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Papa ruošęs kontra 
revoliuciją Italijoj

Fafišstai rengiasi panaikinti konkordatą su Vatikanu
Pirmą kartą Vatikano diplomatija padarė klaidą

ROMA, Italija, liepos 8. — 
Vatikano ir Italijos santykiai 
šiandien žymiai pablogėjo ir jau 
atvirai spėjama, kad fašistai ne
tolimoj ateity panaikins kon
kordatą su papa.

Pasekmėj piktos enciklikos, 
kokią papa pereitą šeštadienį 
slapta atspausdino užsieniuose, 
Italijos valdžia dabar jaučiasi 
esanti tokiose pat palankiose 
sąlygose, kokiose jautėsi papa 
fašistams uždarius Katalikų 
akcijos kliubus.

Tuomet papa lošė įžeistosios 
pusės vaidmenį ir galėjo panai
kinti konkordatą su Italija tuo 
budu laimėdamas pasaulio ka
talikų užuojautą. Bet papa vie
toj to, pats leidosi sakyti dau
gybes mitinginių prakalbų įvai
rioms pilgrimų grupėms, pri
pildė savo laikraštį “Osserva- 
tore Romano” publicistiniais 
straipsniais, atakuodamas fašis
tus ir kaitindamas iuos . sudau
žius konkortįato 43 straipsnį.

Bostono kunigas iššmugliavo 
' encikliką

Fašistų valdžia po Katalikų 
akcijos kliubų uždarymo ilgą 
laiką tylėjo ir nesileido su papa 
į argumentus, bet dabar po 
paskutinės papos enciklikos vi
sa Italijos spauda prabilo kuo- 
smarkiausiai atakuoti Vatika 
ną ir papą. Papos slaptąją en
cikliką iššmugliavo į 
Bostono monsignoras 
Spellman.

Papa dabar pajuto, 
diplomatija buvo neapgalvota 
ir stengiasi kiek galėdamas su
švelninti toną. Vatikano nau
jausias pareiškimas sako, kad 
jis, Vatikanas ir Italijos vy
riausybė, beabejo, ras reikalin
ga palaikyti konkordatą ir ne
atšauks savo atstovų.

Suokalby dalyvavę papos 
ministeriai

Lavoro Fascista, fašistų laik
raštis, šiandien paskelbė, kad 
susekta suokalbis, kuriame da 
lyvavo Don Sturzo, buvęs po
puliarų partijos vadas, dabar 
ištrėmime; monsignoras Pizzar- 
do, papos valstybės sekreto
rius ir buvęs Katalikų akci
jos vadas; grafas Dalia'Porri, 
papos oficiozo Osservatore Ro
mano redaktorius ir Augusto 
Ciriaci, dabartinis Katalikų ak 
ei jos prezidentas. Jie rengė 
kontrrevoliuciją prieš fašizmą

Paryžių 
Francis

kad jo

CORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, nepastovi; 
temperatūroje maža permainų, 
švelnus, nepastovus vėjas.

Temperatūra vakar buvo Apie 
74 per dieną.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:28. Mėnuo teka 12:46 ryto. 

ir turėjo panaudoti Katalikų 
akciją kaip tos kontrrevoliuci- 
jos mašineriją, o dabartinę de 
presiją kaip priemonę propa
gandai.

Amerika atsiprašys 
Meksikos dėl konsu
lo nuteisimo kalėt

Meksika išreiškė griežtą 
protestą ’

CHICAGO, liepos 8. — Pra
dėtas internacionalis tardymas 
dėt vakarykščiai įvykusio skan
dalo su Meksikos konsulu Adol
fo Dominguez, kurį south side 
teisėjas Green pasiuntė šešiems 
mėnesiams į kalėjimą už teis
mo įžeidimą.

Vos tik konsulą nuvedė į ka 
Įėjimą, kaip telefonai ir tele
gramos pradėjo veikti tarp Chi- 
cagos, Washingtono ir Meksi
kos Miesto. Meksikas ambasa 
dorius Washingtone Manuel 
Telez įteikė Suv. Valstijų vy
riausybei protestą ir pareika
lavo, kad statė departmentas 
padarytų reikalo tardymą.

Tardymas pavestas guberna
toriui Emmersonui. Nors kon
sulas tapo paleistas per 4 va
landas po nubaudimo, vienok 
VVashingtonas davė suprasti, 
kad bus padarytas Meksikai at
siprašymas.
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Penki gyvi iškilo iš jū
rių dugno

LONDONAS, liepos 8. — At
stovų bute tapo papasakota, 
kaip penki jūreiviai išsigelbėjo 
iš nuskendusio Kinijos pakraš
čiuose submarino, kur; japonų 
karo laivas užgavęs paskandi 
•no.

Submarinui nugrimzdus į jū
rių dugną visi 6 jūreiviai tam
soj liko uždaryti mažame kam
bariuke. Pagalbos nebuvo, ko 
tikėtis. Vanduo palengva tvin
ko į vidų. Kai vanduo pasiekė 
ligi kaklų, tai kareiviai užsi
dėjo gelbėjimosi aparatus ir iš
šovė į viršų. Vienas žuvo vir
šuje, kiti 5 liko gyvi.

Prancūzai geria Hoover 
cocktail

PARYŽIUS, liepos 8. — Pa
minėti karo skolų paliaubas ir 
francuzai išrado naujų būdą: 
jie pagamino stiprų svaiginan
ti gėrimą, kur; pavadino “Hoo- 
ver cocktail”, ir sako paryžie
čiai jį smarkiai perka ir gard
žiai geria.

Išlėkė 5,100 mylių be 
sustojimo

Du Amerikos lakūnai Rob- 
bins ir Jonės iš Texas išskri
do iš Seattle į Tokyo, Japo
nijoj, 5,100 mylių be sustoji
mo. Gazolino jiems papildys be
lekiant. Jei pasiseks, jie gaus 
$25,000 prizą.

Kam .skubus reikalas — 
pasiskubinkite -

Evanstono magistratas apves
dina dykai

EVANSTON. — Vakar pa
skelbta, kad ligi Labor Day vi
si kas ateis apsivesti, gaus dy
kai laisnius, bus apvesdinti ir 
dar reikale gaus apmokstą taki. 
Vestis galima dieną ir naktį, 
vis už tą pačią ratą.

Tai yra pasekmė naujos ve
dybų propagandos, kadangi pa
tirta, kad Illinois valstijoj pe
reitais metais apsivedimų skai
čius nukrito ant 8,141.

Vokietija parodė vieny
bės pavyzdįr

BERLYNAS, liepos 8. — Vi
sos ekonomiškos Vokietijos į- 
staigos atėjo valdžiai į pagal
bą. Lygiai tukstąntis įvairių 
bankų, indusitrfjos; ir laivinin
kystės kompanijų susitarę pa
skolino Vokietijos valstybės 
bankui $125,600,000 tokiu bu
du apsaugodami Vokietijos va
liutą nuo puolimo. Tokiu budu 
susidaręs aukso diskontas su
laikys užsienių kapitalą nuo iš
sitraukimo iš Vokietijos.

Kiek Sovietuose gyviai 
suėda duonos?

MASKVA, liepos 8. .— žvė
riukai ir vabalai sunaikina daug 
daugiau duonos negu visos So
vietuos gyventojai, pareiškė 
prof. Rumiancev. Kasmet para
zitai sunaikina lpo 31,600,000 
tonų grudų, Juotarpu kai visi 
Sovietų Unijos gyventojai su
valgo tik 29,500,000 tonų.

Pernai metais žemdirbystės 
taksos siekė 375,000,000 rublių, 
gi parazitai surijo grudų už 
350,000,000.

“Fivaklok arbatėlė” vos 
nenuvertė valdžią

Ii
LONDONAS, liepos 8. — Ke- 
arbatos stiklai vos nenuver

tė darbiečių valdžią Anglijoj, 
žinoma, valdžia pasiliks, bet vi
si turėjo gardaus juoko.

Atstovų rūmuose ėjo vald
žios bilius dėl suvartotoj ų ta
rybų. Tuo tarpu prisiartino ar
batos valanda. Skaičius darbie
čių atstovų, manydami, kad vis
kas yra tvarkoj, išėjo į šali
mais esančią arbatinę,

Tuo tarpu konservatyvai pa
silikę daugumoje nutarė nubal
suoti vieną nepriimtiną punktą 
ir grįžę darbiečiai pasijuto pa
vėlavę.

■ , .

Anglija duos paskolą 
Sovietams

LONDONAS, liepos 8.-— At
stovų bute rytoj žadama pa
skelbti planą, kuriuo darbiečių 
yaldžia rengiantis dubti Sovie
tų Rusijai $25,000,000 kreditą 
industrijai įeiti.

Post, Gatty ir jų finansuotojas
Iš kairės yra Wiley Post ir iš dešinės Harold Gatty, laimingai ' 1 *
aplėkusiu aplink žemę per 8 su puse dienos; vidury yra F. C. 
Hali, Oklahoma aliejaus laukų savininkas, kurs jų kelionę 

finansavo.

Vyrai moka padaryt 
moteris laimingas

šimtametinių senučių pa
reiškimai \

mo- 
šio- 
eilč

CHICAGO. — Mrs. Harriet 
Javes iš Addlestine, Anglijoj, 
švęsdama savo 100 metų am
žiaus sukaktuves pareiškė, kad 
“vyrai yra didelė sunkenybė 
(nuisance), bet jie padaro 
teris laimingomis”. Į tai 
mis dienomis atsakė visa 
senučių moterų Chicagoije.

“Ar vyras yra sunkenybė? 
— Ne. Ar vyras reikalingas 
mbters laimei? Taip!” atsakė 
95 metų senutė Mrs. Sena An- 
derson iš Norwood ‘Park. Tai 
buvo laimingiausios gyvenimo 
dienos, kai Jonas tebegyveno”, 
ji gailestavo, šluostydama akis: 
“penkiolika metų gyvenu tik 
atminimais”.

Mrs. Schoenberger iš Oak 
Forest, 80 metų amžiaus, pasa
kė savo tiek pat senam vyrui: 
“žinoma, kad tu nesi man sun
kenybė. Aš kartais taip pasa
kau, bet tik tyčia, kad tave 
paskatinčiau. Bet žinai, tave aš 
nemainyčiau į viso pasaulio 
auksą. Tu esi ne būtinai rei
kalingas mano laimei. Tu esi 
pati mano laimė”.

Mrs. Muthard 91 metų ir 
Mrs. Kratochvel 90 metų iš tos 
pačios farmos panašiai pasakė. 
Tik viena senutė pasakė kitaip, 
bet ta buvo nė sykį netekėk 
jusi.

Fašistų spauda prabilo 
prieš papą

ItalijosROMA, liepos 8. — Italijos 
spauda, kuri dėl fašistų slap* 
tų notų su Vatikanu buvo pri
versta kurį laiką tylėti, dabar 
paleido visą burną prieš papą 
ir jo encikliką, kurią papa 
slapta? iššmugliavo J Paryžių 
ir ten atspausdino.
• a Reiškiama nuomonės, kad 
dabar gali atsinaujinti smar
kios demonstracijos prieš kle- 
rikaltoft Italijoj.

Prikeltas numirėlis 
pasakoja įspūdžius

i/* * ' . ■ ■

Ką Jautė 9 valandas numiręs

PHILADELPHIA, liepos 8.— 
William Dugan tapo atgaivin
tas 9 valandas išbuvęs visiškai 
negyvas, širdis sustojusi ir vi
sas kūnas atšalęs.

■Daktarai ir slaugės negyvė
lį ilgas valandas gaivino, ap
dėję karštais blanketais ir pum
puodami Jnhalatbrius po 9 va
landų sunkaus darbo prikėlė iš 
numirusių skenduolį, prigėrusį 
Gaurei ežere.

“Tai buvo labai malonus po
ilsis erdvėse”, atsibudęs prata
rė numirėlis. Tai buvo* nieko 
ne jautimas, ilgas ramus ne jau
timas, miegas be sapno”.

Apsakydamas savo pergyve
nimus, Dugan kalbėjo “Kai iš
kritau iš laivelio, jaučiau kad 
krintu giliu, giliu, giliu, švie
sus spinduliai šokinėjo akyse, 
blizgėjo įvairiomis ^palvomis. 
Po to atsimušiau į dugną ir 
viskas, pasidarė tamsu.

“Toliau nebežinau, kas atsi
tiko, kol po ilgų valandų, paju
tau, lyg plaukčiau ore ir lyg 
kažkas norėjo kad ką tai to
kio padaryčiau, ką tai tokio 
ko negalėjau užvilti. Paskui vi
sa tai praėjo ir< atsibudau”.

$500,000 byla prieš 
Haldeman Julius

WASHINGTON, liepos 8. — 
čionykštis viešbutis užvedė pu 
sės milijono bylą prieš laikraš
čių leidėją Haldeman Julius už 
tai, kad jis parašė, buk vice
prezidentas Curtis gaunąs ta
me viešbuty apartmentą už 
$5.50 per dieną, kūomet to 
apartmento kaina esanti $100 
dienai.

- -----------------------------------

Kiniečiai piauiua korėjiečius
TOKYO, liepos 8. -- Kruvi

nos kautynės tarpe korėjiečių 
ir kiniečių atsinaujino. Vėl 'pa
skersta 100 žmonių. Japonai 
skubina apsaugą Korėjai.

Vienas iš kaltinamųjų 
byloje prof. A. Voldema

ro ir kitų
’ Požėla, kaip teko patirti tu
rėjo audienciją pas Vid. R. M. 
pulk. Rusteiką. Spėjama, kad 
buvo tartasi minėtos bylos lik
vidavimo reikalu ir paelidimo 
iš kalėjimo inž. Steikuno, Gi
neičio ir Svietlausko.

Šiaulių Naujienos
Užuot į futbolą, įspyrė 

I ,«osį

Birželio 14 d. per įvykusias 
Šiauliuose paviljono aikštėje 
futbolo rungtynes tarp Šiaulių 
paštininkų komandos “žinia” ir 
Radviliškio L. F. L. S. vienas 
žaidėjų iš radviliškiečių pusės 
įsismaginęs, užuot į futbolą, 
įspyrė batu šiauliškių koman
dos žaidėjui p. Povilui Urmo
nui į nosį ir labai smarfeiai ją 
sužalojo. Iš kairės pusės že
miau akies visiškai perkirstas 
nosies kaulas. Sužeistasis pa
dėtas į miesto ligoninę, kurią 
galės apleisti tik po dviejų sa» 
vaičių, o visiškai nosį išgydyti 
— gydytojai sako — reikės 
bent dviejų mėnesių laiko.

