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Mussolini Uždraudė
i * . » 4. • . . •

Fašistams Dalyvaut
Papos Organizacijoj

Konkordatas ir Laterano sutartis stovės 
ar grius abu kartu

ROMA, liepos 9. — Premje
ras Mussolini šiandien uždrau
dė fašistų organizacijos na
riams priklausyti į Katalikų 
akcijos organizaciją, tuo budu 
faktinai paskelbdamas konkor
datą su Vatikanu nebeturintį 
reikšmės.

Kaip fašistų “šefas” ir kaip 
vyriausybės galva Mussolini už
draudė savo pasekėjus dalyvau
ti ir būti dariais bile kokioj 
Katalikų akcijos organizacijoj 
ar skyriuose. Vatikanas dabar 
susiduria su problema, ar Mus
solini elgesys yra tik kaip fa
šistų partijos vado elgesys ar 
ir kaip Italijos vyriausybės. 
Kadangi uždraudimas Italijos 
piliečiams dalyvauti papos or
ganizacijose reiškia konkorda-

Laterano sutarties. Laterano 
sutarties panaikinimas yra rei
kalingas ir būtinas Italijos tau
tos garbei apginti, pareiškė tas 
laikraštis.

Ir Lietuva nebeturės 
mokėti karo skolų

Lietuvos rata Amerikai
$224,550

No. 161

Francija sąmoningai 
provokuoja žlugimą 
Vokiečiu republįkos
Vokietijoj prasidėjo mil
žiniški bankrotai. Sku
biai ieško >$500,000,000 

paskolos

M

buvo

VVASHINGTON, liepos 
Pasiektąja sutartim, kuria me
tams sustabdomas karo skolų 
mokėjimas, palengvinama ne 
tik Vokietijai, bet ir visai ei
lei kitų valstybių.

o„..______ _______ ________ Suvienytoms' Valstijoms Sie
tui visai priešingą veiksmą, tailmet turėjo mokėti skolų šios 
tuo pačiu Vatikanas turi iš
spręsti, ar dar konkordatas vei
kia ar tas žinksnis reiškia kon
kordatą panaikintą.

Papa visą laiką laikėsi to, 
kad konkordatas ir Laterano 
sutartis, kuria papai grąžinta 
svietiška valdžia ir valstybė, 
yra vienas su kRu~ tampriai 
surištu in abudu ^šj^tiu arba 
tvers arba grius, tad konkor
dato panaikinimas sykiu reiŠ 
kia ir Laterano sutarties panai
kinimą.

Mussolini įsakymas

Premjero Mussolini įsakymą 
perdavė fašistų partijos sekre 
torius Giovanni Turiati, kurs 
skamba taip:

“Jo ekscelencijos, vyriausy
bės šefo ib fašizmo duče (vado) 
įsakymu šiuomi pareiškiama, 
kad būti nariais fašistų pat 
tijos ir būti nariais bile kurios 
organizacijos, įeinančios į Ka
talikų Akciją, yra nesuderina 
mi”. Įsakymas išsiuntinėtas vi
siems federaliems partijos sek
retoriams greičiausiam vykdy
mui.

Mussolini, vyriausybės ataka 
prieš Katalikų akciją prasidė
jo gegužės 30 d. kuomet 15«- 
000 tos akcijos kliubų tapo už
daryta; bet tie kliubai buvo 
tik vienos jaunuomenės, šios 
dienos įsakymas liečia visą Ka
talikų Akciją, tai yra ir suau
gusiųjų kliubus, kurių yra Ita
lijoj 10,000.

Papa liks vėl be valstybės
Messagero, vienas konservą- 

tyviškiausių Italijos laikraščių, 
pareiškė, kad vienintelis išri
šimas sunkumų tarpe Italijos 
ir Vatikano yra panaikinimas

valstybės:
Austrija, Belgija, Čekoslova

kija, Estonija, Finlandija, Fran
cija, Britanija, Grekija, Bulga
rija, Italija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Rumunija, Jugoslavi
ja.

Lietuva turėjo šiemet mokė
ti $224,550; Latvija — $249,- 
000; Lenkija — $7,535,000; Es
tonija — $597,000, Finlandija 
— $812,295.

Tokiu budu 
kės valstybės 
nieko mokėti.

[Acme-P. « A. Photo]

Meksikos konsulas'
Adolfo Dominguez, einantis 

pareigas Meksikos konsulo Chi- 
cagoj, kurį teisėjas Green bu
vo pasodinęs 6 mėnesiams ka
lėti už teismo įžeidimą ir dėl 
kurio dabar kįlo incidentas su 
Meksika.

\ LONDONAS, liepos 9.—Vo
kietijos valstybės banko prezi
dentas Lutheę atskrido į Lon
doną ir po’! dviejų valandų iš
lėkė į Paryžių,riš kur žada lėk
ti į Bruselį ir Genevą tartis 
dėl skubiausios paskolos sumo
je apie $500,000,000 Vokietijos 
respublikai gelbėti.

Paaiškėjo, kad Vokietija sto
vi ant rimto] pavojaus kranto. 
Ką tik sutyankrotavo viena 
stambiausia Vokietijos firma; 
pražudydama* $50,000,000 ir 4 
bankus. Berlyno biržoje kainos 
nukrito *ant Į2 punktų. Nieko 
nebegelbsti hį 1000 Vokietijos 
bankų ir įmanių suteikta pa
skola valstybei usmoje $125,- 
000,000, ;

Francija, kuri nuvilkino Hoo- 
verio pasiūlymą k 17 dienų, ir 
dabar tyčia atidėlioja konferen
ciją ekspertų, nukeldama ją 
visai savaitei.^

Europoj pradedama susirū
pinti, ar nebuvo per vėlu 
verio moratoriumas.

[Acme-P. B A. Photo]

Teisėjas Green
Chicagos Municipal teismo 

teisėjas Green, kurs pasiuntė 
šešiems mėnesiams į kalėjimą 
Meksikos konsulą Dominguez 
už tai, kad tas sutrukdė teisė
jui posėdį.

Meksika protestuoja 
dėl konsulo arešto

Hoo- Chicagos teismo atsiprašymo 
neužtenka ••

visos skolinin- 
šiemet neturės

5,100 mylių skridi 
mas nepavyko

Lakūnai priversti nusileisti 
Alaskoj ■,

SOLOMON, Alaska, liepos 9. 
— Pradėtas skridimas be su
stojimo iš Seattle į Tokyo, Ja
ponijoj pasibaigė Čia apie 3:30 
vai. ryto, kai nepatogus oras 
privertė lakūnus Robbins ir 
Jonės nusileisti ant žemės.

Sutartis buvo tokia, kad jie
du pralėks 5,100 mylių be nu
sileidimo ir už tai gaus $25,000. 
Susitarimas tokiu budu neišsi 
pildė.

3,184,000 turi darbo 
Illinois

t ■« '■

WASHINGTON, liepos 9. — 
Daugiau kaip pusė žmonių virš 
10 metų amžiaus Illinois val
stijoj turi pelningus užsiėmi
mus, praneša cenzo bįyras.

iŠ <tų virš 100,000 dirba ma
nufaktūroj ir mekanikos indus 
trijoj ir tik trečdalis to žem
dirbystėj.

Lietuvos Naujienos
!■■■.■ ■■■■

Kauno aldermonų 
programa

■■■ — I , ,■

Pašto pasiuntinys ieško
jo dolerių

Francija labiausiai 
militaristine > salis

Lenkijos čigonų re
voliucija

■ "V""""".. "
Gresia 'nuveikti karalių' ir pa^ 

skelbti čigbifų respubliką

’ Apsiginklavimui leidžia
$750,000,000

PARYŽIUS,, liepos 9. — Pa
tilta, kad Francija šiuo laiku 
yrh viena iš labiausiai apsi
ginklavusių šalių. Bile laiku ji 
galinti pastatyti į karo lauką 
apginkluotų 6,920,204 karei
vius. šiemet Francija išleidžia 
ginklavimosi’ $750,000,000, tai 
yra 37 nuošimčius viso biud
žeto.

Francijos armija turi 1,300 
karo orlaivių ir daugybes civi
lių^ turi virš 500 sunkiųjų di
džiausių armotų, 1000 penkių 
colių kalibro armotų ir 3,000 
armotų laukinių po 75 mili
metro kalibro, visos ant moto
rų. Be, to armija turi 70,000 
kulkosvaidžių ir pusę milijono 
šauliškų šautuvų. \Kiek rezer
vų turi, nežinoma.

Raud. Kryžius negelbės 
angliakasių

WASHINGTON, liepčs 9. — 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vedėjas Payne pareiškė, kad 
jokios pagalbos nebus duoda
ma angliakasių bedarbių šeimy
noms, nes Raud. Kryžiaus lė
šos esą skiriamos kitokiems 
tikslams. . - '

“L- Ž.” juokų skyrius deda 
tokią Kauno Miesto Tarybos 
veikimo planą:

’ “Be Kiprd 
kaųdidaturas *į 

vivaldybę išstatė
tistas Jurgis 
operos solistas

VARŠUVA, liepos 9. — Len
kijos čigonų karalystei gresia 
demokratinio perversmo pavo
jus!

Ligi šiol čigonai,, kurių skai
čius Lenkijoj šiokia 30,000, su
daro daug galvosūkio dėl savo 
barnių ir karų “karalius” .be
renkant. Pastaruoju laiku, čigo
nų karaliai buvo 2 broliai Ba- 
sil ir Nvieks. Pernai metais bu
vo išrinktas Basil, ir Kvieks 
“armija” smarkiai sumušta; 
šiemet išrinktas Basil. Bet da
bar atsirado trečias kandida
tas, kurs skelbia, kad laikas 
ir čigonams eiti į demokratiš
ką tvarką ir ragina nuversti 
karalius ir išrinkti jį pirmuo
ju “čigonų respublikos prezi
dentu”.

CHICAGO, liepos 9. — Mek
sikos spauda ir visuomenė la
bai sujudusi dėl dviejų įvykių 
Meksikos piliečiams Ameriko
je paskutinių laiku. Vienas bu 
vo dviejų r Meksikos prezidento 
giminaičių liušovimo Oklahoftid 
valstijoj ir kitas tai Meksikos 
konsulo nuteisimas -kalėti Ch^ 
cagoje. *
.Meksikos laikraščiai reika

lauja “akį už akį ir dantį už 
dantį”. Chicagos -Chief Justice 
John Sonsteby išleido pareiš 
kimą, kuriuo stačiai atsiprašo
ma Meksikos ir jos konsulo 
už įžeidimą ir duodama pri
žadėjimų, kad panašiai nebe
pasikartos, tačiau Meksikos 
ambasada Washingtone įteikė 
protestą ir reikalauja, kad 
Amerika formaliai atsiprašytų.

Plėšiko smūgis grąžino
20 metą pamestą 

atmintį

Kubos darbininkai šau 
kiasi pagalbos

in i........

WASilINGTON, i liepos 9. —• 
Kubos darbininkų unijų fede
racija atsikreipė j Pan Amei- 
rikos darbo federaciją prašy
dama užsistoti prieš Kubos pre
zidento Machado persekiojimus, 
Amerikos Darbo Federacija lai
kosi rezervuotai.

Petrausko 
Kauno sa- 

dramos ar- 
Petrauskas, 

_____ A. Sodeika 
ir valstybės teatro režisie
rius K. Glinskis”.

Iš laikraščių.
' “Krepšio” redakcija linki ger

biamiems operos ir dramos ar
tistams laimėti rinkimus, pa
tekti į Kauno miesto tarybą ir 
parodyti savo meniškus gabu
mus.

Mes mielu noru ąpsiimam 
patarnauti ir siūlom naujos 
miesto tarybos pirmai sesijai 
tokį repertuarą:

Opera “Pajacai” su’’K. Pe
trausku. Be to dalyvauja visas 
tarybos sąstatas.

Komedija “Pdtašass ir Per
lamutras” su J.' Petrausku ir 
L. Chodosu (sąrašas Nr. 3).

Opera “Rigoletto” su Juozu 
Muraliu (sąrašas Nr. 11).

Drama “Nuodėmingieji an
gelai” su S. Digriu ir p. Stake- 
le (sąrašai Nr. Nr. 2 ir 1).

“Tuščios pastangos” daly
vaujant visiems tarybos artis
tams.

Sesijai baigiantis turi būti 
pastatyta Gogolio 
“Revizorius”.

Kretingos pašto įstaigoje bu- 
v o pastebėta, kad kai kada pra
žūva iš užsienio gauti laiškai. 
Buvo įtartas pašto įstaigos pa
siuntinys Pr. Butkevičius pas 
kurį kriminalinė policija pada
rė kratą ir rado laiškus. But
kevičius sulaikytas ir kvota ve
dama.

Sudegė ūkininko trobos 
ir turtas

Birželio 14 d., Lankeliškių 
v. Kumečių km. sudegė piL • 
'Majausko Albino lentinis kluo
nas h* klėtis, ūkio padargai, in
ventorius ir 5 kiaulės. Viso nuo
stolių padaryta 30,000 litų. 
Trobėsiai buvo apdrausti 700U 
litų. Birželio 13 d., sudegė Al
sėdžių v. Gelindėnų km. pil. 
Balsio Kazio gyvenamas namas. 
Namas apdraustas nebuvo. Nuo
stolių padaryta 5400 litų.

Arklys apkramtė 
žmogų

komedija

5=5

Milijono moterų kon 
gresas Chicagoje

ROKIŠKĖLIS. — Birželio 20 
d. pil. Imbrozo arklys parver
tė savo šeimininką žemėn ir 
primynęs kojomis, taip apkram
tė kad jo gyvybė pavojuje. Ar
klys buvo labai ramus ir šei
mininkas labaį jį mylėjęs.

13 spektaklių provin-
~~ j

i. ’<_!■■ 4

YORK, liepos 9. — 
metai užplukdys visų 
moterimis. National 
of Women paskelbė 

l (

NEW 
Ten kiti 
Chicago 
Council 
planą sukelti 1,000,000 moterų 
.suorganizuoti tarptautinį mote
rų kongresą Chicago j e, 1933 
motais.

Sugrįžo f Kauną valstybės 
teatro artistų trupė: p. p. A. 
Dambrauskaitė, šulginas, Sta
sys Pilka, Marijošius ir St. Pe- 
laitis, kurie davė net 13 spek
taklių įvairiose tolimose provin
cijos vietose ir aplankė šiuos 
miestus: Ukmergę, Uteną, Za
rasus, Anykščius, Panevėžį, Ro
kiškį, Biržus, Pasvalį, Mažei
kius, Telšius, Kelmę, Tauragę 
ir Raseinius. Daugelyje vietų 
buvo pakviesti be eilęs ir tu
rėjo labai didelį pasisekimą. •

Lietuvos pirkliui Lodzėj
VARŠUVA, liepos 9. — Len

kų telegr. agentūra praneša, 
kad į Lodzę atvyko būrys Lie
tuvos pirklių kurie užpirko 
stambių kiekį lenkiškų audi
nių, pareikšdami, kad lietuvių 
liaudis prieš karą buvusi pra
tusi apsirūpinti Lodzės gami
niais tadi ir dabar verčianti pir
klius importuoti lenkiškas pre
kes, nežiūrint, girdi, kad Lie
tuvos valdžia ir remia vokie* 
čių importą.

Rūpinasi steigti laisvas 
kapines

ŠIAULIAI. — Šiaulėnų lais
vamanių draugija šiomis die
nomis padavė prašymą žemės 
tvarkytojui, kad paskirtų žemės 
laisvoips kapinėms įsteigti. Nu
rodę steigimą, kapinių būtinu
mą, pasirašė 15 asmenų.

MORRIS, Ilk, liepos 9. 
Smogtas per galvą plėšiko, 
rį Lewis Sherril paėmė pavė
žėti pastarajam grąžino atmin
tį, prarastą prieš 20 metų.

Sherril 1912 metais apsirgo 
ir apleido savo namus. Nieko 
nebeatmindamas jis nusikrau
stė j Kalifornia, kur po 8 m. 
vedė. Prieš 5 savaites jis va
žiuodamas automobiliu paėmė 
pavėžėti nepažįstamą žmogų, 
kurs pasirodė buvęs banditas 
ir smogęs per galvą apipiešė sa
vo pavėžėto ją.

Atsipeikėjęs nuo smugib, 
Sherril atsiminė savo gimtinę 
ir senus tėvus.

ku-

Sudegė visas kaimas t
Birželio 15 d. apie 13 vai. 

Panevėžio ap. Kupiškio y. Pa
ketinių kaime kilo didelis gais
ras, kurio TiX?tu sudegė beveik 
visas kaimas. Visiems šiems 
ūkininkams. gaisro padaryta 
21,750 litų nuostolių. Iš sude
gusių trobesių tik Antano Star
kaus klojimas buvo apdraustas.

New Yorke pernai užmušta 
698 žmones

NEW YORK, liepos 9. — 
Pernai metais New Yorke bu
vo 698 žmogžudystės. Tai yra 
žymus padaugėjimas palyginant 
su pereitais metais.Kiek Michigan uždirba 

iš Chiėagiečių
... ......................ii4***iii«ii«ėM« , į

MANISTEE, Mielu, liepos 9. 
— Michigan Tourįst ir Resorį 
asociacija jieško liauju vietų, 
kur galima butų dar daugiau 
chicągiečių turistų patraukti. 
Pasirodo, Michigan valstija iš 
turistų , kasmet uždirba po

Po

*
$300,000,000.

Francijos komunistai 
grasina Amerikai 
" i,. - . ’ - - . .. . ■

PARYŽIUS, liepos 9.
licįjos kordonai saugo Ameri
kos, ambasadą nuo komunistų, 
kurie grasina užpulti laike pro
testo demonstracijos dėl 8 neg
rų pasmerkimo mirti Scottsbo- 
ro, Ga. ,

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
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CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

**r

Apsunkins pilietybės 
gavimą

Vokietis išrado greites 
nę kulką

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

Greičiausia bus giedra; ne-» 
žymus pasikeitimai temperatū
roje; švelnus nepastovus Vėjas.

Vakar temperatūra buvo 72- 
74.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 
8:27. Mėnuo teka 1:09 ryto.

WASHINGTON, liepos 9. - 
Valst. Darbo sekretorius Wil- 
liam Doak rengiasi įnešti į kon
gresą reikalavimą, kad išleistų 
papildomų taisyklių dėl pilie
tybės ateiviams suteikimo. Doak 
pląnu, aplikantai turės gerai 
mokėti atsakyti į visus ekza- 
menatoriaus klausimus, o tie 
bus tokie,. kad aplikanias pri
valo Žinoti šios šalies konsti
tuciją, kaikuriuos svarbiausius 
{statymus ir valdiškų bei mie
stų įstaigų veikimo taisykles.

BERLYNAS, liepos 9. — Be
darbių skaičius Vokietijoj bir^ 
želio 30 d. buvo 8,962,000, tai 
yra sųmažėjirhas ant 38,000 per 
vieną savaitę. Pernai tuo pa
čiu laiku buvo sumažėję ant 
5,000.

1 4' * ’ V' "1 ’i ■ ■ ’ . ’ . ' a ■ 4/ '•ik,

■ .
iri y

t 188 milijonų labdarybei 
per 6 mėn.

NEW YORK, liepos 9. — 
Apskaičiuota, kad įvairiems 
filantropiškiems reikalams per 

i pirmuosius 6 mėnesius šių me
tų Amerikoj yra sukelta $188,- 
055,074.

KIEL, Vokietija, liepos 9.— 
Tūlas vękietis Gerlach išrado 
kulką, kuri lekia greičiau kaip 
ligi Šiol kulkos lėkdavo du kar
tus ir smenga smarkiau tris 
kartus kaip ligi šipl smegdavo. 
Dabar su ta kulka bus galima 
peršauti bile šarvuoto vežimo 
šiepę.' , *

Ligi šiol kulka lėkdavo po 
į00-9b0 metrų’ per sekundą, 
dabar lėks po 1700 metrų per 
sekundą ir pramuš storą plieną

Gimė 2 suaugusios mergaitės; 
perplautos

BALTIMORE, Md., liepos 9. 
— Gimę suaugę dvynukai mer
gaitės operacijos budil perplau
tos ir atrodo, kad išliks gy
vos

Algų kapojimas augina 
komunistus-

P1TTSBURGH, Pa., liepos 9.
Senatorius James Davis pa

reiškė, kad kapojimas darbiniu 
kams algų daigina komunistu^ 
kas reiškia “musų vhldžios for
mos destrukciją
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Net bepartyvis “A. L. Bal
te’ neišhėirtBjb nmsjs^

Penktadienis, liepos 10, ’M
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tai, kad jam [ęu'iam su šeimy
ną bd w teų —

Wilkes Barte, Pa, išvažiavimui. —St. Žukauskas, 
spaudos, kęm. narys.

