų ir iŠsibraukė iš 
kuopos. Aną dieną jie kalbasi 
tarp savęs: kažin ar kuopa 
mus atgal priimtų. i

Šį dalyką aš negaliu nusprę
sti, bet galiu patarti, kad to
kie buvusieji, nariai atsilanky
tų j ateinantį kuopos susirin
kimą, kuris įvyks sekmadienį. 
Susirinkimas nuspręs priimti, 
ar ne. Nesmagu, net įr gaila, 
kad per neąpsižiurejimą dori 
buvę kuoppą narįai davėsi ko
munistams /suklaidinti,1 ’tii-* ,t ’ .j 
skriausiti ir išbraukti iš Siisi-

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor« 
te—teisingu ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Bonlevard 9129

........... . 1 .

3417-21 S. Halsted St. 
Tel. BouleVard 4705

Klausykitės Lietuvių Radio 
’ Programų

Sekmadieniais iš WCFL ir 
Kętvėrgais vakare iš WHFC

formoj, 
Tai yra 
lietuvių

Važiuojant gatvekariais, rei
kia paimti Archer nve. Cicero 
karus ir važiuoti iki Willow 
Springs dypuko (stoties). To
liau Archer karai jau neina. 
Čia reikia paimti Willow 
Springs karus jr važiuoti iki 
Willow Springs miestelio, ku
ris yra visai netoli už černaus- 
ko (dabartinio Birutės) daržo.

Privažiavus Willow Springs, 
reikia išlipti iš karo ir eiti po 
dešinei tol, kol prieisite Des- 
plaines upes tiltus. Kai perei
site tiltus, tai sukitėš keleliu, 
kuris eina į kairę. Tas kelelis 
nuveda tiesiai į Dambrausko 
farmą.

Čia tai ir bus tas išvažiavi
mas, su labai gražiu progra
mų. Išvažiavimas tęsis per vi
są naktį. Muzika, šokiai, teat
ras “Kerštinga meile,” paieš
kojimo biuras, virves trauki
mas, pajų valgymas, lenktynės 
maiše, iš beibių bonkučių pie
no gėrimas. Visoms šioms 
lenktynėms yra gražios dova
nos. Bus čigonų laimės skaity
tojai. Taigi rodosi, kad dar 
pirmas toks parengimas lietu
vių tarpe, sodne, tyram ore, 
tarp žydinčių gėlių, 
brausko farmoj.

Bus šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių, dešrų 
tokių užkandžių, bus gėrimų— 
papso ir limonado.

Meldžiame būti visus musų 
draugus, rėmėjus ir pažįsta
mus.

M. J. KIRAS
REAL ESTATB > 

Parduodam, mainom ir renduojaaa 
namus

8335 S. Halsted St 
' T«l. Yard.

■r; Padaro
F Skalbimą

Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas .

C0LLEBN 
tAOORe.

n r i r ir ri ili«*i iaiiftwsw—Į

Kviečia artistai ir
Dundulienė

? ■ <4 H 04 '• * -* i '

Bridgeportas

Praeito penktadienio vakarą, 
prieš didžiąją šventę Fourth 
of July, užėjau pas savo 
draugą, barberį Raulą. 
kalas buvo paprastas: 
apsiskusti. Be manęs, 
Raulą dar buvo būrys kitų ge
rų šv. Jurgio bažnyčios para- 
pijonų. Kadangi Raulo brit- 
va dirbo gana “sldw”, tai mes, 
laukdami kiekvienas savo 
“next”, visokias kalbas bran
kom. Vėliau atėjęs pilietis 
Bimba,, musų visų kalbą per
kirtęs, prabilo: “Vyrai, šian
die man teko nugirsti iš ponios 
N. labai mums visiems links
mą naujieną“. t

“Nugi, sakyk greičiau, ponas 
Bimba, kokia ta naujiena“, pa
sigirdo keletas balsų.

Raulas irgi sustojo skutęš 
barzdą. Skutamasis taipgi su
sidomėjo, pradėjo savo ilgą 
nosį į visas šalis kraipyt. Mes 
visgi, tarsi žado netekę rengė
mės išgirsti ką tai naujo. Ne
sulaukdama skubaus atsaky
mo, mano'mintis pradėjo gal
voje pintis, daryt spėliojimus, 
kokia čia negirdėta1 naujiena. 
Pamaniau, kad gal popiežius 
Mussolinį iš diktatūros išstu-

MILDA AUTO'SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliaa 
80« W. 31 Si. Vlctory 1«9«

Naujas Gyvumas Del 
Silpnų Nervų ,

Jeimi ju»ų nervai ir raumenya yra silpni 
ar jusi) iryvastiriEieji organai stokuoja upė* 
ku ar JAgu, imkite Nuga-Tonn ir bukite 
Rtlprųa, sveiki ir gyvus. Nnga-Tone padarfi 
RtcbulduR dėl milionų žmonių visose panau- 
lio dnl.VRo. Jis pabalina iŠ kūno ligi) po
rus, kurie gimdo ligas ir organų susilpne- 
Jinių. Jus galite gauti Nuga-Tone aptiekoįe. 
Jeigu aptiekininkas neturi jo, paprašykite 
ji užsakyti dėl jus 16 savo urmininko.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatfrma, Ranku* Kojų/ 
Nugaroa skaudejlma, Salti* Ranku, 
Kojų* tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, Ir teip visokiu* skaudejimua 
(tik ne ronaa ). ,
TukstanCial Įmonių yra I 
milijonai dar nežino apie 
Deksnio Galinga Moetie _______
verta aukso, kiek ji pati sveria au> 
Bu naudos gydymo.
Kaina 7B.ęoj>taL 11.80 Ir 13.00, 
Ir 10 centu estra už perriuntima.

Klauskite pas apHekorius teip '■ , 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

- (HNTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 3S2

. Hartford, Conn. .

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III. !

Tel. Pullman 6201
‘ ■ am '»I I i'-.. • * * * *- ' » J 

3 šmotų Parlor <C JĮ 
Setas ......
Electric Befrige- 
ratorius ............. .
Rankinė Vik- ’ g 
trola...............

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO'
SPECIALUS kalrtis'' — 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru- 
pfis. 1840 N. Woll8 St., 
Tel. Lincoln 4770.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Dar tenka , priminti, kad V. 
Karalius, regis, buvo pirmuti
nis darbuotojas teatro srityje. 
Visi stambesnieji veikalai 
prieš 30 metų — Mindaugis, 
Keistutis ir kai kurie kiti — 
buvo sulošti jo režisūroje. 
SLA Seimų rengimų komisijos 
kviesdavo Karaliaus vadovau
jamą trupę sulošti stambesnį 
bent kurį veikalą laike seimo. 
Kai kuriuose jo loštuose veika
luose yra dalyvavusi žinoma 
Chicagos lietuviams artistė, 
Marė Dundulienė. Karalius sa
ko, kad jai pradėjus lošti, jis 
tuoj pastebėjęs Dundulienės 
talentą. Pas ją buvusi tik vie
na yda, būtent, ji visuomet no
rėjusi gauti rolę, kuri jai pati
kusi, nepaisydama, ar ji tai 
rolei yra tinkama, ar ne. Nors 
ir geriausias lošėjas, jis nega
lįs būti visose rolėse tinkamas.

Dar iš jo senovės draugų pa
tirta apie paties Karaliaus 
ydas. Jis buvęs tuo ypatingas, 
jogei niekuomet nemėgdavęs, 
kada kas jo vardą minėjo, 
kaip artisto, režiserio, ar kal
bėtojo. Jis savo vardą d raug
davęs skelbti.

Gal tas ir gerai. Musų lai
kais ir maži darbuotojai, bet 
garbės trokštą, net kai kada 
per draugų galvas siekia nc- 
užpelnytos garbes. Dar' kiti 

darbu garbes vainiką

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONŪS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

už $100.00
už 50.00

* ■, ' ' * % J i . , », -v .n

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE
LAIŠKU

(Tęsinys)
Praeitą savaitę teko aplan

kyti tą seną darbuotoją, kuris 
šiuo laiki^, mažai kam paste- 
biamas, gyvena Ciceroj. Atro
do dar gįna stiprus, nors jau 
turi arti 70 metų amžiaus. 
Gyvena gan gražiai, su drau
gais linksmo budo, mylįs pa
ūžti. Anot jo, tas buk ilginąs 
sveikatą.

Knygų pilnos lentynos, dau
giausia anglų kalba. Iš lietu
viškų laikraščių skaito tik 
“Naujienas“ ir “Tėvynę“. Mat, 
“Tėvynė“ ateina kaip SLA na
riui. Sakosi, norįs pradėti ką 
nors rašyti, ką nors veikti lie
tuviškame gyvenime, bet gyve
nimo sąlygos trukdančios.

Apie praeities laikus nedaug 
ką nori kalbėti. Sako, kolei lie
tuviškame gyvenime aktyviai 
dalyvavęs, jam buvę vien ne
pasisekimai, nemalonumai su 
draugais. Dabar, girdi, kaip at
siskyręs nuo lietuviškos poli
tikos gyvena, tai rodosi, kad 
jaučiasi kiek ramesnis. Audrų 
savo gyvenime pergyvenęs pu
sėtinai daug. Seniau kultūri
nis darbas dirbti buvęs kur 
kas sunkiau, negu šiandien. 
Bet tais laikais, jeigu pasa
kini gerą prakalbą, sulošiai ge
rai teatrą, tai jauteis dydvy- 
riu.

Teisybė, prisieidavo gauti 
smirdančių kiaušinių, girdėti 
ir akmenų zvembimą pro gal
vas. O kai kada ir pataikyda
vę, jei ne į galvą, tai kur nors 
kitur. Bet tas viskas buvęs nie
kis palyginus su tuo, kad su 
draugais, su kuriais veiki 
bendrai, turi turėti nemalonu
mų. šie nemalonumai daug 
skaudžiau pergyventi, negu

Girdėtis negirdėti dalykai.
Šeštadienio vakare, liepos 

11 d., bus didelis sujudimas, 
subruzdimas. Tai bus Moon- 
light Piknikas, naktinis išva
žiavimas.