“Ponuli, ant biednasties”
Šiaulių gatvėje, o ypač mies

to parke tenka dažnai matyti 
apiplyšulius ir murzinus 8—10 
m. amžiaus vaikus, kurie už
puldinėja praeivius prašinėji
mais t “Ponulf; ant biednasties”. 
Kas neturi ar nenori išmaldos 
duoti, tai tą vaikai ištiesta ran- 
Ika palydi gerą galą. Nors tokių 
reiškinių galima matyti beveik 
kasdien, bet niekam nepareina 
į galvą šiais elgetaujančiais vai
kais pasirūpinti.

Ką Voldemaras veikia
Spaudoje buvo žinių, kad p. 

Voldemaras rašąs kažkokį mo
kslo veikalą, bet tai netiesa: 
p. Voldemaras dabar nuolat 
vaikščiojąs po Šuazelio dv^o 
laukus ir vis sielojąsis savo by
lą kariuomenės teisme.

Gaudykite butlegerius; 
gėrėjus palikite ra

mybėje . ••
WASHINGTON, liepos 8. — 

Atkreipti visą prohibicijos a- 
gentų darbuotę prieš butlege- 
rius ir “palikti grynai priva
čius prohibicijos laužytojus jį 
pačių sąžinei ir išauklėjimui” ir 
“vengti bereikalingų erzinimų 
ir nekaltinti piliečių vargini 
mų” yrą naujoji prohibicijos 
direktoriaus Woodcock politikė, 
kurią jis pareiškė adrese perei- 
•tą vakarą.

Per vienus metus jo direk- 
toravimo jau esą iškelta 75,- 
365 bylos prieš prohibicijos lau^ 
žytojus federaliniuose ir valsti
jų teismuose; 31,321 destiliaci- 
jos (stills)K valyklos ir 8,245 
automobiliai konfiskuoti.

Ispanija suteikė mote
rims geras vietas

WASHINGTON, lidpoa 7. — 
Amerikos feministės labai susi- 
interesavo naujojo Ispanijos 
teisingumo ministerio Don Fer
nando de los Rios žygiu: jis 
paskyrė kalėjimų supervizoriu 
moterį advokatę Victoria Kent. 
Feministės sako, kad Ispanija 
duoda pavyzdį lygių teisių ne 
tik žodžiu, bet ir praktikoj.

*

Sovietų atstovybė strei
kuojanti sargą įda

vė policijai
Aną dieną Kaune torgpred- 

stvos sargas susikivirčijo su 
torgpredstva. Kadangi torg- 
predstva jo reikalavimo nepa
tenkino, tai sargas nutarė pa
skelbti bado streiką.

Sargas užsidarė (torgpredst- 
voje į vieną kambarį ir bada
vo 4 dienas. Torgpredstva krei
pės į policiją, kuri vakar 4 die
nas išbadavus; sargą iš torg- 
predstvos išgabeno. Sargas — 
Lietuvos pilietis.

Rimčiausiu kandidatu i 
bulmistrus v

Kiek girdėt, yra senasis bur
mistras Jonas Vileišis; kitos 
kandidatūros ir neminimos. I 
burmistro padėjėjus rimčiausi 
kandidatūra esanti p. Morkaus, 
buvusio Kauno miesto ir ap- 
skr. viršininko.

Dainuojanti aldermonai
Kokie asmens išrinkta Kaune

Tarybon išrinkta:
1 sąr. Pr. Stakėle, Rokas 

šliupas daktaras.
2 sąr.: St. šilingas, Kipras 

Petrauskas, inž. Graurogkas, 
Juozas Vokietaitis.

3 sąr.: Chodos.
4 sąr.: J. Bataitis, dr. A. Pfc- 

trikas?
s 5 sąr.: A. Sodeiką.

7 sąr.:, gener. Bulotą.
10 sąr.: Franstilis.
13 sąr.: prof. Kolupaila.
15 sąr.: L Ožinskis pram., 

S. Volfas fabr. dir., S. Choron- 
žiekis adv.

16 sąr.: J. Roginskis inž., 
Rubinšteinas red. Tuoje šapiro 
namų sav.

17 sąr.: B. Liutikas inž., K. 
Jančauskis teisin. P. Mikuličas, 
prov. A. Rogalis banko dir., 
A. Sokolovas juristas.

Taksavoja Ūkininkų 
sąjungą

Anstolis Vasiliauskas prašo 
Kauno miesto burmistrą, kad 
paskelbtų varžytynes ūkininkų 
sąjungos turtui išparduoti už 
skolas. Ūkininkų sąjungos tur
tas įkainotas 200,000 lt.

Bus parduodami Gedimino 
gatvėj pamai, sandėliai ir kt. 
Didžiausias Ūkininkų sąjungos 
skolininkas žemės ukię minis
terija — 500,000 lt.

Policisto artimo meile
Kaip prąneša “E.”, 6 polic. 

nuovadoj per neatsargumą vie
nas policininkas sužeidė kitam 
koją. Susierzinęs dėl nelaimės, 
policininkas, sužeidęs kitą. Šo
vė sau į galvą norėdamas nu
sižudyti. Abu sužeistieji nuga
benti ligoninėn.

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 valandai, ivenudieniais nuo 
9 iki I valandai.
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CIeveland, Ohio
Iš SLA. 14 kuopos 

susirinkimo

Liepos 1 dieną buvo laikytas 
SLA. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Narių atsilankė ma
žai, tur būt dėl šilto oro.

Pirmiausia buvo peršauki- 
mas valdybos. Paskiau skaity
tas protokolas iš praeito susi
rinkimo; jis tapo priimtas kaip 
skaitytas. Finansų raštininkas 
nedavė savo raporto, kadangi 
knygos nebuvo peržiūrėtos.

Po išdavimo visų komisijų 
raportų, priėjus prie neužbaig
tų reikalų, kilo klausimas, kur 
dingo ta rezoliucija, kurią ko
misija sakosi, pasiuntusi į “Tė
vynę”. žinoma, buvo diskusijų. 
Net turėjo antrą sykį protoko
lą skaityti, nes nekuriems ne
buvo aišku, kaip ten užrašyta 
dėl tos rezoliucijos. Po ilgo ar
gumentavimo prieita prie galo 

' ir klausimas liko atidėtas ki
tam susirinkimui. O per tą lai
ką rezoliucija gal bus atspaus
dinta organe “Tėvynėje”.

Daugiau svarbių nutarimų 
.nebuvo.

Del pikniko nejvyįimo kuopa 
turės nuostolių apie 20 dolerių.

Jonas Jfirus.

dikystes nori eiti j kunigus, j 
davatkas, j zokoninkes arba 
zokoninkųs. O visiems kitiems 
toks lietuvių Romos bažnyčių 
parapijinis mokslas, iki 16 me
tų, yra niekam nevertas.

Vyskupas X. M. Žukauskas.

Paųuette Station, 
Ontario 
’TF ' r* ’

Svečiai

Philadelphia, Pa
Mokiniai ir mokyklos

Birželio 28 d. mane atlankė 
svečiai: p-as Yurk, jo žmona, 
sūnūs ir dukrelė, 6134 Com- 
monwealth, t)etroit, ir p-lės A. 
Yanush’ąitės ir Izabelė Shar- 
žinskaite, 6838 Hartwell, Dear- 
born, Mich. P-lė Izabelė Shar- 
žinskaitė yra populiari inteli
gentė Amerikos lietuvaitė, nes 
nors yra gimusi ir ėjusi moks
lą Amerikoje, Virginia valsti
joje, bet myli kalbėti lietuviš
kai if vertina lietuvių kalbą.

Aplankėme Point Pelle Na
tional Parką, kur yra istoriniu 
paminklas atminčiai buvusių 
mūšių tarp anglų ir franeuzų 
kariuomenės tame parke. Čia 
radome geriausią vietą mau
dytis Erie ežere, čia daug det- 
roitięčių kas sekmadienis links
mai' praleidžia laiką, nes vos 
40 mylių nuo Detroito.

Detroit, Midi.
Neseniai Philadelphijoj veik 

nieko nebuvo girdėti apię čia 
gimusius lietuvius. Aukštąsias 
mokyklas retas kuris iš jų ten 
lankė, o į lietuviškus parengi
mus jie niekuomet neateidavo. 
Kuomet aš persikėliau į Phila- 

’delphiją ir užėmiau lietuvių 
Tautiško Vyskupo Dioceziją 
Pennsylvanijos valstijoj, mano 
didžiausias rupesnis buvo kuo 
geriausia patarnauti savo tau? 
tiečiams, o labiausia jaunimui, 
kad juos visus patraukti prie 
tautos meilės ir vienybės. Var
dan Visagalio Viešpaties pra-t 
dėjau visus raginti, kad leistų 
savo vaikus į miesto valdžios 
mokyklas (Public Schools), į 
aukštąsias mokyklas arba mo
kintų amatų. Dabar linksmą 
matyti, kad čia gimusieji lietu
viai staiga sukruto ir pradėjo 
lankyti įvairias mokyklas. Jau
nuomenė stengiasi tapti gerais 
tautiečiais ir atsilankyti į viso
kius lietuviškus parengimus.

Čia, Pennsylvanijos valstijoj, 
yra leidžiama Romos kunigams, 
vietoj valdžios mokyklų (pub- 
lic schools), mokinti parapijo- 
nų vaikus, iki 16 metų am
žiaus, savo bažnyčių mokyklo
se. Todėl lietuviai Romos ku
nigai persitraukė zokoninkių iš 
Chicagos ir mokina savo para- 
pijonų vaikus bažnyčių mokyk
lose. Zokoninkes kiekvieną die
ną veda vaikus į bažnyčias 
maldoms ir tenai išlaiko juos 
ne mažiau, kaip po pusę valan
dos. Lietuvės motinos mokina 
savo vaikus, kad, kalbėdami 
poterius bažnyčioje, jie visuo
met klūpotų ant kelių. Dabar 
kiekvienas su tikra sąžine pa
na isly kitę, kokia tai didelė baus
mė yra vaikams kiekvieną 
dieną klūpoti ant kelių po pu
sę valandos bažnyčioj ir kas
dien klausytis tų pačių garsų 
vargonų ir maldų. Iš pat ryto, 
kūdikiai, nuvarginę savo kūną, 
nusilpnina savo atydą ir gir
dėjimą, ir per visą dieną jie 
randasi mokykloj kaip kokiam 
sapne. O deliai to jie mažai te
gali atminti ką mokinasi, arba 

išmokti.
Kadangi religijos (tikėjimo) 

mokslo kunigai gali r mokinti 
nędįįldiėriiąis (8unday JSchool); 
tai aš protestuoju dėl tokiąHie- 
tuvių Romos kunigų mokinimo 
metodų, panaudojamų magiems 
vaikams. Šitoks mokslas gal 
būt yra kiek naudingas to
kiems vaikams, kurie nuo ku-

Liepos 26 ir 27 dd. A. L. T. 
Sandara turėjo Detroite seimą. 
Sęimavojo lietuvių svetainės 
skiepe. Atvyko delegatų iš Chi
cagos 6, o Detroito kuopa davė 
kiek galėjo. Tąi pridėjo dar 
tris. Tokiu budu susidarė viso 
9.

Pirmininkas buvo Dr. A. Ži-( 
montas.

Seimas laikyta, uždarytomis 
durimis. Nė korespondentų ne-į 
įsileido.

žiūrint iš šalies, atrodė lyg 
graborius rengėsi nabašninką 
pąšarvoti: jis, mat, irgi užsida-į 
ro duris. Panašiai ir musų san
du riečiai darbavosi.

Bet vakarienei tai ir pašali
niams pardavinėjo tikietus. Sa
ko, kad vakarienė geriau pa
vykusi, nei seimas. Seime bu
vo tik devyni atstovai, o vaka
rienėj apie. 100 -asmenų. Vaka
rienė atrodžiusi daug puikiau, 
ne kad seimas.

Už dury stovėjęs.

Toronto, Ont
Koks skirtumas tarp Toronto 

komunistų ir katalikų?

Pas mus, vyručiai, pereitą 
savaitę tikrai jau Brazilija bu
vo atsikrausčiusi, Slėpdamasis 
nuo to karščio vįsas pakampes 
išlandžiojau: skiepą, maudynes, 
visus parkus, ir niekaip nega
lėjau atvės t — toks buvo tvan
kumas.

Aną vakarą, begulint man 
Trinity parke po krumu, priei
na prie manęs Raulas, nieko 
sau vyrukas, tik perdaug užim
tas matuškos Rasė jos reikalais. 
Kyšt man lapelį, kitaip sakant, 
reklamą, kad Toronto kokia 
tai ASYLUDDD. rengia kokį, 
ten tarptautinį pikniką.

O kad jau gražiai prirašyta, 
tai negalėjau atsigėrėt skaity
damas. Rašo, kad muzika bus 
geriausia tarp Toronto lietu-, 
vių, t. y. Skurdelių vedama, 
dpdų orkestras, kiek ten ląimė- 
jimu, kiek ten įvąir^po. Ką
tik perskaitęs, . jau norėjau 
durpt į tą vietą, nes vąizdavau- 
si, kad geriau 
■YflJšaįsi w 
businieĄ į'Ą 
/Dar ųępąbą

vo svajote,' kaipVŠfe?p
- . ' .. J

patiekę piję ižijJebi^avalĮ, kad 
šis piknikas rengiamas ant 104 
to lietuvio fąrmęrio žemės,.

Sulaukęs 1 d. liepos, anksti 
rytą ištrempavau į Vestoną, 
nes diena buvo labai karšta, 
tad bijojau, kad neprisieitų ko
jas pakratyti vąlurdieny. Gi, 
tiek bųvąų pavargęs, kąįl jau, 
norėjau grįžti. Tik dėką mąno 
vienam senovės paž|stamam, 
kuris mane pavijo, Fordeliu 
dabaigiąu kelionę į tą tarptau- : 
tinį pikniką.

Nuvykęs vieton žiuriu, kad 
ten keletas desėtkų žydų, vien
marškinių ir pakrūmėmis pri
gulusiu su maudymuisi siu
tais.

Dairaus, kur musų raudonie
ji komisarai, ę jM, 
ty ti. Žydai nešioja ir šiųjų, pirk
ti tikUtaą W d* 
teų W 
mųi. Kiti siylo 
bet mažai randa sWW^< 
Treti agituoją žydų

Atv^žtaVųs tau&ikadMfe; 
tuoj ląUį^ išvijo, b^VO 
kvietę ir lapeliuose reklamavo, 
žodžių sakant, nieko hčbąvo iš 
lietuvių, išskyrus !l£ęlątą 
sarėlių, kurie slankiojo be jo
kio džiabo, ir keleto pi^ijtęk 
rautoją, tokių kaip aš patą, 
kurie buvo atvykę pkžioįš^i 
pusvalandžiui- J

Taip musų koihunistėliąį yrą 
prasižengę męlų rėkiamuose,' 
kad ne tik Toronto visuomenė, 
bet ir jų pačių sekėjai jau be
silanko. Ateity, matosi, kad tu
rės savo j omafkUs laikyti tik 
komisarai prisiplakę prie žy-» 
dų, nes lietuvių visuomenė juos 
ignoruoja. • •

Apsivylęs tarptautinu pikni
ku ir maskviške tvarka, dro
žiau į Romą, nes tik pei; kal
niuką buvę musų šv. Jonų pik
nikas.