Iš SLA 7 Apskrido veikimo

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7 apskritu rengia dide
lį metinį išvažiavimą, kuris 
įvyks rugpiučio (August) 30 
dieną, sekmadienį, gražiausia
me visoj apjęlinkėj parke — 
Rocky Glenn.

Bus didelis programas. Ap
skričio komisija, parankami 
deliai, atspausdino 1,200 tikie
tų, kad norintieji dalyvauti 
piknike galėtų įvažiuoti į par
ką. Tikietai yra geri. Jų ne
reikės niekur mainyti. Sėsk j 
karą ir važiuok į parką.

Tikietai jau išsiuntinėti kuo
poms, kad jos parduotų juos. 
Tikietus gali pirkti ir nenariai. 
Tikietų kaina taipgi nebrangi.

Wilkes Barte į Rocky 
Parką nuvažiuoti ir j 

įeiti, o taipgi namo su
kastuos tiktai centai.

Apskritu vaklyba* be to, 
t nutarė išleisti dovanų, * auksu 

$ėo. Pirma dovana, laimėjimui 
$25, antra — $15. trečia — 
$10, ketvirta — $5. Bus gera 
proga laimėti aukso šmotą taip 
SLA nariams, kaip ir nena- 
riams. šiam laimėjimui yra at
spausdinta, regis, 500 knygu
čių.-

Padalinus tas knygutes ap
skričio kuopoms po, 2(k—25, jas 
yra lengva išplatinti. Taigi 
SLA nariai ir kuopų darbuoto
jai, griebkitės už dąębo, kad. 
visas jas išparduoti, nes dąiį
yra pusantro menesio laiko iki nančių Kuboje, neturi darbo^

Paąttette Station, 
On tariu

Darbaj

Darbai eina lėtai 
mas visai mentas; 
sunki žiema; daug darbininkų 
bus priversti dirbti vos už val
gį ir guolį, kad praleidus žie
mą po stogu. Daugeliui, gid 
teks grįžti atgal į gimtąjį kraš-

atlygini-, 
numatomą

Iš 
Glenn 
pa»ką 
grįžti

• Jau dabar visų tautų ateiviai 
šimtais apleidžia šią. šalį dėl 
bedarbes.

• Vyriausybė padarė naują 
projektą bedarbiams šelpti, bū
tent, vyriausybe duos po vieną 
dolerį dienai, bet bedarbis tu
rės dirbti pas farmerį, kuris 
duos valgį- ir guąlį. Jpi kuris 
bedarbis su tuo, nęsųtiks, tąj 
bus jąm atsakymą vyriausybės

rite tetetįei, ktete neųtenką tte ktaijMtete . •
net•te'tenaitMt Visi Mar- vardu f

,cįTkUliaruį ai^iąl hųvų. jnątor sSTVŽĮaEto 
^ma, ’ kad iž komuto pusčs tik 
pųfašaš, o visa 1

b ši i* V W’’ ger°S • Vit
4*n %***%

biai gyvena dideliam skarde, 
majtinąsį kųfl gatfąa i? d$- 
ka klimatui, ka<l leidžią ilsėtis 
nakties laiku lauke. Del tokių 
tai aplinkybių mums sunku iš
laikyti musų organizaciją, ir 
ucgaliine du.Qt.i. pągeibps varg- 
stantiems mųsų draugams,

DeHo wa kreipiamės j vi- 
sas lietuvių organizacijas A- 
ngįerikoję i® į visus lietuvius 
abelnai, prašydami suteikti 
pągelboą musų oKgąiųaaeijai 
knygoųiią, Murins Mite per
skaitę ifl korius tamstonis ne- 
ręikalingoa. Q» d**11“ 
gamą bedąrbiams reikalinga 
piniginė pągelba, nęs mes sa
vų jegową negalime jiems pa- 
d$ti»

KoięeappDdeneijas prąšppm 
‘dusti, šiuo adresų: • /

C. VajgkmMOb Jesųą-kląrią 
97, Hmbą»ą» Guba.

ę. yaięhuįf^^ pirm.

ė pąsRiau įsnmsę Kleboniją ir 
Ptetengę įkaltu vaj?d» VHo- 
___  „J’i Šersik raustė su 
vteft teteft bte o ten H° 
trūksta? Apart visų Lietuvos 
,klcte>nij.ą.. BStogąmų, kaip tai.

Kubos Lietuvių Kul
tūros Draugi ja

šiuoini pranešame Amerikos 
lietuvių visuomenei, kad 
mums, Kubos lietuviams, po 
sunkaus ir rūpestingo darbo, 
pasisekė sutverti lietuvių, or
ganizaciją, kurią pavadinome 
Kubos Lietuviu '. Kultūros 
Draugija. Iki šiol savų kliubo 
uętu^ime, nes dėl sunkaus, 
ekonominio krizio- daugiąų 
kajp pusė visų. lietuvių, gyvę-

Konsulatą

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St, '

H

t

“Tikrai, 0. Gs
yra uždaryti įparašas, d visa l^ta Ųš “tėve

lių”. Kadangi pasirodžius lie
tuvių spaudoje f^j^Hngai 
tie lapeliai reiškia; M kaip „ 
skamba, tai jie savo I^ikra3ty-i 
je įdėjo du vieną lapą, ir užpįj- 
dė įvairiais įtikinimais, kad 
cirkuliaras yra. labąi gerąi ap
galvotas ir kfeliąs liątuvių var
dą, Ųet kaip butų, jei ąrgenti- 
niečiai taip pastudijuotų jų in
formaciją, tai matytų, kad vi? 
si lietuviai skaįto tik anarchjs- 
tinius, komunistinius laikraš-* 
čius, kaip jie informuoja, tau
tinę laisvų pažiūrų spaudą, nes 
jų “švyturio” niekas neskaito. 

. ■■ ■ bl'-’id .... ■ ’»■;/ ■. v. . •■■
Galų gale nebūtų ir piktą, 

jeigu butų tuoą, lapelius išlei
dęs konsulas,: b,et kaip matom, 
tai kunigai vedžioją ūž nosies 
visą dalyką, kad jie už konąų-, 

’lą pasako ir atsako, tai* jąu 
' nįpąkęnČĮa^ftjląrost .

Pats koriktil^s ' prisįpąžino, 
kąd pąsikei^e ąpĮlhkybės, ir. tią 
lapeliąi netinka,' jeįgUi jie, ir 
kada buvo; kąm tąjkomi. Bet 
Bumša nori jtikiųti, jog jįę 
yra nąądipgi; galipiąs dąlykąs 
jo kįšęniui, dėl tp jis juos ir 
plątiną,^ ? .

O; ąpįę kunigų ąkeręČiojimąsį 
ir pąsjgyrimus tąą pąts “Ą. Ų, 
B>.” kitąmet sąyo ediforiąją 
tarp ko kita, sakę:
< “...mųąų kųmgėbą?; B.u<nša 

;fsu JaniJionju, , . ąri>ą. Jąnįlįonįs 
SU ,Bųmšą (mMi »ąl 
jSigąųtį dėl; pavardžių. > eij^ą> 
pradėjo “rūpintu- <tob>DmkM 

a’eikaiaia, J^alonu bątų. matyti 
jų rųpesčW) ir garbė I (kraųgiįpą (“įiętuy.ą,” ųtąj’, ku-
jei nors kiek butų patyrę Ar- Janihpmo puvo apgautos
gentinos: gyvenimą vargus, pa. vykstent Lįetuyop, $ląbaij
nešioję kebračip ’špalų anf gelž- 
kefio, pagyvenę ^palapinėse bent 
metus, >. kądan Vasarą l visokie 
vabzdžiai > kankina ir įvairus 
driežai per kūną- ropoja;- arba 
sktedyĮįtgsĄj: 
'či<į 
panes^iot^ 
įstiklo ia^ke“ ktk taip, 
kad k^n^aky^ ;lš kaktos iš* 
šokstaį^ą^pa &d^binėti.. Vase- 
no metahri'gijosihrbtųVese, kur 
kuo nę kąst dieųa pb dąrbinin- 

’ką, pi’a^jh,;... nįeiįi paieškoti 
dajįbo kbmpanjįĮpn “Ųaerozė’f 
paširansti. požemėse, kur žem$? 
ne vieną; darbininkų , šimtinę 
užgriovė ir kurie tapo slaptai 
'pąjąiddtir . arfia' galų, gale pę 
prošaįį butų; kukų^ųzus pąįąų^f 
įti ir' darbininkiškam, j “diplbr 
muj” patyirttetifi jei jiems kapa- 
tasai butu snukiu^ .sukruyinęį^ 
kąs taip aut kiekvieno žingsnių 

^supratimą, 
jininkas, kokią

yra darbl^nfco ^Įęlą< ko $ 
geidauja fe^neįrai kokie jos, 
reikalavimAi;W;^ntesmąi —- tik

!•

j

Lietuvos ktesulato vaikai 
(Gaučas su Steponaičiu), visiš
kai negali atsi&pirt pri^š kuni
gų “hegemonijų”. Piliečiams 
sunku atskirt konsulatą, nuo 
klebonijos. Yra garsiai kalba
ma, kad'-tie desetkaį t.ukstąn-i 
čįų, kuriuos Lietuvos konsulą^ 
to sekretoi-ius B, Steponaitukas 
pasidėjo Lietuvos bankuose, 
yra tebaj nešvariai uždirbti: 
savotiškai “dorojant” konsula
to, pąjajnąa ir merginąs “reko
menduojant”. Steponaitukas 
niekur nesiskiria, huo kunigų, 
ku^ie savo cirkuliprųs koųsu- 
>to vardu leidžim Apie taį til
po smarkus strąĮpsnis Liaudies 
Jono pafasu, vietiniame laikraš
tyje “Dtųrbįnmkų Tięsa”v , kui; 
afatete
boikotuoti Lietuvos ko,rsmlfvtiĮ: 
peregiatruojaųt pa§ų, atsisa- 
-kant Lietuvos pilietybės, etc., 

, , o visus reikalus atliekant
Tel. Calumet 4589 vietines valdžios įsWgaa,

-T-l■F

Graži

Amerikos Vėliava
' ' ' *1' 4 k ■-

.Duodama ®«

Nauja Taupymo Sąskaita
Atidaryta prieš ar Liępos 15 d.

r t' f '
( _____________________________________________

PASJR1NKIMĄŠ TRIJŲ DYDŽIŲ

v UįE

Midland National
BANK'CH1GAGO

Archer prie Sacramęptp '

Pasakya jums Įūd
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WT

!
s

••

atsitinką 
kas'tai v

i

I

1

4

r r/V.t-:
L; '

tarnaites, 
įiiri '(fa get* įplaukų šaltinį— 
Wte tek,. k° Mite* kiebo- 
■teps neturi. W m»W» X«n»ęė- 
ifei u k«t pfeiteM. k«d 
ęanjĮįfosdeiHnt cęptevinių. auko
toju teftg Pritrenka flW»in 
lfu««W' teltem *W tehoą 
renkamos, — ar šy. Karimięro 
teteik te VųnjgėK^ ir klębopi- 
jpa State. bpt 
botų tikėtis, kad tas. butų «n- 
kama darbininkų teteteA

Kristus w neteate Wftetevą 
sauD% tetek teter®?
jp. wim. te
ks, nte dreųgaMiteV® «> Punti- 
jaus Pilotu — 'Motete valdžios 
atstovu fafestippj, o. teisiau
siai tankyteSP, beturite. 1>a- 
<upštew ęiii^gtePteis, 

h tyvę
.litais jįyejaj, neieškodavo

<

tete, te<t tei Kriste te žy- 
dtįi, ne žytįj, fariiiejai teĄri- 
Šiųpte o, tetete* kunigėliai 
darbininkų “teot
teim Kuteaus'
mokslą, Ęteyitetete savo p»yyz- 
dingtt gyvenimu, burti j. kru-

krikščioniška wte žmones, . 
kuriuos sKgia Vargai, o ne gy^ 
vepti : tymkiflink.ų « biznierių 
gy veųįmu ųj- W#$i W pil- s 

VU3r.’/ '
į Ite»H9 kad, tos

atsipeikęjo ir stačiai vagina 
Janilionį, susidėjusį su aferis-, 
tu Bumšą/Konsulas Gaučys ne-Į 
turi-. kW? iš

.^MHų.ikimigy. ko

Yra labai negražių dalykų, 
kuriųps kūųigąl papilde konsu
lato kauke ^risidęųgę. Konsu
lato sulindimas klebonijos pa- 
durkan musų tautai garbūs nėr 

;daA;O...s —Santa.
'• Ęs. Aires,;

6-VL31

įvertinti jų sunkiai uždirbtus 
centukųs, 0 ^ią -r išėję prąj- 
dįnę mokyklą, paskiau kętur 
riąs kląse^ " 
^dvąąinę šerinį
^instituęij^s nędiįgįĮą. , peit ma
žiausio ’supyMihib apie darbir 
ninku gy^eąimą,..'Lietuvoje, nėr 
buvo reikalo rųpiųtis tuo klau
simu,, nes ten* bpbutės ganą 
kumpių ir dešrų * prineša, yaU 
stybč algą mokį’pą, o paskiau 
prisirępką už mišias, sutuok
tuves, krikštą, laidotuves; čia 

į daly kas kitas k^d ir gauną 
algą iš Lietuvos ^aidžios ir šior 
kią tokią kitą p ųną, bet prię 
tokio plataus' gyvenimo neuž

 

tenka klebonijai I išlaikyti, tai 
reMn pradėti! ĮtnŽiuliuotis^su 
dąrbininkais, “* ntįs”' Bo
kalais. Na gerai$jeigu jbu. & 
panorėjo ~ gyvęnjįr su vieriuoį- 
liafe, kuriė^d :;W<$ puįi 
čero ir riSą ūžte >v (bątį

jp& vęlįąų
- visos tos

£

,.W
Mto* i ... AW.iWt 
lu noru butų ‘ užleidęs ; ?svo 
kambary kampą, nežiūrint j

f

LIETUVOS ŽINIOS
Birželio 18 d. audros fr 

perkūnų nuostoliai 
provincijoj 

‘ \ O .1 >te*» « -4 Ite «■! » ...

0 
’ Babtų v. Varekonių km.

Grajausko A. sudegė klojima? 
su padargais. Nuostolių 3900 H. 

j Gaisras kih> nuo perkūno*.
J Vendžidgatos v. Butkunų 
'km. sudegė. Kočeno J. klojif 
’mas. Nuostolių 4000 lt. Klor 
j imą uždegė perkūnas. s

Perkūnas uždegė Alionienės 
;K. Rųmsjšknj V. Ręšiubų km- 
namą ir tvartą. Nuo Alionier 
nes trobesių ugnis persimetė 

Tąnt AUonjo K, Wria SŲ 
-tvaytų sudegė, kupsteliai 11400 
di'tų. Trobesiai iigapdrauąti;

šilajės. v, Vaifimėuų km, nuo 
į trenkimo per kimo sudegė Pipi
ro K. klėtis. Nuostolių 1300 lt. 
Neapdrąustą. >

Perkūnas sudegino Ukmer
gės ap. Širvintų v. Gyvonių km. 
pįj. Ę,; Apęrskįo, klojima dvi 
kuliąmDč mą^as, valikli,, arpą 
akselinę mašiną, du veršiukus, 
ir daug daiktų. Nuostolių 16,- 
400, litiį, Aędrątesta nebuvo.

Alsėdžių v. Buožėnų dvare 
sudegė 
mas ir tvartas. Nuostolių 7000

Tęobesįai buvo ąpdteųąti.’

CELLOPHANE
...bet Kokybė VIDUJE
Pakelio yra užvis svąr-

• " \ 1

blausias dalykas.”

Žinoma, kad mes pakuojame O L D 
GOLDS Į orą ir perus nepraleidžiantį 
pakelį.

Suprąntama, kad teikdami jums GE
RESNĮ cigaretę., mes norime, kad jis 
pasiekti; justi lupas visiškai šviežias... 
be jokįd praradimo tinkamos drėgmės ir 
kvapsnumo. ■

Betgi, ištikrųjų, jys nerūkote pakelio. 
Tad kas yra viduje ir yra užvis svar
biausia. '

Kada jus rūkote OLD GOLD, jus. 
kote ne tik šviežią ęigaretą, bet GRYNO 
TABAKO cigarete, Nytyd kalendros ir 
kitu riebiu, dirbtinių prieskonių, kurie 
sudega į dvokinančius kvapą ir nupėdi
nančius, dąųtis durnus.

h M

‘•‘Bukite bučhiotina sų OLD GOLDS” pė-. 
rą tuščias o balsis. Nes OLD GOLDS šva
rus, saulės nunokintas, naturąlio skonio 
tabakas nepalieka nemalonaus kvaps
nio jūsų burnoje,, ar ant jūsų drabužiu 
... ar kambaryje. . ■ >

NESUKOSĖSI IR VISA VEŽIMĄ IŠRŪKĘS
i,

t

>■

ŠVIEŽIAS
/k.' ’’ . ■ . , . -

pmp iuepus im ten* i
■: .iA

iw
M

kujim. teMft wį 
ųųęšti, k$w- IMkM i# 45te f 
sumokėtų 1000 lt. arba ątaėdfc- 
tų 1 mėn. kalėjime.

iį$

NĘĘĄ “DIRBTINĮV PRIESKONIU” KAD 
DVASINTI K V ADĄ..* AR NURUDINTI 

DANTIS; ;-l
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nupUolirnaj, nusišii

užmušė 30

Vasarinės mokyklos

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

boHkomis

Chicago, UI

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Spen~ther 
SPARE TlhĄE. 
IN ORAMATIC 
ACADEMY, NEAR

$80.00
40.00

teikiama 
įleidimas 
tik greit

>514*16 Roosevelt Rd. 
i arti St. Loaii Ava. 

CHICAGO, 1LL.

BORN IN 
buoapesT; 
HUNGARY 

1903

išnaikinti pe- 
neprileistl ligų.

Raminanti! plėves

j parenTs 
sent H6R 

To FIN1SHIMG 
SCHOOU

UATBR 
PLACED UNDER 
conTracT 6Y 
ĮŠASHA 

COLAPĄNY

HLR FIRST 
PltTURE 

xTne lkdy 
VJITH , 

BLACK GLOVES

Nelaimingi atsitiki 
mai Amerikoje

ATEIVIŲ GRĄ 
ŽINIMAS

privatiškų, vykinti šitą 
plianą.

Didžiausia / Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

-Dirbtuvė

AT SEVEnTeen 
MAOE FIRST I 
ProfessionM- 

0Ž6UT »N 
*VAR.M4Q*

NAUJAS IŠRADIMAI
DĘKSNIO GALINGA MOSTYS 

Gydo, Reumatisma, 
Nugaros gkaudejitna, ____ T-r
Kojų, tbrpima* Dusuli, Galvoa tlcau* 
dėjimą, Ir taip viaoldue ekaudcjimua

žmonių yra |Mgyde o 
r nežino apie tai*

yra tiek

už $100.00
už 50.00

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

FornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th St.
Tel Boulevard 9336

Pastangos dėtos suinteresuo
ti svetimų kalbų organizacijas. 
Nes tikima, kad patys svetim
taučiai greičiaus kreipsis prie 
savo organizacijų, negu prie 
amerikoniškų. Tos organizaci-

Vnlstybes Departamento 
“ateivių grąžinimo j savo šalį 
projektas’’ šiandien mažai te
suprantamas. Nesupratimo 
svarbiausia priežastis yra, kad

OISCOVMRBO &Y 
PARAMOUNT To • 
FILU TRB VACAHCY 
OF POLA NE.GRI * 

REAL NAMB LUCY 
PBRENYI - NUDRIBO 
TO NMCHAEL COrtTę.S, 

DlRECTOR

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

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

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

(tik ne ronas ). 
Tukatan? 
milijonai 
Dekanių Galinga Moetie t-- 7-7 
Vorta aukso, kiek ji pati sveria su* 
Hf naudos gydymo.
Kalne 78 centai* >1.80 Ir >3.00, 
ir 10 centu eatra už penlunUma.