Ir rengia jį M. Dundulienės 
Dambrausko 
Springs, III. 

toks piknikas

Daktaras
* Kapitonu 

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

NEŽIŪRINT KAD? UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su kampas Keeler Ave^ TeL Crawford 5573

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS, STIPRUS. SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $2025 f. o.

b. ATVAŽIUOK PAS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TĄI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Prtc,

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

mė, arba pralotas Olšauskas 
paaukštinimu gavo. Ka, ga
baus misliju: gal visoje Ame
rikoje geri laikai prasidėjo. 
Dar tur būt bučiau ir kitą pa- 
mišlijęs, bet pilietis ir parapi- 
jonas Bimba Štai ką pareiškė: 
“Musų pralotas krušas greitu 
laiku taps vyškupu“.

Aš supykęs pastebėjau, kad 
tokius pliauškalus girdžiu jau 
daugiau kaip porą metų. Kru
ša kaip buvo pralotu, taip ir 
tebėra. Kitas šalia manęs sė
dįs pilietis irgi pastebėjo: “Kas 
mums gero bus iš to vyskupo 
— tik daugiau aukų reikės 
duoti. Dykai Krtišo nieks vy
skupu nedarys, ba čia biznio 
šalis. Na, o kas už tą darbą 
užmokės? Mes, parapijonai“.

Didžiuma mano kolegai pri
taria. Beiškia, musų bendra 
nuomone buyo, kad šiais blo
gais Jaikais lietuviams vysku
po nereikia. Pilietis Bimba, 
nelaukęs nei savo “ncxt”, dure 
pro duris lauk 
sų protinga, kalba jam atrodė 
niekam vertą. Rep. X11L

* m

nesavu 
pinasi.

Senų 
ži urnoj 
tai: garbe ir pinigais savo dar
buotes nesaikavo. Jauniems 
darbuotojams butų verta imti 
kilnius pavyzdžius iš musų 
pirmtakunų, kurie pirmuosius 
lietuvių gyvenimui dirvonus 
are, savo sveikatą ir turtą au-r 
kavo. Juk ne tas yra dydis, 
kuris neužtarnautos garbės 
plunksnomis puošiasi iš oro, 
bet tas, kuris savo kilnią sielą 
puošia, dirbdamas naudingą 
darbą savo tautai ir podraug 
visai žmonijai.

Vincas Karalius nuo 1886 iki 
1901 metų dirbo sunkų kultū
rinį darbą Amerikos lietu
viams. Jis šiandie veik visų 
užmirštas, ųiažai kas apie jį 
prisimena, jo darbas pasilieka 
kaip ir nežinomo kareivio ka- 
pąs. . „ . s

Jeigu bešalis žmogus rinks 
medžiagą iš senesnių laikų 
darbuotės, tai pirmose Ameri
kos lietuvių darbuotojų eilėse, 
greta šliupo ir Dembskio, tu
rėtų būti Vinco . Karaliaus 
vardas. Teisybė, anais senais 
laikais buvo keliolika kitų žy
mių darbuotojų: Pasiackas, 
Valentinavičius, Orlakis, Nau
jokas, Laukis ir keletas kitų. 
Bet apie juos mažai žinau. Pa
lieku kitiems apie juos para-
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čiaMi' paskelbtos. Jeigu jos pasitvirtins, * tai Indijos 
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Po atkaklių derybų, kurios tęsėsi dvejetą savaičių’. 
Franci jos valdžia, galų g^le,' taip'pk t‘priėmė Hoovferio 
karo skolų moratoriumo pasiūlymą. įPriėmė, kolkas, 

■ dar tik “principe”. 1 Galutinas busitarimas dėl jnorato- 
riumo plano turės būt padary tas valdžių * atstovų kon
ferencijoje. ' i*

Francija jau išsiderėjo, kad Vokietija per morato
riumo laiką niokėtų “besąlyginę” reparacijų dėilį į 
Tarptautinį Bžinką, bet'tie pinigai bus K Vokieti jai! tuo-^ 
jaus sugrąžinti ; atgal-paskolos formoje. Sūprantaima^ 
kad už paskolą Vokietija turės mokėti nuošimčius. j

Kita frančūzų rezervacija buvo ta, kad Vokietiją: 
viešai pasižadėtų, jogei tą biudžeto šūtūūpymą, kurį ji 
turės dėl ’ reparacijų suspendavimo v vieniems metams, 
ji nesūvartos karo reikalams, ši fraucuzų Sąlyga Var
giai turi kokią praktišką reikšmę, nes ir be' pasižadėji
mų aišku, kad Vokietija, kuri vos atsigina nuo finan- ‘ 
Sitiio bankroto, negalės ‘ginklams ’ leišti 'ddbar daugiau 
pinigų, negu pirma. Bet Francija tą sąlygą pastatė 
vokiečiams dėlto, kad ji'vokiečiais nepasitiki ir jų‘bijo.

’ Francijoje šiandie Viešpatauja nacionalistai (tauti
ninkai), o nacionalistų jau toks yra proto stovis, ;kad 
jie į kitas tautas žiuri,‘ kaip į priešus,’iš 1 kurių reikia 
lankti' Visko blogiausio. !.

Tečiaus, kad ir su rezervacijomis, dalinai iškrei
piančiomis Amerikos prezidento:pasiūlymo prasmę,’vis 
tik Hooverio planas tapo priimtas ir Europa gali iėhgr 
viau atsikvėpti. Bent laikinai. Metai yra trumpas‘lai
kas valstybių gyvenime. Ateinančio birželio mėnesio 
pabaigoje, kai Vokietijai reikės vėl pradėti mokėti' re
paracijas ir kartu dalį tos skolos, kuri dabar yra'su
spenduota, tai gali prasidėti’Vokietijoje toki pat finam f 
siniai keblumai, kaip tie, nuo kurių ją šiandie išgelbėk 
jo mOratoriuftias. ! Bet per metus laiko vhldžibs gal Su-1 
siplras iš* naujo’peržiūrėti visą’karo skolų ir reparabi- 
jų klausimą ir Vokietijai našta bus palengvinta.

• i.nr-s----- r.i-.-tir -r

TUŠČIAS MALŪNAS

•Atsakomas “Lietuvos žibių” 
redaktbrius, pda Felicija Borc- 
keVIČihhė, • Kautto miešto 'ir ap
skrities karo komendanto tapo 

"nubausta 30o ‘litų arba dvieni 
savaitėm arešto už Įdėtų liauL 
dhiifikų ‘ dienraštyje straipsnį 
hKurijoziški nenormalumai’^ 
KOmėndtthtas hido ttiriie striiip1 
šnyje ‘'netikrų ; žinių skleidimų 
ir valdžios diitOrifeto Žemini1- 
riių”, kadahgi tenai btivo #w- 
šakyta, joge i prieš keletą riie*- 
tų Lietuvos valdžia buvo 'pa
skelbusi saVo piliečių registra
cijų Amerikoje' ir tie, kurie're- 
gistraVOši,1 tūrėjo mokėti kas
met' po 10 dblerių, ’o tie, kurie 
tegistmeijai pasipriešino^ hio- 
kešriių išvengė. 'Kaiiho diėnraš- 
tis Užmiršo pranešti, kad ta' re
gistracija seniai . buvo pahaif 
kinta.

Nesuprantama, kodėl koįrienp 
dantas už' tokį:Menkniekį taip 
supyko,‘kad net bausmę uždė
jo laikraščio rėdhktririui. Juk 
jeigu' laikraštis paduoda klai
dingą'žinią,'tai valdžia gali jų 
atitaisyti. Jeigu Amerikoje Val
džia baustų laikraščius už Klai
dingas žinias, tai pabaudos vi
sų spaudų nubankrutytų.

Bet Lietuvoje, mat, veikia 
kato stovis. ■ Karo su jokia ša
lim nėra, tai valdžia kariauja 
su savo šalies piliečiais ir jų 
laikraščiais. '

tai

' UNlJA bolševikus
IGNORUOJA

or-Airtalgamditų rubsiuvių 
ganas “Darbas” sako, kad ko
munistų “Darbo Unijų Vieny
bės ''(rtf-dymo) ’’Ly#a” ’'neturi

savo “jačelkų” nė viename rub- 
siuvių linijos Skyriuje, išimant 
Tiėtuvlų 54 'lokalų Brobklyne.

“Vilija toleruoja 54 lokalę 
Lygą”, tęsia “Darbas”, “£ik 
todėl, kad ji unijai, visai ne
pavojinga ir neturi jokios 
reikšmės.

“Kol šiandieninė Lyga ten
kinasi vien1 tik pravėdintu ir 
palaikymu unijos ofisuose 
savo kolegų, kurie savo dar
bais iki šiol rodė esu vėrti 
pasitikėjimo ir nito eilinių 

■ narių nesigirdi nusiskundi
mų — tol taip gali būti, kaip 
yra. Bet kaip grėit Lyga, 
krba bet kokia' kita, k vaizba, 
pradės vykint f Savo ardymo 

1 prOgrrtmų ir. rtteš iiepakOnčia- 
'mų orgrtiiižrtcijaf blėdį
bus atskaityta, tokie ’ekzorr 
tai’ Lygai, kokius Bimba 
atskaitė savo ‘sklokininkams’ 

!‘L.’ ‘ ilum. 136, ■ kurie skam
ba: .

“ ‘Tie žmonės turėtų su
prasti, kad... brganižacijų 
viduje niekados nebus leista 
gyvuoti kitai organižUcijai, 
įkurtai su tikslu dembralb 
zubti jų veikimų, griauti jų 
iš vidaus. Trockis savo laikii 
irgi reikalavo teisės palai
kyti savo grupes Sovietų 
Sujungus Komunistų Parti
joj, darbo unijose, koopera
tyvuose ir t. t. Jis norėjo 
progos iš vidaus griauti dar-'

* bihinkų judėjimų. Bet bolše
vikai jam ' tos teises n4da7

• ve.’ ’ !' ’
“Todėl galite būt tikri, 

kad ir Hillmanas ar kas ki
tas neduos 'bimbukams tokių 
‘teisių’, nors jų butų rėika-! 
laujama ir po kbkios ten Ly
gos priedanga.”
Bet jeigu’ komunistai kontro

liuotų Amalgambitų unijų, tai 
visoms 'opozicinėms grupėms 
butų hulšhktas sprandas kaip 
bematant.