Nepriėjęs dar prie vietos 
girdžiu, kad terį FipgPj 
na smuiką. Tikraf, mąnaų šaų^ 
čia pasilsėsiu. Priėjau. Kinu-,' 
sau, kad rėkia: “Kas daugiau? 
Kas?!” Mat čia biznį dąroj 
Buvo parduodamas viščiukas. 
Nėjau pirkti, nes žinau, kądj 
man neteks. Kadangi buvo ra
šoma apie minkštus gėrimus, 
tai ir aš nuėjau jų parągąuti.

"Matėsi karštesnių parapįjb- 
nų vienas kitas, kąd ir kieto 
gėrimo užtraukęs, nęs spran
dai vis buvo palinkę, galvos, 
mat, persunktas.

Publikos buvo nedaugiąusia, 
o ir ta gręitąi pradėjo skirsty-; 
tis.

Liko *vos keletas Romos pa
sekėjų, išskyrus vieną antrą 
pašalinį. Qgi apie pusę devin
tos ateina špitolės saviųipkas, 
prisiragavęs jau ne minkštų 
gėrimų. Ir pradėjo jis skanda- 
lyti. Dar prisidėjo jam pagel- 
bo.n 3 pėdų milžinas, ir kad, 
pradėjo muštis, draskytis, ndt 
baisus reginys darėsi. Susi
draskė kruvinai.

Buvo vyrų, kurie norėjo ge
rai apkulti peštuką už tokius 
darbus. Nes jis, priėjęs prie 
bet kurio vyro, moters ar mer
ginos, kurie nieko nemanyda
mi sėdi ramiai, krinta ant žmo
gaus šaukdamas: “Ar tu prieš 
mane”, ir drasko kaip pasiutęs, 
šuo. Paskiau pripuola prie to 
milžino jo švogerio su špitoL 
ninku ir varo varu jį greičiau 
prapult iš pikniko vietos.

Netoliiniausiai kempiną ke-t 
lėtas svetini taukių. Šie, išgirdę 
gyvuliškus riksmus, ir didžiau
sias koliones rusų kąlba, subė
go gęąžus būrelis .pusi,žiūrėti 

buvo ne žmonių, bę 
gyvitiių. Taįp piknikas pasi
baigė vaidinimu, apie kurį ne
buvo minėtą lapeliuose,. 
m uni« 
iw, ą į^ę?;
dtts duoda.V * • /’ŲŲ V '-U

ta^ie tavo dįtvylęę ttę- 
irigųlitata 'atalinkėj atsigai- 

idfiti *’tyru -^orii, *dr !jų pačią 
^viečianii. > *

Nprs
rįąsį, kad turi pąąę^ipių pądu- 
ryme tvarkos, ięl tenka pasa
kyti, kad jos niekas neardo, 
išskynus •pažibs* 7 " 
. Mihinias špitolhinkas su sa- 
vo švogęrią taikęsi kam ąor^ 
kailį išlupti. ¥ad» prisilakę, 
vienas vaikė, o aiitrąs tvar
kos žiurėjo šų keletu špįtol- 
nįąkų» ir kas jiąsiprięšiąjięvo, 
tai tuojąns pulcLavo į pagąlbą.

įmanau netik aš, bet ir 
kiti matę tą įvykį) ir nepatariu 
pei vienam įaisvesbiam žino- 
fgui dalyvauti kartu su jais > par 
rengimuose, nes tik nėmąldnu- 
ną susilauki. ,

Geda ir labui šlykštu ąi^tyti 
tokius įvykius plkpikUoąę,

■>i

■ ' •■'■y. . •* ....
• • »• * * ’ ,

Ketvirtadienis, liepos 9, ’3f
....  —■imi             ............. ..... .. .į,,,, ............... ,1 —

buvęs ko-
^tu twtMos Cfenlrokomui 

virtinti. Vęlifttt ‘/Siifopka” 
___  ('Įsakęs, kad jau viskas 

‘tvarkoj :lr liSpęs Puldel Poli- 
jaiųjfį- iškviesti j. Plyšių >gat- 

1 V® iįrteš 'Venckusko nhmus. 
Tąsyk 'Puldė Polijansko neiš- 
kvietęs, bet antrą ar trečią sy
kį iškvietęs. Bet kuriam tiks
lai tada Polljąpską “Stiopka” 
liepęs iškviesti — Puldė neži
nąs.

Byloje figūravo Puldės laiš
kai, rašyti Šiaulių kalėjime. 
Puldė teisme nesigynė, kad ka-, 
Įėjime bubamas jis rašęs savų 
draugams laiškus, kuriuose gy*» 

, ręsis, kad pasisekę provokato
rius pašalinti iŠ kelio, t. y. nu
žudyti Polijanską, o be to, 
Šiaulių komunistų knygyną 
perkėlę iš Mapkdvo pas Kapų- 
aitę. -Be to, Puldė pasisakė, 
kad “Stiopkos” įsakytas, jis 
nuvežęs j Kuršėnus komunistų 
literatūros ir davęs išplatinti 
Mankovui.

Liudininkai 
rodė tdip pąt teisiamųjų nenau
dai. Aųtąį/HųiiMnkę

Žalpienė parodė, kad 1929 
vasarą užėjęs pas ją vyriškis 
ir klausęs ar ji Žalpienė.

Į’ąskui nepažįstamasis pasi
sukęs, kąd, jis Rusijoj patikęs 
■ŽaįĮpįęnęs vyrą, pųvęs kom.u- 
ą^tąsĄ Nepažįstąmasb pasiva
dinęs ‘-‘S|įį^a”> Liudininkė 
tvirtina, kad tas nepažįstama- 
sįs esąs vięnąą toisiamųją, bu- 
tent, Hąape^aitis.

SlniulkėViči.įeis. Ruv. krim. po
licijosvaldininkas pernai pik
tadario iiiikautaę. Jo parody
mas .pąskąi'ty tas* šmųlkęyičius 
^tibpką’’ Šiauliuose sekęs.

Kai perhąi pavasarį Kaspe- 
rąitis Kaune buvo ąuimtas, tai 
iš atvaizdo 'Smiilkevičius paži- 
nęs, kad tai yra tas pats 
^Štiopką’’.

tąįp pat kriip. 
polic. valdintakdš parode, kad 
jo žiniomis Poli jaukas buvęs 
npžųįiytąs ($į fe W jis atšą
lu komunistų pąrtijųi ir neva 
neątsiškąitydavęs.

. K^pę^ąičio gy#s a.dv. Zy- 
'mQW kląusia Kažemėką ar 
Poli j apšk^ ‘tąmvęą krlm. po-r 
licijoje. Kažemėkas atsako, kad 
netarnavęs.

i- Teisihan buvo pakviesti ir 
ekspeftgi, Mat, nužudytojo Po
lijansko portfely buvo rasta 
idaug rankraščių.
; Ekspertų nuomone, dalis Po
lijansko portfely rastų rank
raščių yra kasperajčio ranka 

prašytų. Portfelis bjuvo rastas^ 
pas kapulaitę.

ŠnJiy giii^
Prokuroras sąko, kad yrą 

visiškai (rodyta, jog “Stiopka” 
ir Kasperaitis

Teisiamieji Polijanską 
politiniais motyvais ir 
didelį nusikalstamąjį 
Vienas to nusikaltimo 
Chavkinas pabėgęs už- 

' bet dalis atsidurė tei- 
Prokuroras

girdęs, kad jis pasmerktas mir
ti, išėjęs iš lygsvaros sušuko: 
“Darbininkų valdžia visus iš
šaudys!.,.”

Nuteistieji padubsią vyr. tri
bunolui kasacijos skundą.

; tylą

’ Nuteistasis mirti 
graslnahiirtinii

10 <J. WiUWn5» 
•tetaps Wuliij
!UOiįaųWj»tU a&reto,

'tfltaoip ““i’.

. Svambiausiais šios bylos kai. 
tįnįnkąis buvo Jonas Kasperal-r 

:tis ir Giyšąs rB«ldė. . , 
r Kaltais; teisiamie j i he ' Viięndš 
neprisipažino. < >

Ofięialįniais daviniais nusta
tytą, kad 1929 m. lapkr. 7 d, 
Šiaulių miesto pilietis Adomas 
Pąlijynsjcąs ’ Wjp $ 'M 
žadėjo po poros valandų su
grįžti. Tolijan^kąs sun
sitiktį" įsų v nikelio fabriko

___ '
dviejų ašinėj lydimas nuėję. 
BuŽiųnų kainoj link. Po dvieju 

’ vataindų Polijansko pąlydova( 
sugrįžo vięni*

Lapkričio 13 d. Kazys Venc- 
kunaą veždamas žabus pamate 
žmogaus lavoną kruvinu veidh. 
Pranešė;^oliėijat Tuojau Ku^c 
nustatyta, kad;

niąis sumetimais.

Policija įvykį prąd&jp MrU- 
Polijaųsko našlę tuojau įtąK« 

jos vyrų nųžut^M Giršų 
dę*

įtariamieji asmęnys ir buvo 
sulaikyti.;

Teisiamųjų j^iaiškįn/taUi
Policijos žiniomis, KMperai- 

tis gyvendamas Šiauliuose va* 
dinęsis “Stiopka”, tąi teismu 
j į. ir klausia, ar jis vadinęsis 
tuo vardu, .>

Kasperąitis, Ijatego^iškąi nei- 
gią nę tik kad j įsį vadinęsis 
“Stiopk»”» bet kad ir šįąąjiųp- 
se tuo metu butų gyvenęs. Bf 
to," I^ąsperąi'tią „ kąf
jis esąs komunistų partijos ųą- 
rys, bet žudyti ^olijąn^o ne
galėjęs dar ir dėl to, kid kpi 
munistų partija nepripažįstan
ti individualinio , teroro, o tik 
masinį. Ęolijąnąko nužudyipąs 
— esąs individąalipis teroras,

Puldės rolė
Teisiamasis • G. puldė teisme, 

.p^ęiškėr W
partijai ^įkląų^ą jau nąo 
1926 m. ir, lįųįj laiką buvęs 
Šiaulių reikomo sekretorium 
9 vSląt

bMi

>

tai teismas

— < " ' .-į » . - įy--- r ■ "7, —**..( f'- * ” Į 4 > J ’ lip , |

mąn lapeli itaėt®

jame tąjo,' tad pitaftas 
giama ta Raita diena, '-į. tam ttijĮtąj, ue^ aktais Reikomo mjjai’i*’

V >

Zy- 
nu-

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALUS kaino* —- 
vestuvių JotORTafijes $10 
tuzinas Ir auer. Taipri 
vaikų ir fteimynu gru
nte. 1840 N. Wri!s St., 
Tek Lincoln 477S.

"............... .. .

muo. 
nužudę 
padarę 
darbą, 
dalyvis 
sienių,
siamųjų suolam 
baigdamas teisiamajam Kaspo- 
rąičiui pareikalavo mirties 
bausmės, kitiems teisiamie
siems atatinkamai mažesnės 
bausmės.

Pris. adv. Zymonas
Kasperaičio gynėjas p. 

plonas pirmiausia pareiškė
sistebėjimo, kad prokuroras 
taip lengvai siūląs mirties baus
mę. Kalbant iš' esmes mirties 
bausmė bloga esanti jau tuo, 
kad ji nebepataisoma. Kas da
ryti, jei vėliąu paaiškėtų, kad 
Kasperaitis nekaltas? O ąr ma
ža yra atsitikimų, kad teismai 
padaro klaidingus ' sprendi
mus?! ,

ši byla esanti neaiški. Zymo
nas kaltina ir policiją, kuri ne 

; kaip reikiant tyrusi ir aiškinu- 
į si šį įvykį: neištirti pėdsakai, 

nepadaryta nuotraukų, nedak- 
tiloskopuota.

Išvadoje kymonas prašo jo 
ginamąjį išteisinti.

Paskutinis žodis
Kapulaitę — ginasi esanti ne

kalta ir prašo, kad ją teismas 
išteisintų.

Pulilė 
sigailėti, dovanoti.

Mankovas — nieko nežinąs, 
esąs nekaltas.

Kasperaitis — pradėjo teis
me aiškinti komunistų pažiū
ras j individualinį terorą, bet 
'teismo pirmininkas jį sustab
dė. Tada ‘jis norėjo kalbėti dėl 
mirties bausmės. Pirtoininkau- 

’jąs neleido Kasperaičiui ir apie 
įtai kalbėti. Tada 'Kasperąitis 
nuo paskutinio žodžio visai at
sisakė.

t* ■' ■ «

Sprendimas
9 vdl. vak. teismas paskelbė 

spręndįmą. Jonas Kasperaitis 
28 m. amž. pasmerktas mirti 
sušaudant. Giršą Puldė 15 me
tų sun. darbų kalėjimo, Kapu- 
Įąitė metų sąlyginio kalė
jimo, Mankovas ir Volpė ištei- 

. siūti*
Sprendimo klausydami visi 

teisiamieji labąi jaudinęsi. Net 
ir Kąsperaitią, kuris visą laiką 
buvo ramus ir korektiškas, iš-

■ i, ...-.r .i........ .

Verkią ir prašo pa<

JILE

VYRŲ SIUTAI
IŠVALOMI O 11

PYKAI priėmimai ir 
prut#tyma*

Mes valome viską nuo pirkinių iki

14 W. Washington St. Dear. 0087 
Browning Bldg.—Suite 612 •

Buy glo ves wlth what 
_ „Jt soyes____ L.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienot Ant 
Vandene per Cherbourg—6

1 dienot per Bremen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialu truku ii Bremerhaoen 
Arba keliaukit ekspresiniu laivu

COUIMBOS
Taipgi puolatiniai kas savaitė ii- 
niaūkiniM arerai tinimais' Lloyd 
Kabininlais Laivais. In
formacijų klauskit pks 
bilc vietini agentų arba

130 W. Randotph
St., Chicago, III.
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SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PIMŲUS GALtTfi NUPIRKTI* LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Hafeted St Tel. Calumet 4589
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Lietuvių valanda

diskusijas keistai

komisarams ir

du syk du

Rožių žeme

Visko po biskį

ant
dakta

Chicago, III

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

NAUJIENOS
Chicago, III

drauge, žiepnvogiau

BYWESTPHAI\

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

• keturi.
Rep. XIII,

kiek 
grei- 
Bent 
veda

conTrąčt 
v/ith 

tA^-TRO - 
|Gouowyn

35J4-J6 Rooievelt Rd. 
arti St. Loufa Avė. 
CHICAGO, ILL.