Klauskite pas aptlekorius teip 
■ DEKEN’S NEW D1SCOVERY \ 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO. t 
P. O. Bos 352 

Hartford, Conn.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieni nuli lietuvių skalbykla Bridgtpor- 
te-—teisingas it greitas patarnavimu 

819 W. 85th SL 
Tel. Boulevard 9122

m., u, _ m t. i m 'I' 1l

Nuolaidos._ ant Drobes !
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavituo

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. 8a*. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80C W. 81 St Victory 1691

Vasarines mokyklos užima 
labai svarbią vietą augusių 
švietimo' judėjime Suv. Vals
tijose.

• Praeityje, kuomet tik karš
čiai užeidavo visos mokyklos 
bpdavo iiždarb duris iki ru
dens. Bet šiandien visi pripa
žįsta ' naudingumą vasarinio 
apšvietos darbo. Nekurie* stu
dentai mato, kad turi praleisti 
per ilgą laiką kolegijoje ir jie 
turi tęsti mokslo metą per va
sarą, kad tik greičiau gautų 
diplomą. Mokytojai ir pan. 
žmones mato, kad per vasarį 
jie gali pasimokinti, ką negali 
daryti, kuomet mokyklos at
daros. Ir darbininkai gali ras
ti daugiau laiko vasarą* moks
lui, kuomet beveik visi darbai 
šiek tiek pertraukiami.

šiuo laiku didžiausios Ame
rikos kolegijos ir universitetai,

negu tik teikti informacijas. 
Tokios organizacijos pilnai ži
no padėtį savo šalyse, ir žino, 
ar. ateiviams’bus geri auš arba 
bloginus savo šalyje. Ir patys 
ateiviai greičiaus tiki į tąi, ką 
jiems savo tautietis pasako. 
Bet tokios organizacijos turi 
pilnai apsipažinti su šituo 
klausimu.

Amerikoniškos organizaci
jos, kaip tai International In
stitute of thė Y. W. C. A. 
Council of Jewisli Women, 
Catholic Immigrant Aid, ir 
kitos, veiks išvien su svetimų 
kalbų organizacijoms. Joms 
tik rčikia pranešti.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

ATSIKRATY- 
KITLIGŲPĖ- 
T) T T nosyje, burnoji ** V, it gtrklije

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai paikinantis pe
ras. : * * ’*■

1930 m. net 99,(XX) žmonių 
neteko gyvasčių nelaimingais 
atsitikimais, sako raportas ką 
tik National Safety Council 
pagamintas.

Automobiliai užmušė net 
33,000 žmonių, tai 5 nuoš. pa
didėjimas prieš 1929 m. Be tų 
mirčių, dar 1,000,000 žmonių 
sužeista automobiliais. Per 
greitas važiavimas buvb prie- 
ažstis net 19 nuoš, sužeidimų 
ir 29 nuoš. mirčių, 30 nuoš. 
visų važiuotojų nelaiminguose 
atsitikimuose dar nesulaukę 
metų. Moterys atsargiau va
žiuoja, negu vyrai, nes 94 
nuoš. važiuotojų nelaiminguo-

tucn \ 
doraine.

BAGDONAS BROS.
FURNITURB » PIANO MOV1NG 

Lotai B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office T«l. Calamtt 3399 

Rn. Tel. Yanh 3408

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
' ' LAIŠKU' "

[Acme-P. K A. Photo] 

“Mamė” po šliubo
“Vyrai yra klapatas, bet jie 

padaro moteris laimingas”, pa
sakė viena 100 metų, senukė, 
atsiminusi savo jaunas dienas. 
Beabejo, panašiai, jei ne geriau 
pasakytų ir “mamė” Kennedy, 
kunigės Aimee McPharson mo
tina, kuri šiomis dienomis ap
sivedė jauną pastorių ir pati 
“pajaunėjo”.

AT TWBLVfc 
GAVH ‘ ■ 

PIANO RFCITAL 
/ ibi 

BUOAPEST

TUMLER’S 
CELEBRITY 

STUDIO
SPECIALUS kainos — 
vestuvių fotografijos >10 
tuzinas ir aUg.- Taipgi 
vaikų ir AMmynų rrų. 
l>fa. 1840 N. IVella St., 
Tel. Lincoln 4775.

Padaro F Skalbimą K
Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS 

Dąbar, j us galite skalbti 
t/' savo drapanas

Ttlef. Republic 6396 .

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
f. nata ui

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

kursus
dengia augusių
Svetimtaučių draugystės ragi
namos siūlyti stipdericijas'sa
vo tautiečiams, kurie ketina 
sekti tą užsiėmimą.

Paprastai vasarinės mokyk
los nereikalauja jokių egza
minų.

Kaslink mokeslies reikala
vimų ir kitų dilykų, reikia 
kreiptis prie mokyklų prašant 
katalogo arba informacinės 
knygutės. Columbia Universi- 
ty turi knygutę iš 244 pusla-

se atsitikimuose buvo vyrai 
Naminiai- nelaimingi atsiti

kimai 
tinimai, įdegininiai, nusinuodi 
jimai, ir pan
(X)0 žmonių, ir beveik 4,000^- 
000 sužeistą. '

Industrinės įstaigos parodo 
sumažėjimą nelaimingų atsili
kimų per 1930 in., bet visfiek 
19,000 žmonių mirė, ir beveide 
2,5(X),0(X) nemirtingai sužeista.

Matyt, kad didelės įstaigos 
dėjo visas pastangas pašalinti 
nelaimingus i atsitikimus ir 
joms šiek tiek pasisekė.

Beveik 20,000 žmonių niire 
ir 2,500,000 sužeista viešose 
vietose nelaiminguose atsitiki
muose, kaip prigėrimu, ir nuo 
tignia šaujamų ginklų. Apie 8,- 
000 žmonių kasmet prigeria.

Geležinkeliai sumažino nę- 
nelaimingus atsitikimus net 9 
nuoš. per -metus; bet aeropla
nų nelaimingi atsitikimai di
dėja.

Tie nelaimingi, atsitikimai 
kaštuoja Suv. Valstijoms tris 
bilijonus dolerių-'per metus.

Penktadienis, liepos 10, ’31

8 DIENV 
PATARNAVI

MAS 
Puikiausiu 

Valymas , 
Chlcagojs 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

40% 
yru siutai — 

Moterų, skrybėlė! 
Vyru skrybėlės 
Specialiai geguž* 

pirttynės — pc 
Dresfis nudažom ,___

SECURITY MASTfiR CLEANERS 
180 N. State St.

0 ^kampas Randolph, Room 1012

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO?

Klauskite pas savo groscr- 
ninką LINCO WASH.

gar daginė j am ds kvortinėmis 
_— po 20c už bunka,

, Išdirbėjai

Linco Products Corp. 
Chicago, III.

Tėl. Pullman 6201

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

me labai daug apie susekimus 
teivių, kurie nelegališkai ran
dasi šioje šalyje ir apie dides
nius išdeportavimų skaičius. 
Kaikurie ateiviai kreipėsi prie 
Foreign Language Information 
Service, užklausdaini, ar tik 
šitas naujas ateivių grąžinimo 
projektas nėr naujas išdepor- 
tavimo projektas? Bet iš tikro 
tas ateivių grąžinimo projek
tas nėr išdeportavimo aktas, 
ir žmogus kuris legališkai įlei
stas šioje šalyje negal būti 
priverstinai išsiųstas iš šios 
šalies. Ateivis pats turi parei
kšti norą ir turi paduoti “grą
žinimo” aplikaciją. Toks grą
žinimas nėr išdeportavimas, 
bet taipgi negalime vadinti jį 
savanoriu išvažiavimu, kaip 
atsitikime ateivio, kuris vyks
ta į užsienį aplankyti gimines. 
Tie gali sugryžti, kaip nekvo- 
tiniai ateiviai, kuomet sugrą
žintas ateivis gal niekuomet 
negalės sugryžti atgal į Suv. 
Valstijas.

Grąžinimo projektas inima 
tik ateivius, kurie gyveno Suv. 
Valstijose ne daugiau kaip 
tris metus. Daugelis nedirban
čių, biednų ir pavargusių žmo
nių, noriai gryž atgal į savo 
šalis, nes jiems nereikės pini- 
giškai prisidėti prie sugryži- 
mo.

šitas grąžinimas sulig da
bartinių reguliacijų pilnas vi
sokių komplikacijų ir vilkduo
bių ateiviui, kuris pilnai nesu
pranta įstatymo aprūpinimus.

Kas gali prašyti šitokios 
pagelbos.

Tik ateiviai, kurie įėjo į S. 
Valst. su tinkamoms imigraci
jos vizoms ir buvo legališkai 
įleisti su pilnu imigracijos per
žiūrėjimu, gali' būti ‘gVąžirtkkni 
valdžios lėšomis. Ateiviui, ku
rie gyveno čionais dauginus, 
kaip tris metus, nepadengti 
šiuo įstatymu, tik kai kuriuose 
atsitikimuose tas trijų metų

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

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

5SI AR DUST Copyright Midweit Feature Servict

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
JULIUH J. JANELIUNAS, Pns.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Daktaras
* Kapitonai 

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

NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslls, užnuodijimų 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. Patarimai 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tel Crawford 5578

^0sws»mBiiiyii f ........................     ■

kaip ir įvairios mokyklos, vei
kia vasarinius mėnesius# 

šiandien yra daugiau kaip 
dvyliką specialių vasarinių 
mokyklų darbininkams. Kai j 
kurios mokyklos utdarbs tik 
darbininkams, kurie nepriguli 
prie unijų. Kitos, kąip Bryn 
Miiwr vasarinės mokykla, pri
ima darbininkuą nepaisant, 
ar priguli prie unijų, ar nepri
guli. Bryn Mawr vasarinė mo
kykla yra viena iŠ geriausiai 
žinomų, kaip ir seniausia va
sarinių kursų mokykla, įstei
gta “siųlyti jaunoms mergi
noms industrijose progas pra
silavinti.” 100 merginų pri
lipama kas vasarą. Lanko 8 
savaičių kursą.

Įsteigti vasariniai kursai Co
lumbia University, Ohio State 
pnĮverąity, University of. Čhi- 
cago ir University of Califor- 
nią. Net 100,000 studentų pri
sirašo prie kolegijų ir univer
sitetų vasarinių mokyklų. Mo
kestis mainosi, bet retai virši
ja $40 už vasarinį kursą; dau
gumas mokyklų reikalauja 
nuo $12 iki $25.

Augusių apšvieta. 
’ , * ■ . ’» t.

Daugelis organizacijų, ku
rios interesuojasi augusių a’p- 
švieta, siunčia savo atstovus

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

kit musT pigių kainų.

S47.95
/ it ąugščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

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

—— .............. ■ ■
laikas gali būti skaitomas nuo 
“paskutinio” įvažiavimo*

Bile žmogus, kuris įvažiavo 
į šią Salį nelegališku bildu, 
neturi prašyti šios pagelbos: 
valdžios lėšomis tokis ateivis 
negali būti sugrąžintas. Jeigu 
tokio žmogaus paskutinis įva
žiavimas įvyko po liepos 1 d., 
1924 m., jį gali ideportuoti.*

Grąžinimo aplikacijos jau 
gatavos, ir galima tas aplikaci
jas gauti imigracijos ofisuose 
ir iš beveik visų geri aus žino
mų pašalpinių organizacijų.

Atskirą aplikaciją tyri būti 
išpildyta ir pasiųsta kiekvie
nam asmeniui, kuris tik nori 
būti sugrąžintas, nepaisant 
metų arba giminystės.

Aplikacijos viena pusė rei
kalauja pilnų informacijų, ka
da ir kokiu budu ateivis įva
žiavo į Suv. Valstijas, ar gavo 
kokią viešą pagelbą, jeigu ne
gavo, tai kodėl dabar reikalau
ja viešos pagelbos. Antra pusė 
turi būti išpildyta viešos pa
šaipūnės draugystės atstovo, 
prie kurios ateivis kreipėsi pa
gelbos. Ateivis pats turi pasi
rašyti po aplikacija ir pašalpi- 
nės draugystės pranešimas pa
tvirtintas priesaika.

Transportacija 
kaip tik legališkas 
patikrintas ir kaip 
Commissioner General of Im- 
migration Washington patikri
na ateivio padėtį.
Sugryžimo leidimai tokiems 

ateiviams.
Sugrąžinti ateiviai, net ir 

kuomet valdžia užmoka išlai
das, nėr. automatiškai sulaiky
ti nuo sugryžimo. Bet sugrą
žinti ateiviai gal niekuomet 
negalės sugryžti. Jis negali iš
gauti sugryžimo leidimą. Jie 
oficiališkai “išbraukti” kaipo 
emigrantai ateiviai, skaitomi 
kaipo ateiviai, kurie ant visa
dos išvažiuoja. Jeigu kada 
nors norės sugryžti, turės at
važiuoti kaip neparinktinės 
kvotos arba paprastieji imi
grantai. Kadangi beveik visų 
šalių kvotos labai mažos, jie 
negalės išgauti vizų, nes jos 
išsibaigę daugeliui metų. Ir 
galime sakyti, kad Amerikos 
konsulai užsieny neišduos vi
zą tokiam žmogui, kuris išva
žiavo iš Suv. Valstijų kaipo 
“visuomeniška sunkenybė.”

Imigrantas, kuris prašo, kad 
jo žmona ir jaunieji vaikai, 
arba jo motina _ butų išsiųsti 
šituo nauju aprūpinimą budu, 
turi supras.ti, kad ant visados 
jis su jais atsisveikina, jeigu 
tik kiti juos vėl atgal parsi
trauktų į Suv. Valstijas. t

Jeigu vyras, kuris tiki su
gryžti į savo šalį valdžios lė
šomis, turi žmoną* ir vaikus 
čionais, valdžia juos negrąžins, 
išimant tą atsitikimą, kad jie 
visi čionais išgyveno mažiaus 
kaip tris metus nuo paskuti
nio įvažiavimo, šeimynos na
rys, kuris išgyveno čionais il
ginus, negu tris metus, turi už
simokėti už savo kelionę, arba 
gauti pinigus iš kitur, ne iš 
Suv. Valstijų valdžios.

Įstatymas neliečia Ameriko
je gimusių vaikų.

Imigracijoš ofisų viršininkai 
buvo prašyti kreiptis prie pa
šalpinių draugysčių ir įstaigų, 
viešų 
sugrąžinimo 
Nes valdžia mato, kad kils 
šokių problemų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.---------J ' 600

gegužės mSh.- '
>ora 17e
101 >2.68

Stale St. x 
ph, Room 1612 

.... .„jai pristatėm!dykai 
Atvežklt 'juos.
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ląnkyti apšvietos vasarinius pių, išdėstant šimtus f kursų 
Tie kursai pilnai ap- mokytojams, studentams, biz- 

pšvietimą. nieriams ir kitfemš. Knygutės 
siunčiamos ant pareikalavimo.
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NAUJAS FAŠISTŲ SMŪGIS PAPAI

Ginčams tarp popiežiaus ir Musolinio aštrėjant, 
pastarasis sudavė naują smūgį savo oponentui. Jisai 
padarė dekretą, kad jaunuoliai, kurie priklauso Katali
ką Veikimo draugijai, nebegali būt fašistų partijos na
riai. Jauni fašistukai dabar bus priversti pasitraukti 
iš klerikalinių organizacijų, ir šios dėl to neteks dau
gelio narių.

Atrodo, kad iki šiol nemažas skaičius Italijos jau
nuolių priklausė kartu ir fašistų partijai, ir katalikų 
jaunimo sąjungoms. Varžytinės dėl tų jaunuolių dau
giausia ir iššaukė kovą tarpe fašistų valdžios ir Vati
kano, Mussolini prieš kiek laiko uždarė Katalikų Vei
kimo draugijas, norėdamas atitraukti jaunuomenę nuo 
popiežiaus įtakos. Dabar jisai faktinai visai uždraudė 

‘jaunimui dėtis j katalikiškas organizacijas,
Pranešama, kad fašistų vadas rengiasi ir diploma

tinius ryšius su Vatikanu nutraukti.
Tai yra kova tarpe dviejų diktatūrų, kurios yra 

abidvi kenksmingos visuomenei. Ji kilo ne dėl kokio 
nors principo arba idėjos, kaip bando'įtikinti pasaulį 
popiežius ir Mussolini. Juk tas faktas, kad tie patys 
jaunuoliai iki šiol gale jo - priklausyti ir fašistų partijai, 
ir klerikalinėms sąjungoms, aiškiausiai rodo, jogei jų 
idėjos sutinka. Kova kilo dėl to, kad du diktatoriai vie
noje šalyje negali taikiai vienas su antru gyventi. Dik
tatūra nepakenčia jokios kompeticijos.

Tos imtynės tarp Mussolinio ir papos vargiai pasi
baigs, iki fašizmas gyvuos.

1
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Apžvalga]
n 11 ui li*M i4lw

PASKIRTI KAUNO TARYBOS 
NARIAI

————— 1 ' ' . 1

Bė 24 Kauno miesfo tarybos 
narių, kurie buvo išrinkti, val
džia dar 12 narių paskyrė. Pa
skirtieji nariai yra šie: prof. 
Žilinskas, adv. Gužas, ekono
mistas Digrys, prov.| Grigalau- 
skas, notaras IndriŠiunas, dar
bininkas Cinčiras, amatininkas 
Medekša, kelio meisteris Kau- 
korius, baldų fabr. savininkas 
Petrikas, juristas Dargia, gimn. 
direktorius Jokantas ir Dovy
das Jcikovičius.

“L. Aidas“ sako, kad daugu
ma* paskirtųjų miesto tarybos 
narių buvo kandidatąi rinki
muose, bet Žmonės jų neišrin
ko. Taigi, sulig dabartine, tau
tininkų tvarka, į Kauno mies
to tarybą valdžia skiria tuos 
asmenis, kuriuos atmeta rin
kikai !

APSKRtCItJ SEIMELIŲ RIN
KIMAI KLĄH’fibOiE

■ • • ‘ > K,.ff • v-:

DVARŲ SKALDYMO SUMANYMAS ISPANIJOJE

Laikinoji Ispanijos vyriausybė jau pagamino ir 
rengiasi paskelbti dekretą apie didelių dvarų nusavi
nimą ir išdalinimą tarpe bežemių ir mažažemių valstie
čių. Socialistai ministeriai, kurie yra to sumanymo au
toriai, nori, kad dekretas butų paskelbtas dar prieš 
steigiamųjų rūmų (cortes) susirinkimą.

Ispanijos revoliucija tuo budu darosi vis griežtes
nė, Per kokį trejetą mėnesių laiko nuo karaliaus Al
fonso Išvijimo ta Šalis daugiaus pasikeitė, negu kad 
pirma per Šimtmečius. Iš monarchijos ji pavirto res-* 
publika. Josios kariuomenė tapo kuone per pusę suma-* 
žinia, Ir armijos karininkų privilegijos tapo panaikin
tos. Tapo paskelbta spaudos, žodžio, susirinkimų ir or
ganizacijų laisvė ir suteikta visiems piliečiams balsa
vimo teisė. Mokyklos paliuosuota nuo bažnyčios globos 
ir prirengta dirva bažnyčios atskyrimui nuo valstybės. 
Panaikinta didikų titulai.

Socialėje įstatymdavybėje irgi padaryta progre
sas: įvesta aŠtUOnių valandų darbo diena (išimant tik 
kai kuriuos užsiėmimus) visoje šalyje. Jeigu dabar dar 
bus įvykintas stambiųjų dvarų žemės išdalinimas val
stiečiams, tai Ispanijos revoliucija bus per šį trumpą 
laikotarpį atlikus daugiau, negu atliko pirmoji (Didžio
ji) Franci jos revoliucija. Franci jos revoliucija, kaip 
žinia, irgi sunaikino monarchiją ir katalikų bažnyčios 
galią; ji taip pat pavedė dvarų žemes ūkininkams. Bet 
specialiai darbininkams ji nieko nedavė. Ji ne tik ne
sirūpino apginti juos nuo išnaudojimo, bet ji net pa
naikino darbininkams laisvę organizuotis.