Ždgari^čių'Afįuoila.

PAKILIMAS

■ ’ffiffis, tafitas tfflitfešlmt ;«cšių 
karirbarių *jr pliiMas —“fepie 

įVaMms prfftėlio 
kamaraičių ir celių. Užtat!‘Pui
riai ftėhbri fchVo hamą vertinti 
namii, o vadina bildingti, ir 
kas’ kaltinti juos gali už’ tai?

Jis-taip pat apžiūri tvorų su- 
kiririmūs’lr gatvėj ties namu 
trijų pušių kamienus, pakarto
tinai,'kalkes apdritbsto ir nu
džiūvusias šakas apipiausto, 
apie jas geležinę tvorą žaliai 

įtaikinti, aH)a ir kita kokia ne-įapteplioja ir iš tarp į jos iš
graibstė senus popierius ir nu
džiovusius pušių lapus.

(Bus daugiau)
—t— •-r-;,, „*af-____

gyvenimą# butų; o ‘daMF kftš 
žino, kiek daug ’ tūftingi’ tilto 
fešdine? J1 ptftę' tiisk

. BaW^įdžiaVim&s pHėš paŽĮ#-
tatiitis DirtVihi pagiČdrinu.

—Paširodyti ’btitų gerbi, bfet,t 
, i tii’at, ‘ Bėšyte,‘ kad’ bftUgu, mat;

dribar tiek daiig1 pihigų, imk ir 
‘ sltdfck'lu ŽiiioįĮūs į iri&žą skly
pelį žemės ir į‘kalias plytas.
Ihik 'gali su namu dar kas at
sitikti — ar štidbgt, gink l)ic- 
vc, a%a žemės drebėjimas su-

Vi ■'i irr.mri. i s t ~

Pasižymėjęs savo reakcingumu Amerikos DfiVbo 
Federacijos' Vicc-prezidbhtas, MathdW AVoll, "pMvridė 
savo numylėtoje “Civic Fbderation” rezoliuciją, khd 
reikia organizuotu budu visame pasaulyje kovoti prieš' 
komuhistus, ir i paskyrė ' 100 žmonių į kbm'itfetą, kttHš, 
bus 'dalis tarptautinio komiteto kovai su * komunistais^ 

'iNiėko pozityvaus 'iš šito sumanymo neišeis jau-. 
Vfen ‘dblto,! kad’ p. 'WoH bando sujungti savo “krubija- 
tbje”1 prieš koinunistus labai įvairius elementus: ir tiii-’ 
lionieriUs kapitalistus, ir darbininkų organizacijas,' ir 
stambiųjų biznio korporacijų advokatus, ir kapitalisti
nių partijų politikierius. Ką* jie turi tarp savęs bendro?

Komunistai Amėrtkbje “kapitalistams Visai nėrą 
pavojingi. Jie' greičiaus kapitalistams patarnauja, 
dydkmi darbininkų “Vienybę‘Ir keldami suirbtę darbir 
trinkų unijose.

Kai kuriems kapitalistams kenkia Sovietų Rusija 
bizniškai, eksportuodama ' tam tikras prekes (mišką, 
anglį, aliejų ir t. t.) ir. parduodama jas pasaulio rinko*- 
se pigiomis kainomis. Bet daug didesnis Amerikos ka
pitalistų skaičius daro; pelną iš ''bbiševikfjos, nes M£sk-; 
va perka-kasmet už šimtus-milionų ‘ dolerių Amerikos 
mašinų, šitie k apitali štai1 nė nemano1 Rūšį ją bo'ikbtūotį 
už tai, kad jos valdžia yra komunistiška, ir į Woll’o 
propagandą -jie ’ttėkrdips jokio dėmesio.

Ažuot organizavęs tarptautinius • komitetus -kovai 
su kbmunizrnu, tas judrus ^Amerikos Darbo FederaciP 
jos “vicas” geriau'infitiį’organizuoti darbininkus‘“kovai
su vargu, kurį milionams Amerikos šeimynų atnešė ne^j i - > - ’dalbas.

■na........ ■** 4JMMM4UU

1 DOMINIJOS^tlSe^ INftiMI'
U-.. I. y ' -'Ji.A-'k u’l

josL^MitAia/’iWĮpsvjp^ ___
no bėpidrai vicek^balius ‘ (Angluos atbtbVd’š) :,lčrda^ 
Irwin ir Mahatma Gandhi, Indija laipsniškai ‘įgis viSttt 
dominijos trtises Britaftfjbs 'itylpbdjojė; ♦■karbur’Sii tei^ 

’ Ir huo Britanijos. “IMminija” reiškia beveik
flgprlkteŪšoiiTą Valstybę.

į ĮUrr. . .,, 
Į , • Xati.it- l .afcm Į

Juozas Putrys jau į rehibė-1 tas ‘tti'ėtas, krtip hŠtiionios de 
’ bežėii^iųs, ’ bet1 ktifto išk 

VMžda Vis drtr patNitikidhtis,' 
o ‘irvveidu nešlikštynė.
’baug savy ir žiiioniškUhi^ 

turintis: alkoholio ir tabako
1 ’ritto gimimo ‘herag&vęs’bėghlo 
tiitblaidatis — taikaus Ubudo. 
Jį nekurie net aukos avihbliu 
paVUdiridrtvo. Nifekad jis btidaf-’ 
y o kdjbs kitibnis1 'ilbkhišioja' ij1’ 
kitiems guzikų sukinėti nilėktid 
rieketlha; ojhm'jbi khs k Ojų 

’ir Hrinktėli —1 Putrys iiė įlėkti’-, 
mi'rk’si ldbito,“mat,' visJphteilgir 
nhma išvada jo kakton klhdti:,

—Per klaidų, netiksliai, 
arba: Susigriebs,' gailėsis.

Užtat Juozas buvo visų' itiė-> 
gianias ir mylimas.

Juozas Putrys jau senai tlhiL 
čagoj gyVena. Tiesa, jis atski
rai neskaičiuoja tų iftidių, 
kttda' pirnių kart į Čia atvyko. 
Anot jo: —! Dfer tbkio' mažitio■( 
žio kam sukti galvų, bene 
keti "gdtisiu Už tai; j tik gdha to, 
kad daug uždirbu ir tas įrodo, 
kad senai čia esu. Man į tų 
kOrttrę ‘atvažiavus —'kartųjį 
dvi savafti ' tik aštuoniolika 
dolęrių' tęnfbkėjo, o dabar toj 
pačioj ‘dirbtuvėj, viso —'-aštuo-. 
niasdešimts pleikis gaitiui. Ir 
ttti^kaa'rtdVditė tiek. ,

‘tš’U fkkto ‘aišku, <s y!rą 
Juėzas.

kęltiA <
t^šėRftkas 'darbdavis J trum 
'dėl jo1 idsingitftio,4 nuolaidumo 
ir, tebdlho thido švėbiUltio |X' 
pamilof ‘tkip didžiai,,a kad j am 
algų' 'kas^afttrrtfe metas laips- I niskai’keliOjo. tr jau pė&-

laimė gali įvykti Ir tada’ kas? 
-į^bdugu ir inahyti, verčiau dar 
palaukim.

Grynųjų! judirtimo ‘ užmirši,- 
mtii* Putrys pačią ‘Vėl glčbin 
suspaudė ir Šidji paStpritešinir 
ritusuprirtėjus • ‘įrodinėjo:

—4C6ks tu1 ’nbivus ’ Juofcut, — 
“siidegtų, 
kimų” — 
yra ?' Dargi nuo ‘ ‘drebcjiriių • *ir 
mbs ’ palys ’hthpsdrigdti 
Hm žuti armeturėbihi savo* na- 
*tno, 'ar1-turėsim’ jį;'apie tą! nė
ra ko • kalbėti, — !’ir rttnihtis' 
būt vaikiška.'Dargi*‘neužmirš^ 
kini, kad1 abu'pilname pusam
žy ėsaitte ir ’totptfšėj amžiaus 
jdtf 'laikas1 irįgyVetiitrtąt pftlferig-’ 
Vihti ‘saVO pastrigę turėti. *
Sultys lyg’ hbfno ' šaVitiinkp 

žiiiįfšmais aŠIbj pHkartbtinaį 
pdlttrttŠhVo, HrikŠČiu* ir šhiilgiu 
Sau šmhkTą ’ kaVtartėhtis ‘ pa^- 
brUŪkiiiėjo,1 ifht kičuos Vdidro- 
Hin’ įSibbdęs Višais imtais abu 
žambis stipriai tryhė ir pdkky- 
še ratinės tbrilim Visas susi- 
skaitęs į grižtelęs pra- 

1 bilo:
—Thi’ nors ;hcbfiingų —* už 

grynuošiūs tik, bet Ūhaiįttbl be 
prtškOlbs/N'čtgi 'bUtų gerai ir 
Visų gryriųjų tbn riešlid^jūs — 
o atsargai — jlibdhi ‘di’ėnbi pa
likus.“ Suhku; įspėti kbssSu na- 
iriu gali atsitikti. Verčiau at
sargiau su pinigais elgkimės.

Vyro prielankiu «amprotavi-Js 
mui paterikinta, drąsiai "ji dar* 
tikrino Putriene:

—Kas ten atsitiks — uždirbi 
kai retas kas teuždirba; su 
protu’gyvdttbnt Iš' tų dbug‘at
liks, o‘ krir' bildih^o iiUbim5b? b 
Ak, ką fra ir bfekhlbeti — pęa- 
Ibbšiine, ‘ būržūjbls pKlikSlthe, 
riiesk šalin Vk' ikiHię/p' tbrįri- 
riias’ užlikrihlbs.

* Už pbrbs* Hiėftė’šių ‘Puiriai 
jau savo ’Pbifte ' gyVėiio, savo 
riafrie !ir‘,dar kbkiatiie!’Kelių 
metų Puirio ‘ grifas uždarbis 
višas sutilpo ir Ptitficriėš Stnūl- 
kios šutaūpbt taip ph\, 'if pritiki 

’tukstaftčibi ‘ dblerių pi&kOlos 
'įkaitomis —‘jbliie įsilhlp’irio.