$80.00
40.00

PUAYS IN 
'speedvmy ' 
vUTH VMULiAM 

HMNES - 
VERY CUTe

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
bonkomis

aniTa 
RAGE

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halstėd St 
Office Tel. Calamet 3399 

Ret. Tel. Yards 3408

SUSTOKIT!
NERAŠYKIT 

Vartoki! ESKO

Home To wn 
BAYville

LONC, islamo 
w/

OI P &M1RA
8ITS AT - 

paramounT 
STUDIOS IN 

LONG I5LAND
‘i 9

Ltfitaarii

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimar gerai ir pigus. 
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

neužsileidžia. Musų kova 
penkiukės, dešimkės

ATSINEŠKITE ARBA
LAIŠKU

Bet kadangi jo ka- 
- tai jis 
Daktaras

jos su vai 
Rep. XIII.

ATTENDBO 
vvashington 

IRVINO 
VMGH SCHOOU 

N*W YORK,

kas, pakliuvęs raštininko vie
ton, nemokėdavo rasyčių (pa
kvitavimų) išrašyti. Nariai pa
juokdavo juos: bolševikuoji, o 
neišmokai rašyti.

Aš daug tokių holševikų pa
žįstu, kurie nemoka net laiško 
parašyti į Lietuvę ir eina pas 
kitus, kad jiems parašytų. O 
betgi darnesnius už save pa
sigavę, vylioja iš jų pinigus ir 
giriasi, kad jie paimsią valsty
bę, neberinksių aukų ir busią 
visiems gerai 
paprastiems darbininkams

Juozas Olšauskas
diplomatas

už $100.00
už 50.00

' SEAL'NAME. /S 
ANlTA POMARES. 
-IS NOT MARRIED 
ANO FOLKS z SH£ 

TO ©E/ 
different

dakta' 
rui. Taip sakant, biznio tran 
sakciją padarėm skubiai ir mik 
liai. Nieks iš šalies nepastebė

irių myliu šaltflkoš^, o vasaros 
karščiams užėjus — Sinkų?’

Ateina ir pats bosas NainiS.
Sveikas, Sveikas! Kaip eina-

, .'-.r 1'1 ' 1 'I’’ . suteikia 
barzdaskutyklos 
■mįmi komfortą 

skutimos 
namie

Visi laukia gerų laikų. O jų 
kaip nėra, taip nėra. Laukia 
darbininkai, laukia biznieriai,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

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

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

Gavau gerų 
tris karalius ir du 

reiškia, turiu pilnų 
kad mano kolega

HB.V4 KeNįlVNORTH 
PRODUCTlONS 

SENT H E R.
TO 

HOLLY5NOOO

$iTuOl B Q 
to ee * 
COhVABRClAU 

MTisT

Nekasykit ėezema ar įdegtą o-, 
dą; tas tik padidina įdegimą. 
Severa's Esko suteikia raminan
čią, gydančią pagelbą. Užaki
mas per 50 metų. Pas aptieki- 
ninkus. Sempelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Įowa.

Vartoklt Severa’s Skin Soap 
dėl -Malonios Odos. 11

laukia profesionalai. Nepasiten
kinimas auga pas visus. Gerų
jų laikų dar greit nenumato
ma.

Tiesa, garsusis biznio, žino
vas Babson tikrina, kad esam 
ąnt slenksčio į naują i“pro- 
sperity”. Bet tokius pat tikri
nimus Amerikos žmonės girdė
jo ir iš prezidento Hooverio. 
Galimas daiktas, kad Babson 
tuos ar kitus biznio reiškinius 
vaizdžiau numato, nęgu kai ku
rie kiti. Jo žodžius galima skai
tyti nors kiek svarbesniais.

Bet jis irgi netikrina, kad 
biznis urnai įšoks j normales 
vėžes, Galima laukti bent 
svarbesnių pamainų ne 
čiau ateinančio pavasario, 
abelna biznio perspektyva 
prie šitokios minties.

Už šitos minties teisingumo 
galvos nesiimu guldyt. Bet kad 
visi laukiam gerų laikų, tai yra 
kaip

Padaro • 
F Skalbimą T

Lengvą ,

NAUJAS 
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus it radioa 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yania 5069

Phone Virginia 2054 

JOSEPHVILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTĘAKTORIUS 
4556 So. Roęku?ell St. 

CHICAGO, ILL. “

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Bolševikai giriasi turį geriau 
išlavintas kakarines ir už kai
mo moterėles. Tokie “išsilavi 
nę”, suėję su oponentais, riks
mu juos “sukritikuoja”.

Čia įėjusi mada rengti dis
kusijas. Man teko keletą kartų 
btiti tose diskusijose, žmonių 
sueidavo mažai. O ir iš susi
rinkusių bolševikų būdavo dau
giausia. Pirmų kartų atsilanku- 
siam 
atrodydavo, kuomet imdavo ko
kį klausimų diskusuoti.

Kad kokį dalykų ir geriau 
žinotumei už bolševiką, teisin
giau klausimą rištumei, bet bol 
ševikai “nepasiduos”. Jie riks
mu užrėks: tu esi priešas, iš
davikas, tu meluoji. Paskui, po 
(tų diskusijų, suėję vieni ki
tiems aiškindavo: kokiems per
kūnams taip 'visi rėkėte, lyg 
išsikaušę! aiškindavosi: kaip 
nerėksi, ar nori, kad musų prie
šas gautų įtekmės publikoje? 
Bolševikai sako: Mes vartojo
me ir vartosime tą riksmo tak
tiką. Mes iki šiol laimime.
į Tekdavo bolševikams savo na
rius į draugijų valdybas išrink
ti; Būdavo net ir juokas iš to- 
Jtių bolševikų valdybų. Bolšev> MES PERKAME

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU
SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

Pereitą savaitę buvo giedra 
ir karšta. Daug darbininkų nu
kentėjo. Nekurie. apalpo, kiti 
mirė. Teko daug matyti ir na
minę mylinčių, įkritusių į (žo
lynus ir vaitojančių. Skundėsi 
jie vieni kitiems, kad per daug 
prisipylę karštos. Jeigu, girdi, 
butų žinoję, kad užeis toki kai
tra, tai mažiau butų gėrę tos 
nelabosios.

Naktimis stubose žmonės ne
galėjo miegoti, nes jos buvo 
per dieną įkaitintos saulės. Ne- 
kurie buvo pasidarę kiemuose 
“kemping hauzes”. Kiti krisda
vo į žolynus, bet juos užpulda* 
vo uodai. Niekur pasidėti. Nors 
gyvas buk pasinėręs * vandeny. 
Vanduo būdavo šiltas, kaip pa
kaitintas. Jau šeštadienis ir 

t t 

sekmadienis buvo vėsesni. Pir
madienį saulutė šviečia. Ma
niau, vėl pradės kaitinti. Nors 
oro biuras pranašavo, kad iš 
po tų karščių bus audra, bet 
jos nebuvo. Susilaukėm tik tru
putį lietaus šeštadieny.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
/nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Telef. Repnblic 6396

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

džjo nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

iš jų melavo, nesiimu 
Bet tikrai patenkintas 
namo. Badau laike 
savaitės tris žmones, 
vietoje ir visus juos

Kas nepažįsta Juozo Olšaus
ko, musų dzimdzio drimdzio? 
Mažai tokių bus bent iš tų, ku
rie lanko lietuviškus parengi
mus.

Well, turiu pasakyti, kad 
Juozas jau nebe aktorius, o di- 
plo-ma-tas!

Jis Washingtone, Lietuvos 
pasiuntinybėj, užėmė viela. 
Kaip aukšta ta vieta, tikrai ne
žinau. Bet girdėjau, kad pa
siuntinybės trobesys yra dvie
jų ar trijų aukštų.

P-nas Olšauskas, regis, tik 
laikinai apsistojęs Washingto- 
ne, kai dabar atstovybėj susi
krovė daugiau darbo.

P-nas A. Vanagaitis, “Mar
gučio” leidėjas, redaktorius, 
etc., kuris kartu su p. Olšaus
ku paruošė įvairiose kolonijo
se keletu parengimų, sugrįžo 
Chicagon, rodosi,'praėjusį 
padienį

Sekmadienį, liepos . 5 d., K. 
Lauciui, grįžtant iš pikniko, jį 
Halsted gatvėj, tarp 34 ir 35-s, 
užpuolė trys plėšikai ir sun
kiai sužeidė.

Nežiūrint, kad K. Laucius ir 
prašė užpuolikų nemušti, šie 
jį sumušė už tai, kad jis buvęs 
gražiai pasirėdęs, o mažai tu
rėjęs pinigų.

Piktadariai atėmė iš Lau
ciaus $10, laikrodėlį ir viską 
ką tik rado, kaip tai, rašomų 
plunksnų, paišiukų ir kitas 
smulkmenas.

K. Laucius yra? žinomas vei
kėjas Joniškiečių kliube ir ki
tose draugijose. —Pažįstamas.

HBLDk AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80« W. 31 St Victory KM

M. J. KIRAS 
REAL BSTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

Pereitą sekmadienį vėl teko 
klausytis gero radio progra- 
mo, kurį davė Jos. Budriko 
krautuvė.

Programas prasidėjo vargo
nų Solo. Reikia pripažinti, kad 
p. Sauris tikrai artistiškai gro
jo vargonais, ir jis tikrai nesi
gailėjo net keturis sykius iš
pildyti gražius lietuvių muzi
kos gabalėlius. Per visų valan
dų dainavo musų du geriausi 
dainininkai: Kastas Sabonis, 
basso-baritonas, ir Jonas Ro
manas, — tenoras. Jų dainavi
mas — ar tai solo, ar duetai— 
darė giliausio įspūdžio, ir to
kio dainavimo tikrai malonu 
yra klausytis. “Prof.” Stepu
kas visų glėbį gerų ir juokin
gų šposų prikrėtę. O tarpe 
dainų buvo gera ir šauni 
transkripcijos muzika. Tokiu 
budu visa valanda buvo gyva, 
įdomi ir įvairi.

Budriko valandos rėmėjas.

WISSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

s dienų
PATARNAVI- ***“«*«^2"^ 

mas M
PuikiauHlnaValymai MBHk !|
Chicagojė “

visi •
. DRABUŽIAI , 
APDRAUSTI ' -

40% Nnotaldoa ant . Draprn
Vyrų siutai 60c
Moterų akrybolSs 85c Saukit
Vyrų skrybėles-----OOc Randolph 6038
Specialiai gegužSa inSn. dėl pristatymo 

plrStynfis — pora 11 o . patarnavimo
DresBs nudažomos *3.00 > .
SECURITY MASTER CLEANERS 

,169 N. State St. 
kampas Randolph, Boom 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
Atvežklt. juos.

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III.

Tel. Pullman 6201

Bridgeportas
Linksmus veidai.

Praeita savaite buvo tikrai 
karšta. Kur tik nenueisi, vi
sur matai surauktus veidus, 
tarsi tave mušti rengiasi. Aš 
iš prigimties rukšleveidžių 
žmonių nemėgtu. Myliu vien 
tuos, kurie su šypsena veide 
reikale gali tau net į ausį kir
sti. Žinoma, mano paties vei
das ne visuomet užlaiko šyp
senos žymes. Bet tai natūralūs 
reiškinys: rimti žmonės myli 
klaunus, klaunai rimtus žmo
nes, mažiukai vyrai dičkes mo
teris, o dičkės moterys mažiu
kus vyrus.

Gana apie tai. Einu prie rei
kalo. Beje, kaip pirma sa
kiau, praeitos savaitės oras 
buvo šiltas ir alsinantis. Ghica- 
gos žmonės vien svajojo apie 
šaltų alų, šalta sodę, šaltako- 
šę, o aš, kai tik priešingai, 
sumaniau nusipirkti venzitą 
šinką-ham. Misliju, galvoju 
šiaip ir taip, kad suradus bu- 
čerį linksmu veidu.

Man, mięlų dięj>ą yąlkiojan
tis, rusti , yęi,4ąį.dkiz gyvam 
kaului įsiėdė. Nugi mintis 
dingt: eisiu pas p. Vincų Nai
nį, 3651 So. Wallace St. Jis už
laiko netik gerų bučernę, gro- 
sernę, bet ir “Naujienas” par
davinėja. Na, o prie to dar jo 
bučeris, Kazys Karalevičius, 
visuomet linksma šypsena vei
de. Nuėjęs neapsirikau. Žiūrih 
aš į Kazį, o Kazys į mane ir 
abu pradėjome juoktis. Bro
lau, sakau, duok man grei
čiausia venzitą šinką-ham. Gi 
jis atsiliepia: 1

“Kibą tau nelabasis, kad 
tokių karščių laikais širikas

Sako, viskas gerai, tik sun
kiai dirbu: namą paintųoju.

Einam žiūrėti. Matau, V. 
Rymas, apie langus, kad paih- 
tuoją, tai paintuoja. Pradėjau 
bartis. Sakau: kodėl tu, Ry
mai, p. Nainį taip privarginai 
vasaros karšty? Ar negali Vie
nas nupaintuoti?

Rymas aiškina: neklausyk 
jo, ba jis meluoja.

i Kuris 
spręsti, 
grįžau 
karščių 
vienoje 
linksmais veidais, nors ir kar
ščiausios dienos metu. Be to 
šinka buvo tikrai gera. Parė
jęs namo ir pusę 
gęs užmigau

Aš, turėdamas 4 karalius, bu 
vau drąsus kovoje. Jaučiaus 
tarsi Bimba “Vilnies” šėrinin- 
kų suvažiavime. Aptiekorius ta
čiau, lyg nelabojo apsėstas 
man 
ugninė 
•tik šnabžda, tik braška iš ki
šenių.

Deja, pritrukau pinigų. Dar 
iš draugo pasiskolinau dešim 
kę ir tą įkišau. Padėjęs pasku
tinius savo darbininkiškus do
lerius — pažiūriu į aptiekoriaus 
kazyrų. Nugi, kad jį kur galas 
— jis beturįs keturis tuzus!

čia aišku, kaip diena, kad 
Dievas mane korojd už mano 
suktybę. Jis buvo man davęs 
gerų kazyrų. Norėdamas turė
ti dar geresnę

Daktaras, matydamas mano 
nelaimę, galvų palingavęs, ta
rė: “Yra Dievas”. Aš jam irgi 
pritariau: “Taip, yra”. Kiti ko- 
zyrninkai nesuprato- musų žod
žių reikšmės, bet aš ir dakta
ras tuos žodžius giliai įverti
nom. Nežinau, ar daktaras tuos 
žodžius sakė juokais ar iš tik
rųjų — nežinau. Bet aš įsiti
kinau, kad Dievas yra. Prie 
pokerio daugiau, kolei gyvas, 
suktybių nedarysiu, nes tai 
man kainavo $60.”