Organizacijų laisvę, beje, panaikino ir bolševikiška 
Rusijos revoliucija, nežiūrint į tai, kad ji dedasi esanti 
“pažangiausia” už visas iki šiol buvusias revoliucijas.

Teclaus tos atmaiuos, kurias Ispanijai atnešė ir 
dar atneš revoliucija, tiesioginiu budu nepakeičia ma- 
tariatės jos žmonių bliklės. Laisve sotus nebusi. Net ir 
gavę Žemę, valstiečiai ite stišyk pasidarys turtingi. Re- 
voKucija tiktai rengia sąlygas, kuriose galės nevaržo
mos vystytis ekonominės krašto jėgos, atigti apšvieta 
ir žmonių susipratimas.

/ Jeigu, nejms /daygz laiko.

Žmonės bus paten^iAir'i/ jaunft^Ispanijos rOToHuciJ* 
atsietos ant tvirtą kojų.' Priešingam atsitikime tenai, 
kaip lt kitur, gali kilti kontr-revoliucinių judėjimų ir 
dalinai būt 'atsteigtl kai kurie senosios tvarkos daly-* 
kai. ■ _ '

Klaipėdos krašte birželio me
nesyje buvo renkamos Apskri
čių atstovybės arba seimeliai. 
Visose trijose apskrityse —- 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių — 
ėjo gana smarki kova tarp lie
tuvių ir vokiečių. Kaip Lietu
vos laikraščiai praneša, lietu
vių sąrašai gavo virš 40% bal
sų ir 17 atstovų (vietoje 12 
buvusių pirmiaus). Socialde
mokratai pravedė j kiekvieną 
seimelj ph 3 atstovus.

Bet Klaipėdos krašte balsa
vimo teisę turėjo visi suaugę 
piliečiai, o ne vien tik biznie
riai ir namų savininkai, kaip 
Lietuvos savivaldybių rinki
muose,. Jeigu tautininkų rinki
mų įstatymas butų buVęs pri
taikytas Klaipėdos savivaldy
bėms, tai lietuviai . Klaipėdos 
krašto' apskritys giri Mebutų

moratoriumo tikslas tai — pri
rengti impėrialistų valstybes 
karui prieš sovietus! Maskvos 
davatkoms, mat, visuomet sap
nuojasi “katAs prieš sovietus“. 
Ir jos jsivaizduoja (Urba apsi
meta* kad jsivaizduojay, jogei 
karo prieš sovietus geidžių ir 
socialistai (kurie visuomet rei- 
kalau j a sovietų pripažinimo!). 

štai kokių “baisenybių” pa
sakoja bimbininkų organas 
BMoklyne;

“Kelią į tą kraujo. pirtį 
rengia ilodveris sU savo ‘pa
lengvinimais! Vokietijai, 6 
tokiam jo planui karštai pri
taria ‘socialistų’ Vadai. Jų 
galva Normali Thonlas, kal
bėdamas i Union Teologinėj 
Seminarijoj NeW Yorke, lie
pos 2 d., tarė: ' t .

“ ‘Kaip aš manau, tai 
Hooverio planas kas link 
skolų yra vienas iš labai ne
daugelio,1 pažangių dalykų, 
kokių jis yra padaręs. Vo
kietijos žlugimas... grūmoja 
žlugimu visai Europai, arba 
visai Vakarinei’ civilizacijai?

“Tai tokią kapitalistinę ‘ci
vilizaciją’ ‘socialistai’ puola
si gelbėt, civilizaciją su 35r 
000,000 bedarbių, Su sauja- 
lės parazitų viešpatavimu, 
su pragariniu skurdu milži
niškoms darbo minioms. it 
su imperialistinėmis skerdy
nėmis, kurias vėl greitai at
einant įžiūri net (! — “N.” 
Red.) 
fai.” 
Pusiau 

generolas

generolai Ludendor-

iš proto išsikraustęs 
LudendOrfas, Vadina

irt, to pat mioUtdš kliedi gpfe 
^ateinantį karą”, kšip lt bol
ševikai.

Sakyt, kad karo škėlų Ir m* 
pa raciją suspendavimu iiė- 
nlems metams Hooverls tiofi 
prirengti “karų“, gali ilk su- 
durnavoję žmonės.

Antras dalykas tai '‘kapita
listinė civilizacija“, kuri, anot 
brooklyniškio blmbininką orga
no, esanti taip netikusi, jogei 
gelbėti ją, butų nusidėjimai. Nė
ra abejonės, kad ta civilizacija 
turi labai didelių ydų — minių 
Skurdą, pramonės krizius ir t..t 
Bet visgi civilizacija yra geres
nis dalykas, ftegU barbarizmas!

Bolševikams ypatingai nepa
tinka vakarinė civiliai ja, i. 
y, Vakarų Europos ir Ameri
kos civilizacija. Bet jeigu pa
lyginsime Žmonių gyvenimą ši
tose šalyse su gyvenimu Euro
pos rytuose ir Azijoje, tai rar 
Sime, kad vakarinėje Europoje 
Ir šiaurinėje Amerikoje masės 
visgi turi nepalyginti daugiau 
fr materfalės geroves, ir lais
vės, ir apšvietus. Patys Rusi
jos bolševikai, norėdami sukur
ti pas save didesnę pramopę, 
negali apseiti be vakarų civi
lizacijos: jie importuoja maši
nas, inžinierius it mechanikus 
iš Amerikos ir ĖUropOs, o nė 
iš Kinų arba Afgdništaho.

Tas bimbininkų plūdimas 
prieš socialistus dėl jų pritari
mo vakarų civilizacijos gelbė
jimui, rodo; kad bolševikai 
šiandie yra ąiškųs progreso 
priešai. Jų idealas yra Azijoje.

■■

rytų ,ah|j bęt ir naminę jau J-lkihfl Už žmorios mušimų, o po 
guduštai srėbinėjo. šešių mėnesių valdiškoj da-

Putriehč Hupo lepšį ir pro boklėj gyvenimo, irgi tvarkda4 
pravira* miegamojo ditriM Hp>° lydimas, savo rubus pasiė-: 
virtuvu prie MRlO geriantį vy- męs — pasaulin it namų išė- 

l ir kūdikiu ne 
nesimatęs, kurie tuo laiku mie-

1 ♦ j
Gatvės tvarkdafys Putrį iš* 

dyką I si vedęs pasakė:
Viso miesto gatvės tamstai 

atdaros, bet tan kvartalai! ne- 
ženk
žmonai, tuo pačiu ir visuome
nei. ' Įį

Putrys valandėlę staptelėjo 
ties savo natnu ant kampo ir 
į poliCistą atsigrižęs prabilo: ;

—Dvidešimts metų atydžiu 
i darbu ir taupumu — .žmonai 
paSogą sukroviau! — Nuo

šešių mėnesių valdiškoj da-

gavę nė vlerioš viėtds* ‘

BOLŠEVIKAI GIRIASI 
čABTERJ

GAV1J

Bolševikaų sakosi, kad jų 
“darbininkiškas susivienijimas“ 
gavęs iš New Yorko kofhisio^ 
rtjcrlaus Čarterį.

Jeigu bolševikai ftėbutų Už- 
ptildinėję SLA., tai talerį- jie 
butų turėję seniai. Bet kuomet 
jie visaip stengėsi pakenkti 
senam j am , Susivienijimui, iftl 
prieš juos buvo paduoti skun
dai, ir New Yorko apdraudė 
komisionierius darė tyrinėjimą. 
Bolševikai buvo priversti sam
dytis advokatus, kas jiems kaš
tavo nemažai pinigų.

Pagaliuos, bolševikai turėjo 
komisionietiauS akyse vartoti 
visokį , blefų, kad tik pasirody
tų “ištikimais įstatymams pi
liečiais“. Jie užsigynė komu
nizmo ir per savo advekatą 
pftsakė net, kad viėnintėlia ko-<. 
munistas, buvęs “darbinjųkij 
susivienijimo“ valdyboje, ebųs 
pašalintas. O apie sekretorių 
Jeskevičiutę jie pasakojo, kad 
Ji net balsavusi už demokratų 
kandidatų Al Smith’ą.

Visa tai suėmus į daiktų, 
kažin ar tai nebuvo perbfangf 
kaina už čarterio gavimą ?

HOOVERIS “RENGIA KARĄ 
PRIEŠ SOVIETUS”

Vokietijon fašistams ir 
munistams yra didžiausias nip 
sivylimAš, kad prezidento HoO- 
verlo sumanytas rho/atOriumas 
(skolų mokėjimo suspendavi
mas) tapo, valstybių priimtas 
i? dabar Vokietija galės stisi- 
Starky t‘l finansiŠkak Tofhs
kraštutinėms dešiniems ir tat

ko*

jos tikėjosi pasinaudoti politi
kos atžvilgiu.

Lietuviški Maskvos'; garbin
tojai irgi lieja tulži ant 
verio plano, šaukdami, kad

t- - -f 'T ■ - * 
‘ 111 <(Tęsinys)

K « '

■ Žatfariečių Ąfjūona, 1 '
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-IMAs

—Ponas Jšrisonal’, aš su tam
sta rtorėČiatf atskirai pakalbė
ti. ,
t —Gerai, mdno sūnau, — 
linksniai' atšakė: darbdavys ir 
kbntorah įsviedęs paklausė :— 
O kągi pasakysi, m alio sunaU?

—Aš, aš ponas Jansonai, aŠ 
norėčiau— Čia Putrys staptelė
jo ir senuko žvilgsnio nepa
keldamas baigė lig galui; — 
aš norėčiau pakėlimo prašyti 
—algos—jis tartum didžiausį 
akmenį nuo krutinės sau nurl* 
to su žodžiu: — algos.

—Pakėlimo algos? Ar daug? 
—nustebęs paklausė jo senu
kas. ;

—Iki šimto dvidešimts peli
kių savaitei,.— nejatišliąi iš
rėžė Putrys* -

—Iki šimto dvidešimts peli
kių?! Tas pėrdatlg, sUriau, 
lyg rimtai sdnlaiktfttdaiiias sa
kė sčnukas.

jttU, naujdš—AŠ' manam - 
drąsoS pagautas, --- pOitas Jan
sonas juk mano darbas vertas 
tiek,: , ; ;

'■—Taip,' taipt ųiano šunau,-—1 
gerais biznio laikais gal ir Bu
tų verfas, bet dabar pats ma
tai, jute blogi laikai ir algų 
kelti miekatn negalima. Dabar 
ir dideles dirbtuvės ne vienu 
duris amžinai Uždaro, ir ką 
kalbėti apie tokią mažą, kaip 
manoji, dar gefai, kad šiaip 
taip galaš'stt galu šuduriamdi, 
d kad kaip ir —

—Bet, ponas . .Tansoiiai, — 
vėl sumikčiojo Putrys — visgi, 
man rodos, kad ri-dlio darbas 
vertas daugiam

—Mano sūrimi, aš tavo darbo 
—sumanumo nepeikiu, bėt &1- 
gą padidinti Jrtbar jOkiti budu 
negalima. Jeigu biznis, kaip 
spėjamh, Už kokių Šėšių mėh^ 
šių pagerės, tada pažiūrė
sime, bęt Visgi ne tiek daug.

Ponas Jansonai, nusileisti

tą rugstknčtai Akimis fetteira- poi »u žmona 
VO • 1 |

—ką, ar tu dar ilgai tingi- gamajam kurksojo. 
niausi, o darbo ieškoti nebe-Į . -
niėgiiM Jau papratai 
duobą Ssti, tu — tingini, tu...

—Nevadink manęs tinginiu, 
—■ lyg perkūnas sugriaudė 
Putrys, — juk matai, kad senu 
užmokėsiu darbo niekur ne
gaunu, o už dvidešimts penkis 
savaitei —kės gal bepfipfasti? 
Jeigu už tiek dirbti, tai geriau 
visai bė darbo gyVeflti, dargi 
galop tai buvo pernai, o 
šiemet ir lokiam darbui sudie.
-nčča nė už tiek, — jis kori- pąftęž gavo atsiskyrimą, gavo 
vulsingai apgniaužė kvortinę|nam^ *r ^ar P^kis dolerius 
aidus bonką /r godžiai stiklb uil?!ik^n1ul k?s 
nėn užlenkė ją. r-

Putrienė Švankiai lopšį ta- jr kl^k 
balavo ir ašaras braukė guos
damos :

—Už namą mokesčius reik 
mokėti, už paskolą nuošim
čius taip pat... o čia pora butų 
neiiuoinuota, kitus ir pataisyti 
reikia; šeimyna visgi esama— 
juk ir vaikui savo dalies rei
kia reikia pinigų. O kurt 
juos imsi, jeigu vyras galu
tiniu tinginiu virto? Po apsi-Į 
vedimo už pusmečio nė skati
ko neuždirbo. Badas kasdien į 
duris beldžias. Pati dirbti ne- 
gttlitf—kaš vaiką dabos? O vy
ras ne širdies, nė proto nebe
turi; nebeturi nieko, nieko;] 
kaip matyti, priseis šunims še- Į 
ko plauti, — ji kukčiodama 
puolė virtuvėn prie girtaujan
čio vyro ir šaukė:

—-Matysiu, ką ėsi, ką esi? 
'tinginy, girtuokli!

—Nerėk ant manęs .— žvė
ries balsu suriko Putrys,—pati j 
košės išvirei, tai dabar ir ėsk 
ją, o jeigu neskani, tai tylėk | 
dantis Šukandusi, ir kad norė-' 
si, tai aš tau juos sučiaupsiu.

Pati ašaras pikčių pakeitė; 
• —A-a, matai, ko truko? —j 
jau ir iltis išsiaugino, ir ims, 
mat, čia kandžioti r dar ko be
truko, mat, išsigąs čia jo kas, 
geriau aptilk, aptilk!

-/Tu manę lig šiol kasdien 
kandžiojai,/ir aš tą kenčiau, 
bet karta/gana ir gana ant 
visad) iretUk, arba kaip slie
ką sutrinsiu. Tu jau to verta 
senai esi.

—Tu mane kaip slieką su
trinsi, £u mane sutrinsi? Tu, 
latre, tingini, tingini, tu!

Ji trypė ties vyru ir spie
gė ir, įsisukus link pečiaus, 
samtį jų* kakton pasiuntus, pa
ti miegamą j am atsidūrė.

vyras kumščia į stalą su
trenkęs pfaštafbėjt*

—Siurbė^. Dftbaf bus galas 
tavo gyhui,—ir kepurę pagrie
bęs išbėgų gatvėn.

Kada Putrys grįžo jau kitas 
priešpietis kartumų alsavo.

—Latre, (u if vėl pasisptd- 
gai iŠ ttuomiiihiko gatitits 
tentus pralakei. Tu, beštrrfi, 
fu prakeikus latre, — miega- 
Kibjo tarptiuryj stovėdama 
verkšlenti f^aftleriė.

-—Aptilk, d jei nė, tai antrą 
galą samčio — pati paragausi.

—Pamėgink tik tu, tu latre* 
pittrys, lyg vytyčta, ptibfc 

prie pačios!
i —Pamėginsiu; paniėgtnsfu. 
Nttgf šiai ritto latru, nuo tiri- 
gfnm, šia, už pakėlimą, ttž 
samtį, šia, šia; Nebltauk, flC- 
•bliauk, bą pasmaugsiu,—kum- 
ščia vanojo žmoną, kur kliū
na, visu įnirtimu mušo ir šau-

— už pakėlimą imk siur
bėle llUo Juozučio už pakėli
mą už tinginį — imk. Nekuk- 
Čiok gyvate, — spardė ją asloj 
SugležUsią, — nekukčiok! Ba 
dūšia tuoj išlėks, Jkur ji senai 
firiklatlso. Nė atdusio, kad ne- 

k* • i - ii įegirdėčiau siurbėle, nė atdu-pratęs ir jokio lėngvatiš tfenid-;Į.o|
Taip pat kaip ir po guzo 

nuo Swnčio, PųĮfys išėjo gat- 
kvęn. ■' r 'Uh • ’

Po savaitės žebravojimo 
čianjose jr gyvnašlių

ft.ii imi ■;

tų pasakęs nusisuko stalai) it 
kiiygosna jširaušė.

Putrys Vos kojas naihoii te*- 
parvilko. Kėdėn, sudribo, ir 
pačiai' tc'pašdkė 1 ^fiepakėlė/'s;

Putrleriį $al 4 nemokėdama 
ar nciiorėdama suprasti padėį- 
ties gilumo ramino’ jį:

—NeflusitttlniL Pamatysi;
kad be tavęs apseiti negalėj 
mas, pašauks atgal, tik pakali- 
(rauk ir nesirūpink, o pamaty
si., .

Ftittiui mintitės virto dienoj 
mis, 6 valandos amžiais: bent 
hiaŽiaUsiaili Šiamėšiui ar btaz- 
kėslui pasigirdus — darbail 
pakvietimas vaizdinoš, o iš te
lefono trubėlČš jiš tiek pat ti
kėjos, kiek iš Savo motinos — 
tartum ‘ji prAbjls it prisius 
Juozui antrą gyvenimų, antrų 
pratAštą gyvybės grožybę, bet 
deja! Visa buvo kurti ir šalta 
ir Putrio Vylių Stygos įriedėjo.

Po dvifejų diehų agonijos jią 
nuėjo dirbtuvėm savo algų atei-i 
initf ir tada dar vilties klbirk* 
štele jo širdyj tebėrusėjo, tik 
kuomet algų gavęs ateisvėikb 
no, tai Jausohas jam pasakė’

—Ačiū, sutinu. Man didėlį 
getų padarei išeidamas. Mat; 
kadangi pas manę taip ilgą 
laiką dirbai ir ištikimai, UcrtM 
lt lengvų starbą; o it gerais 
biznio laikais Algą .pakČlirtČi 
jau, už tokį darbą, į aukšėlatt-» 
sį laipsnį ir tave kdp sūnų pa
mylėjau — uehtrčjntt jėgij tau 
algą sumažinti arba tavo vietą 
paliuosuoti: matei pats, kad 
biznio sumažėjimas senai ver
tė prie to. Bet tu, sunati, nesu
pratai ir norėjai užmušti žąsį, 
kuri tau rtukso kiaušinius dė-fkej 
jo. Nesupratai, sunSu, nesu
pratai... mat, bet tiek to aš tik 
dėkingas Ošti tau, sUnaų, kad 
pasitraukdamas padėtį paleftg- 
Vifiai'. ■ I.

Putrys .Šimkaus darbo ne-

1
taip, kaip v žiogus už kaltę 
jiausmę pats sau butą pasisky- 
ręs ir susigėdęs jos.,

—Nieko aš tame pepagelbė- 
siu, mano suuau — senukas

teed&nias: nuo' diibtuvės lig 
dirbtuvės per pusmetį padlan-

pįltčių Dailiuose•!buvo |jaiiku, 
kol vyras gėfaf uždii’bb, o kąi 
iš nuOiųų prisėjo gyventi ir Už 
paskolas nuošimčius niokėfi, 
^utfiėtiė ėmė ų«t vyęo žiumt, 
o Putrys ne tik žmonos da

ji kukčiodama

tamsta pavojinga^

tę turi gauti, O ką aš dirbsiu 
tas taiuždirbsiu

kam rupi?!..,
(Galas)

NAUJAS ‘‘Kultūros” nu
meris S atljo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen
tai.

No. 11 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.
-P ■ * " ... i. .ak...... i.k t . ■4,.i> .

.IUSU PATOGUMUI
i ifįOii įiiii-j uftii

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

kar- 
už- 

krautuvėse, grįžęs Putrys į sa
vo namų ilgai neviešojo — 
tvarkdarys jį mėlyname veži
me nuvežė pas teisėjų pasiaiš-

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Hahrted Street 

Tel. Yards 4754
Marųuette Park 
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63r<l St.

Brighton Park
B. R. l’IETKIEWICZ 

2608 W. 47th St, ; 
Tek Lafayette 1088

62 & im st.
Tel. l’uilman 5950

Kai jums reikės pa
duoti. “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

■■ „ ■ - -----------1.1.