Užtat Putribne dažniau' po
nia buvo paVŠdihbriid 'ir *delt6 
Prtfrio * veidbs lyg pilnatis įnė- 
ntilis,: 'prasišiepdavo, iribt, ga- 
Ibp pralinksmėjo ar-jis ir tai 
nebe 'pamato:

Nuosbvdme iš penkių 'kam
barių ‘brite I • Bute savanie! Ir 
tokio*‘pat‘didžio’ir vfertės prin1- 
ki butai kitiems nuompjaihi: 
Puiriai už juos ima nudmį 
kiek ‘patinka ir iš ko;patinka: 
įįri ririmioitioja jų didėlėms šei- 
‘myribiūs* vadinas, žmonėms šū 
ydikais ir apsileidėlių įsidan- 
ginli Putrienė neleidžia. Ji 
stropiai^ dtiboja laiptų ir lan4 
gų švarumą 'visame name 'ir 
kpėileMžiąnčių tame nuomoto
jų atydą atkreipia.

Pūtrienės, hiat, nekepsi —ji 
yra fcbVo' bildingo šeimininkė, 
ji tuo ir ‘atsižymi: jos birių 
nuomininkai žino, kaip* Putrių 
name rdikdgyventi ir jie turi 
pripažinti, kad žiną; ir arti
mosios maisto krautuvės lap-k 
kytojos su pačiu valdytojom 
tam prieštarauti nedrysta, ‘het 
ir kvartalo vaikai, ratukais po 
kbjomis važinėdami, žino kuri 
šfclygatvio Balis Puiriams pri
klauso — ties ten juom turi pa- 
sllkti gatvėn jeigu nenori >išn‘ 
girsti lokomotyvą primenantį 
gbrsą arba duzą, lyg piktos 
khrvės kaktą Putrienės —

! 

t

K i .ihA

dftebėjimas * mirtai*- 
hpdrhūdbs o »>kam

■f gk-

šimtys penki doleriai jo saVai- 
tihė alga — ir ta iiibkad ‘ne
prašyta. ' :

’Ar' maža svarbos tame: st
riukas ' prainbriinihkas Jttožų 
sūnumi vadinėj a ir retkarčiais* 
ViešnagČn pas save ūžkvi'ėčia. 
Savo šeimynos dratigiiiiis šaL 
ko: “Man Juozas yra dešinė 
flthka ‘ 'ir ’ !dtir1 rithta” — 1 Juo- 
žas* Putrys'kiekvienų ’ kiėrt tų 
girdi 4r įvertina.

1 Prttrys šaVo ’dhlia pykin
tas 'ir! Ihirtiillgas, ' 'o ‘tir ‘jis jos 
vertas, tas tai1‘ne* jo ‘dhiyk'as-t 
laihi čia giilVų? kVatšibti, 
manydavo ; jis,"kiek "hiftfto td* 
visų pakariiplų žiiiyštax Vbrta, 
bbt, kdd Šulygitmiit’ idgų ’ghiulu' 
didėlę, tai tur būt ir Veriūš1 jos 
ešu. y

—-Mat, senai Čia dirbiiHiF Vii- 
suose •‘pįkthrtpiUosc ešiittčiust 
daiktus žinau; jų visų " 
htšimėtt u,’ ‘ir1 thi1 'besšiikl^i 
Juk tas Visgi savo vertę turi, o 
už tat ir moka atsakančiai.

Putrys daug uždirbdavo ir, 
daug* pinigų banke turėjo, ir 
grynų piuigų I Kdrtų PdtVys ne
įstengė' atsakyti 'kaiihyilųi, 
mynui' lš krajatis, pdbrdliu pau 

1 būti.
1 Pūtiko. Patiko 1Jhdžtii Piit- 

riiii ve’stuvės. ir pagalvojo jiš1:

•—Ai* lik nėlalkas ir iiian sar

■ Ji KpWtirpdu kdip<turtu,/thp

ų visų VbVdliš* 
ImoU

<Pairto]
> ■ *1 ..,**v* <>>. . T

-Ar‘ilgam?
‘ PHVIrikšfely yta ‘William- 

well, kr utamų j ų < ■ paveiksiu»
“žvaigžde”' ir jo 'hubtaka Ga-( 
role * Lombard, thipgi °žvaigž- 
dė”, 'dabar ant “medaus mėne
sio”.

.ri,... /.T' -..f....

su' drebančia rftighra, bbt/SVich 
te Visų esančių drųsų' susiran
kiojęs 'apsivedė ‘šu ‘ VienainŽO, 
anot ‘jo, — kašdictiiniaiiiir gy'- 
venime daug "misiiilUtiančia 
liiergiila, fceše, ; |

Piitrys dar anksti prieš' 
jhirgtuVes, saVo' ’bttšihČiai"prie- 
telkai pašišakė,1 kiek yta*‘ban
ke grynųjų' ir kibk1'kas šavkitė 
dar Btis jų. Ir ji tėda hėpdroP 
dė jokio džiaugsmo ir ‘netgi 
derairio’ pasitenkiriiirio. Ir tik 
tio VOSttivių Juozas patyrė ko-! 
kių pianų, sumanymų ir .pata
rimų —’ milžiniškų šaltinį! jis 
bosus įsigijęs.

Išlydinėjo svečius.
Abu, vestuvių šeimininkei' 

padedant, suplovė indus, sko
lintuosius atidalinėjo; miiikš 
toj sofoj, raiibiame Juozo glė 
by sėdėdama —^besisukaričio’ 
lizdo reikalu prabilo Besė:

—Juozut, batikoj pinigų 'ne
laikysim — ne'naddinga, °bet' 
toj bildingų pirkim. Ir nepū
stų, o įžymų —vkad . jis išsi
skirtų' saVo ‘ vertumu ' iš Visų, 
namus turinčių mano ginifnhį 
ir pažystamų.. Sudėsim* tna:-’ 
'nubsius ir visus * tavuosius’ į‘ 
kruVųHir trukumų iš banko 'už* 
'inorgičių paimsim. Tiek 'už
dirbant juk atidudti nėtriikM 
Sįin.

Ir kaip gylė'ji: šonu į šbnų 
ir lupomis į : Juozo Itfpas !įsiH 
Siurbė. ,

—Tokiu' vyru1 tai bent 'pbifeš 
savuosius , yra kuom,» phsididr 
žiubti, Ir kad; tų 'dar padarytu*- 
hiėm, tai bčnt gyvertimas ‘bhtųn 
Arne? į

1 Putrys rfahkbihs • rangiai iš?- 
sikryžiavbžkojų vieria ant ant
ros švankiai • sulingavo. Užsir 
mųs^tė ir rūpestingai < prabilo į

-^Kad 'baugu, ' kad -dar ša. 
pirkimais ' palauktūriieiri; ro> 
•dos butų geriau, - kad pinigus 
laikytumėm bkhke, mat, Uiiuo- 
šimčįų kas metas tiek daug ir 
grynais.

Užtat'Barbbra apsiniaukimą 
ir Jrtbiriu' htto vyro ^ifldelėji* 
mu! buvo bepradedanti savo 
piano • kursų ye’Vtiriti,1 bet stai
ga kažko ’ susilaikė;! ftŪo *iribtų 
Čilės sudužėjiisi' savo Vfclfląv Vfel 
pagiedritnts tęsė: ''

-LRo ‘ičia! laukti, 
praįėj af lisldą sukti, thf ^sttk; 
kad * j ku Viskas/nauj a, tai ‘tes- 
ghl sblįrta\Viskaa- ir tubš pt>^

• pęa-

’ ■ V^s — Šūvį jų 'iiėprtfikšiū! — 
tuo it* rlriitai šiMriiįitlo Juo-1 
z'as.

Sumanyta, padaryta. Kad ir

Reti. Atsakymui
'VenctinUi. —‘Tamsta ne kar

tų siuntinėjai “Naujienoms” 
įvairius polemiškus rašinius, 
kuriuose pasislėpdamas po 
įvairiais pseudonimais, atakuo
davai tai'vienus, tai kitus as
menis. Dabar 'Tamsta radai 
reikalo, vėl pasislėpęs' po pseu
donimu, savo - partijos organe 
begėdiškai • išplūsti Grigaitį, 
nors pastarasis dar niekur nc- 

PllVo ’ Tamstos užkabinęs. IŠ to 
Tamstbs stralpshlo hiuttis pa
aiškėjo, kad l’amsta mėgsti 
žmones purvais ’dfbpstyti iš 
pasalų. Tos specialybės mes 
'Tamstai nepavydime, tik kada 
kitų kartų Tamsta, pasirinkęs 
naujų slapyvartdį, bandysi įlįs
ti į “Naujienų” špaltas, tai mes 
jau' žinosime, su kokiu “džen
telmenu” turime reikalų, ir pa
tarsime Tamstai “darbuotis” 
savo “partijai”.
—r-• ,f7 i.mr.Įr. į-r --r,- „r.-7-

'NAUJAS “Kaltam” 'nu
meris 5 atėjo. Galima ;gaut 
Naujienose. "Kairia U5 cen
tai.

.•..jnr*-- ž-.-

'No. 11 ‘"Kovos” gontas 
šiandie. Kttfta 10c. Klau
skite NOttjiėrtOfee.
....... ž. ....... - t.r*.,.

“NAUJIENOS* TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Bridgeporto 
“AUSROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halstcd Street

Tel. Yards 4754

Marąuette Park 
TURUCIO ’A^THJKA 

2&teXV. 63M$t.

Brighton Park 
•B. -R. - PiETK«EWiCZ 

•26O8'W.>49lh'St. 
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAiTCHES B.1OS. COltP.

Ii

TVjL Pullman 5950

’ kai jums teikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, -kreipkitės 
į artimiaUši ‘atstovą.

k‘A llE^'V 

Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
’dM-rts ktfSdie W’8‘v/tyo 
Iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo/9 v. ryto iki 1 v. p. p.