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 
/ f

Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj
2 doleriai

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: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS' Prec.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Daktaras 1
Kapitonas *< 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslts, Užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. * Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St,, kampas Reeler Avė., TeL Crawford 5573

NAUJAS IŠRADIMAS
RĖKSMO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatams, Ranku, Kojų, 
Nugarpa akaudejima, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galyoe skau
dėjimą, Ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ). .4.^.
Tūkstančiai žmonių yra Ualgydė o 
milijonai dar, nežino apie tai.
Deksado Galinga Moata yra tiek 
verta aukso, klek JI pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai. $1.60 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pat aptiekorius teip ' 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

O1NTMENT.

DEKEN’S O1NTMENT CO.
P. O. Box352 

Hartford, Conn.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ymurnsm

Tel. Kedzie 8902 -

“Dievas yra”—pareiškė ma 
no draugas .K. Klausiu, kodėl 
Aiškino taip:

Kazyriavome šeši 
ras, aptiekorius, du biznieriai ir 
du darbininkai 
rankų 
džėkiu 
Pastebėjau 
aptiekorius irgi turi gerą kor
tą ir man gana smarkiai kim
ba į akį. Palei mane sėdėjo 
daktaras 
žyra buvo nekokia 
pasitraukė iš gėmio 
turėjo karalių, kuris man buvo 
reikalingas. Kiekvienam su* 
prantama, kad ke«turi karaliai 
daug atsargiau turėti, negu 
pilnas. Man pamirksėjus viena 
akia, daktaras suprato, pakišo 
karalių, o aš džekį

Taip sakant

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių ekalbyldA Dridgepot- 
te—-tebingai fa greitu patarnavimu 

819 W. 35th St 
T,L Boolmftl 9123

PROBAK

(PROBAK BLADE)

ANy DRESS°*SUIT 
taCĖSmCLEANED t PRtSSti

‘' T.-L riti /. f
u i 'L’ įHS&L. -
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KONFERENCIJA LONDONE

Išdirbti praktišką planą Hooverio moratoriumo 
įvykinimui yra šaukiama suinteresuotų valstybių kon
ferencija Londone. Anglijos valdžia, kuri šaukia tą 
konferenciją su Washingtono žinia ir pritarimu, nori, 
kad ji susidėtų, nę vien iš finansinių ekspertų, bet ir iš 
atsakomingų valstybių vyrų. MacDonaldas ir Hender- 
sonas (Anglijos premjeras ir užsienių reikalų ministe- 
ris), kiek galima numanyt iš korespondentų praneši
mų Washingtone, stoja už tai, kad konferencija nepa
sitenkintų vien tik moratoriumo detalių svarstymu, 
bet imtųsi gvildenti visą karo skolų ir reparacijų klau
simą iš naujo, turint galvoje, kad už metų laiko Vo
kietija gali susilaukti naujo finansinio krizio, jeigu iš 
anksto nebus padaryta planas, kaip jo išvengti,

Tajgi šaukiamoji konferencija gali turėti daug di
desnės reikšmės, negu pats Hooverio sumanymas, ku
rio vienintelis tikslas buvo nukelti skolų mokėjimą vie
niems metams, paliekant Youngo reparacijų planą ir 
visa, kas su juo rišasi, be jokios atmainos.

Bet Anglijos valdžios minčiai, kad busimoji kon
ferencija išnaujo peržiūrėtų įaro skolų klausimą, prie
šinsis, žinoma, franeuzai, kurie priešinasi visam, kas 
tik gali palengvinti Vokietijos naštą. Savo nącionalisr 
tiškam apakime Francija nemato, kad smaugdama vo
kiečius ji kenkia ir sau. Jeigu Vokietija butų prives
ta prie finansinio bankroto, tai joje greičiausia įvyk
tų valstybės perversmas, kurio pasėkoje valdžia patek
tų į rankas fašistams arba fašistų ir monarchistų koa
licijai. Taip vienam, kaip ir antram atsitikime, Fran
cija atsidurtų pavojuje.

Vokietijos fašistai, paėmę valdžią į savo rankas, 
padarytų sąjungą su fašistiška Italija ir imtų rengtis 
prie karo su Francija. O jeigu Vokietijos valdžios prie
šakyje atsistotų da ir monąrchistai, tai pąvojus, kad 
Vokietijoje gali būt atsteigtas kaizerio sostas, iššauktų 
didžiausią suirutę visoje Europoje.

Didelė Europos laimė yra, kad šiandie Angliją val- 
/ dp Darbo Partija, kuri deda visas pastangas sustiprin

ti tarptautinę taiką. Darbiečiams kooperuojant su 
Jungtinėmis Valstijomis, kurios jokių agresingų tiks
lų Europoje tuo tarpu neturi, gal pasiseks dabartinia
me krizyje taip sutvarkyti karo skolų ir reparacijų 
reikalą, kad Europos politinis gyvenimas, galų gale, 
įeis j normales vėžes.

taką Užuot gaivinęs smulkią nuosavybę jisai eina prie 
valstybinių “trustų” likvidavimo.

Lępįpąs stęigė, pąmėgįžiodąmaą Amerttl^ 
nes ir prekybos trųątųs, sujungdamas vieno komitetu 
rankose ištisą eilę įmonių. Tuos visus trustus. kontro
liuoti buvo sudaryta “vyriausią ekonominė taryba”’. 
Dabar Stalinas sako, kad ne trustas turi tvarkyti at
skiras jam prikląusančias dirbtuves, bet kiekviena 
dirbtuvė privalo turėt savo neprikląuęomą vadovybę, 
kurios pareiga yra žiūrėti, kad dirbtuvė apsimokėtų ir 
neštų pelną. Ir Rusijos diktatorius dar pastebi, kad į 
atsakomingas vietas dirbtuvėse turi būt skiriami zne 
“geri komunistai”, bet kompetentiški asmens.

Gal būt, kad “Nipas” atidarys kelią Rusijai iš to 
užburto rato, į kurį ją įtraukė bolševikai, bandydami 
ekonomiškai atsilikusioje šalyje įsteigti “socializmą”. 
Jei trustai bus visai panaikinti ir atskiros dirbtuvės 
pasiliks jų vedėjų rankose, tai komisarai,, kurie tas 
dirbtuves šiandie valdo, išsivystys ląįkui bėgant, į pa
prastus kapitalistus. Bet pramonės pasisekimas reika
lauja ir tąm tikrų politinių sąlygų. Kur yra despotiz
mas, tenai pramonė neauga — pavyzdžiui imkime se
nąją Turkiją, kurią valdė sultonas, arba šenąją Ispa
niją, kurią buvo prislėgusi absoliutišką (neapribota) 
monarchija.

“Nepas” ueatgaivino Rusijos ekonomiškai, kadan
gi Leninas, nenorėjo atsižadėti savo sultoniškų teisių, 
l^ieko neišeis gero ir iš Stalino “Nipo”, jeigu bolševikų 
sultonų diktatūra gyvuos ir toliau.

Tik politinės laisvės sugrąžinimas Rusijai gali tą 
šalį pastatyti ant kojų.

komunistai kalia didelj tetuki!- ariikd nękal- M ttek daug, tai negalima -kuomet 'ji yra vartojama, baht apie visišką, pilietines ir IbaugUvkapitalistinėse Šalyse. Bet kad. elitinės W'4iW«im).l -vlm sakai, prašytį.—prą- • •' *• '""“’ iMKH kapitalizmas. Nąt, tą#, #iiugo ji-r čia reik, tik reikft-■“ą^ąrns#” titaąmojft XW fcuti; tipfc tavo yxa uždirbą- visai nė socializmas, o, W vąlr Wa> tal alžku — bkrai uždW- atvbinia kanit.alir.mas bama ir apie mažiau kalbosJH*W*'*' *«»»*,**«^ negali buti. Visko ko čia reik>tai drąsos, supranti tik žiupsr niuką drąsos.—Bet visgi... tiek daug bau- &u- *. —Nebūk paikas — neabejok, koks čia skirtumas kiek,— jeigu jau reikalauji, tai reikalauk, kiek pridera. Nėra ko baimintis savo uždirbtų skatikų reikąląujti, o nedrąsa, žinok, nieko gyvenime nelaiinė-

ją vartoja bolševikų valdžia;Rusijoje, iri apie tai jie tyli.Yra faktas, kad bolševikiškas “socializmas” darbininkus.
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“NIP”

. Nauja inciustrinė politika, kurią neseniai paskelbė 
sovietų diktatorius Stalinas, reiškia beveik tokią pat 
stambią atmainą bolševizmo ekonominėje sistemoje, 
kaip prieš dešimtį metų Lenino paskelbta “nauja eko
nominė politika” (Nep),.

Stalinp “Nip” (injęiąlai trijų žodžių: naują in
dustrinė politika), vįena, panaikipa tą komunistų iliu
ziją, kad atlyginimas už darbą visiems darbininkamą 
turįs būt lygus. Antra, j| pripažįsta, kad pramonė ne
gali būt sėkmingai vedama, kol darbininkų klasėje nė
ra išsivystęs tam tikras, pakankamai skaitlingas, kva
lifikuotų mechanikų sluoksnis. Trečią, “Nip,,( stato į 
visai kitokią padėtį, negu buvo iki. šiol komunistų ša
lyje, inteligentus, tarnaujančius pramonei: sulig nau
ju Stalino dekretu, inžįnieriai ir kitokį pramopės spe
cialistai privalo būt ne siundomi ir niekinami, bet ger
biami ir branginami.

Įdomu, ka$ tą &ktatpriauą n^nją politiką Rusijos 
darbininkai ir įstaigų tarnautojai pasitiko Uentuzias- 
tiškomis” rezoliucijomis. Pernai ir užpernai, kada so
vietų Ya^įžįą riaukė į teismą iųž|»iąriūs, tąi tos. palios 
bolševikų užuitos mą^ėą ęeĮkąlayo miriįeą “speę^ns-’! 
’įąi liudija, kai^ sųtĮgm^ali^ptoą protiškai ijr 
kai yrą ęmopių mąs^s ąpviętjį “rojuje”’.Aukččialjs. nurodytuose punktuose StąĮįną “Nįpas,,# yrą dąlįųąį tihęįąi grįžimu } juk ir; n ’ aahinlįs Įbolfeviz^o4

Apžvalga
PASIGENDA “GENEROLO”Pr. Bajoras “Tėvynėje” skundžiasi, kad pas Amerikos lietuvius gyvuoją, kelios organizacijos, pasivadinusios “tautinėmis”, vietoje to, kad gyvuotų tik viena “reikšminga lietuvių politiniai idėjinė ir kultūrinė organizacija, per kurių butų galima reikšmingai musų nusistatymai ir norai pasauliui reikšti.”Susijungimą visų “tautinių” elementų į daiktą trukdąs, anot to rašytojo, “kai kurių darbuotojų raguotosiom., ąmbicij.os —- vadais būti.” Jisai geidžia, kad atsirastų žmogus, “kuris galėtų mus suvienyti, kurio mes privalėtume klausyti (!), kuris mus tiesiu keliu į laimiii!- gą ateitį vestų”. Tuomet, gir- Ji,’“butų vienas sumanus generolas, sų xi,ęųą.r ja, kurios žodis (gal kardas? — “N,” Red;.), visur ir visuose reikaluose reikšmingu butų.”Be generolo, kurio Visi prif valetų klausytį, vadinasi, negalimą nieko gero nuveikti.Daug žmonių, dar šitaip gąl- voją,. ir todėl męs, šiandie matome pasaulyje tris didelius “genęjąojųę”, toto W lįpnaf žmonių: popiežių, Mus- splinį. ir. Staliną. Bet į. kokią “ląjmingą ateitį" tie generolai; nevedę savo pasekėjui, tai. nę- labaj ąį^kmžmonės, kurie tiki į pažąnr gą ir dęmototiją», mąųp, kąd bę generolų visuomenę galį dąug sparčiau progresuoti, negu sų generolais, Bajpro i& svajoti “tautiški generolą^ yrja reakcijos: ^bą protiško mir .ųių nesubrendimo pądaras. Jąų i*; lietuviams jie yra praeities dalykas. Buyo * laikai, kada Amerikos lietuviai tą ar kitą savo veikėją laikė “didvyriu” ir aklai paskui jį sekė; bet tie ląikąį praėjo ir nebegrįš, šiandie žmonos jąų m°ka kritiškai .pamigti įt yąikęjų darbus, ir jie suprantą, kad vienas asmuo, nors jisai butą ir' dar tąįp? gar bus? negali kiekvieną dalyką, 'gąęiąų. išmanyti,,. 0‘^ojel, vietoję “pągi^nųmP-’

Zagaricčių Aguona. .

PAKĖLIMAS
(I ''vą$to& ųegi$mflf. Ąš,-gi nę ip popieriau i# tą totą tą, nedrys^iaų pijanti.i —Kąipgi to*9 ųepriašęa? | sį,Julę auto WQ dvejeto savai- Wgu žmogaus gyvenime katą! iįęi, ąjtuonioą dešimts pęųr da yra ilgos valandos, tai Put- to net palęėlę. Tai kaip, tos, įr riųi tas sekmadienio galas būvy ko? V®, ilgiausius i$, ilgųjų* Žmo-—Pakėlė, tai pakėlė,. M virinai lovoj bei^iųtis jis. nuėjo be pja^ymor Ir toA acųęlis kjęk- aut mišparų ir aukavo gausiai, vienu pakėlimui prittoėįo p. U*, grįždamas sęnus savo šeLnmu, kad algą pakėlęs, tik už Į murinto a^lgnkė, bet visur ir tat, kad aš nesąs akiplėša ię viskas geraA ųęb.ų.VO^ ųcs vie- : ' , / * ''....... ‘ * ; " —Tai, MŽ. vertumą Į daHtovį pamatytiĘytę Petrienę vyrui primmė ir pądrąsino;—N.ę mažtouriai ųenurilrisk. Nenusigąsk iri sąvo vertę tinkamai įrodyk. O jęi kaip, baugindamas, ir namon pareiti, ir pamatysi, kas atsitiks: be tavęs neapsieidamas ir iš namų pašauks. Tik buk drąsus, o tuoj pamatysi, kaip gražiai laimėsi.Einant jam per duris, ji jį nuglostė ir priedo pabučiavo dar.į Nuėjęs Putrys dirbtuvėn vin sas. virpėjo ir pakėlimą ar prašys nežinojo, tik išgirdęs senuką “labas, rytas.” sakant atsakė labas ir nejučiomis pridu- drė: į(Bus daugiau>