AMERIKOS 
PILIETIS

Bodui ir labri pagcl- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti iios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie iios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza
ntema rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis suritfyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Maiste* SI
> CHICAGO. ILL.

j.•- * .
Slųslite m ori e y order| irta kfasbi 

ženklelius.

wn..... 11 Aimrti
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PROBAK-
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mbm komfortą ; 
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YOURCYtb 
Night tad Mordlng t* ta-ep 
them Cltan, Cleta and Healthy 
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Cicero

inagjmM

Visko po biskį
.iriau r i mi

Spaudos Darb

P-no X P. Varkalos onvertiia

Vestuv

mis. Sūnūs stojo

ip J6S vedamos, &U specialėm linijom tf
..A.. K . '

Preg.

Preg.

Ito.Sft 
145,00

Ncw Y6rk
Ne* Yofk 
New York

volenda: 
r VEENDĄ

OvCrdrafts ...........................................................
Banking Home and OtMer Real Estate ......
Accrued Interese ..................................................
Custotners* Liability On Letters of Credit

I bų taryba Tupinasi kalbamu 
'reikalu.
' AtsMfogitM fflOtyNO* staty
mas arba sudarymai) tam tik
slui Zondo bateuoiojų buvo at
mestai. 8#i 
kratŲ* to n

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vakar dieną buvau tiksliai 
išėjęs ieškoti žinių. Dėja, nega 
Įėjau rasti. Nuėjau Į kurkia
mą, pas savo pažįstamą Raulą, 
Klausiu — kas nauja? Sako, kad 
jį kur paraliai, mano barten- 
dėris jau dviMieni girtas.

Įėjau: i “speaWy°.

Mokslininkas išradėjai 
giurianii pigclbft ii Uiprii)

įsigyti pllftą Apskaičiavimo 
(Įvertinimo) kopijų, tai gali 
ją gauti sumokėdamas $2. Jei
gu pasirodytų, kad kurio są- 
vastis aptaksuota per aukštai, 
tas bė vargo ir išlaidų galėš 
reikalauti išlygtotf padarytas 
klaidas.

ma, kad bate 
IW fr ta 
musų sumokami, Atsižvelgiant 
f sunkius faUtus, kurhttM da- 

' tt pftsių- 
mokyklų

Lietuvių namų savininkų of* 
ganizaclja, Irnprovemeiit kliu- 
bas, laike pusmetinį susirinki* 
mą liepos r dieną p. LukŠtie- 
n ės svetainėje. Susirinkime bu 
vo svarstomi reikalai, kurie M®4 
čia visus vietos gyventojus. Nu
tarta paskelbti musų dienraš
čiuose, kaip dalykai vystosi.

Jau nuo pernai metų vau 
dens parupinimo reikalas sto- 
vi teisme. Visi nekantriai lau
kia bylos užbaigos, bet iki šiol 
nieko tikro nėra žlrioma apie 
tai, Skirtoj bylai dienoj Kor
poracijos atstovai teisme nėpM* 
si rodė. Teisybės prisilaikant, 
byla turėtų būti išmista iš teis
mo. Bet ji neišmesta.

Tbdel nutarta kreiptis į vi
sų kliubų tarybą, kad ji, kaip 
visų tautų atstovas, tą reika
lą judintų.

Specialių mokesčių reikalas 
vėl paskelbtas. Gyventojai tuo 
labai susirūpinę. Tuo reikalu 
daroma legalus ŽinkšniMi, Kliu-

Naujienybės seka 
mate metate

įiMĮ. im intaiMĮĮtai

Atvyk, AmeHltoft, auftug Stos 
| ChtcagOS uniVertltotų, tMtft 
ta b«ig»' Hlgh setoti.. P-ntu 
Varltala aav6 Sdftiyfios tikisi 
susilaukti rugpiuMo mėnesyj*

Kep. XIII. 1

Matote, gerbiami HettrtaL 
mei vkM turime daug vargų ir 
bėdų, kutai# liečia Visus muš. 
Batų daug lengviau ir sėkmin
giau kovoti prieš tuos notae- 
lutnus, Jeigu mes visi būtumėm 
ofgąniauoit

Jeigu temetu pritari pastan
goms ginti musų apielinkČS gy
ventųjų interesus, tai stok į 
Lietuvių improvement Kliuban 
tuojau ič ragink savo kaimy
nus stoti* Svarbusis momentas 
jau rte toliausia. Tai mieste
lio viršininkų rinkimai. Tuose 
rinMmtfost! meš, lietuviai, turi
me loši! svarbią rolę. Taigi 
rengkimės jiems dabdr, kad pb 
laikui neprlsieftų gailėtis*

Lietuvių ftnprovement Kliu-

meikienės, Jeskevičiutės, Siur- 
bos, Kuodžio ir Bacevičiaus, 4) 
bus atvežta iš Afrikos didele 
kjaulė, panaši į beždžionę, bir- 
bikams, reiškia, kepimui; vi
są pikniko dieną svečiai ją 
keps ir valgys, o likusi jos da
lis bus vakare vėl pasiųsta Af- 
rikon, kur juodi broliai gyve
na. Tai tik ,dalis busiančio te* 
porterių pilęnik o nrogtaitiO.

Beinąs eis visų trijų reporte
rių naudai, žinoma, jeigu Vie
nas kuris iš jų visų įplaukų 
nepasiims. —ZZep. XIII,

Cpicagos lietuviai norėtų ži
noti, kur dingo “Valdytų Bro
lija“. Buvo itai ypatinga orga* 
nizacija. Surengdavo gerų nak
tinių piknikų, draugiškų vaka
rėlių. Dabar nieko nesigirdi. Dt. 
Montvidas turėtų prižadinti 
miegančius vaidyfas. Turėtų pa
rodyt lietuviškai Chicagai, kad 
vaidylos gyVi. Laukiam,

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kosdie nuo g v. ryto 
iki 8 vd. Vdi. NėdČldieniate

bar gyvename, 
gtt aštrus pre 
tarybai Ir prieš naują balsa
vimą.

Svarbu taipgi vtetems Sino- 
il, kaip stovi jų reikalai su tak
somis, Kaip vtef pamena, pra
ėjusi rudeni buvo Įvertinamos 
te permleruojamos nuosavybes* 
Tatai kaštavo W,000, o kaj 
iš to gero ar tetyfogo? Gyvenu 
tojai nešimo,

Tad kas nori persitikrinti, 
ar teisingai jo ftttUSAVybė ap-> 
tekšnota, lai Malkrefpte į savo 
miesto salų (Town Rali). Ten 
Sužinos, O JėigU kas norėtų 
feigyti

WESTSIDETRUST 
© SAVINGS BANK 
Roosevelt Road prie Halsted 8t.

Komisijos varde,
K. 1\ Deveikis,

BALTIMORĖS LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

„ Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO

I» A V.I E N i A M Si
' Vizitini Kortelės 

<LbMkai

nė išvažiavo ir jau antra die 
nė negrįžtu. Ūžėjau j aplinką 
*4 aptiekorius bara darbiniu* 
ką, kam jis vienam daktarui, 
davė paiiitę degtinės be pini* 
gu Neaplenkiau nei bucerio

Reporteris Kltl-tas sumanė, 
Pustapedis ift Sopas Petras pa- 
rčfnč, jog relfcitt būtinai tverti 
“Naujfctių" reporterių drau
giją, — vien tuo tikslu, kad ab 
einantį metą, gerai prisiruoš 
Šus, rengti didelį pikniką, ži
noma, teljų reporterių (Kep. 
Kili, Seno Petro Ir Pustapėd^ 
žid) naudai.

Programas bus įvairus. Jau 
pradėta jam rengtis. Nuhiato* 
ma, kad, ptograme bus šie svar 
besni numeriai; 1) Bimbos ir 
Pruseikos rlstyhčs I 2) Mteutoš 
ir Butkaus kumštynės; 3) lie
žuvių orchestra susidės iŠ Se* 
karnų muzikantų; Andrulio,

WALTfeR H. HEYMANN, 
Vict-Prtg., Firgt National Bitnk, 
Chicago.

LOUIS BO1SOT* RetiHd, Fdtrtittly 
Vice-PM. and Teugt Offittr Fitit 
Ttugt U Savinat Bank, Chicago.

LOUIS H. MEYMANN. Pregident 
H. ISAACS, Prgg. 1 ith Slrttt Stoti 
C. L. JERNBERG, Vice-^rti.

BANKO STOVIS
Užbaigus biznį Birželio 30 d., 1931

Vasaros karščiams užėjus, 
musų veikimas apmirė. Teisy*- 
bė, padaugėjo pagrabų ir pik 
nikų. Reiškia, Kapinės it pikni
kų daržai daro biznį. Keletą 
paskutiniųjų nėdėldlenlų teko 
aplankyti aplipk Chičago esa
mus piknikų daržus ir šiaip Vie
kas, kuriuose draugijos turi iš
važiavimus. Visur minios žmo-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra

Praeitą savaitę teko būti vie 
nose ir kitose lietuvių kapinė
se, Duobkasiai nespėja apsi* 
dirbti, dirba Viršlaikį. Nespėja 
viens pagrabąs išvažiuoti, tuoj 
kitas pribuna. Pamaniau sau: 
nors ir prasti laikai, bet biznis 
kai kam yra geras. Kalbėjau 
su vienu kunigų, Sakė, biznis 
esąs neblogės. Kalbėjau stt są- 
vO draugu gTaboriumi. Sako— 
a£iu Dievui, biznis geras.

ptyffiftitli 
Chertararg 
Hatnburg

W este t n 

, Union 
Stock Yards 8 Transit Co.

KLEIN. Pfgg. Z*

Vice-Preg.

kiekvienas kas įdomauju lt kam Pttpt ttttftdte Vlthiua 
turėtų perskaityti itą Idbut įdomių ir yabial 

parašytą knygelę,, 
TURINYS .

I. Itryžiuočių politikai kaip lietuvius krikštyti, kad 
jio ncapsikrikštytų. •

IL Popiežių politika, lietuvius baudoj a prieš stačldtL 
kius, magometonus, protestonuš ir eretikus.

iii. Bajorams i lenkų herbui, atlaidai jr nepaliaujami 
Karai, o valstiečiams — baudžiava te dangus.

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

Vi. Velniui,. Raganos te Teologai.
VII. “Ponus gėrus te nekaltus į nevalę tina“.

VILI. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą te dvarą.
IX Tegu meldžias* vargsta ir vargdieniais miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

Naujas atldėrytafe skyrius * 'ĮįMf 
«45 S. Ą.hl.nd Av.„

Ta, y ta ■ frlf i fittkfoVa J / •
i (failhta sUtfoka *d vlthas kita, kaip yta 

iakną. žiefiųt lapų, uogų it tt.

Rdc6iti<riduojardas ntiOi
Skilvio plkfiklftltį, Herfrilkurtfb, kepenų pakrikimd, ntvidkinirMo, kortsti- 
pacijps, kataro, feuititfflzrto, irtllftcą. VidtiHą. Rt6ma<feffld Spftialisbts. 
Daktard egžJftiftadja dykai,

$143.965.67 
... 4tJSM0 

Ouicfclv Mirketable ._______ -_173.674.9S
•*—* Eligible for Re-Discount• - i......... XX......in«i,.(fo

ffiarketable Stoeks 
...j....................................83,503.00

UNITED STATES 
LINES .

CHICAGO OFFICE 
Charles Krcikik, Gen. Agt. 
216 No. Michįgan AvHitte

UteNRttAt OtfirifcES

Surplus and Undivided Ptofifs .........
Unearned Discount .......,.......................

Reserve for Taxes ar d Contingcncics 
Reserve for Schiff Deposii Premium 
Liability ori Letters <?F Credit ..... .......

Moonlight Piknikas
su,,. , »■■ ■>< .h

P-lė Aldona Grušiutė, ką tik 
Sugrįžusi Iš Europos, Vieši pdS 
tėvelį Judzą Grušą. Ji dalyvaus 
8ų saVo tėveliais draugais ir 
draugėmis M, Dundulienės ar-* 
tistų grupės Moonlight pikni
ke. Be to, p-lė CtĘUšiutė rengia
si važiuoti Argentinon, kartu 
su merginų muzikančių orkes
trą, groti ten didelėj pafodOj,

Kita tai p-lė Valerija ČOpil- 
kiUtė, pasižyrtiėjUsi smuikinin
kė, kuriai Northvvestern uni
versitetas Įteikė pirmą prizą — 
didelę sidabrinę taurę — už 
Circuš Danče, Taigi Šios dvi 
lietuvaitės, muzikos žvaigždu
tės, dalyvauš M. Dundulienės 
artistų gnipės Mooillight pik
nike liepos 11 dieną, subatoš 
vakare, DanibrduškO farmoj<

Keli asmei|s vakar klausė 
per telefoną. Sako: kaip nuva
žiuoti į pikniko vietą? Gal ir 
neaiškiai buvo nurodyta 
“Naujienose“, kaip nuvažiuoti 
į ją. Taigi tenka dar kartą pa
aiškinti. Važiuoti t reikia taip: 
Gatvėkariai? ir automobiliąis 
važiuokite Archer avenue iki 
Wįllow Springs. .Privažiavę 
Willow Springs, išlipkite iš 
gatvėkario. Ten stovės žmogių 
su lietuviška vėliava rankoj. 
Jis nurodys, kaip surasti Dani- 
btausko fariną.1'

Norintieji vaduoti troku sd- 
širinkite prie Dundulienės 
štubos, 1258 North WoO(į st, 
tarp Milwaukee avė: ir Divfj 
siori st. Trokas lauks nuo 6 iki 
7 valandos vakaro. Kurie nori
te užsisakyti visetą; troke, mel
džiami esate.» patelefonuoti 
taip: Hunibuldt' 2780, tarp 6 
ir 7 vai. valcare. 1

ir vėl klausiai Ar jus iš 
tikrųjų lošite tuos veikalus, 
kaip kad Naujienos praneša, 
įr kas ims tte lošėjai? Atsa
kyti tenka: taip. Sulošti buB 
iiiiiiėti veikalai. O lošėjai bU^ 
Viši tiė patys Seni pažįstami lo
šimuose ir du nauji gana gd- 
bųs, tai p-lė Genovaitė Ilevi^ 
čiutė te p-liaš J, Pukinskas. į i

Muzika Juozo Spetilos grds 
visokius Šokius per visą naktį.

Meldžiame širdingai atsilan
kyti visus, Vietos išteks vi
siems. ... ....... . . . . /'

Kviečia Adrttštai ir
Dundulienė.

............................. $1,727,856.39

............................... 1,550,905.00

................................. 2,167,500.00

$1,01,628.31
3,24^965i68- J • ‘ ' ’• • > 

'1,834,51 1.6$ 6,906,105.67

138.00
INGTONi AMERICA.!»

TURTAS
Cash and Due from Banks ............................
U. S. Bonds and State Government Bonds 
Bonds arid Short Term Securities ..i............
Loan> and Discounts: p

Secarta Loaris .............  L...... ........ .
Commtrcial Loans ...Z.Z..... ...................
Real Estate Loans .................................. .

Rezervavimui 
dSlei rašyk 

- agentui, arbai 
mCTMžS 

„„■.i1,ii ffiliijfrrirru-.-rrr■ Fu m

nn augi joms
Atšišaukimuš 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietua

DIREKTORIAI

NEL8ON MORRIS
W. H. REGNERY 

Shade C lot h Co,.
A. G. LEONARD,

IRVING N. 
Klein, Inč.

H. S PFLAUM, 
M. B. MERVIS

__________________________________________________

latrui ėte Ikundšlaal, kad bu 
bos išmoko šelmiškai msluotl. 
Girdi, prižada tuoj atlyginti 
skolą, o kai reikia, tai laukį, 
lauki net ir kantrybės heteįi- 

,ki< Bilas reikia mokėti, o pats 
iš niekur pinigų negali gauti. 
Pagaliau užėjau pas dn Kara
lių, Žiūriu, kad tas mane lup
ti rengiasi. Girdi, prisiuntė! 
man pacientą — išgydžiauf* o 
pinigų negaunu, Daviau gar
bės žodį, kad priklausomą su
mą jam padėsiu Sukolektaoti. 
SVėikaš, itegavąs mušti, išėjau.

Repk XIIL

■....U tm ,

žinotina vietos gyvsittojanta

...11,.Ti.-M t Įeitai 
.... . 1 " ■ . ............................ ......... ............. .. ... „ ,,

.<<M ),L. !

NUHOlHTOS 
Trečio* Klotės 

LaivalcoHSs į EUROPĄ 
1 TEN IR ATGAL 

nuo Rugpjūčio (Augusi) I 0. 
iki Spalių l&D. 

laivu LEVIATMAN 
Yot-k i Ch«i4>oiire 

New York j Southampt

$1,000,000.00
..... 498,875.06
....... 20,348.43 
.... 147,082.21 
..... 175,6M. 00 
........TO. i 17.00

10.921>«4.»4

$12.792,887.54

Saugus, Stiprus ir Veiklus

H ALSTED EXCH A NGE NATIONAL
BANK of CHICAGO 

Hahted St. prie 19-to Place

BANKO STOVIS 
Užbaigus bhdriį Birželio 30 d., 1931

TURTAS
Cash and Due frąm Banks 
U. š. and Štate 
Otber Bonds — 
Purchased Paper

or Secttred by CoĮiatetal 
Notės Setured by re-idily rt 

and Bonds

“C«h and lnv«tnWflH iffiiittdlately čonvertlble“ irtto easfc $<1175^.15 
Ovrrdrafts   ........j.,  ......... . .............J 33.49
Other Loaris to Firms. and Indlvidrials .......................................  26,(127.63
Real Estate Loans ... ... . T.?....................    1^2,800.00
Federal Reserve Bank Steck .,...........a............. a...,  7>200.00
Furhitute arirf FixtuM ........... ........................................ ;......................... 40,407.82
Accrued Interese .....

Totai Restsurcte

ATSAKOMYB® #
cj^tįi atsek  ••••;............ ............... ...... $žoo,oop.oo
$įtptet>atld ........,...„.,....4.5A..^.^41lė04į00
Reperže Account ....... ,.■.-.uZ..'/...,./.’....-...-...,8,079>00 
UneafritJ DftfCtint .. ........... ,7.....................................................................2,318.87
Deposits 473,641.23

7-1—u.:, ■ > .t. . 
Totai Lubilitiet k.o..n4oi.mto........... > $7^5,343.19

DlMktdHJi ir fftHdsftjl WMt Side Tfusf td Banko
yra ir šio banko biznio vedėjai.

i,alli>»....M8aMi>.lWata*rtrt)'^l»IWlUhifciMi.»iiiiMU» . tu    «.t M ■ , ». „1...^^ a..

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

iMW itfi uty ,įįnfc

tarnauti Amerikos atstovybėje 
Kaune ir sykiu mokinosi, o 
duktė lankė mokyklą.

p-nas Varkalį džiaugiasi, kad 
jo vaikai laike, metų kana gra
žiai išmoko lietuviškai ir vidu
tiniškai geirai apslpažino su tu* 
sų kalba. Rusų kalbos lekcijas 
davė p-niavCepinskienė*

Puikus pavyadfe lietuviams 
tėvatns, kurie išsigali siųsti sa
vo vaikus bent mėtams laiko 
Lietuvon pasimokyti, taip kai 
padarė p, Varkala.

P-ho Varkalos Žmona su duk
teria jau išvyko j Suomiją, o 
sūnūs motorcikliu važiuoją ,pu 
Lietuvą. Apvažiavęs 
Finlandiją, ir čia sykiu su mo
tina ir sesele, apsukęs Skan 
dina vi jos kraštus, važiuos į An
gliją, o iš Anglijos į Ameriką.