AMERIKOS

f ’ it labai pagt!- 
binga knygelė tiems, ku
rie nOri tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie jos Viršininką rln- 

nitas it Viską kas tėika- 
Imga prie ¥mimo egfca- 

'taictao Tikite šibj Išgėlė j 
liėtbvią ir’ Miglą kalbo
mis surašyta.

, -Raina TiK '25 centai

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St.
' •tiatteo, ILL.

Siųskite money orderį aiba krajos 
ženklelius. ‘ 4 <

kuo vįr|dyti ^Jis? 
įykkąr4is;ir^<Įš-8gi' teudfeis ^Su-

‘j eigą • po ša-' .'gralĮĮM^ų.eiles r) ,W() 1(h
Į— patiČhis patoguritas* 4n> prieš' s&kma’dienaiis •'' įig ^ketviptos į po 
pažįstattlus- pasididžiaviinrts;4 pietų dažais tepliojo ’ langų W-
jie gąliaus kaįs lŠ\phVyUb, • o 
ififeS ‘dŽidtlg^iillės. ’»Tbkstau<bent

tų šlenges ir jų karnizus, Ihn- 
gų rėmus, taipat ir visas naifib'



Grabiniai

it Vaikų Ligų

Rez. Tel. Hyde Park 3395

CHICAGO, ILL.

0036S. D. LACHAVICH

DR. MARKERIS Phone Arini rage 2822

Graboriai Išvažiavo Lietuvon
Lietuvės AkušerėsPhone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

ZOFIJA ARMONAITĖ

Advokatai

TAldų Gydytojai 
»w»^w**Ww«*i*M^w**w*^*wwww%*w^****w<***w**w*m

Mm

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

“M

SS

." >u&<« i ■

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Teismas paskyrė Coy Thomp- 
sonui ’ 100 metų kalėti už nu
šovimą policininko James Ca- 
sey birželio 30 dieną, po to kai 
policininkas atėmė iŠ jo vieną 
revolverį.'Thompson nušovė po
licininką kitu, kurį turėjo pa
sislėpęs.

IGN. 1 ZOLP
Pigiausias' Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Siūloma sumanymai 
taksoms * mažinti

Musą patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visnomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii* 
laidų užlaikymui sky-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA 

>103 S. HaUted St. 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir’ nuo 6 iki 

9 vai. vakare

1327 So. 49th Ct, 

Telefonas 
Cicero 3724 '

Nubalsavo 'pereiti 
dienų darbui

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

darbo tiems nariams, kurie gau
na mažai ditbti. O tuo tarpu 
apie 11 hiiošimčitį gatvėkarių 
darbininkų yra tokių, kurie dir
ba po 365 dienas metuose.

•Helarniinga mirt i a — 
sulaukęs 

gimęs Lietuvoje,
Pašvintinio parap., 
Amerikoje iŠgyve-

1646 W. '46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Policininko i užmušėjui 
100; metų' kalėti

J uozipo 0Bftžaiisko 
"tanipetat 
iUnįVpa-

Fiėldo muzejuj ' gamtos 
'istorijos

10‘iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki

ATITAISO Į TRUM- 
tfU IŠRADIMU. 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 
akinių. Kairios pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė.
I Pbone Boulevard 7589

Chicago Kcal Estate Board 
įteikė gubernatoriaus skirtai 
komisijai savo memorandumą 
ir rekomendacijas. Realestati- 
ninkai nurodo, kad taksos'ant 
nekilnojamos savasties šiandie 
Chicagoj esančios taip aukštos, 
jogei tokios sąvasties valdyto
jai nebepajėgią jų mokėti. Jię 
todėl rekomenduoja šios rųšies 
taksas sumažinti, o uždėti va
dinamas Incomc Taxes.

Ofisas ir Laboratorija:
'18th St.» netoli Morgan St.

: nuo 10—-12 pietų ir 
iki 7:30 vai. vakare ‘ 
ei. C>tial 3110 

Rezidencijos telefone!
Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

v. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 Sa La' Šalie SLRoom 780
Tel. Central 6390 .VaL<Ot4

CHICAMS 
ŽINIOS

dJJLulevi&us
GRABORIUS IR 

’ BALSAMUOTOJAS 
'Patarnauju laidotuvė- 

Hse visose 'miesto .ir 
“miestelių dalyse. Mo

derniška 'koplyčia 
i veltui.
k3103 S. Halsted'St. 

Chicago, III.
Tel.“ Victory’ 1115

J. L. Jacobs, mero nusam
dytas našumui prižiūrėti eks
pertas, ragina gubernatoriaus 
Emmersono komisiją taksų rei
kalu priimti šitokį programą: 
1. —Sumažinti taksas ant ne
kilnojamos nuosavybės visoj 
Illinois valstijoj $30,000,000. 2. 
— Kad atstoti šitaip sumažin
tas vyriausybės pajamas tak
somis, jis pataria įvesti asmens 
pajamų taksas valstijoj (Illi
nois income taxes). 3. — Ma
žinti išlaidas, panaikinant visus 
tokius džiabus, kurie nėra bū
tinai reikalingi miesto bizniui 
našiai varyti, ir pirkti reikme- 
nas pigiau. 4. — Energingiau 
kolektuoti užvilktas taksas. Ja
cobs, be to, siūlo visą eilę ki
tokių sumanymų, kurie galima 
vykinti gyvenimai! taip pagel- 
ba esamų įstatymų, kaip- išlei
dus naujus.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Visus pinigais — $52 000 
— su savim nešiojosi

Konkurencija tarp pinacų 
pardavėjų iššaitkė muštynes mi
nioj, kuri mėgia klausytis kalį- 
betojų Washington ' aikštėj^ 
“Bughouse Square”. Matote, 
kai kurie pinacų pardavėjai tu
ri laisnius išsipirkę. Bet čia pa
sirodė ir tokių, kurie laisnių 
neturi. Tai vieni su kitais ir 
susikirto. ■

AKIŲ SPECIALISTAS

Iškelta "byla prieš HM 
deman-Julius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., CbicagU 
arti 3lst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 Valą
Nedėtomis ir iventad. 10—-12 dienų*

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

7 iki 8 vaL Neda, nuo 10 iki U 
Rez. Telepbone Plaza 3202

^Xki 3 vai. kortuose — W«o 3 4ki 9, 
Subatomisnno 9 iki 9

ryte 
am- 

Rad- 
Pušiniskių kaime.

dideliame nubudime 2 
Oną Naglienę. Zofiją

Lietuviai Gydytojai

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų 
Seredomis ir nedeliomis pagal susitariau

tre. Kviečiami atsilankyti ypač 
vaikai. įžanga dykai taip vai 
kams, kaip jų tėvams.

M. S. Allen i
’raneša apie perkėlimą savo dentisterijot 

ofiso ii 3506 So. Halsted Street

A. M0NTVTO, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 'W. Madison Su
Vai.: 1-iki 3 po pietų, 6 iki 8 VaL 

Tel. West 2860
Namų telefonas Bransvick 0597

DR.1VAITUSH,'OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių'įtempimą, ktjris ėsti 
priežastimi galvos skaudėjimo, Svaigimo, 
akių • aptemimo, ‘nertuotumo, skaudamą 
akių karštį, 1 nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ‘ir tolitegystę. » Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas' daromas bu elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. 'Specialė atyda I 
atkreipiama į_mokykloš vaikus. Valandos | 
nuo I ' 
12 vaL po pietų. 
KREIVAS'AKIS / 
PĄ LAIKĄ SU NA'U

akinių. Kairios pigiau kaip kitur,

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

I

Laidotuvėse; patarnau

kampas Michigan Avė.
Tel Pnllman 5950—namų PnIL-637jj 

Miesto ofise pagal nutarti 
127 N.Dearborn St 

Ketvertais ofisai uždaryti.

negu kiti todėl, • kad 
priklausau prie < gra

bų' išdirbystęs. 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal '6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri' 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard1 6487 DR. J.J.KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 ‘W.'4Md St, Suite 3 

Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 S.> Leavitt St. Ganai 2330 

Ofiso valandos > 2 iki 4. 7 iki 9 
’ Nedėlioj. pagal eutartį

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 42-vai. dienos «Ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Pbone Ganai 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A.JL. YUSKA
1900 So. Hahttd St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet

Pbone Lafayėtte 0098 
Naktinis telefonas Gtovehill 1595

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Phone Canal 6222

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

Valandos: l-r-;3 ir. 7—8 
Seredomis L ir I nedėtomis • pagal •sutartį. 
Rezidenciją^6628 t<Spj; Richmond < Street 

r'- t? A n Kis r i I

Mrs. A. K. 
JARUSH

Re*. 6600 South Artesian Avenaą 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Gatvėkarių' unijos nariai nu-f 
balsavo, 1 kad visi jie pereitų', 
6 dienų darbui savaitėj. Tuo^ 
budu norima strteifcti daugiau'

r i ausy GRABORIAI ' \
■' *’ I"i Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 it 1742

Ofisas 'ir 'Akinių Dirbtuvė 
756'West 35th St.

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

Nedėtomis - nuo 10 iki 12.
r - - - . - - - - .■ ■ .......................—“ 

A.K. Rutkauskas, M. D.
<4442 South Western Avenue 

rTel. Lafayette • 4146 

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

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
i darbu ’ busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23i4 W. 28rd PI., Chicago
SKYRIUS:

J.439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Federaliame teisme Chicagoj 
tapo iškėlta byla Haldemajiui- 
Julius, knygų leidėjui, kuris* tu
ri5 biznį Girard, Kansas. Haldc- 
man-Julius kaltinamas yra gar
bės nuplėšimu. "Mat, neseniai 
jis minėjo Suv. Valstijų vice 
prcz. Curtisą ryšy su Ameri
can Bond and Mortgage Co. 
nekaip prielahkiai. ši kompa
nija ieško atlyginimo $500,000r

A. CDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:
. nuo 9 iki 11« valandai ryte:

nuo 6 iki 8' valandai vakare 
apart Šventadienio ir ketvirtadienio

A. A. OUS 
R.A.VASALLE

r ADVOKATU
11 South -La ‘ Salia 'SMtaat

Room 1934 TeL Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 faL Vak. 
3241 S. Hedsted St. Tel. 'Vlrtntg 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Vtarn., * Ketv. ir Subatos ” vale. 
VasaUe—Pan., Sec. ak Pėcnyttm ’• Vak.