\ ' « ............. .. .......... y(Tęsinys)Putrys stropiai dirbą iri gyvena dėl, namo ir džiautas* Tiesa, Putrįo namo, šeimininko, pareigose yra ir nešiokdjenjnio. pobūdžio reikalų : jis į nupiųos liūdimo lapą įrašo nuomotojo vardą, savo namo adresą ir i savo vard
Jęigu žmpgaUs gyvenine ka-

kaip jisai — yra užsidarę siaurų sektų ribose (pav. komunistai ir fašistai), kurios su visais kovoja iv visų neapkenčia, kas tik šoka ne pagal jų muziką. Be to, ir pats Bajoras pradeda savo “tautiško generolo” evangeliją suggestijomis, .kurips veda prie dar didesnio visuomenės suskaldymo. Jisai ima. savo globon tuos elementus, kurie vadinasi “tautiniais”, ir , agituoja už jų “politiniaį- idėjįnį“ susivienijimą. Viena, politinei agitacijai “Tėvynės” špaltos yra visai netinkama vieta. Antra, ĮKjo agitacija yra diskriminavimas kitų srovių, kurios “tautiškomis” afišomis nęsipuošią, bet lietuvių visuomeniniame judėjime vaidina tikrai ne menkesnę rolę, negu bet kuri pi Bajoro pami- nėtoji srove. ;
FAKTAS, O NE PROPA

GANDA“Darto” įdėjo tokią žiniąiį’ ;<j “Sovietų; Sąjungoj įvedą akordįnjn darbo, (piecę work) taipgi paskubos (speed-up)j sistemą: kuris darbininkas daugiau padaro, tas gauna, pagyrimus ir tam tikras do^ vanas. Bet jeigu skubiai dirbant sulušta mašina, tai užį tai atsako pats darbininkas.”Dedamas tą žinutę, Amalga?-. meitų organas dėl atsargumo, pastebėjo, kad d>ai ją padųon dą ‘‘kaip žinią”, t. y. kaipo faktą, o. ne kaipo propagandos- dąlyką.Tiesa, kad jo paduotą žinią yra faktas. Tik akordinio darbo ir paskubos sistemą reiškią,, daugiau, negu, pagyrimus ir dpr Ivanas už didesnio, darbo kiekio, ątlikimą. “Piece work’ię” siątty- ipoje, visų-pirmą, yra nelygios dąrbinipkų lųąkvj0W.darbininkas gauną atlyginimą sulig tuo, kiek jisai padaro, O» kįad paskatinti sparčiuosius darbininkus dar sparčiau, dįrbr ti, tai tiems darbininkams, kurie žymiai pralenkia vidutinišką darbo' normą,, duodamą dąr, apart algos, pagyrimai ir dovanos (bonųsai). 'į Kada, ačijU šitiems ekstra-at- lygipiipamą už labai spartų darbą, ^ym.us dubininkų skaičius įpranta skubįąj dirbtu tai (jĮirbtųy^ vędėjai įkelia yidu- ■tiųišką darbo normą, t. y. rej- M^iakkai ir; >yi«ihi^kįĮ daę-
ii * 'e?-• “ ’ V® ■ ’ 5 V ' ” ’ F'™’ ' M

nyfyep. ' •< . ■. < y ■I /p; .fi^jo^ .nuyodonjąį geliąs kad jam. dabar, sunku grįžti atgal į- “Hjičo.” pramintu vi* ttkiž7}' generolus
buržųa^ijęs,, reikia, ipokęh- M
aį,sid£į£ ‘ dkbjtij, “BKoJeteri»ei, vąfcįjrbęį ’• Bet) buvo gųą^iijęs prekybos; laisvę, ukininkiyps ir s: pnaą.*pirkliams. Štamas smulkią- nuosavybę taip sunaįkino veda j primingą pusę. Tie, ku-............... 'taip,

liujimo lapą įrašo, nuomotojo vardą, sąvo namo adresą ir nuomos gąutąją sumą iri galop sayę vardą — savo namo savininko vardą! Tą jis kas mene- sis įteikiu kiekvienam nuomininkui, ir vięo jų — penkiems j .jįe kiekvienas, tai perskaito, o gal ir jų žmonos, vaikai ir gal dar ir anų pažįsta- mieji?, ir džiaugiasi tuo. jie. Puteiamą nuomų formalumo procesas vertingas, tiek, kiek ir pą|s jų likusia gyvenimas.: jis stiprybes ir ištvermes šaltinis; tai prisiminę jie gali dirbti dienas, ir naktis, be poilsio, ir nepar vargti, jie gaU valandų valandas kalbėti apie namo, reikalus, ir niekad, kalbos nepritrukti: nes Puiriuose pasirašimo. vertinimo jausmas, pamažėl!, įsmigo jų sistemosna, net ir kaulus perdiege ir jie savimi įvertina tą> reikalą, su raidėmis, ir dar nuosava ranka rašytomis, raidėmis! Putriai tą supranta prideramai, ir gabaus abu! Tiesa, Putrienė neišskaito, bet vyro aiškinimams patiki ir savo. vyro prasitrinimu džiaur. giasi. :Ęųtriams sgvamę naiųe ląjr kas bėgo lyg trųkfe saųĮęS; ifc plestoipis vėžemjs; jie sų nųo- minjnkaiS; iri l^aųųyftais, perėtai, dėl nain.o įkaitusius išsišok kilnus pergyveną, lengvai ir už nuoųias įgyta^ įplaukas taip pat lengvai išdąjftna^ nuošųn- ęiams ir įvairiem^. * Ęriyąjor lųiems mokįąąfiąnię, sąu; pa^if likdami hk saviniųko vardų m dęito, arniką darbą ir, žių.emeA skabrią viltį aieičmų ! Petriene, gerame upm, Ji v|e- ųą ŠmųMigį ąųŠW ;l«ųt paskubų M jtežinio. ęakčm-si juos ugnin subėrė;, dyi lėkšti, du puodukų su iorielkųUėm ir tięk jriMų pati suplovė ir susišluostė ųą- ;tįb Ir, tinkamą npią prirmkusi ^rųbiip ivyr^:i — jųozųt, ar įs^ętmn M dar sugalvojau,?!f Putrys ten pa,t virtuvėj prįs| isiajp, laikrašty pagarsinimo, iškaityti neužbaigė; ligšiol pą-. tirtų savo žmonos sumanumu kutenamas atsiliepė: t —Nu, kągi, dušyte?Vyrų nųpAfųdumas jos ton^ a^iaų sųžyclniųo.! —Tą, kas musų laimę di(J* ;Žiau padidinti galėtų, ir dąr kajp! — tik nereikią, žiopliams būti, — tikrą sumanum^ ’savy permatydama — toną p^ įkėlė ji.Putrys žmonos žinystos veą-‘ tumu, neabripio. be. vim vw rambiu smagumu paklausė:—Nu, ir ką dar?Žmona savo vertę, patari- nj.up^ nusiųianydama drąsiai rėžė:—Nugi, prašyk savo dąrbdą-nuisų laupei krisįdės.Putrys laikraštį 4 ąįalaų pardėjo ir p^tuijįėjią jį dar;—Kokip, pakalų?go^iiiikė&o. ; | * Jnei>adMXW </»• -i . rr t, nep#<Wy?j?-. - np- ’stebo Puį^įenė. >.Bųtrys, vyro budo Sotumo nebepaslėpė:

buk ęaįinkąs jam mano būdas, u,a& norap į rytojų ir dirbtuvėj Tai, v,ą<įtoąs,w nę ųž. vertumą (įajcbjitotVį pamatyti t einasi n o mano darbo pakelinėje, bet jį.ųŽ būdą mano, o mano būdas pęi;: pą^kudniuosius penkis] metus nebepabrange^ — Pu.tr ry.ą, įsikalbėjęs, susigriebė: kaip, jįą triu prasmingai ir išr .yasąti gą^jo?Putrienė sanpra^iuiai nusijuokė ir ėmės logikos: I —Tu, mano mielas, truputį esi; paikai — už būdą buk mokėjęs. Kaipgi jjs tąu kitaip pasakys? Reikia Žinoti, juk kiekvienas, darbdavys yra kytras. Jis nepasakys tau tiesįai, kad' duodamas tavo darbu jam pelnas yra algos pakėlimo vertas. Bet kuris iš jų sąžiningas, tas aplinkinių keliu, nors dalinai, apmoka už darbininko prekę jam. Jeigu be prašymo darb-l davys algą kam kilnoja, tai juk ir tai tik pusę darbiniu- NAUJAs -Kldturos» nu. kųi priklausančios tepakelia.O jam, mat, iki aštuonios de- .. * į. .*3* Jįšimts penkių, be prašymo pa- Į ^aujieilOSę. Kamą 45* Čęn- kėlė ir jis baukštos jos — tik Į • juokai vieni iš tavęs, mano ‘ | vns»
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pradės statyti Chicagos 
paštą

Nužiūrima, kad naujų Chican 
gos pašto trobėsį pradės staty
ti šių metų rugsėjo mėnesį. 
Svarbiausioji pašto dalis busian
ti užbaigta statyti į pusantrų 
metų laiko ir bus jau galima 
jų naudoti. Pastatymas viso tro
besio kastuosius $21,000,000.

Trobėsis užims vietos nuo 
Vau Buren iki Harrison gat
vės. Trobesy bus, bendrai 
imant, kiekvienų dienos valan
dų apie 12,000 federalės vald
žios samdinių. O kai ateis šven
čių sujudimas, tai čia išsiteks 
25,000 samdinių.

šie vyrai kasdien perleis per 
savo rankas apie 6,500,000 laiš
kų ir 250,000 pašto paketų, ku
rie išsiunčiama kiekvienas 24 
valandas iš Chicagos; tokį kie
kį siuntinių teks jiems išleisti 
paprastomis dienomis. Gi apie 
11,000,000 laiškų prisieis išlei
sti kada pasitaiko nepaprastas 
sujudimas, kaip pav. šventės. 
Naujasis trobėsis planuojama 
bizniui, kuris galėtų išsiųsti apie 
19,000,000 kasdien, šitokio kie
kio laiškų dienai Chicagos paš
tas gali susilaukti ne taip jau 
tolimoj ateity. Nužiūrima, kad 
ši skaitlinė galinti pasirodyti 
jau apie 1934-5 metus.

Kova policininko 
banditais

su

Chicagos policijos ko-
Micliael Hughes,

Buvęs 
misionierius, 
kuris yra dabar policijos kapi
tonu Deering stoty važiavo na
mo. Prie 95 ir Longwood Drive 
trys vyrai, važiavusieji pro ša
lį kapitono Hughes, mėgino jo 
automobilį privaryti prie šaly- 
gatvio.

Kada jie pastojo-kelių Hugh- 
esui, vienas vyrų, revolveriu 
rankoj, iššoko iš savo automo
bilio, ir bėgo prie kapitono. 
Hughes betgi šovė į jį. Tuo
met vyras sugrįžo į savo au
tomobilį, o jų automobilis pa
sileido tolyn. Hughes ėmė vy
tis. Bet nežinomi vyrai paspru
ko nuo jo.

Meksikos konsulo ir tei 
sėjo Green ginčas

Meksikos konsulas Chicagoj, 
Green nubaudė 

kalėti už 
tapo pa

teisėjo, būtent 
iš kriminalio

kurį ' teisėjas 
šešiems mėnesiams 
paniekinimų teismo, 
liuosuotas kito 
teisėjo Burke, 
teismo.

Veikiantysis Su v. Valstijų

užsienio reikalų, meisteris Cas- 
tie kreipėsi j gub. Emmersonų 
prašymu padaryti įvykio tyri
nėjimų.

Teisėjas Green dėl kalbamo 
įvykio pareiškę, tarp kita ko; 
“Aš pats esu buvęs jūreivis, iiį 
taip mes jūreiviai dalykus ri
šame”. Meksikos konsulas ne
darė jokių pareiškimų. Bet Mėk4 
sikos konsulato advokatas Ba-S 
ker pareiškė, kad jis užvesiųs 
bylų prieš teisėjų Green,. kaip 
greitai diplomatiniai susirašinė
jimai įvykio busiu likviduoti.

Areštavo policininką

Detektyvų biuras areštavo 
Herbertų R. Rasniindsenų, per 
penkiolikų metų Chicagos poli
cininkų, kuris priklausė West 
Park motocikli^ policininkų bu
rini. Jis yra kaltinamas parda
vimu vogto automobilio.

Sulaikė pardavimą 5000 
savasties gabalų

Circuit teismo teisėjas Wil 
liam V. Brothers išdavė laiki
nų indžionkšen^ prieš Cook pa
vieto iždininkų McDonough. In- 
džionkšenas uždraudžia bet tik 
laikinai parduoti 5,000 nekilno
jamos sųvasties gabalų deliai 
to, kad tos savasties valdyto
jai neužmokėjo 1929 metų tak
sų. Visa kalbamos sųvasties 
vertė siekianti apie $70,000,- 
000.

Priešingi naujam war- 
dų padalinimui

Woodlawn Business Mcns 
Ass’n nutarė kreiptis į teismų 
prašydama išduoti indžionkše- 
ną prieš Chicagos Miesto tary
bų, kurį nori išnaujo padalin- 

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

VLADISLOVAS KILEVIČIA 
Persiskyrė sų šiuo pasauliu lie

pos 6 dieną, 5 valandą vakare 
193-1 m., sulaukę* kpie 20 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, 111, Pali
ko dideliame nubudime tėvelius— 
Petronėlę ir Baltramiejų Kileyičius, 
4 brolius — Martiną, Stanislovą* 
Kazimierą ir Antaną, 4 seseris — 
Petrpnėlę ir švogerį Juozapą Poš
kus, Severija, Madestą ir Kristiną, 
4 dėd^s — Kazimierą, Vinęėntą ir 
Petrą Kilevičius ir Antaną Jarecką 
ir gimines Amerikoj.

Runas pašarvotas, randasi 3353 \ 
Sę. Uaiou Ąv(e. . . 4

L,ajdqtuvės įvyks šestadiepį. lie- ; 
pos 1 1 dieną, 8 vai. iŠ ryto iš na- ,j 
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kažimikro ka
pines.

Visi a. a. Vladislovo Kilevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstahni esat 
nuoširdžiai kviečiami -dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- l 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Nubudę lįekame,
Tėvai, fyoliąi, Seserys, 
Švoigeriai, Dėdės ir Giminės, '

Ląjdotuvėse patarnaują grabo- f, 
rius A. Masalskis, Tel ROųlevard 
4139. 4

Juozapas Brazauskas
Persiskyrė su šiuo pas/uliu lie

pos 5 dieną, 1 ;30 valandą po pie
tų 1931 m., nelaiminga mirČia — 
prigėrė maųdydamąsis — sulaukęs 
37 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Pašvintinio parap., . 
Bubilų kaime. Amerikoje išgyve
no 1 9 metų.

Paliko dideliame nubudime dvi “ 
seseris — Marijoną ir ŠVOgcrį Jus- ■■ 
tiną Misevičius, Veroniką * ir švo- ’ 
gėrį Krizostiną Butkus, brolį Wil- - 
liam ir gimines, Amerikoje. Lie- f 
tuvoje seserį Oną ir švogeri Petrą 
Kazlauskus, brolį Antaną Jt brq- 
lienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3347 j 
So. Union Averiue.