Tmeagėn
—■ ’t --r-

Virš metų laiko, kaip p. Val
katos šeimyna ‘svečiuojasi Lie
tuvoj ė. Praeitą metą p. Vai- 
kala sykiu su savo šeimyna 
buvo nuvykęs Lietuvon. Pats 
pabuvęs keliolika mėnesių grį
žo Amerikon, o - moterį, duk
terį ir sitiių paliko Lietuvėje, 
svarbiauštes palikimo tikšlas 
buvo, kad vaikai lankytų Ino- 
kykląį apSipažintų su lietuvių 
ir fuSų

Itleldo Nauįiėfių bendrovė 
, Siųskit ffiotoey orderį

HAŲJIfNOS 
17S9 So. Hafeted Street 

ancAėo,uL.
LimutBiifj, , jg^H.'Įaa

-4—-—i. f.r.8 farrfc,   5., 1,1.4 rt.,un*a.iA*rrw Įta-eiemi, emiMitai m

" ............ .••••■ ...................■. i.. ii

.. 2,641.03
296,636.56 
111,125.89 

. 30,117.00

$12,791,887.54

ATSAKOMYBĖ

Kodėl Praraslee Vilnius”
paraie UNTULIS

u .

/v
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keisti nuotykiai

pasidžiaugėm, kad 
grįžta vėl į tikrąjį

nuvažiavus Cice-

metuc

kad minėta 
jo nemylėtų. Tikre- 
mano pusės to nebu- 
norėjau vien savo 
nuoširdžiai patarnau-r

Kaip kartais žmogus neten
ka žado ir girdėjimo, apie tai 
čia kalbėsiu.

Buvo 6 vai. vakaro. Saulė 
dar švietė pilnu skaistumu. 
Važiavome į garsųjį Caponio 
miestą Cicero. Sykiu važiavo 
mano žmona ir draugas X. 
Nuvažiavome į vietą linksmi ir 
gerame upe. Pirmiausia susto
jom^ pas seną mano draugą 
K., didelį bolševiką, bet gana 
inteligentišką žmogų. Man pri
sėjo su juo turėti pažintį nuo 
1908 m. ir bendrai darbuotis 
darbininkiškoje dirvoje, ypač 
didžiajame kriaučių streike. 
Abu priklausė L. S. S. 81 kp. 
iki pat bolševikiškai gadynei. 
Bet užėjus komunizmo vėjui, 
mudviejų keliai pasidarė skir
tingi. Apie bolševizmą šneku
čiavome su drg. K. gana ma
žai. Vien 
Pruseika 
kelią. -

Žinoma,
ron, sausam ištrukti gana sun
ku, o ypačiai suėjus senus 
draugus. Po lašų, po kitą ir 
pradėjome jaustis linksmai. 
Pabuvę kiek pas pirmąjį drau
gą, lipome laiptais į antrą au
kštą, pas kitą draugą K. ‘Pa
starasis yra irgi mano drau
gas nuo senų laikų. Esam gy
venę kartu ir vienu sykiu net 
jam piršliu buvau.

Teisybę pasakius, piršlybos 
buvo nesėkmingos vien todėl, 
kad piršlys buvo 30
jaunesnis, negu jaunikis. Dar 
butų buvę pusė bėdos, jeigu 
mergina, kurią norėjau pripir
šti savo geram draugui K., ne
būtų į patį piršlį įsižiūrėjusi. 
Well, dėl to, žinoma, buvo 
tarpe manęs ir jo kįlęs mažas 
skandalas. Matomai jaunikis 
nužiūrėjo, buk aš kokias ten 
pinkles sudaręs, 
mergina 
nybėj iš 
vo. Aš 
draugui
ti. Bet atsitiko nelaimė, kad 
mergina įsižiūrėjo piršlį. Prie 
to dar prisidėjo nemalonumas, 
kad jaunikis piršliui bu
vo davęs, jo piršliškiems 
reikalams, dešimtį * dolerių. 
Jaunikis pamanė, kad pinigai 
buvę išleisti netiksliai Čia drg. 
K. irgi klaidingai suprato. Pi
nigai buvo išleisti sulig sutar
tu planu.

Nuėjęs į svečius, kaip ir pri
dera piršliui, užpundinau bak- 
są alaus ir dvi bonkas skirtin
gos degtinės. Draugų prie gė
rimo atsirado labai daug. 
Baksą alaus ir bonką degtinės 
išgėrėm labai greitai. Kolei ne
buvau girtas, tai neturėjau 
drąsos pradėti piršliauti. Reiš
kia, tol fundinau, kol pragė
riau jaunikio duotus man do
lerius.

Kada jau visi turėjome pa
kankamai drąsos kalbėti viso
kiomis kalbomis ir 
visokius klausimus 
aiškiai prisiminiau 
bią misiją, būtent
Kaip pridera piršliui, pasišau
kiau merginą į kitą ruimą, 
kad niekas nenugirstų mudvie
jų sekretą. Pareiškiau jai, kad 
atėjau vedybų reikalu. Vos ši
tuos žodžius man ištarus, mer
gina puolė į mano glėbį viso
mis keturiomis ir pradėjo ma
ne bučiuoti.

Išsprukęs iš jos glėbio, pra
dėjau reikalą aiškinti seka
mai: “Malonėkit tamsta su
prasti: aš pats noriu tamstą 
vesti, bet tamstos .rankos ir 
širdies nori mano drg. K.” 
Mergina, nors biskį buvo įsi- 
gėrusi, bet iš piktumo pasida
rė balta, kaip drobė. Jos rąn* 
kos ir lupos ėmė šokti kazoką. 
Prisimenu dar, kad ji, netaru
si nei žodžio, padavė man 
skrybėlę, o išlydėjusi per duris 
pridūrė: “Pasakyk tam seųam

velniui, kad aš už jo neisiu.” 
Tokiu tai budu praleidau 
draugo dešimtį dolerių, o mer
ginos jam pripiršti negalėjau.

Žinoma, šitas nuotikis buvo 
pirm dvidešimties metų. Bet 
mano draugas K. dar ir šian
die atsimena, jeigu jau ne tą 
merginą, tai bent tą nelemtą 
dešimtį dolerių.

Kaip matote, aš pas drg. K., 
kuris gyvena antrame aukšte, 
būtinai turėjau užeiti. Kai už
ėjom tenai, tai buvome drau
giškai sutikti. Apžiurėjau drg. 
K. knygyną. Beturįs keletą 
naujų knygų. Ypač viena jų 
įdomi — “Hair . Culture” —y 
Plaukų Kultūra. Kadangi ma
no plaukai nebeturi noro lai
kytis ant protingos galvos, tai 
aš irgi šita knyga giliai susi- 
interesavau. Draugas man ją 
maloniai paskolino, tik įspėjo, 
kad neatsitiktų taip, kaip atsi
tiko su jo dešimčia dolerių 
pirm dvidešimties metų.

Žinoma, kada draugas drau
gą sueina, jie saus* skirtis ne
gali. Na, o čia buvo net ketu
ri seni draugai: K. iš apačios, 
K. iš viršaus ir X, o taipgi aš 
pats. Kokiu laiku mes šitą 
linksmą lizdą apleidome, ne
žinau, na, o mano žmona man 
teisybės nesako. Bet turiu pri
pažinti, kad grįždamas namo 
pats auto nedraiviuau: ačiū 
Dievui, tą darbą atliko mano 
žmona.

Ne tame visas “triubelis”, 
apie ką čia eina istorija. Visas 
svarbumas įvykusio nuotikio 
slepiasi tame, kad sveikas 
žmogus netenka žado ir sykiu 
girdėjimo. Eisiu prie užbaigos, 
pasakysiu tą nelemtą įvykį 
trumpais žodžiais.

Buvo taip. Draugas X pa
prašė mano žmonos parvešti 
jį namo. Žmona sutiko, bet ta 
sąlyga, kad jis turės pirkti ga
zolino. Draugas X mielai suti
ko. Važiuojam, važiuojant, 
gazolinas eina mažyn ir ma
žyn. Mudu su draugu X gra
žiai girtų kalba šnekučiuojanti. 
Mano žmona sako: “Jau gazo
linas baigiasi, reikia pirkti”. 
Mano draugas X tuoj neteko 
žado ir girdėjimo.

Mano moteris, ir gabaus aš 
pats visokiais balsais šaukėm: 
“Reikia gazolino! reikia gazo
lino!” Mano draugas X, vis- 
tiek negirdėjo, kolei mes patys 
ačiū Dievui, dar šiaip taip su- 
sigraibėin kelioliką centų. Po 
to draugas X, atgavo žadą ir 
girdėjimą. Prie savo namų jis 
jau linksmas daineles dainavo.

Aš dar ir šiandien neišrišu 
klausimo, kokia galėjo būti jo 
liga, kad atėmė žadą ir sykiu 
girdėjimą, o po dešimties mi
nučių jis netik atgavo žadą ir 
girdėjimą, bet dar galėjo dai
nuoti.

Važiuoju pas savo seną 
draugą, dr. Montvidą. Gal jis 
pajėgs šitos nelemtos ligos 
simptomus man išaiškinti, ba 
prisibijau, kad kartais ir ma
nęs ji neapsėstų. —Rep. XIII. 

A

vings Bank — jau nebeatidarč 
durų, kaip kad paprastai, lai
kui atėjus. Minimam banke 
lietuviai daug pinigų turėjo 
pasidėję. Nekalbėsiu apie pa
vienius lietuvius, tik pažymė
siu draugijas, kurios man yra 
žinomos, kad jų pinigai buvo 
tame banke. Jos yra: Dr-stė 
Vytauto Numeris 2, Brolių ir 
Seserų, Lietuvių Namo Bend
rovė, L. S. M. Ratelis ir kitos.

Roseland State i Savings 
Bank buvo čia vienas senes
niųjų bankų ir stiprus. Dabar
tiniu laiku depozitų jis turėjo 
$1,800,000, o keli metai atgal 
apie $4,000,000.

Pereitų vasarą šis bankas 
kuone neužsidarė dėl paleistų 
kalbų, buk einąs prie bankro
to. štai kaip buvo. Vienas itali- 
jonas, neuėjęs į banką čekį iš
mainyti. Del kokios ten prie
žasties bankas atsisakė išmai
nyti tą čekį. Italijonas ar nesu
pratęs, ar kaip kitaip supratęs, 
tuoj pamanęs, kad bankas pi
nigų neturįs, ir, jo supratimu, 
einąs prie, bankroto.

Tai buvo šeštadienis. Ant 
rytojaus, sekmadienį, Roselan
do italijonai turėję didelį pik
niką. Tame piknike minėtas 
italijonas paleidęs kalbas apie 
banko bankrotavimą. ‘

Pirmadienį, dar pirm atsida
rymo, prisirinko daug italijo- 
nų prie banko. Apie tai sužino
jo ir kitų tautų žmonės. Vos 
spėjo bankas atidaryti duris, 
ir užplūdo jį masinis depozito- 
rių puolimas pinigų atsiimti. 
Ir taip tęsės per pusantros die
nos. Žmonės, matydami, kad 
bankas išmoka visiems, susto
jo ėmę pinigus, pradėjo atgal 
dėti, ir rodėsi, kad viskas bus 
gerai, • >

Vienok pasitikėjimas banku 
žlugo. Dabar, nors už metų lai
ko nuo to įvykio, bankas už
sidarė. Priežastis užsidarymo 
esanti tai didelis depozitų su
mažėjimas.

Kokie bus nuostoliai depozi- 
toriams, tai ateitis parodys. N.

23 metų amžiaus. Niekad nei 
vieno vyro nemylėjusi, žodžiu 
sakant, esanti tikra rūta.

Pastarasis sakinys Jokūbą 
tikrai suįdomino. Jam atrodė, 
kad laiškas yra teisingas, nuo
širdus. Jokūbas, neilgai lau- 

pasiuntė laišką kviesda- 
Antosę atvažiuoti Chica- 
Jeigu reikia pinigų kelio- 
Jokūbas liepė skubiai

mas 
gon. 
nei, 
panešti.

Praslinko apie savaitė laiko 
po to, kai Jokdbas pasiuntė į 
Antosės laišką atsakymą. Jo
kūbas gauna iš Antosės kitą 
laišką, kuriame rašoma seka
mai :

“Mielas Jokūbai:—Jūsų laiš
ką aplaikiau. Jūsų meilus žod
žiai, jūsų atvirumas ir nuošir
dumas mano, liūstančią sielą 
žavėt žavėja. Kad kuogrei- 
čiausia ateitų ta valanda, kai 
mes galėtumėm pasimatyt, 
džiaugsmu ir jausmu bendrai 
pasidalint. Sapnai mano, min
tys mano, regiu, kąd jie pildo
si mano gyvenime. Lietuvoje, 
apleidusi mokyklą, važiavau j 
šią laimes šalį, pasitikėdama, 
kad mano sielos troškimai pa
sieks tikslą. Regiu, kad ta die
na, valanda jau arti. Ji dide
liais žingsniais artinasi į ma
ne. Jokūbai, tu darais mano 
gyvenimo tikslas, tu esi mano 
sielos žibintuvas. Jeigu mu
dviejų meilė nebus sumegsta, 
mano siela kentės kančias, gy
venimas bus nelaimingas. Su
die Jokūbai, bučiuoju f a ve.

Tavo visuomet, > 
A n t o s ė.

Pasarga:
Mano atvažiavimui yra tik

tai viena kliūtis: turiu apmo
kėti dėdei už laivakortę, už 
gyvenimą, nors kiek nusipirk
ti (drapanų ir kelionei iš New 
Yorko į Chicagą. Apskaičiuo-

mokėjome 
rišti, tada 

savo svar- 
piršliauti.

Paieškojimas
Mes visi turime bėdų. Kiek

vienas iš mus, kaip senieji 
žinonės sako, turime nešti 
skirtingą kryželį.

Aš pats gyvenimu bučiau 
patenkintas, jeigd kur nors 
rasčiau porą tūkstančių dole
rių. Mano draugas Jokūbas 
sakosi, kad jam pinigų nerei
kia, reiškia, turi jų pakanka
mai. Bet jam reikią doros mo
ters ir geros gaspadinės.

Jokūbas sako man: “Sej, tu 
moki rašyti; parašyk man į 
gazietą gerą paieškojimą mo
ters ar merginos”.

Gerai, sakau rašau. Į dešim
tį minučių garsinimas buvo 
parašytas. Skambėjo maž daug 
taip: “Ieškau apsivedimui 
merginos arba našlės ne senes
nės, kaip 30 metų amžiaus. 
Turi mokėti, valgius virti ir 
kitas namų pareigas eiti. Turi 
negęrti ir 'nerūkyti tabako. Aš 
esu 38 metų, turiu gerą dar
bą ir pinigų. Tinkamai mote
riai gyvenimas užtikrintas.“^

Skelbimas tilpo laikraštyje. 
Jokūbas gavo kelioliką pasi
siūlymų. Iš visų gautų laiškų 
Jokūbui geriausia patiko An
tosės. Pasisakė ji, kad Lietu
voje lankiusi gimnaziją, paei- 

bankų — Roseland State Sa- nanti iš geros šeimynos, esanti

Roseland 4
Vždarė Roseland State Savings 
Banką. Draugijos ir pavieniai 

lietuviai toje banko j laike , 
savo pinigų.

Pirmadienį, liepos 6 dieną, 
vienas senesniųjų Roselando

Chicagos Didžiausis Pasirinkimas
VAKACIJŲ SPORTUI

KELINIU 
Šimtai porų Balto Planelio ir Baltų Serges, plynų ar 
graiiai dryžiuotų. Visokio tamsumo pilkų ir rus
vų flanelių. Palm Beaches, Tropical Worsteds ir 
Mohaits. Baltų Ducks regutiario ir jūreivių mode
lių. Vėsus lininiai knikeriai — plyni ar margų 
patterntįL '• i , z

$1.95 ,H $5.45
4

MUSŲ SPECIALAS
1 BALTI PLANELIAI, $7.50 vertės,

THE PANTS STORE ČO.
Dvi sankrovos Chicagoje

418 S. State St 6425 S. Halsted St
k >7*'

'■ ■■ ,• h- '■■■'

Atdara Ut., Ketv. ir Sub. iki 9 ■■■■■■■■

$4.951:

k.

$400. I

ju, kad reikės nemažiau, kaip 
$375. Pinigus malonėkite siųs
ti telegrama. Turiu gauti juos 
tą pačią dieną kada jus ap
lankysite Šitą mano laišką. 
Jeigu minėtame laike negau
siu, tai žinosiu, kad mano 
skaisti viltis yra galutinai žu
vusi ir tuoj važiuoju į kitą 
miestą.“

Jokūbas, gavęs laišką, sku
biai pasiuntė pinigus telegra
mą

Vargšus Jokūbas laukia sa
vaitę, laukia antrą atvažiuo
jant mielos Antosės. Antosė 
dingo. Dingo ir $400. Rašė Jo
kūbas vieną, rašė kitą laišką; 
grįžo abu.

“Antosė,” “Antosė,” oi mano 
$400. Gaila: dingo Antosė, din
go ir $400.

Jokūbas sako, kad daugiau 
per gazietas merginų neieškos^ 
O ir saldiems moterų žodžiams 
netikėsiąs. — Rep. XIII.

' ■......... '• 'x-

Pranešimas
Marąuette Park SLA 260 kp. 

nariams pranešajna, kad kuo
pos susirinkimas įvyks 12 die
ną liepos, 2 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj. 6812 So. West-
ern avė. Tat visi nariai malo
nėkite sueiti. Turime daug 
svarbių reikalų, kurie būtinai 
reikia apsvarstyti. Taipgi rei
kia užsimokėti užvilktas mo
kestis. M. Pollock, Sekr.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvosžmonėsr 
tepataria Lietuvos bankai

The ERIE LIMITED
MM IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS I 

NEW YORKĄ 
PATOGUS Į LAIVŲ PRIEPLAUKAS

NEW YORK EXPRESS Z e- X 5

' i n

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna įNeųr Yorką (Jersey City Sta) 

| > THE ERIE LIMITED 
Išeina iŠ Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna-į New York (Jersey City Sta) 

ATLANTIC EXPRESS
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna j New York (Jersey City Sta)

11:00 
3:20

Ą. M 
P. M

8:45
9:25

10:20
6:00

P.
P.

P.

M.
M.

M.
M.

Rąund Trip tikietai j New Yorką, sugryžimui 
. per 30 dienų, išeina iš Chicagos kas utaminką 

ir subatą iki rugsėjo 29, 1931 {skaitytinai, 
tiktai $46.05.

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
CITY TICKET OFFICE, 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 

arba
H. T. HARLOW. Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St. 

Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

Tiktai Budweiser kokybė 
gali užtikrinti tokias pasek* 
mes, kokių jus tikitės. Nėra 
nieko panašaus į Budweiser 
Barley-Malt Syrup. Geresnio 
produkto negalima gauti už 
jokią kainą — tai yra "ge- 
raiusias ką pinigai gali pirk
ti” ir įrodys tą faktą, kad 
jis >vyrauja virš visų kitų 
savo skoniu ir maistingumu.

Pasiklausykite Tony Cabooch, 
Auheuaer-BiiiM'h vieno žmogaus 
rariio programo kiekviena Su- 
batoe vakarą visu Columbia 
Broadcaminir Syntem tinklu.

WBBM
O:4B P. M., C. D. T.

GERIAUSIAS
KĄ PINIGAS
GALI PIRKTI

sySER-BUSCH 
j-SLLO.UI S.MO.,U

Budweiser
Barley-Malt Syrup 
-tvJlrv LIGHT OR DARK—RICH IN BODY 

—FLAVOR JUST RIGHT

It pays to buy the be^t 
, V te ąuality producttjrom

the House of
\\ ANHEUSER-BUSCH
\\ ST. LOVĮ#

BbSCtt V
l ’
\\ America 
\\ finestA1a 
\\ GWAl

IMIDWEST
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K
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DIDELIS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS.

MIDWEST
STORES
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Biznieriams
ag

į Korteles^ Labels ir kitus 
■ Spausdihius Padarome

. • • I ' ■

TrimisSpalvomis
Už Vienos Spalvos Kain,

4
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Darbas atliekamas greitai 
B ir su skoniu.
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Kokybes Prekes , už Žemiausias Kainas.