IBUTKUS 
■Undertaking" Go.

Wm. A. ‘ Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 Weįt 18th Street 
Tel. Canal 3161

DR. CHARLES SEGAS- 
Praktikuoja 20 metai

1 . f OFISAS . '' į į-
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

' JCHlCAGO/lLL.
. SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. 'Vyrišką ir Vaikų .ligų

< OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ikf 12 vai. ryte, nuo 2 iki'4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 .vai. 
vakaro. * Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

STEPONAS LASAUSKAS
’ , - ; J;

’ Persiskyrė su šiuo pasauliu lie-1 
pos 6 dieną, • 5 :35 valandą- vaka
re 1931 m., sulaukęs 46 metų 

»'amžiaus, 'gimęs 'Anykščių 'mieste, 
'Utenos isjiskr. "Amerikoj išgyve-Į 

no 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo-į 

terį Teresę,. ‘ (fbketrį Emiliją, sūnų | 
Antaną ir gintfnes.

Kūnas pašarvotas, randasi Sku-i 
• do koplyčioj^ 718'AW.' 4 8 • St.

Laiodtuvės įvyks ketverge; "liepos 
‘9 dieną, 8:30 Vai. ryto ' iš ■ S'kordo ‘ 

' koplyčios į Dievo 'Apvaizdos'pa-! 
rapijos bažnyčią, " kurioje atsibus, 
gedulingos , pamaldos už '‘Vėtionio 
sielą, o rš ten bus nUlydėtas į Sv. I 

' Kazimiero kapines.
Visi a. a. Stepono Lasausko gi-' 

minės, draugai ir pažįstami esatį 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti •; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį'patarnavimą ir atsisveikinimą, i

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnūs 
ir Gimines.

Laidotuvėse m patarnauja grabo-
1' rius5 Skudas,! T ei. 'Rioosevtk 7532.

I PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

BARBORA SRIBALIENĖ!

Persiskyrė su šiuo.'pasauliu lie
pos 6 dieną. 7 valandą vakare 
1931 m., sulaukus 48 metų am
žiaus. gimus'Tauragės ap., šviekš- 
nos parapijoj/-Kurmių kaime.

"Paliko dideliame nutindime vy
rą Juozapą, 3 sūnūs — Juozapą, 
Antanų ir Kaztmierą/ 2'dukteris—■ 
Oną ir Nastaziją, ' 2‘seseris—Ago
tą ■ ir Nataliją, 2- žentus — Frank 
Smith ir John“BoMOw, 'marčią 
Matildą ir gimines.

• Kūnas pašarvotas, raidas! Q625 
So. Rodcwell' St.

Laidotuvės ‘įvyks1 ketvirtadieny, 
liepos 9 dieną, ’9 vai. \iš ryto 'iš 
namų į šv. Agotos parapijos baž- 
čią, kurioje atsibus -gedutingos pa- 
maldos >už-vėtonės sielą,<’O'*iš ten 
bus nulydėta į šv.^Kazimiero'ka- 
pines.

Visi a. i a. Barboros<»Sribalienčs 
giminės, ‘draugai' iri pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir- atsisvėtkiffimą.

Nuliūdę liekame,
y Vyras, Sanai, ''Dukterys, 

’ Žentai, ‘Marti ir Giminės.
Laidotuvėse ‘ patarnauja grabo - 

mis J. F. 'Rudžius, 'Tel. Canal 
6174.

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
11588 MUuaukee Avė. 

(kampas North it Damen Avės) 
Tel. Brunsvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedeliomis pagal susitarimą

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.

r
1025 W.

Valandos
•nuo 6

- lvainįs GydytojąL
Drs. S. E. Allen

SVARBI ŽINUTE
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 Avė.

TeL Prospect 1930 r

Omahoj iš traukinio buvo pa
imtas ir pasiųstas ligoninėn 
čhieagietis James ‘ Dingwėll, ’61 
metų. • Pas jį rasta banko ka-! 
sieriaus čekis suma $44į000, o 
$8,000 pinigais. Dingwcll gyve
no Chicagoj ddresu 4116 Newf, 
port avė.1 Jis*-neturėjo nė drau
gų, nė giminių.

ANELĖ VILIČKIENĖ 
po tėvais Jokubaičiutė

Persiskyrė su ‘šiuo' pasauliu 
pos 6 dieną. 9:10 valandą 
1931 m..'sulaukus'64 metų 
žiaus, gimus Šiaulių apskr., 
viliškio parap, - - * - 
Amerikoj išgyvno 18 metų

Paliko v-------
dukteris 
Bodrikicnę. žentą Aleksandrą Na-' 
ghs. 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 atsisvėikinimą.

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Žentas ir Giminės.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis , - j

GRABORIUS *$R BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir.^graži koplyčia dykai

718 įW. 18 St V į 
' Tel. Roosevelt 7 5 3 2

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
•

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną it naktį Virginia

'Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
ftirtlica, Plaučių. Inketų ir Kraujo nakriki- 
mal aekmlDKai rydomi. Talpai Akių, ▲uaų.

Nosies ir GerkMs 
Akiniai prirenkami

DR. ALDX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, OsteopklM 

*407-9 North Kedzte _Av«.
Tel. Independence 0083 

Valandos: 9 ryto iki 1 dioiiee. Vak. 6 Iki ••

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

Tel. i Yards 1829

DR. (G. ŠERNE!t
LIETUVIS

Ko galima atsiekti. kada produktas 
yra nepaprastai geras ir kada jis yra 
remiamas rimtos pardavybos ir planin
gos apgarsinimų kampanijos laikraščiuo
se, parodo nuolatinis didėjimas pardavi
mo Buckeye molto per pastaruosius ke
lis metus. Užsakymai plaukia nuolatos 
ir didelė dirbtuvė dirba su paskubumu,' 
kad * išpildyti visus užsakymus.

Žinoma, kreditas už tokį nepapras
tą augimą priklauso pačiam produktui. 
Bet Buckeye viršininkai jaučia, kad ne
žiūrint paties produkto gerumo, jų mol- 
tas nebūtų atsiekęs vadovybės, jei nebū
tų remiamas tikslios apgarsinimų kam
panijos. .. .

Buckeye pthkus skonis paeina dėlei 
nuolatinės kontrolės,'nuo žaliavos iki už
baigto produkto. Jis turi tą. f.uikųjj 
bohemiškąjį upinių skonį, kurį lietuviai 

•Ketvirtadienį, liepos '9 -dienų, t,krai mc88t3, 
bus ’ rodoma paveikslai iš ko
manduotojo Byrd kelionės į pie
tų ašigalį. Pradžia 10 vai. ryto 
Vieta — James Simpson tea

gBHg Persiskyrė su šiuo pasauliu lie 
pos 5 'dieną, 4:30 valandą po pie 

H i'tų' '193 1 
prigėrė maedydamasis 
3 7 metų amžiaus, 
Šiaulių apskr. 
Bubilų kaime 
no 19 metų.

Paliko dideliame nuliudhne 1 dvi 
seseris — Mari joną ir švogerį Jus- 

-ciną Misevičius, Veroniką ir> švo- 
gerį‘ Krizosriną Biitkus, brolį Wil- 
liam ir gimines, Amerikoje. Lie- 
tuvoje seserį Oną ir švogerį Petrą 
Kazlauskius, brolį Antaną ir bro- 
lienę ir gimines.

''Kūnas pašarvotas, 'randasi ' 334 7 
*So.- Union Avenue.

Laidotuvės įvyks' ketvirtadieny, 
liepos 9 dieną,' 1 vai., po piatų iš 

• namų bus nulydėtas - į Tautiškas 
M .■ ... ‘-t/‘

Visi
' giminės.*tfrirtigai'4 ir pa

laidotuvėse «ir sUtetiitij jafrai.p;

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland- Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Valandos 10 ryto iki * 8' Vakaro.
* Reridence Pbone 'Hemlock 7691

tarnavimą i? jiriisVeikriiinią Y v l ' .

Nuliūdę liekam*. , , 
SESERYS, BROLIS. SVOGERIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patu nauja graborius A. Masalskis, Tel.• Boulevard 4 13 9

J0SEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas I 

4631 So. AshUsnd - Avė* 1
Tel. Boulevard 2800

A. A. S LA K15
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4, po.

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

4145 Ątcher Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie-; 
pos 6 dieną, 6:45 valandą vaka-į 
re 1931 m. sulaukus 15 metų' 
amžiaus, gimus spalio 20 d., 1915 ' 
m., West Virginijoj. :

Paliko dideliame nuliudime mo-į 
finą Antaniną po tėvais Kostanti-1 
naitė, tėvą Petrą, 4 seseris — Oną, - 
Marijoną, Magdaleną ir Eleną, 2( 
dėdes — Joną ir Martiną ir gi-h 
minės.

Kūnas1 pašarvotas, randasi 4605 i 
So.' Hermitage Avė.

- Laidotuvės įvyks'pelnyčioj, lie- 
’ pos '10 'dieną, 8:00 vai. iš ryto

• iš E u d rikio-koplyčios į‘Šv.'Kry- 
čiaus parapijos bažnyčią? kurioje 
atsibus gedulingos-pamaldos' už' yė- 

*'4ionės 'sielą.’* o iš ten bus" nulydėta 
> į Šy/-Kazimiero' kapines.

^Visi • a. a. Zofijos Armonaitės 
,(giminės,‘'draugai ir pažįstami esat 
"miošikdžiai kviečiami 1 dalyvauti 
‘laidotuvėse ir 'sdtėrkti' jai paskutinį 

1‘patamarimą ‘ir atsisveikinimą.

Nuliūdę-'liekame,

Motina, Tėvas, Seserys,
' 'Dėdės it Giminės.

k. o-tis
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
• 127 ' N. Deartsorn St., Room-1113.