J. . ' '' M
Ląidotuvės įvyks ketvirtadieny* 

liepos 9 dien^. 1 v4l. po pietų iš » 
namų bus nulydėtas į Tautiškas « 
kapines

Visi a. a. Juožapo’ Bra^a^lkp k 
ūminės, draugai ir pažįstami'- eš*»t f 
tse ' ir suteikti ' jam paškptiriį ’ pa-

- ‘ J’ r*

į1' * t* *

nuoširdžiai kyieČiamįžd^lyvąUfi laiptavę: 
tarnavimą Kr atrisvėikinimą ' ?*.

Nubudę liekame,

SESERYS, BROLIS, ŠVOGERIAJ. IR GIMINĖS.

Laidotuvėse pa tu nauja graborius A. Masalskis, Tel. Ęoulevard 4139. j

ti Chicagą i wardas. Kalbamo
ji asociacija yra priešinga nu
žiūrėtoms naujų wardų riboms.

Teatruose
..

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu pėnktadieniu bus ro
doma paveikslas “Womcn Lova 
Once”; kitokie numeriai.

Roosevelt 'teatre jau ant
rų savaitę rodoma paveikslas 
“Sitaart Mohey”; kitokie nume
riai.

United Artists teatre — ro
doma šiuo laiku paveikslas “The 
Smiling Lieutenant”, kuriame 
vadovaujančių rolę vaidiną 
MaUrice Chevalier; kitokie nu*, 
meriai.

McVickers teatre — jau tre
lių savaitę eina paveikslas “A 
Free Soul”; svarbiausių rolę 
jame vaidina Norma Shearer; 
kitokie numeriai.
t Oriental teatre — šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Chances”,*

ZOFIJA ARMONAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 6 dieną, 6:45 valandą vaka
re 1931 m. sulaukus 15 metų 
avižiaus, gimus spajio 20 d., 1915 
m., Vest Virginijoj.

Paliko dideliame nubudime mo- : 
tiną Antaniną po tėvais Kostanti- * 
naitė, tėvą Petrą, 4 seseris — Oną, 
Marijoną, Magdaleną ir Eleną, 2 * 
dėdes — Joną ir Martiną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčięj, lie- > 
pos 10 dieną. 8:00 vai. iš ryto 
iš Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionės siela, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimietp kapines.

Visi a, a. Zofijos Atinonaitės’ 
giiųinės, draugą! ir pažibami esat 
nuoširdžiai kvfcčiamj dalyvauti 
laidotuvėse ir sfctfclkti Jai paskutinį 
patarnavimą ix atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Motina, Tėvas, Seserys, 
Dėdės 'te Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gtabę- Į| 
riu? Eudeikis, tk Yards 1741. j

W—

* ,*
STEPONAS LĄSAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie- * 
pos 6 dieną, 5:35 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Anykščių mieste, 
Utenos apskr. Amerikoj iŠgyve- , 
no Ž0 mętų.

Pąjiko dideliame nuliūdime mo
terį Teresę, dukterį Emiliją, sūnų 
Antaną ir gimines.

'Kūnas pašarvotas, randasi Sku- 
do koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laiodtuvės įvyks ketverge, liepos 
9 dieną, 8:30 vai. ryto iš Skudo 
koplyčios į Dievo, Apvęizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos, ųž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. J 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stepono Lasausko gi- ■ 
minės, draugai ir pažįstąmi esat 7 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pąsku- ’ 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą* ;

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnus 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Skudas, Tel. Roosevelt 7532

vadovaujančių rolę lošia Deng
ias Fairbanks, Jr.; kitokie nu
meriai.

braidwcly ir yra vienas turtin
giausių tos įstaigos įnamių.

Lietuviai Gydytojai

Turtingas kalinys
Policininkai areštavo Johnų 

Listonų, puikiai jiems žinomų, 
kaip profesionalį išmaldų pra
šytojų, prieš First National 
banko. Lis'tęn užprotestavo, kad 
jis išmaldų neprašęs. Kaip tik 
priešingai, jis atnešęs j bankų 
padėti $40. Ir, abelnai, teisino
si Liston, jis nesąs išmaldų pra
šytojas. Jis turįs dviejuose ban
kuose $40,000. Rekordai paro
dė, kad Liston tikrai turi tiek 
pinigų bankuose, Bet teisėjas 
Borelli nubaudė jį $100 užsi
mokėti už išmaldų prašymų. 
Kadangi Liston nesutiko mokei 
ti bausmės, tai jis atsidūrę
” 1 " —............ -A ■»' " ' <M— ■ K* ’

Graboziai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai sky
dų.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias. Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard *5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

Ct.

BUTKUS 
Undertaking Cq. 

Wm. A. Pakomy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. danai 3161 ’

~S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOT0JASĮ 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W:i8St.
i Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJĄ? 
Patarnauja laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

>3103 S. Halstjed St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

, Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
. . x ■ • / •/ \

Modernišką Kokplyčia Dovanai 
Turiu autompbijius visokiems reika

lams. Kaina priėiriąma

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL

jį MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEHIĮ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ 
Mę«, Ympipet toflUme širdingą, sinĮpatįnga.į ir rąpų , 

į, m jlabi^iai aĮi^as||

J. F. EUDEIKIS & C0.
v JŪSŲ GRAįBORIAl <

’• ' Didysis Ofisas *1

4605-07 South Hermitage Avenue
Vty Telefonai-. TARPS 1741 it 1742

Graborlai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

' . I
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Uetuvės Akušerės

Lulevičienė
• AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

B MIDVVIFB

South 
Av.

6109

Hemlock 9252
■f'

.......y11 ■■ ■' -,W ■" ■ —■* —

MRS. L. MAGNUS
Akušere

Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Ave^
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedaliomis pagal susitarimą 

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

TiU ’T’ TkTTKTTkTTT TG JL/JK* A • JLI v JN U U
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
palengvins aidų įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervubtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolitė^tstę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 1'0 iki 8 vai. Nedalioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėbomis nuo 10 iki 12.
' U. - • - ---- -------- ----------

8

Duokite savo akis išegzaminuęti

R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St.
- Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
8147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3^94
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

2 iki 
10

0036

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Proipect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valąudai ryte;
nuo 6 iki 8 valandą: vakare 

apart ivenladiepio ir ketvirtadieniu

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos;- 1~t*3 ir 7*—8

Telefonas’Republtc 7868

Telefonas Boiulevan

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46 th St. Chicago. III.

........ O— ■■

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

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

2400 W. Madison Su .

Vai.: 1 ilki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

įvairus Gydytojai___
Drs. S. E. Allen

ir

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo den t isterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street 
i 

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Rea. Phone Fairfas 6353

--------- O---------  
7 i

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Utarn., Ketv. ir Subaromb 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-? p. m.

Nedėliomir pagal ruritarimą

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Avtnaa 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 ški 11.
Rez. Telepbone Plaza 3202
......... ................. ............... . ...... ■■■...................

Phone Armitage 2822

SVARBI ZINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisų 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

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

’DR« Ij. 
1900 So. Halsted St. 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Phone Bpulevard 7042

1145 Mdufaukee Aventn 
Valandom 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredor vakare uždaryta 
NedHioj pagal sutarti

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47$i Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re*. 2359 S, Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

ii.....-............... .4J-L-

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tų. moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratoriją:
1025 W. 18tb St„ netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
ųuų 6 iki 7:30 vai. vakarą 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Path 6755 ar Randolph 6800

SPECIALISTAS
Motedikų, Vyriokų 

t OFISP VALANDOJ
Nuo 10 iki 12 vai* ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofimt 3102 So. Hahtad St., Cbicogo 
arti 3Irt Stnet

Valandos: 1—3 po pietų, 7—• ‘Valu
Nedaliomis ir ėventad. 10—12 dknų.

Ilgai Užsitęsusios Ligos

DR. AL® CTARMOR

Tel. Independcnoe 0033
Valandos: 9 ryto iki 1 dienos. Vai

-    - - r, *    —

K. GUfilS 
ADVOKATAS 

MIĘSTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 Iki 8 v«L Hskvip||

p................ .......... — rrn—’i'

R. A. VASAIO
advokatai

Room *1934°“** ^TeL ^RandS^ 0332

Valandos nuo 9 rytų iki 5
3241 S. Halsted St. Tel. Vietotu O54>

Valandos — 7 iki 9 .vakat*
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatdc Vale, 
Vasalle—Pan.. Ser. ir P&nyžfot v«R.
--------------- . ■ ,

Lietuvis Advokatas
Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 fti 41 

Subątomb nuo 9 iki 7 

52 East l07th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—natriu Poli. 637Jj 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

..............— K.......... ................* I.» "Į 11 ■ I

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St ’ 
Arti Leąvitt St.

Telefonas Canal 3552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro., 

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6
------- ——.—------ -------------

A. L SLAKIS
Į ADVOKATAS s
\ Miesto Ofifas 77 W. Washington St.
Į Room 1502 Tel. Central 297$ 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: U Subatos .»

4145 Archer Ane. Tei. LafeųpMe 733$

Namų Tel. Hydę Pirk 3395
■ ■ ■    ■ ... ,    ,    .„į g,,Įjį,Y, ■

105 Addms 2117 (

Tęlėphone Roosevelt *9690 /

V. W. RUTKAtTSaįkSj
advokatas

29 S. La Šalie St Room 780
TeL Central 6890 VaL 0-^4,

iiovos 
Vaikų ligų

• iįy»iii... ........... *....... ........ ..... ■ ii.. i........... *»i‘1 ii!Hi|i m 3’

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. BoulevąM 2800

Re*. 6515 'So.lio^dfM & M*
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918 Irving
Rep. XIII

pilnai 40 valandų sa
Marųuette Park

Ne kaitra kalta, o čerkutė.

pas

PRANEŠIMAI

Englewood

MADOS MADOS MADOS

Nedė

VISI

Englewood

31543077

3077 315*

Cicero

CLASSIFIE C APS. Į

(Vardas ir pavardė)

S. Aberdeen St

iš Pittsbur- 
brolis. Sma, 
Pittsburgho

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

nuo. b U 
siųstų sa

Englewood apiclinkčj lietu 
viai yra išsimėtę. Mažai - susi

Bernadišiai
Minės

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 

SAVO ŠEI- 
VES- 
ŠER- 
Taipgi 

visokius

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

Iš 18-tos gatvės 
apielinkės

žinomas vertelga, ku- 
anglies sandėlius

MASAŽAS per diplomuotas masažis 
tęs. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091 
Room 2.

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

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

Sakoma: lėkė kaip sakalas, 
o nutupė kaip vabalas. Kele
tas metų atgal, po perversmo 
Lietuvoje, buvo Chicagoje at
siradę keletas tuzinų fašistų. 
Nūnai apie juos nieko nesigir
di. Atrodo, kad protingi žmo
nės neilgai karštakošiauja — 
“sooner or later” virsta vėl į 
žmones

Tarp Chicagos 
Lietuvių

sav^s, kad jis neužsiihušė ir 
net nesusižeįdėi *Sako, turbūt 
biesas mane stūmė nuo laipto, 
o Dievas prilaikė, arba galėję 
būt ir priešingai.

3077 —— 
mieros 14, 16

3154 — 
greit ir pigiai namie pasiūti, ir i 
16, 18, 20, taipg 36,38 colių per krutinę.

2501 — * * - - - -
vimų šmotukų

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome, iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

Margučio” valanda 
per radio

PARDAVIMUI grosernė ir tce cream 
kampinis storas. Gera vieta bučernei.

2500 W. 39 St.

Gražiai dainavo per 
’ radio

Senas Petras ir Pus 
tapėdis

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

Kur dingo Chicagos 
fašistai?

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų . išteks.

RELIABLE REPRIGERATOR CO., 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PAIEŠKAU pusininko j cigar store 
ir pool room, geras biznis ir labai ge
ra vieta — prie pat White City. Vie
nas negalia apsidirpti. Kas norite ge
ro biznio, prašom atsišaukti.

501 E. 63rd St.

Chkago, III. ,

Personai 
Asmenų Ieško

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

P-nas Tveri jonas, nesenai 
apsigyvenęs šitoje apylinkėje 
(•prie Union ir 18-tos gatvės), 
iš amato kraučius, užvakar nak
tį gana laimingai nusirito nuo 
antro aukščio laiptais žemyn. 
Nors vyras nelengvas, sveriąs 
apie 200 svarų, bet tarsi pūkas 
pasiekė motiną žemę.

Pats p. Tveri jonas stebiesi iš

imsią laiko iki 
Mitchell galėsiąs vaikš- 
be paramsčių.

— Pažįstamas,

... «
1 , i J/ •,<_• •• < 

per kratinę

Ateinančias porą savaičių 
pas mus bus didelė šventė. Spė
kite kokia.

Well, prasideda Western 
Electric darbininkų vakacijos. 
Uždaro tuos didelius murus po
rai'savaičių.

šiose šapose dirba daug apie- 
Hnkės (t. y. Cicero) lietuvių. 
Jų tarpe yra keliolika tokių, 
kurie užima aukštas vietas, '■

Visa apielinkė laukia kada ta 
milžiniška dirbtuvė pradės ge
riau dirbti. Visi tikisi tuomet 
atsigauti:

Simono Daukanto Teatr. Jaun. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks liepos 10 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Auditori
jos svet. Visi draugai ir draugės būti
nai turite būti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi malonėkite už
simokėti užsilikūses mokestis.

M, Paulaitis, rast.

ŠTAI gera proga įsigyti naują mūri 
nį penkių pagyvenimų ir 2 karų gara 
džiu, iš priežastis persiskyrimo. Pama 
tykit ir apkainuokit patys. K. G. Urnc 
žis, 5607 S. Throop St.

Marijona ir Klemensas Bal 
dauskai (Bolen)
Park Blvd., pergyvena didžiau- 
sį nuliūdimą. Prieš keletą die
nų susirgo jų vienatinis sūnūs 
Clarence, 2 metų amžiaus. Nors 
tapo nugabentas į American 
ligoninę, kur jam tapo padary
ta operacija ant appendicitis, 
bet niekas nepagelbėjo ir vai
kutis mirė. Kūnas pašarvotas 
yra A. Masalskio koplyčioj. 
Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
liepos 11 d., iš koplyčios į šv. 
Jurgio bažnyčią ir į šv. Kazi« 
miero kapines.

Yra vilties, kad po vskaci- 
jų darbai pagerėsią.

šiemet, kaip sunkus laikai, 
lai dauguma darbininkų vaka- 
cijas ketina praleisti ramiai, 
nes nėra iš ko triukšmauti. Tei 
sybė, kompanija ir vakacijoms 
apmoka 
vaitę.

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Patiem Lept*, 1789
So. Halsted St., ChięetfO, IU.

šiandie bus “Margučio” va
landa (kartu su Budriko krau
tuvės valanda) per radio, nuo 
7:30 iki 8 vai. vakare. Progra
mas bus transliuotas iš stoties 
W.H.F.C., Ciceroj. Klausykitės

atydžiai. Rep.