2 Dienų IŠPARI

KANTAL1

BANANĄ
ALUS

SODA

DAVIMAS —PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ. Liepos 10 ir 11

ŪPAI Prinokę “Jumbo” 30ž 25c

I Grąžus, prinokę 3 *„7 14C
♦‘BOHEMIAN” Spėriai. Šviesus A b<>n- 95C

ar tamsus kos

VANDUO ‘‘Midwest”. visų skonių
* Didelės 24 unc. bonkos ___ L* 29c

TUALETINIS MUILAS v. 3 ‘:r 11 c
“BUDWEISER” Malt Syrup s«» 43C

CARNATION MILKAS k±" 7c
KIAULIŲ (be kaulų) Armouro "Veri-K V JUO best” Paintės džiaras

PYČES
.■ ’ . ' ’---- ----- — ■

“Midwest”, riekutės ar pusės
Dideli No. 2¥j kenai 19c

TOMATES “Midwest” rankomis skintos O
$ Dideli No. 2% kenai » už 29c

KORNĄI **MTDWEST” GOLDEN PCf*
No. 2 KENAI už

MAYONNAISE *' s8a"Xų 17c
“T. and T.

—— > j ........................... . i .i ,
m K* j Eztract. Padaro 40Knot Beer painių root b«r 15c

TUALETO POHERA ISĮ-jį"" 3 

PEANUT BUTTER 1 sv. džiaras
I g. 19c

18c
MALT SYRTTPi ir Apyniai Midwm” 3 % $1

•» z’

“Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto. ,

,1 • ‘

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
\ VICTOR SLEPlKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO

PAUL DOMBRAUŠKAS 
, 858 W. 33 Street 

ALEX CEBULSKIS

- > z’ V t |

836 _W. 33 Place 2975 Archer Ava
s F l

m , ' >>..!■ .............»........................į..—U,- ■■■■......—....

< MIDWEST STORES 
KOPERATYVAS 230 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ.

\ t /

>.X ■



Penktadienis, liepos 10, ’31

Saugumo vajus

Lietuvės Akušerės

Broad

Logan

Akių Gydytojai

karių kompanijos

Phone Boulevard

azimierą, Vincentą ir

Užmušė banditą

Phone Canal 6222

4729

Rekomenduoją atimti 
advokatavimo teisę

•s ir 
kare

^inęs 
s mer-

[Acme-P. U A. Photo]
• • ' ■ • *

Pieno profesorius
Stephci), M. Babcock, 88 
buvęs Wisconsin univer- 
profesorius ir visą am-

Graborlai

S. D. LACHAVICH

1327 So, 49tb. Ct, 

Telefonai 

Cicero 3724

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERIUI

M03 S. Hab«d St.
Telefonas 

Victory 1115 ' 
\ Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nno 6 iki 

9 vai. vakare

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Nustatyti ribos naujoms mie
sto wardoms Ghicagąi, pąsak 
teisėjo Jareckio, gali kaštuoti 
apie $300,000.

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJA:

2403 W. 6

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

'ri&ų ir Vaikų figų 
VALANDOS: 
tai. ryte, nuo 2 iki 4 
į nuo 7 iki 8:30 vai. 
uov 10 iki 12 ▼. dieni 
Midway 2880

žymės neužrakintus 
automobilius

4608 S
Netoli 4 6th St. Chicago/ Iii

Valandos: a

3323

CHICAGOS 
naras

Trys banditai mėginę pada
ryti holdapą tabako krautuvėj 
adresu 1500 East 55 Street. 
Juos užklupo du policininkai. 
Prasidėjo šaudymasi tarp jų ii; 
policininkų. Banditai pasigavo 
svetimą automobilį ir juę mė
gino pabėgti. Vėliau jie įšoka 
į. Laksi kebą. Policininkai irgi 
privačiuose piliečių automobi
liuose vijosi banditus. Paga
lios vienas banditų 'tapo nušau
tas, o kitas sužeistas. Tretysis 
pasislėpė, kaip manoma, taipgi 
sužeistas. Policininkai yra Red- 
mond Gibbons ir Louis Olsen. 
Nušautojo bandito vardas Orio. 
Lahnum, 8868 So._Michigan av. 
Jo draugas gyveno adresu 26; 
East 23 street.

j Mis* Marjotie Livingston, 
1819 North Park avepuę, iškė
lė bylą gatvėkarių kompanijai. 
Mergina skundžiasi^ kad gat- 
vėkaris užgavęs taksikebą, ku
riuo ji važiavusi. Deiiai sužeis 
dimę ir dėl sųsdjaudinimp ji 
n e galėjusi.. dainuoti ^^ncertuose 
keletą mėnesių^ tai prašo, at
lyginimo iš gatvėkarių; kompa
nijos $25,000.

Teisę jo Green nubaudimas 
Meksikos konsulo 6 mėnesiams 
kalėti padarė nęsmągumo Ame
rikos polįtikieipams. Vyriausias 
mupicipalio teismo teisėjas Son- 
steby išreiškė apgailestavimą, 
kad toks įvykis pasitaikęs. Tei
sėjas Sopsteby daro įvykio ty
rinėjimą. Suv. Valst. Apskričio 
teismo prokuroras paskyrė sa
vo pagelbininką, kad šis rūpin
tųsi apginti konsulo interesus.

Policijos komisionierius Al- 
cock . paskelbė, kad ateity poli; 
cininkai Žymės rožavomis pbpie- 
romis visus automobilius, pa
liktus gatvėse, kuriuos ras ne
užrakintus. ■ -c .....

Grjš liepos mėnesio 
pabaigoj.

Areštas konsulo padare 
ncsmagąmo vyriausybei

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
TYD W TFATTCF7 UIv. W • Ju • JI AI iICMii

1145 A(i/u>«ikee Aromp
Valandos: 12 iki 2 ii 6 iki 8 P. M.

Stredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Automobilis užmušė 
mergaitę

Permainys policininkų 
į ’ " kelnes

įli Supilki 9.;30 r.

Ashland Avė.

Policijos komisionierio Al- 
cocko paliepimu nuo liepos 23 
dienos Chicagos policininkai 
vėl pešios ilgas kelnes. Dakta
rų tyrinėjimas, girdi, parodęs, 
joge! aulai, kurie apgaubia po
licininkų blauzdas, gadiną ko
jas. Aptemptas, kelnes ir aulus 
nešios tik raitoji ir motocik- 
lių policija.

metų, 
siteto 
žiu pašventęs pieno chemijos 
studijavimui, mirė liepos 2 d.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 tyro iki 1 po pietų, 2 iki 
4 Ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W estetu Avenue

Tel. Lafayette 4146-

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai tyro 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų

Musų patarnavimas lai 
ddtUVėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
n ingai ir nebrangu* to 
dėl, kad ųetųrime iš 
laidų užlaikymui aky-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
les visuomet teikiamo širdingą, simpatingą ir ramti

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

2400 TV* Madison Su

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

Namų telefonai Brunswick 0597

Duokite savų akis išegzaminuoti

Or. A. R. BLUMENTHAL
X OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 $ Ashland Avė. 

kampas 47th St, .
Tel. Boulevard* 6437

Drs. s. E. Allen
M. RABen

Praneša apie perkėlimą savo dcntfaterijoi 
ofiso iŠ 3506 So. Halsted Street 

i '■ 
6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospere 6257

Circuit teismo teisėjas Tho- 
mas Taylcr paskelbė davinius, 
kuriuos jis rado tyrinėdamas 
elgėsį 55 advokatų, kurią skai
tėsi paritus Sanitarių Apskri* 
čiotais- Joiko-isį *kaAa> ten- jflfavo 
algas daųgiausja visokių dyka? 
duępių.

Teisėjas Taylor, pasiremda
mas rastais daviniais, rekomen
duoja yisai atimti advokatū
rai praktikuoti teisę iš devy
nių advokatų; suspenduoti 11 
advokatų teisę advok;a,tupū 
praktikuoti dviem metams;, su
spenduoti 27 advokatų teisę ad
vokatūrai praktikuoti vieniems 
metams.

Teisėjo Taylor raportai bus 
įteiktas Suprcme teismui, kad 
šis išneštų galutiną nuospren
dį' kalbamu dalyku.

Susirgo žymus skulp
torius

BUTKUS 
Undertaking €o. 

Wm, A. Pakorny 
Koplyčia , dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Caoal 3161

Didele ir graži koplyčia dykai 
; iš st 

ievelt 7532 '

Automobilis užmtišė Gertrū
dą Jurgeua, 15 metų, rpergai- 
tę, kuri gyveno adresų. 7930t 
EI m Grove drive, Ėhnvvoodi 
Parke. Automobilis, sužeidęs: 
mergaitę, pabėgo. Keliomią v^ 
landomis' vgU^

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel, Rooovek 2515 arba 2516

2314 _W. 23rd PI., Chicago
I SKYRIUS:

Dentistaa
4712 South Ashland Avė.

TeL Boulevard 7589'
Ofiso, valandos 10 ryto iki 8, vakaro 

Residence Phone Hemlock 7691

N“°
vai. po pTOMt i 
vakaro- Nedėl.

Phone

daugiau, kad- n 
koftele. LisUria 
HT’n W 
tta. Ba to « 
$9, ui kuriuos

USŪRINE
TOOTH PAŠTE

Chicagos miesto tarybos, ko
mitetas trofikų ir publikos sau
gumu rūpintis paskelbė, kad 
kantu su Chicagos saugumo ta
ryba jie nutarę padaryti va
jų, kurio tikslas yra atkreipti 
Chicagos piliečių dėmesį į bū
tiną reikalą atsargiai automo
biliais ir trekais važinėti, šis 
Chicagoą saugumo vajus bys 
varomas liepos 20 d. savaitę.

Tarpe kita ko šio vajaus lai
ku automobilistai galės duoti 
patyrusioms mekanikams per* 
žiurėti, kaip veikia jų automo
bilių stabdžiai ir ar nėra juo
se kitokių ydų, dėl Pa
sitaiko automobilių, nelaimių. 
Toks peržiūrėjimas automobi
lių savininkams nieko nekaš
tuos. Viętos, kur jis bus daro
ma, yra šios:

South of Stadium, First Cross 
Street between Inner and. Outer 
Drive.

Fair Oaks botween 
way and Sheridan.

Diversey at Ęedzie, 
Sųuare.

Kedzie at Madison.
Ashland Ąve. betvęeen 68th 

and 69th Sts. on thc Wcst 
Side of Street.

Stony feland betwecn 77th 
and 78th Streets on East Sidą 
of Street.

Truck and Bus Lane 
Street at 700 Block.

MRS. L. MAGNUS
Akušere

Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988,

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
1900 So. Hal.tid St.

419> Archer At>e. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Namq Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miluaukee Avė. 
(kampas North ir Damcn Avet) 

Tel, Brųnswick 8281 
Utam., Ketv. ir Sukatomis 

Ofisų valandoj: 1-3 ir 7-8' p. m. 
Nrdėliomis pagal susitarime

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisaet 3102 So. Halsted Chita^a 
arti 3 lot Street

Valandos: 1—3. ęų pietų, 7-—B vak. 
Nedėliomis & IVentad. 10—tH dhnų.

J. F. RADZIUS 
plcaAūsBs 
GRA0ORIŲS CHICAGOJ 

fehk Laidotuvėse patarųau-lOk Ju geriau ir pigiau,
r degu kiti' todėl, kad.
ĮjOjĮOjĮ' 'priklausau prie" gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 

6JB W. <18th Street 
Tel, Canal 6174 

;> .SKYRIUS: 
2^8 S. Ralstcd St. 
Tel. Vicfbry 4088

Telefoną* Centro! 4411
9 ėyro Hri: 4 gtoft 
enimo .vieta 
tth Halsted StsMt

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phpne 
Hemlock 9252

Rea. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospere 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZAEATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, UJL.

105 UT. Adarha 
Telepteoae. R

Namie •-» ryw.

J. Lulevičius

Patarnauja laicjotav^ 
se vitos$Z 'miesto U. U 
miestelių dalyse. Nfo-

IGN. J. ZOI.P
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Re*. 6515 So. Rocktvel 
TeL Repuhlic 9723,

R. A. VASALLB
ADVOKATAI 

11 South 
Room 1934 
Valandos nuą 9 
>34> Haterf 

Valandoa — 
plis—Varu., K 
Vėsaite—Pam. S

Kunigas Phillip Yarow buvo 
padavęs prhšymą kriminalia,m 
teismui paleisti jį iŠ Cook pa 
vietų, kalėjimų, kUK jis sšdi do
nai, to, kad nęąųtiko užmokė
ti skolos. įįrimiųųlio teismo 
teisėjas, ^ęržjnrėjęft XWw9 
prašomą, apmetė $ Tepėjas 
pųjrodė, kad prašyląs W Wr 
ti paduotas Circuit arba, Su- 
perior teismui.

J, P. WAWCHES 
Lietuvis Advokatas

■ 3 vai. koltuose — 
Sukatomis nuo > ild 9

52 East 107th Si, 
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—gaują. PbIL 
Miesto ofise pagal sutarti

S. M. SKUDAS
Lietuviu

DRJ VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPBCIALISTĄS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemiflitp, nerėuotumo, skaudamą 

i Ic3t3r3kt3> cltltelISC 
iregystf. Prirengia, 
’isuose atsitikimuose 
as su elektra,, paro- 
lldas, Spėriais atyda 
Jos vaikus. Valandos

Rimtai serga Loradp Taftt 
‘žinomas ne tik Amerikoj, bet 
ir užsieniuose Chicagos skulp
torius. Jis randasi Bali Me- 
morial ligoninėj, Muncie, hid,

Chicago, III. 
"7 "'’ Tel. Victory H15

-------——.—■, ..i.- »u įtoi.;- -■■ ■■ ,

T«lefona»Yards 1138 £

Stungy Mažeika 
■ Graborius ir r 

BateauĮuotojas
Turiu autjomobihujį jokiems reika- 

Rrieiflam<

3319 Aubarni Ąvenue 
CHięAGO, ILL.

listerine

Tel. Yards 1829 •

! DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS;

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIį

VLAJMSLOVĄS KILEVIČIA.
Persiskyrė: su šiuo pasauliu lie

pos 6 dieną, 5 valandą vakare 
19JT m., sulaukęs apie 20 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, 111. Pali
ko dideliame nyliudime tepelius— 
Petronėlę ir Baltramiejų KileviČlus, 
4 brolius — Martiną, Stanislovą, 
Kazimierą ir Antaną, 4 seseris —- 
Petronėlę ir švogerį Juozapą Poš
kus, Severija, Modestą ir Kristiną, 
4 dėdes — Kazimierą, Vincentą ir 
Petrą, Kilęvičiųs, ir, Ąritana Jaręęką 
ir gimines Anierikoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 3353 
So. Union1 Avė*

Laidotuvės įvyk* šeštadienį, lie
pos 11 dieną, 8 Vai. iš ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus, gęduliųgos. pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į. šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vladislovo Kilevtčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
ntipširdž.iai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir^ sulikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuįią4ę liekame.
Tėųąff ^rtįhąi, Seserys, 
Svoyeriai, DeĄės. ir Gihiinęs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel Boulevard 
4.139.

nūs 
ros

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigjpo, 
i ;* .

akių, karštį, ųuimj 
trumparegystę it, t) 
teisingai akinitų. 
egzaminavimas daro 
d^nČia gižiausiai 1| 
atkreipiama į- mokyk - _

(Auo 10 iki "8“vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
42 ,valk ;po pietų. .
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaįsomos be 

akinių. Kainos pigiau ka,ip kitufr

Telefonas Yarde 0994

Dr. MATO KAHN
4631 South Ashland Atfempt 

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

7 iki 8 vai Npd«L uup 10 |>
Rez. Tdephone Plagą 3202

CHIRURGAS
St, Siute

i Tel. Prospere 1028
Rez. 2359 5. Leavitt St. Canal »30 

Ofiso valandos 2. iki 4, 7 iki 9

DK BARIMAS
I& RUSUOS — X :

Gerai lietuviams Žinomą* per 2S me- 
patyrę5 8ydyr°jas’

fa. chroą 
vaikų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 78.68

Grahoriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jų* žinoto kodei ji bm*. 
vq nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo, Hąlitosis (dvo- į
ki|S kvapas), draugijas į

klaida, niekas ųę»t-
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
haifcoste ' ’ Geskkh ' plttVLr _
tom su Listerine tuo^iųįį su
naikina dvokiantį kvaįą it - 
sustaljdį,

SVARBI ŽINUTE
DU. M. T. STRffiOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po ar.

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

Nedalioj pagal sutarti 
Tel. Boulevird 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel, Ęrospcęt 1910 '*

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

i Tel. Kenwood 1107 
VALANDOS:

. nuo 9 iki 11 valandai ryte:
\ nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apan Šventadienio ir ketvirtadienio:

Telefonas Canal 255$
i Vatacfos 9 fyto 1M > vakaro; : 

Seredoj te. Pėtnyčroi am 9 M 4
ii.; v-.-.--------------tw.'.ro

A, A. SUKIS
Miesto Ofiui^^^^^asfHtffftOn St.

Room 1502, Tek Cento* 2A7« 
Valandos: 9 rytą iki 4 po pjętų

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

4145 Archer Ava. Tef. Lafayette 7137.

'.................. ....„i"..., r,... "j" "t ra? ji

Buy gloves wlth what 
lt suves x

HBra. reikalo į
Tooth PMte. 5, 
TBlduoda ui k 
»db«u»o d»« 
ta ■utaupimi 
Hto nuirtpfrk-

TeL

127 N. Deafborn SL 
Ketvergafa ofisai uždaryti)

•MMmaMHMMronrtMiMuMmroMMoatrommBaBuireaBueiiHMMSUMraMMUMM^^kHnnrol

John Kuehinska?

metodus X-I
prietaisus.

Ofisas
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nno

Rešidkocijos telefonai
Hyde Purk $/M. ar Randolph «8«

11 . ......... - .... . .................. .. ........yy

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loornit St. 
kamp. 18 ir Blue Island Ąve.

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

Res. Phone Fairfax 6353

gąitę.
-įTrr-y.’.

DR. AL
Tel. Xnd< 

Valandos: O ryto M

___ Lietuviai Gydytojai___

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredomię ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel, Lafayette 7337 
Rez. Tel. flyde Park 3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Ąve
arti 47th Street j

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
landos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Sfcdęliomis riųų 10 ilę! 12.

Lietuviai Gydytojai'

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

Tel. Calumetį 329'
Nuo 9 iki 12 vai, diei 
nuo 6 iki 9 valandos

-- ---------trartr?! !/sw'Hariui1

V. W. RUTKAUSKAS ADVOKATAS
29 S. La SaMe St Eooia 789 
TA Central 6990 Vfį, 9M4 

!š' SEG AL] ’ST F

dienos. TUIt. • «ro®.
_—_ m f, lanrriH'i

Advokatą!

K. GUGIS
ADVOKATAS

'mm aBĮĮS,WBYWS®'
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CLASSIFIED ADSThe English Cclumn

Pirmyn Chorus
Roseland

ewPadėka roselandiečiams

PRANEŠIMAI
Automobiles

narys
Nedž

Miscellaneous

Mount Prospect, III

MADOS MADOS MADOS

imkite kelia

i—ii

CLASSIFIED ADS

Rep. XIII

maudynes, prau

Žvalgas

Nori Velnio Knygos

3040

3126

mielai

Didelis smagumas
žmonių, kurtė

per krutinę

■ n

buvo pir- 
boba tuoj

KAURAI, kar 
9x12 $2.50, 8x

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tai lietuvis, seniausias Cbicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329. 8523. 

MIKE

Rcnda 150 do 
išvažiuoja j Eu

VES- 
, 8ER- 

Taipgi 
visokius 

fotografo 
turiu 25 
patyrimą

Tower.” To 
yra žinomas 

chicagietis,

Varkalos farmą. Farma, 
randasi apie dvi mylias 
Michigan City.
vietoje

gražus tankus miškas

Pypkes ir 
Cigaretę 

Ruky-

Educationąl 
___ Mokyklos

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

Simano Daukanto Teatr. Jaun. Ktiubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks liepos 10 
d., 7:30 vai. vakare, Lfrtuvių Auditori
jos svet.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Miss Mil- 
she’ll

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, 
TUVES, 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s 
darbus; 
metų

yra gra-
žaliuojančios

chroniškų ir nauju U- 
A- ‘ A ateilan- 

ilnaa ilegsamlnavb 
k Ir jei ai apai- 

_ urna aurry*. Ki
lt tiri a neklaus juan

savo parapijono Vikto

Ausiejus tapo
Kazimiero ka-

NORINTIEJI 
NUSIFOTOGRAFUOTI

’ ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS, 
muotoa tu

Kas norite

KAMBARYS. prie mažos šeimynos su 
visais parankumais. Kreipkitės vakarais 
6816 S. Mapleyvood Avė. Hemlock 0514

Real Estate For Sale 
Namai-Žemfl Pardavimui

šiame “Biru-
Rasite jame

3126 
sisiuti kainuos vo$ keletą centų 
kirptos mieros 4

3040 - 
šiai sukneliai 
krutinę. t 

. 2846 -

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

PARDAVIMUI grosemė ir delicates 
šen krautuvė. Išdirbtas cash biznis. Ne 
brangiai. . 3602 S. Catifomia Avė.