Telefonas Ceaccal 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po ffeR 

»Gyvenimo»vieta 
3323 Soettb Nalesed Steaet 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos:■ nno-6 iki 8 VaL>tfMnų 

. 'vakarą, ihkynu tomiąM
' *y ' Nfedelioj nuo 9 iki- 12 ryto

Office Pbone Canal 1912 
DR. ML J« SHEIcmAW 

^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 4A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:30 P. M.

Re*. Phone Fairfaz 6353

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Phone Bonkvatd'7042

į 1/Ko - VoZlaJuilb
'Dentistas

4645 So. AsMartd /Ave.
arti 4 7<b Street

Trečiadienis, liepos 8, 1933Į ________

Susipešė i pinacų parda 
Vėjai

' (John -Bagdžinaaa» Boedeh) 
LIETUVIS ADVOKATAS

< 405. W. Mane St., * 1117
Tclephone -Rted0ph 6727 

VakatM 2151 W. t2nd St. nuo f-9 
Tetrptone1 Roosevelt ' 94)50

Namie 8-9 rytę. > Tel. RepuMic 00

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Artb Leavitt -St. 
TeUfonu Canal 25 i 2 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PftnyČioj .ITOo '9 iki* <6

H ■' ■ • JaKj 
• Ūla '■ S

ii W • i



CLASSIFIED ADS

Town of Lake
Nušautas taksikebo šoferis

Darbas

Louis

$35

PRANEŠIMAI

Automobiles

MADOS MADOS MADOS

Roseland

'2904 t

kur

CLASSIFIED ADS
For Rent

žinoti rei

5358Atlankė “Naujienas

Borgholm

per krutinu

mokytis(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

__ :

Ofiso 
pietų,

ateinančiu 
atidarymu

penkios 
vadina- 
kursus. 
O dau-

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

MASAŽAS per diplomuotas masažis 
tęs. 1'520 S. Wabash A v., Victory 5091 
Room 2.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Užtiko 2,000 galionų 
įtalpos bravoriuką

Educationąl 
___Mokyklos. _

automobi- 
bėgančius 
žiemius.

J. R.

Taupymo bendrovių 
(spulkų) darbuoto

jams mokykla

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

Meksikos konsulas nu 
baustas šešiems me

nesiams kalėti

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuoše. Lafayette 1329.

South Chicago policijos teis
me teisėjas Green nagrinėję 
keleto mcksikonų bylas. Vieną 
bylą nagrinėdamas, jis išreiš
kė neprielankių Meksikos kon
sulatui pastabų. Jas girdėjo ir 
Meksikos konsulas, kuris buvo 
teisme. Konsulas į tas pasta
bas neatsakė. Bet kai byla pa-

Įstatymai apsaugoja 
automobilistus

Naujas Anheuser 
Busch manažėris

John Graff, savininkas tro
besio su 38 apartmentais, ku
ris randasi arti Howard gat
vės elevatorių kiemo, prisipa
žino, kad j» padėjęs tris bom
bas, viena kurių sprogo kieme. 
Graff pareiškė, kad elevatorių 
vagonai darė tokį triukšmą, jo- 
gei rendauninkai. ėmę krausty
tis iš jo namo.

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

JOE 
3207 So. Halsted St

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

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

sibaigė ir teisėjas priėjo prie 
kitos bylos, tai konsulas pa
prašė leisti jam atsakyti Į tei
sėjo pastabas. Teisėjas nelėido. 
Konsulas reikalavo. Tuomet tei
sėjas nubaudė konsulą 6 me
nesiams kalėti už paniekinimą 
teisino. Į šį įvykį gal teks ir 
Washingtonui įsimaišyti.

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

Miscellaneous 
įvairus ____

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

Žemos kainos. Visos linijos 
10 busų persamdymui, pigiai. 

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

Jaunieji išvažiavo medaus 
mėnesiui pas pp. Rakauskus, 
Sodus, Mich. Linkėtina jiems 
daug laimės. Rep.

Personai 
Asmenų Ieško

PATENTAI išgaunami, lengvi ilm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.CIark st.

Gerai žinomas bridgeportie- 
čiams ir dideliam skaičiui vi
sos Chicagos lietuvių p. A. 
Kaulakis, apsivedė su p-le Re
gina Butkiute.

P-as Kaulakis turi spaustuvę 
Capitol Press adresu 3251 So. 
Halsted Street. P-lės Butkiutės 
tėvas dirba apdrdudos kompa
nijoms. O jos sesuo dirba di
džiojoj lietuvių piniginėj įstai
goj, Universal State Banke.

.Vestuvės buvo liepos 2 die-

RENDON Storas tinkamas barberiui, 
bei kriaučiui — gera apielinkė, 4 pagyv. 
kambariai. 6603 So. Morgan St.

VALYMO ir dažymo sankrova par
davimui. Didelė, gera vieta. 3754 N. 
Central, Avė.

Birželio 27 d. išvažiavo į Lie
tuvą vakacijoms su Ekonųmiųio 
Centro rengiama pirma Jau
nuolių Ekskursija, švedų Ame
rikos Linija, motorlaiviu “Grip- 
sholm”. Gothenburgą pasieks 
liepos 5 d. Iš Švedijos plauks 
tiesiog į Klaipėdą, viršminėtos 
linijos laivu 
kiu su ekskursantais. Konsu
las žadąs išbūti Lietuvoj apie 
tris mėnesius laiko, paskui grį
šiąs vėl Chicagą konsulo parei* 
gas eiti. , ■■

• ; -r ' - **
šis paveikslas nutrauktas ant

laivo tik prieš laivo? išplauki
mą iš uosto, paveiksle matyt 
maža valtis su numeriu ir lai
vo vąrdas “Gripsholm**. y

Ateinantį penktadienį, 7:30 
vai. vakare, šedvilo svetainėje 
341 • Kensington Avė., įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo pusmetinis susirinkimas. Vi
si nariai ir narės būtinai atsi
lankykite. Taipgi kviečiami tie, 
kurie nori prisirašyti prie Su- 
si vienijimo. Priimama abiejų 
lyčių asmens nuo 16 iki 45 me
tų, be skirtumo pažiūrų. ,

Ateinantį sekmadienį įvyksta 
susivienijimo išvažiavimas su 
dovanomis Glenwoode, Gečo 
darže. Kurie neturi automobi
lių, tie bus‘nuvežti trokais. Tik 
susirinkite, kaip 10 vai. ryto, 
prie Šedvilo svetainės..

Sekretorius.

Bridgeportiečių 
vestuvės

Prisipažino padėjęs 
bombas

Atvažiuoja iš 
Lietuvos

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempąs, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir *firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė.. Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

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

prie 
jeryžkelių Suv. Valstijose 1930 
metais buvo 2,020. Gi 1929 m. 
tokių nelaimių šįoj šaly buvo 
2,485. Reiškia, nelaimių skai
čius sunia^ėj o 18.8 nuošimčių.

Išlaidos' vieškeliams ir gat
vėm^ taisyti ir tiesti, nužiūri
ma, šiemet kaštuos Suv. Val
stijoms apie $2,200,000,000.

Iš viso kiekio vieškelių 3,- 
030,000 mylių Suv. Valstijose, 
700,000 mylių yra grįstų. 128,- 
000 mylių tų vieškelių yra ce
mentuotų arba asfaltuotų.

1927 metais trokais galvijų 
gabenta Suv. Valst. 8,393,101 
galvų. Gii 1930 metais galvijų 
gabenta trokais 16,947,803.

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

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

PASIRENDUOJA kambarys nauja
me name vyrui arba merginai prie ma
žos šeimynos. 7012 So. Maplewood Av. 
2 *lubos iš fronto.

Kad apsaugo:; geraširdžius 
automobilistus nuo apiplėšimų 
ir galvažudysčių, aštuonios val
stijos išleido įstatymus, kurie 
draudžia pėstininkams, keliau
jantiems vieškeliais, prašyti va. 
žiuojančius pavežti juos, šios 
valstijos yra: Connecticut, De- 
ląwarc, Maine, Minnesota, New 
Jersey, Ncw York, Oregon ir 
Wisconsin. Taip praneša Chi
cago Motor Club.

Automobilių < nelaimių

PAIEŠKAU savo parapijono Vikto
ro Bačiuno. keletą metų atgal gyveno 
ant Bridgeporto. Yra svarbus reikalas, 
prašau atsišaukti.

' ANNA ASTRAUSKIENĖ

1606 So. Halsted St., 
Chicago, III.

. Gavome pranešimą, kad at
važiuoja iŠ Lietuvos Natalija 
ir Mirta Page. Pribuna jos 
New Yorkan liepos 7 d.

Taipgi pranešta, kad Vištar- 
tas gavo laivakortę, bet nega
lėjo išvažiuoti iš Kauno, ka
dangi yra susirgęs. Manoma, 
pasveiksiąs į mėnesį laiko ir 
galėsiąs išvažiuoti rugpiučio 
27 dieną.

Pirmadienį, liepos 6 d., 
'‘Naujienas” atlankė p. Jonas 
Kairys. Jisai yra atvykęs iš 
Lietuvos apie 9 mėnesiai. Bet 
gimęs Amerikoj. f

Kaip dešimties metų buvo 
parvežtas Lietuvon ir ten Už
augo. Lietuvoj daugiausia dir
bęs bankuose. Bet atvyko A- 
merikon, kadangi jam atrodo, 
jogei čia esama daugiau progų 
ba šalis platesnė.

P-nas Kairys pažįsta knyg- 
vedystę ir gali savo darbo sri
ty patarnauti biznieriams, ku
riems reikia kai kada biznio 
surašą padaryti.

jei kam iš liėtuvių reikalin-

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistės. 807 E. 68 St., Tel. 
Mldway 4378.

PARDAVIMUI labai pigiai 50 ak
rų farma, už cash $3,500. Apie 40 
akrų dirbamos, likusi ganykla. Didelis 
upelis bėga per farmą. 6 kambarių na
mas su beismentu; barnė ir vištininkas. 
% mylias nuo 112 didelio cementinio 
kelio, 3 mylios nuo Quincy, Mich., 180 
mylių nuo Chicagos. 2 melžiamos kar
vės,1 2 arkliai, 2 kiaulės, 8 žąsis. Žeme 
gera, auga alfalfa, pupos, bulvės, komai 
ir tt. Morgičių yra $1,700, reikia įneš
ti $800.