šie laiškai yra ateis iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi  ji paštų (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat? 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laikų, o i 
kui sunaikina.

501 Antonavico Piter
504 Bornacka Rozjalia
505 Bikuius Stcnlie
518 Kazukouskos Aleksas
532 Povilonis Jozapas
536 Rudminas Mis Maik
538 Sodukovvich Ph.

STANISLOVAI STUKAI

Ateik tuojaus į pašto >totį 
3335 So. Halsted Street, tavo 
vo sunui pinigų reikale.

Labai svarbu!
Jei kas žino jį. malonėkite 

nešti.

PRIE Marųuette Boulevaro pardavi
mui 2 augštų namas, su extra lotu, 2 
karų garažius, moderniškas ■— arba mai
nysiu į mažesnį namą ar su bizniu.

6632 Sm R»ckwtll Su

PAIEŠKAU savo draugo Jono Jo- 
n^vičiaus. paeina iš Šilalės parapijos, 
Tauragės apskr. Metai atgal gyveno 
Chicagoje, o paskui Oak Forest ir Spring 
Vaiky, III. Norėčiau susižinoti. Pra
šau jo paties ar kas apie jį žino pra
nešti, busiu dėkingas. Stanley Banis, 
4537 S. Hermitage Avė., Chicago, III.

Du geriausi “Naujienų” ko
respondentai, Senas Petras ir 
Pustapėdis, yra “singeliai.” 
Bet kiek teko viena ausim 
nugirsti, jie norėtų vesti, tik 
neranda turtingos moters. Se
nas Petras sako, kad jam nu
sibodę po mainas, fannas ir 
Fordo šapas landžioti. Jis ge
riau sutiktų apsivesti turtin
gą moterį, o apsivedęs duoti 
jai gerą gyvenimą.

Pustapėdis irgi šitai nuomo
nei nėra priešingas. Jeigu atsi
rastų kur nors turtinga mote
ris, kuri norėtų, kad jai vyras 
duotų gerą gyvenimą, malonės 
apie savo turtą pranešti Re
porteriui XIII. Pasistengsiu 
tarpininkauti supažindinimui, 
o už savo patarnavimą imsiu 
tik penktą nuošimtį nuo įneš
to kraičio. Rep. XIII.

Adv. W. C. Mitchell jau 
sveiksta.

Pirm keleto mėnesių auto
mobilio nelaimėj buvo sun
kiai sužeistas advokatas W. C. 
Mitchell, kurįs gyvena adresu 
2656 Wes| 69th street.

P-nas Mitchell ilgą laiką iš
gulėjo ligoninėje. Bet dabar 
jau randasi namie ir gali šiek 
tiek vaikštinėti, pasiremda
mas kriukiais. Bet jis vis dar 
yra daktarų Karaliaus ir Bie- 
žio priežiūroje.

Sako, dar 
adv. 
čioti

Northu>est Liet. Moterų Kliubo susi
rinkimas įvyks liepos 9 d.. 8 vai. vak. 
3247 Beach Avė., Prusto bute. Visos 
narės ir norinčios prisirašyti malonėkite 
atsilankyti. <

Pirmiau pašto skyrius Bridge- 
porte buvo pas p. Kirą, 3335 
So. Halsted St. Dabar, nors 
pašto skyrius pasilieka po tuo 
pačiu adresu, bet skyriaus ve
dėjo pareigas eina ir yra pil- 
hoje jo atsakomybėje pašitui p, 
Juozas Laukis; senas ir žymus 
lietuvių visuomenės darbuoto
jas. Rep. XIII.

ELEKTR. SKALBIMO malina. $20. retame 
ovyj. 4825 N. Leavilt. 1. tei. Rav. 3208.

Ir šiame įvyky kaitra nekal
ta. Jei kas kaltas, tai čerkutė.

Pas paną Elžbietą susirin
ko keletas jaunuolių, kurių 
kiekvieno amžius drąsiai pra
lenkė Kristaus metus.

Svečiams bebaliavojant, ki
lo karas. Gelbėdamosi nuo 
karo pavojaus, pati šeiminin
kė, pana Elžbieta, atsidūrė 
net ant stogo, sunkiai nuken
tėjusiu sejonu. Neilgai trukus 
ir ketvertas svečių išdūmė į 
laukus paskui šeimininkę, ba 
jau karo ugnis pasidarė per 
karšta.

Kada mušis šiek tiek apty- 
lo, pana Elžbieta nusileido 
nuo stogo ir nubėgo į krautu
vėlę pas mano draugą Andrių, 
prašydama pirmosios pagelbos 
—špilkų nukentėjusiai dresei 
susegioti.

Andrius šitokiu kirurgų įna- 
’gių neturėjo. Taigi pana Elž
bieta, pasigavusi jo naktinį 
apsiaustą, užsimetus jį ant pe
čių, išsiskubino į tautų lygos 
buveinę, Canal gatvėj, kurią 
kiti vadina polisstėšinu.

Atvykusi čia, ji įteikė skun
dą, kad jos star burdingieris 
sulaužęs viešpatavusią iki šiol 
taiką.

Greitai pribuvo forduku tau
tų lygos du atstovai. Bet jau 
burdingieriaus neberado. And
rius irgi nusiramino dėl savo 
apsiausto likimo, kadangi jis 
buvo sugrąžintas jam visai 
sveikas.

Tai tokių nesusipratimų pa
sitaiko musų kolonijos diplo
matinėse sferose.

— Senas Petras.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS, 
muotoa tnąaažlatea. 807 E. 63 St. 
Midway 4378. ’

eina vieni su kitais, čia 'užti
kau seną pažįstamą, adresų 
7132 So. Racine avė., tai žino
mą lietuvių darbuotoją drau
gijose, kuris dar neseniai yra 
persikėlęs nuo Canalport avė. 
Jis čia apsipirko gražų namą, 
nors lietuvių ir nėra arti. Jis 
turi tik vieną lietuvį kaimyną, 
tai p. Žuraitį dalininką Brid- 
geport Furniture Co.

Pp. Zalagėnai yra labai 
draugiški žmonės ir moka gra
žiai sugyventi su svetimtau
čiais, — Pažįstamas.

YOUR t-Yco 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wrtte for Free "Eye Care”

SpedaliatM rydyme chroniškų ir nauju U« 
8rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau* 
kykit pas mane. Mano pilnas įSegzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrą Ilga ir jei afi apsi* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei* 
klt pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzamlnavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:j0 vakaro.

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

savo gražų 
_ renduoti; gražus

seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb.
valytojas, kė

dės, lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englegpod Jf&Įt

$2501*^4^
Paprasta/.liet gražiai atrodanii. 

_ ’ per r krutinę.
patiks* šis elegantiškas modelis ir skrybėlaitė?

Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

« r~~

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Prie Halsted ir 18-tos gatvių 
nuvargęs airis atsisėdo ant 
laikraščii] stando. Nuvargęs ne 
dėl kaitros, bet dėl čerkutės.

Kalbasi jis su savo draugu 
Murfy. Tik staiga, keberiokšt, 
ir nuvirto gatvėn.

Ir taip skaudžiai užsigavo 
žandą į akmenis, kad visas 
veidas tuoj paplūdo krauju. 
Atrodė net, kad nukentėjusia 
šiur keliaus pas šv. Patriką.

Airišio draugas šoko gelbė
ti užsgiavusį. Ir kas? Ogi nie
ko. Abu sau ramiai nukeliavo 
į siauresnę gatvę, kur mažiau 
publikos. Tai ramus žmonės!
Panai Elžbietai trubelis, o An

driui baimė.

Praeito antradienio vakare 
radio klausytojai turėjo pro
gos pasigerėti gražiomis dai
nelėmis, kurias teikė musų 
jaunuomenė, būtent p. Stepo
navičiaus mokinės ir mokiniai, 
pirmyn Choro nariai.

Panelės O. Burkiutė, O. Ske- 
Jveriutė ir B, Tverionaitė — 
jtrio—labai gražiai ir sutarti
nai sudainavo porą dailių. 
[Taipgi pagirtinai dainavo du
etas. Solus dainavo panelė O. 
purkiutė, F. Jakavičius ir F. 
Rutkauskas. Visi, sakant vienu 
godžiu, gražiai dainavo, ir ga- 
Iima tikėti, kad pilnąi patenki- 

10 radio klausytojus. Nes Peo- 
>les Furniture Kompanijos 

w klodami programai pasižymi 
Juo, kad juose dalyvauja rink
tiniai musų menininkai, kas 
jr pilnai patenkina radio klau
sytojus.

Pp. Steponavičiai žada vyk
ti atostogų vasaros laikui, tai 
prieš išvažiavimą yra pasiža
dėję, ateinantį antradienį, su
daryti labai šaunų radio pro
gramą iš tos pačios WGES 
stoties. Jame dalyvaus patys 
Steponavičiai, jų geriausi mo- 
Jciniai ir Pirmyn Choro na- 
jriai. Todėl gero pasisekimo 
įnus gerai palinksminti;

Gerai 
ris užlaiko 
prie 16 gatvės ir 49 court, P. 
Bernadišius, turi įvairių rųšių 
anglies 'ir mandagiai patarnau
ja. Jo darbininkai visi lietu
viai. P-nas Bernadišius mat lai
kosi obalsio Savas Pas Savą. 
Visame lietuviškame judėjime 
jisai pasirodo šauniai. Todėl 
jam ir sekasi.

Jau savaitė-antra, kaip vie
ši Ciceroje svetys 
gho, Bernadišiaus 
gus žmogus, senas 
gyventojas.

Šią savaitę pp. 
turės dideles iškilmes 
garnio dovanas. Svečiai šoks p. 
Lukštienės svetainėj/' Veliju 
smagių laikui

Tas pats.

Situation Wanted 
Darboleško -

JAUNAS vaikinas 21 mętų am
žiaus jau yra be darbo 16 mėnesių. Pir
miau dirbo dirbtuvėse. Galėtų draivinti 
karą arba dirbti ant ūkės. Jani darbas 
būtinai reikalingas, nes turi užlaikyti sa
vo seną tėvą. Geros Širdies žmonės, 
kurie tokiam vaikinui norėtų pagelbėti 
tegul atsišaukia pas Maria Jurgelonis, 
Naujienos.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 251 kuopa rengia išva
žiavimą j girias liepos 12 die
ną. Išvažiavimas bus Joseph 
darže, prie 87 ir Maple gatvių, 
Spring Forest, III.

Kadangi ši kuopa jau gy
vuoja apie 20* metų Engle- 
woodo apielinkėj ir turi geras 
pasekmes, tai tikimasi, kad ir 
šiame išvažiavime ■ dalyvaus 
daug vietos ir kitų kolonijų 
lietuvių.

Kuopa užprašo kitų apielin
kės draugijų, b taipgi kitų Su
sivienijimo kuopų narius bū
ti išvažiavime. O musų kuopos 
nariai dalyvaus išvažiavimuose, 
kuriuos rengs kitos kuopos ar 
draugijos. " t ; !.

,tJ J Kuopos Komitetas.

Business Chances
. - Pąrdayinigi _ - - - - _.

PARDAVIMUI bučehtė — įgroiernė 
sykiu su namu. Biznis išdirbtas laike 
25 metų. W. Grundmann, 235 West 
Root St.

Kėfrvirtadiania, liepos 9, ’31

Partners Wanted
________ Pusininkų Reikia________

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI elektrinis vakumo va- 
ytojaa, kaip naujas $10. Prospere 5339

• f (Adreiai)
. • •

(Miestas Ir valse.),

i ' , ■ "l<’ *$ ''f.':-

Real Estate For Sale 
Namai-žemfi Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

kur
BMIII M YNĄ, 

TUVES, 
menis- 
atlieku 

(■kitus fotografo 
darbus; turiu 25

1BBBBBBBPŽ8SI metų patyrimą

Praneikit iš anksto telefonai

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street

Sukirptos 

Ji galnha 
Sukirptos mieros 12, 14, 

____________ „ ., ’ f-' ■?. \ 

Suknelė ir kelnaitės, kurias galima pasiūti iš atliekamų nuo siu-
Sukirptos mietos 1, 2, 4 ir 6 metų mergaitei. ■

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

1 1 ’L

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį No 

Mieros ........................

£xchange—Mainai 
*0^^^*^0*^H&*^O*&*j*^0*0*^0*e*itt*a*»ii*&ise*ui^*iO*^0*t0M*^*'*ea*iO*i*

ŠTAI geriausis mainas cash, ba aš 
noriu gauti sau biznį, mainysiu $10,000 
pirmo morgičio, moka 7% (nuošimtį). 
Kas turit bučernę, grosernę su namu ar
ba garage, ar kitokį bižniavą namą.

Klauskit
JOE

3207 So. Halsted St.

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; barni ir vištininkas. 
% mylios nuo 112 didelio cementinio 
kelio, 3 mylios nuo Quincy, Mich., 180 
mylių nuo Chicagos. 2 melžiamos kar
vės, 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 

k A. TAMAS, 
1409 S. 48th Ct.. 

Cicero, III.

Dafban eiti suknelė] L.
18, 20.,taipgi 36, 38, 40 colių 

Ram ne i
tai už mažus pinigus.

PRIVERSTAS 
apartmentą, galima
!
setai, elektr. radio, vac

PERKAME Lietuvon Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

k *

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetal valomi 
0x12 $2.60, 8x10 $2. Tel.

musų dirbtuvėj, 
Douglas 8818.

DUMAN
SHEET METAL « ROOFING WORKS 

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

< garantuotas. ,
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

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

M. KANE B SON„ 
Tel. Mansfield 9707

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

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

CHICAGO GERMIC1DE CO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

TELEFONUOK1T Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn„ 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel.. su medžia
ga, ųž $29.50. Cash ar išmokėjimais.

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką,' Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimu naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

MisceUaneous 
įvairus

Didelis Pelnas Auginime
* “BANQUET” VIŠTUKŲ

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

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

Atdara vak. ir Ned. 
2512 Irving Park Blvd.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai šviesus 

gražiai ištaisyti, nebrangiai, nuo $ 12 
iki 17 dolerių. 4600 S. Paulina St.

RENDAI kambariai dėl pavienių vy
rų, su valgiu ar be, yra ir garadžius, 
2113 So. Halsted St., telefonas Canal 
7055. Taipgi reikalingas darbininkas 
prie namų darbo.

For Rent
RENDON Storas tinkamas barberini, 

bei kriaučiui — gera apielinkė, 4 pagyv. 
kambariai. 6603 So. Morgan St.

PASIRENDUOJA puikus 4 
kambariai — maudynės, prau
syklos, karštas vanduo, etc. — 
Viskas naujai įrengta.

3631 Wallace St. 
Pigi nuoma

Z ' .
Kreipkitės pas

J. J. HERTMANAVIČIŲ 
3327 S. Halsted St.

Miscellaneous
įvairus •

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantnotas, že
ma k*ina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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