Praneškit iš anksto telefonai 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 Wėst 62nd Street

tai valomi tnuati dirbtuvėj 
$2. Tel. Dourlaa 8813.

PARDAVIMUI 
mos labai pigiai. 
Agentų nereikia. 
1 lubos.

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

Farms For Sale

PARDAVIMUI farma, 115 akrų ge 
ros žemėų su geromis triobomis, viso 
mis ūkio mašinomis ir gyvuliais. 1( 
mylių į pietryčius nuo Gėry, Ind. De 
platesnių žinių rašykite

J. VIRBALAITIS
/ R. R. 5,

. Crown Point, Ind.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbu Grosernių 
Savininkams

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, Radio ir viskas ką reikalinga prie 
namų, 2323 Kroli St.

KRAUSTYMAS, storadžius, nam 
kandai 
Yorką, 
Žemiausios 
Telefonas Rogers Park 1190.

Personai
WMM■*«•

PATENTAI iėgaunaini, lengvi išm., kny. 
gėlė dykai: prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

LEISKITE MUMS PADUOTI JŪSŲ 
PRIEŠTARAVIMUS JŪSŲ

1930 TAKSAMS 
Atsineškite jūsų 1929 bi'ą. 

TAX PAYERS SERVICE BUREAU 
Room 1010

19 S. La Šalie St.

~ Financial _ 7

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, BorNo. 1258.

ELĖKTR. SKALBIMO maUna. >20. rerame 
stovy], 4825 N. Leavitt. 1. tel. Rav. 8299.

Personai 
-----------AS2£ES-1£Ž!<2_______  

MASAŽAS per diplomuotas masažu 
tei. 1520 S. Wabash Av„ Victory 5091 
loom 2.-------------------------->

visiems aciu

Ofiso 
pietų, 

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pietų.

JOE 
3207 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu bučernę 
ir grosernę su namu arba atskirai. Pri
imsiu į mainus nedidelį namą, pirmus 
morgičius arba gerą_ farmą.

’Vį 6001 So. Carpenter St.

16 AKRŲ arti Kankakee/ smiltėta že
mė. Ideali vieta dėl daržovių ar paukščių 
farmos. 5 akrai miško, 11 akrų dir
bamos žemės. 1 kambario namelis, 1 
perykla, vištininkas, kiek vaismdžių, pu
si mylios iki golfo lauko, pusė mylios 
iki Kankakee upės.

Rašykite

SPECIALfiS KAINOS DEL LIEPOS > 
Chambęrs Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wal!ace Street, 
Tel. Victory 0943.

PARDAVIMUI automobilius Chev
rolet keturių durų sedanas, 1928 metų, 
visai mažai vartotas, taip kaip naujas 
išrodo. Man labai reikalihgi pinigai. 
Dyleriai neatsišaukit. Kreipkitės į Nau
jienas, Box 1322.

tas' biznis Downers Grove. Florence and 
Ogden Avė. Tel. Downers Grove 2093.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS patyręs jaunas vaiki
nas apie 17 metų amžiaus, į grosernę ir 
bučernę, 2714 W. 47th St. ,

PARDUOSIU biznį su namu, naujas 
bildingas, geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
ant 74 ir Paulina gatvių, arba, mainysiu 
ant mažo pamo*

Box 1321 
Naujienos 

1739 So. Halsted

Margis 3iij6ii';irba .voalia, tiks 
‘ '*3, 38, 40. ir 42 colių per

" i- V’ ' -A *7 ‘ ‘ ■' " '' . '
j. Sucirptos mieros 14,

39 inčių pločio materijos, ir % yardo

STANISLOVAI STUKAI

Ateik tuojans į pašto stotį nuo. 60 
3335 So. Halsted Street, tavo siųstų sa
vo sunui pinigų reikale.

Labai svarbu 1
Jei kas Žino jį. malonėkite jam pra 

nešti.

“Birutės” išvažiavi
mas Į J. P. Varkalos 

farmą

Business Service 
_____ Biznio Patarnavimas ___ ; _
SEKLYČIŲ SETAI naujai apmušami 
apsaugomi huo kandžių — $35.

M. KANE « SON., 
Tel. Mansfield 9707

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

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

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

Nepažįstamas žmogus man 
atsake: Ar. tamsta esi liurbis 
ir nieko apje knyghs nežinai, 
ar, bijai, man parduoti?“ 
į Jam aiškinau, kad 
parduočiau, jeigu tiktai įpkių 
knygų butų. Nes šiais blogais 
laikais bile knygynui uždirbti 
desėtką-kitą dolerių yra svar
bu. Aiškinau kaip mokėjau, 
kad jis tokių knygų niekur ne
galės gauti ir tt. Matyt, mano 
kalba į kostumerį nedarė jo
kio įspūdžio, mano žodžiai, 
tarsi žirniai į sienų, atsimušė 
ųeprilipę.

Nepažįstamasis vėl prabilo: 
“Mano draugas Petras apie 
tris metus atgal čia buvo pir
kęs tą čeraunin^ų knygą. Tei
sybė, aš tos knygos savo aki
mis nemačiau, bet vieną 'kartą 
jis man netyčia išsitarė apie

nugabenami į California 
Karnas City. Nereikia kreitudti. 

kainos. National Movers,

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

Chicago Lithuanian 
“Pirmyn”, formally

Eczema^, Kingwonn* 
j, Dandraff and other 
or scalp troubles gen-

leptfe fotion. ŽEMO ia aafe and dė- 
pendable. Al! Druggfata. 86c, 60c, 
h.OO. Extra Strength ŽEMO best 
tor cbronic caaea—$1.25.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą aę . pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas. 

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

CRYŠTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Ęlston Avė., prie Montrose

žištčš. ” 807 E. 03 6t.,

Kriaučių Lakatas 2,69 A. C. W. of 
A. susirinkimas įVykP petnyčioj liepos 
10 d. Amalgamated Centro Name 333 
S. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Taip
gi šiame susirinkime bus daug svarbių 
reikalų. Malonėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sekr.

O. RICHA, 
R. R. 4, St. Anne, III 

Care of Bert Legg.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimu naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė. 
Lafayette 2082

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PAIEŠKAU
ro Balčiūno,. keletą metų, atgal gyveno 
ant Bridgeporto. Yra svarbus reikalas, 
prašau atsišaukti.

ANNĄ ASTRAUSKIENE

1601 So. Halsted St. 
Chicago, ,111.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nauji e n o s e.

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

zeh ms rat 
nmk irai

Soothtaffi coolin^ .ŽEMO -bringz 
* * ųr, burning 

reliefcomea

Well, vakar man pasitaikė 
dirbti viename knygyne, žino
ma, Chicagoje ir lietuviškame. 
Įėjęs krautuven žmogus nedrą
siai pasivadino mane į šalį ir 
sako: “šia tau penkios dešimts 
dolerių, o duok man velnio 
knygą.” Jam paaiškinau, kad 
lietuviški knygynai tokių kny
gų neturi, kadangi tokių kny
gų nėra. Dar pridūriau, jog 
abejoju, kad ir toks sutvėri
mas, kaip velnias, galėtų bu-

Tbe 
Chorus 
ended ils activities with Jhe 
election of new officers and 
committees lašt Monday night. 
The next formai session will 
be lield the second week. of 
September, this fall.

When the election “dust” 
(?) had settled, wc found our- 
selves endowed with new of
ficers and ęorrespondents. 
Here are the results; see if 
vour favorite came in.

PRESIDENT— Mr. Stanley 
Jakubauskas, who was our 
former treasurer and one of 
the reasons why the Chorus is 
free of all debts and obliga- 
tions and yct has a treasury 
worthy of real notice.

VICE PRES 
Jakavitch 
as many know him 
him, is onę of those 
that cannot be kept 
Always a go-getter, 
wavs deserving of praise

ŠOCIAL SĘG’Y 
da Baronas. I’ll wager 
makc things plenty sociablei

BUSINESS SEC’Y — Miss 
Anna Kairius — Ann was un- 
animously reelected for her 
fine, persistent ahd untiring 
work throughout the season.

TREASURER — Mr. M. če-

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi
le suma nuo $1 ir auks.t

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

Atdara vak. ir Ned. 
2512 Irving Park Blvd.

Specialistai rydyme <_______ _ _
(FU. Jei kiti negalėjo Jumis Įlydyti 
kykit pas mane. Mano ““— '*■“ 
mas atidengs Jūsų tikrą 
imsiu jys gydyti, 
klt pas tikrą specialistą, _ ...
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&crząminavimo—kas jums yra,

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

Furniture & Fixturęs 
Rakandai-Įtaisai

'PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x42 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir f frankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

gerai įrengtos far* 
geromis sąlygomis. 
1730 W. 22nd St.

Tai yra mažas farmerių 
miestelis. Bet randasi prie 
dviejų didelių kelių, kur vy
riausybė stropiai gaudo greitai 
važiuojančius automobilius ir, 
žinoma, baudžia. Jeigu kuris 
greitai važiavęs ir sugautas 
automobilistas turi pinigų, tai, 
užsimokėjęs bausmę, jis gali 
tuojau važiuoti toliau. O jeigu 
neturi, tai jam tenka antrą 
kartą sugrįžti pas teisėją.

Lietuvių esama ir čia, prie 
kryžkelės Rand Road ir kito 
kelio, kur stovi didelis debe
sis su bokštais ant stogų, už- 
vardytas “Rand 
namo savininkas 
biznieris, buvęs 
Frank Chapske.

Jau keletas metų, kaip jis 
tą vietą yra nupirkęs. Viešbu
tis gražiai įrengtas. Lietuvių 
betgi mažai tesilanko. Patar
nauja daugiausia vokiečiai.

Mount Prospect miestelis 
randasi 20 mylių tolumoj nuo 
Chisagos. Važiuoja į Mount 
Prospect North Western High- 
way.

Čapskiai labai draugiški žmo
nės

Mes parduodame nuo

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

, " “ *' i ' .r r 3 •

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba' rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Lietuviškos Tautiškos Kapines. — 
Lotų savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių AtiditorijOs svetainėj, 
3133 So. Halsted 'St;, <ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 dieną, 
1931 m., 7:30 vii. vakare. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekurių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš neįvykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susirinkiman atsineškite at
virutes, kaipo ženklą, kad esate loto sa- 
yininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiami į susirinkimą. '

Kviečia Kapinių Valdyba.

........................ ' ..................................................................... .
.. . •. • K '•<•/ » >•

pulcvičhis. He certainly knows 
how to take' ėare of that “it” 
know as money^ '■> 

. Lilhiianian Correspdndents. 
Mr. A. Saikuti, and Mirs Sonia 
Conrad.

English Correspbndenls. Miss 
Anna Kairia and Mr. Antho- 
ny Stelmok. Ann and I cer
tainly intend . to niake things 
huin as far as publicity is 
coricerned, so buy your “Nau- 
jienps“ and read about the big 
doings of the greatest Lithua- 
nian Chorus in town.

-—A. Slelmok,

Business Chances
Pardavimui Bizniai________ _

PARDAVIMUI hotelis prie 22 East 
Grand Avė. Yra 30 kambarių ir ke
turių karų garažas, 
lerių. Savininkas 
ropą.

Telefonuokit
Dtlaware 
Klauskite

pereitais . metais vyko labai svarbių 
permainų grpsernių biznyje. Įkišiof vis
ką viršijo grandinės sankrovos. ; Bet da
bar ėmė kurtis nepriklausonių savininkų 
grupės ir asociacijos ir nepriklausomieji 
pradėjo atgauti savo prestižą ir dirvą.

Dabar kuriasi nepriklausomųjų savi
ninkų grandinės. Čia nepriklausomie
ji sudeda savo turtą, kad suvienodinti 
pirkimą ir pardavimą ir vesti savo biznį 
sulig vienu bendru pienu.

..Žymiausia ir. sėkmingiausia iš šių ne
priklausomųjų savininkų organizacijų 
yra Midwest Stors. * Tai -yra grynas 
kooperatyvas, kur kiekvienas savininkas 
yra taipjau savininkas Mięlwest Grocery 
Co. — urminės įstaigos.

Visos šios organizacijos sankrovos 
yra operuojamos vienu bendru vardu — 
Midwest Stores. Tečiaus kiekyinos 
sankrovos savastis pasilieka pirmesniojo 
savininko rankose.

Daugelis groserninkų teiravosi ,'apie 
šį kooperatyvą šis paaiškinimas ^nors 
dalinai atsako į klausimą, j Norintys 
platesnių žinių gali kreiptis į raštinę 
2434 S. Western Avė., kur yrą ir vy
riausias sandelis.

Birželio menesio 29 dieną, 
šių metų persiskyrė su šiuo 
pasauliu Petras Ausiejus.

Noriu išreikšti padėkos žodį 
visiems, kurie buvote jo laido
tuvėse ir suteikėte jam pasku
tinį patarnavimą.

Jis nebuvo turtingas. Kiek 
laiko atgal jis gyveno senelių 
prieglaudoj Oak Forest. Bet 
vistiek jus neužmiršote jo ten. 
Ir, matyti, neužmiršote jo pas
kutinėj valandoj, kai palydė
jote jį į tikrą amžiną gyveni
mą.

Velionis buvo dviejų draugi
jų — Šv. Vincento ir Pauliaus 
ir Ražancavos 
dangi jis buvo toliau nuo, Chi
cagos, Oak Forest prieglaudoj, 
tai niekas nebūtų atvežęs jį 
Chicagon. Bet minėtos draugi
jos pasirūpino šį patarnavimą 
atlikti. Petras 
palaidotas Šv. 
pinėse.

Už tai tariu
Sūnėnas Ladas Kuzavinis, 

Eašt Chicago, Ind

tokios knygos mačią (galią). 
Kai mano draugas įsigijo šitą 
knygą, jam gyvenimas.pradėjo 
nepaprastai sektis. Pinigai jo 
niekur nežūva, o ypač moters 
pradėjo velnioniškai jį mylėti. 
Pavyzdžiu?, aš gyvenau pas 
vienus žmones ifpie tris metus. 
Moteris buvo jauną ir graži, 
bet į mane ne skersai nežiū
rėjo. Man išėjus iŠ burdo, atė
jo Petras, tas pats Petras, ku
ris iš šito knygyno 
kęs velnio knygą - 
į jį įsimylėjo.” *

Dar bandžiau įtikinėti, kad 
tai neteisybė, kad tokios kny
gos šiame knygyne Petras ne
galėjo gauti ir kad jis tokios 
knygos neturi.

Nežinau, ar mano paskut- 
niai argumentai į jį kiek nors 
paveikė, bet jis visgi mano aiš
kinimais susimąstė. Atsisveiki
nome draugiškai. —Rep. Nlll.

PAIEŠKAU tokių f , ' 
nori parduąti stubą, 2 flatų po 5 kam
barius, arba bungalow 5 arba 6 kam
barių su maudynėmis, nebrangesnės 
$5000. . Prašau pranešti

JUOZAPUI STUMBRIUI 

3746 So. Union Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

PARDAVIMUI pigiai du mediniai 
namai, vienas su bizniu, arba mainysiu 
ant farmos, netoli Chicagos, >

5957 So. Kilbourne Avė.

Mažutei ssutet suknesė. Labai reikalinga ir patogi Pačiai 
krautuvėj gi pirkti apseis iki $1.00.

8 ir 10 metų. z* i-
Naujoviška vasarini* suknelė.' 1 
Sukirptos mieros 16, 18. taipgi 36,

' I A ■ į

Kasdieninė suknelė, tinka namie ir darban 
16 mierat reikia 3 yardų 

skirtingos materijos bliuzkai.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai « parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
rįia_ prisiųsti pinigus arba paS- 
td ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
so: sq chicago, ui;

KAS NENORI PASIPELNYTI?
Pirmi morgičiai vertės $2r 

400.00 paaukausiu už $1,750.00. 
Savininkas greitu laiku turi iš
važiuoti. Galite pelnyti $550.00. 
Kas pirmas, tas laimės.
• Atsišaukite

Frank 
Frank, or “Diek”, 

and call 
pcople 
down. 

and al-

PASIRENDUOJA kampinis storas 
garu šildomas, tinkamas visokiam biz< 
niui, 1925 W. 51 St. Imas floras.

Taipgi 3 kambariai $32.00 ir 2 
kamb. $20.00, garu šildomi.

Savininkas
5713 S. Ashland Avė. 

Tel. Republic 2782 '

Sekmadienyje, liepos 12 d. 
apie 7 valandą ryte, visi biru- 
tiečiai ir draugai, kurie nori 
dalyvauti “Birutės” išvažiavi
me, galima sakyt ekskursijoje, 
prašomi susirinkti G'age Park. 
Iš čia visi kartu trauksime į 
p-no 
kuri 
nuo 
žioje 
pievos, 
ir golfo lanka arti farmos. čia 
visai arti Michigan ežeras, bus 
proga pasimaudyti, golfą paloš
ti bei kitokių pasismaginimų 
turėti.

Kurie nespėsite pribūti sek
madienio ryte į Gage Park, ma
lonėkite važiuoti tiesiai į Var
kalos farmą 
12-tą, važiuokite apie 2 mylias 
už Michigan City, rasite po kai
riai aukštus vartus su užrašu: 
“To Long Beach”, nevažiuoki
te j tuos vartus, bet važiuo
kite į priešingą pusę — į de
šinę iki kelias užsibaigs. Rasi
te mokyklą ir už poros bldkų 
nuo* mokyklos p. Varkalos far
mą. Matysite užrašą — “Bi
rutės” Piknikas. Chicagiečiams 
verta dalyvauti 
;ės” išvažiavime, 
daug malonumo.

įetuvių Auditori
jos svet. Visi dranga) ir draugės būti
nai turite būti, nes tųVime daug svarbių 
reikalų Aptarti, i Taipgi majonėkite už
simokėti užsilikuses mokestis.

M, . Paulaitis, rast.

NAUJIENOS Ptttnii D<pt,
1739 S. St.. Chkajo. UI.

’ ■ ■;. ■' > '■ "•.'Ssr’, T-
Čia jdedn 15 centą fr prašau at- 

siųsti man pavyzdi No 

Mieros

Penktadienis, liepos 10,
Į^bililMįtlI Iii I i I<| ............................  .. «.........  III.II i ■ -T-ll ...... ■TtT
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DABAR, VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir vfrdkių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. 7" _
gal. iki 50 galionų

CHICAGO GERMICIDE CO.
■ , ,17 S. Paulina St.

* 5 Tel. Sėeley 3354.
... ...................  ■—fui.,...................... ■■■■ ' II „Į

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 4el 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
miėn.,. 3 kamb. išpopieridosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia-

" ‘ ęa$h ar iĮmokėjimaisi

.X1 >'• (Adresas) ' >'
• . ..

(Miestas k valst.) i

i'i ■ ■irn'.i ■iiin.iilna iru W7'un v-rrmri
■ , »'> '■ i i -
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Exchange—-Mainai
ŠTAI geriantis mainas cash, ba aš 

noriu gauti sau biznį, mainysiu $10,000 
pirmo morgiČtO, moka 7% (nuošimtį). 
Kas turit bučernę, grosernę su namu ar
ba garage, ar kitokį bizniavą namą.

Klauskit

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

. Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys su vi

sais parankumais vaikinui arba vedusiai 
porai. Prie mažos šeimynos. 7121 So. 
Rockwell St. Hemlock 0863.

For Rent 
^Tasimnduoj^ 
kambariai 
syklės, karštas vanduo, etc. 
Viskas naujai įrengta.
. . 3631 WaUace St. .

Pigi nuoma
Kreipkitės pas 

J. J. HERTMANAVIČIŲ 
3327 S. Halsted St.

Mano
sveikata
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