Telefonuokite Cicero 2652, 
arba rašykite 
A. TAMAS, 

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

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

SEKLYČIŲ SETAI naujai apmuŠami 
apsaugomi nuo kandžių — 

M. KANE B SON., 
> Tel. Mansfield 9707

REIKALINGA gabi, suprantanti biz
nį mergina ar moteris dirbti senvičių 
stende. Moteris gali turėti ir vieną vai
ką. Ten turės ir gyventi.

Atsišaukit

936 W. 33 St. 
Tel. Boulevard 7995

CHICAGOS
ŽINIOS

Bridgeport Dt-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. T Va/ctyba.

ŠTAI gera proga įsigyti naują mūri 
nį penkių pagyvenimų ir 2 karų garą 
džiu, iš priežastis persiskyrimo. Pama 
tykit ir apkainuokit patys. K. G. Urne 
žisi 5607 S« -Throop Su

Valstybės gynėjo ofiso detek
tyvai užtiko 2,000 galionų įtal
pos bravorą trobesy 1155 
Cherry strcet. Manoma, kad 
bravoras priklausęs Caponci.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
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

Kaip visos mokyklos, taip ir 
Skolinimo ir Budavojimo Ben
drovių (spulkų) mokykla turė
jo savo laipsniavimus (gradua- 
tion). Šios iškilmės buvo bir
želio 26 d.

Diplomus už pabaigimą dvie
jų semestrų gavo apie 90 spul
kų darbuotojų. Kokios 
dešimtys iš jų lankė 
mus fundamentalius 
Kiti gi knygvedystės. 
gelis ėmė abu kursu.

Šių spulkų darbuotojų tarpe 
mokyklą lankė ir šeši lietuviai: 
P. Evaldas, V. Pieržynskis, J. 
J. Zolp, A. Rypkevičia, J. M. 
Gaižauskis ir dar vienas, ku
rio pavardės nesužinojau.

Diplomus su pažymėjimu 
“with honor” viso gavo de
šimt, ir iš jų trys lietuviai.

Laipsniavimo (graduation) 
ceremonijų laiku keletas įžy
mių kalbėtojų pasakė tam va
karui pritaikytas kalbas. Visi 
kalbėtojai pabrėžė reikalingu
mą tokios mokyklos ir įrodi
nėjo kokią bendrovėms naudą 
gali atnešti išlavinti darbuoto
jai. Nuo lietuvių kalbėjo J. J. 
Zolp.

Valdžios vyriausias ekzami- 
nieris, Mr. Weber, dalino diplo
mus ir išreiškė pageidavimą, 
kad kiekvienos spulkos bent vi
si direktoriai lankytų tokią mo
kyklą. Jisai sakė: Gydytojas, 
jeigu nori praktikuoti medici
ną, turi mokytis ir gauti lais- 
hius. Barberis, ir tas turi lai
kyti kvotimus, kad jam butų 
leista dirbti. O į finansinius 
klausimus iki šiol visai nebuvo 
kreipiama dėmesio. Esą, kas 
nors atidaro banką, ir iš jo ve
dėjo niekas nereikalauja nė 
kvotimų išlaikyti, nė laisnio. 
Pinigus, girdi, atiduoda bankie- 
riui, visai nežinodami, ar tas 
bankieris yra kvalifikuotas vai 
dyti jų pinigų, ar ne.

Taip pat yra ir su skolinimo 
ir taupymo bendrovėmis (spul- 
komis). Kurioj spulkoj bus dau
giau išlavintų direktorių, o ypač 
sekretorių, ten ir tvarka bus 
geresnė ir žmonės turės pas! 
tikėjimą direktoriais.

Atrodo, kad tas reikalas at
eityje bus sutvarkytas geriau. 
Chicagoj yra 25 lietuviškos 
spulkos. Kiekvienoje jų yra po 
vieną sekretorių ir daug-maž 
po septynius direktorius. O 
mokyklą telankė tik šeši lietu
viai. Nejaugi tie sekretoriai ma
no, kad jie viską žino?

Iš lietuvių gal seniausias 
spulkų sekretorius yra P. Eval
das. Rodosi, .kad jis sekreto
riauja spulkose jau apie 25 me
tus. Bet jis sako, kad pirmiau 
jis manęs, jogei apie spulkas 
labai daug žinąs. O kada pra
dėjęs lankyti minėtą mokyklą, 
tai pasijutęs, jogei 
kia jam dar daug.

Tad patartina sų 
kalbamos mokyklos 
stoti j ją juo didesniam lietu
vių spulkų darbuotojų skaičiui

A. Rypkevičius.

ELERTR. SKALBIMO malina. $20, rerama 
avyj. 4826 N. Leavltt. 1. tai. Rav. 31599.

20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
3074 — Jaunutei panelei sporto ir 

ne sunki pasiūti. Sukirptos mieros 14 
colių per krutinę.

5358 — r: 
viaus skalbti ir prosinti

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba pridi/oti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15. centiį 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted Stą Chicago/ID.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
Mes atlie- 
. Dykai iš- 

nuo Vz

avė., tėl. Brupsvvick 2545 
— Reporteris.

Lietuvos konsulas p. A. Kalvai 
tis su žmona

Didelis Pelnas Auginime 
“BANŲUET” 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 “Banųuet” 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.

2904 — Naujausios mados ir naujausio efekto vasarinė suknelė. Gražiai 
atrodys iš margaus šilko su baltu kalnierium rr dirželiu. Sukirptos 'mieros į 6, 18,

ofisui dėvėti suknelė. Praktiška ir 
16, 18. 20, taipgi 36, 38 ir 40 

/, : . ■
Mažutei mergaitei vasarinė suknelė. Ją lengva pasiūti ir dar leng- 

Sukrrptos mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėm.

gas yra energingas, inteligen
tiškas. gražios ir rimtos išžiu- 
ros vyras darbui, tai gali 
kreiptis į p. Kairį. Jis, be to, 
vartoja keletą kalbų.

Gyvena adresu 1645 Waban- 
sia

Antradienį, liepos 7. d., apie 
ketvirtą valandą ryto, prie 46 
gatvės ir Marshfield avenue, 
nušautas buvo Jackie Cab Co. 
šoferis.

Town of Lake garažo nak
tinis darbininkas, išgirdęs šū
vio balsą, išbėgo pažiūrėti kas 
ten atsitiko ir pamatė nelai
mingą išpuolantį iš 
lio, o piktadarius 
Marshfield avenue į

ir visokių gyvių namuose. I 
kame darbą arba kontaktuojame, 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

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

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672,West Madison Street*

Edvvard Magnus, per 
daugelį metų antras vice-prezidentas ir 
generalinis pardavybos manažėris Anhe- 
user-Bisch, šiomis dienomis rezignavo, 
kad užimti tokią pat vietą Anheuser- 
Busch pagelbiųėj komp. Busch-Sulzer 
Bros. Diesel Engine Co.

Priimdami Magnus rezignaciją, direk
toriai paskirė August A. Busch, Jr., ant
ruoju ‘vice-prezidentu ir generaliu mana- 
žeriu, kurio žinioj bus gamyba, garsini
mai ir pardavyba.

PARDAVIMUI PIGIAI kendžių 
storas. 

3305 So. Auburn Avė.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų. tikrų liga ir jei aš apsl- 
imalu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda; bet pats pasakys 
po galutino išegzaminatimd—kas jums yra.

Dr. J. Ė. Zaremba
20 TV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 rvto.iki 1 no pietų.

(Miestas fr valst.)

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu virus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englęwood H 62.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REJKĄLINGA patyrusių moterų sor« 
tuoti popietas. P. Goldman B Son, 2100 
So. Loomis St.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Hąlgted St.^ Chicago, III. 

I ;

čia įdedu 15 centų ir jprašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽĮNYSTr IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
ty&tęs, ir dąug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mbkslą piokėstis dabar 
žymiai sumažinta. ■ Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

8106 So. Halsted St. 
CHICAGO.ILL.

Financial
------------ FlnaMal.Paal.olM

Laisvės 
norite

Naujie-

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės į 
nas, Bos No. 1258.

Trečiadienis, liepos 8, 1931
■M,. .. .. . .. ...........    . ■

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė -~ grosernė 
sykiu su namu. Biznis išdirbtas laike 
25 metų. W. Grundmann, 235 West 
Root St.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Keal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
RE AL BSTATE

LOANS U INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

i i     i.    .«ostrr'j»JL'My*

2904 -- Naujausios npdos

DUMAN
SHEET METAL H ROOFING WORKS 

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

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

Furnished Rooms
MAŽA šeimyna, trys ypatos, vis 

suaugę, pageidauja gauti porą kamba 
rių pagyvenimui prie gerų žmonių; 
rime ir savo* rakandų: geistina 
Marųuette Park apielinkėj. 

BoX 1320 
Naujienos

1739 So. Halsted St.

Mano Studijoj 
arba savo namuo* 
se, nėra skirtumo 
kur- SAVOŠEI- 

- MYNĄ. VES-
tu ves, š e r- 

K| MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrinu

Praneikit ii anksto telefonui 

ENGLEWOOD 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

Miscellaneous 
Įvairus • , _

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

Business Service 
BiąąĮiį<> ^ataĮ^ayifląaa

KAURAI, karpetal valomi musų dirbti

Exchange—Mainai
ŠTAI geriausis mainas cash. ba aš 

noriu gauti sau biznį, mainysiu $10.000 
pirmo morgtčio, moka 7% (huošimtį). 
Kas turit buČernę. grosernę su namu ar
ba garage, ar kitokį bizniavą namą.

Klauskit

Partners Wanted
Pusininkų Reikia________

PAIEŠKAU partnerio į pelningą ke 
pyklos biznį. Savininką galima matyt 
po 2 vai, po piet. 3144 W. 43 St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų ištekt.

RELIABLE REFRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockvvell 7540

Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

Amerikoje.

rašyti, kalbėti

nurodome kaip

* ■_ ' -J? '•
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