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KUBOJ SUKILĖLIŲ 
VADOVĄ NUKOVĖ; 
KARAS PLEČIASI

Jau 100 žmonių užmušta; su
kilėliai artinasi sostinės

Havana, Kuba, rugp. 12. Re
voliucija šioje saloje įsidegė vi
su smarkumu. Kovose tarp su
kilėlių ir valdžios kariuomenės 
jau užmušta virš 100 žmonių, 
kurių tarpe gen Francisco Pe- 
zara, 83 metų amžiaus, vienas 
iš nepriklausomybes karo ve
teranų.

Pereitą naktj mūšiai išsiplė
tė po kėlės provincijas. Iš 28 
karo lakūnų, 4 su orlaiviais 
perėjo į sukilėlių pusę, o 7 
areštuoti už simpatizavimą su
kilėliams. Revoliucionieriai, at
rodo, artinasi prie sostinės ir 
jau mėgino susprogdinti van
dens įvadas ir aliejaus tankus, 
bot tapo atmušti.

Santa Clara miestą buvo pa
ėmę sukilėliai ir užmušę 30 
valdžios kareivių bei 25 paėmę 
nelaisvėn, atsitraukė.

Havanoj ir krašte viešpatau
ja apsiausties padėtis.

Kubos valdžia turi 17,000 ka
riuomenės, išsklaidytos po pro
vincijas, be to turi 14 orlaivių 
ir 10 mokyklos planų. “Laivy
nas” turi ti du senus laivukus 
su lengvomis armotolnis.

Juodukas nušovė U. S. 
attorney general 

asistentą
i. i <Iwiwi.ii..

Washington, rugp.~12. Frank 
Norman, buvęs spec. asistentas 
a'ttorney general, tapo užmuš
tas 4 šūviais tūlo viešbučio tar
nautojo, juoduko.

Jis susiginčijo su juoduku dėl 
automobilio vietos ir užgavo 
juoduką du syk į veidą. Juo
dukas atsinešė revolverį ir iš 
užpakalio suvaręs į jį 4 šuvius, 
pats grįžo į viešbutį ir atida
vęs detektyvui šaudyklę, % ra
miai pasakė “Ana, ten nušo
viau žmogų”.

Nauji išradimai vėžio 
gydyme*

Londonas, rugp. 12. Vėžio 
ligoninėj, Fuham, Londone, iš
rasta substancija, kurią pri- 
skėpijus gyvūnui pradeda aug 
ti vėžys. Manoma, gal iš to 
bus galima patirti vėžio celių 
savybės.

Ten pat pasekmingai iš
bandytas naujas serumas, ku
rio įtręškus vėžiu sergančioms 
pelėms, tos tuojau pagijo.

Moteris ir teisme išsi
kalba

Chicago, rugp. 12. “Dalykas 
buvo toks, ponas teisėjau”, pra
dėjo Mrs. J. Dering, areštuota 
už greitą važiavimą. “Aš pasi
jutau nesveika ir pamaniau, 
kad reikia skubėti namo, kol 
dar ką nors neužgavau su au
tomobiliu”.1 Teisėjas, išklau
sė sumizgęs ir bejėgiai pasakė 
“Išteisinta”.

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

Gražus oras; kiek šiltesnė; 
vidutinis pietų rytų vėjas.

Vakar temperatūra 69.
Saulė teka 5:55, 'leidžiasi 

7:55* Mėnuo teka 5:18 ryto.
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ATRADO AMERIK|
Portugalai buvo pirmie
ji, kurie 1502 metais pa
siekė Amerikos kon

tinentą
Lisbona, Portugalija, rugp. 

12. Nesenai perskaityti keisti 
užrašai ant akmens Bristo! 
valsčiuj, Masaęluisetts iš nau
jo sukėlė portugalų pretenzijas, 
kad pirmieji europiečiai, atra
dę Ameriką, buvo portugalai.

Ant akmens rasta iškalti žo
džiai “Corte Real”, kas reiškia 
tūlo portugalų jūreivio vardą. 
Be to ten pat yra metai “1511 
ir žodžiai “Voluntatc Dei Hic 
Dux Indorum”, kas reiškia “Iš 
Dievo malonės Indionų Vadas”.

Kapit. Corte Real išplaukė iš 
Lisbono 1502 metais su trimis 
laivais, ir pasiekus Newfound- 
land salą, du laivai grįžo, o tre
čias su pačiu Real nebegrįžo. Pa
davimai yra, kad Real buvo 
indionų pagautas, bet įsigijo jų 
simpatiją ir tapo išrinktas jų 
vadu.

Kanada areštuoja 
komunistų vadus;
žada tremti lauk

Kratos ir areštai pradėti 
įsakymu iš anksto

Toronto, Kanada, rugp. 12. 
Padarius visą eilę kratų areš
tuoti du komunistų lyderiai, 
Timothy Buck, Kanados komu
nistų partijos politinis sekreto 
rius ir John Boychuk, komu
nistų lyderis ir jprganizatorius 
Kanados ukrainiečių tarpe.

Kanados attorney general 
ofisas pareiškė, kad tie areštai 
yra pradžia dideles kampanijos, 
pradėtos prieš komunistus Ka
nadoje, su tikslu juos išvaryti.

Išimti varantai areštuoti dar 
4 žymius komunistų vadus. Ka
rališkoji raitoji policija šešiose 
vietose konfiskavo daug komu
nistų laiškų, registrų, knygų, 
sąrašų ir kitokių dokumentų.

Areštai pradėti, pasiremiant 
kriminalio kodekso dalim, kuri 
draudžia organizacijoms, tu
rinčioms tikslo propaguoti val
džios, industrijos ar ekonomijos 
permainas Kanadoje, vartojant 
pajėgą, smurtą arba fiziškus 
nuostolius asmenims ir nuosa
vybei.

Oklahomos ekscelencija 
susisarmatino

Oklahoma Miestas, rugp. 12. 
“Pirmą sykį gyvenime palikau 
suspenderius namie”, nusiskun
dė karingasis gubernatorius 
Murray, 73 m. amžiaus ,laiky 
damas vienoj rankoj kelnes, ki
tą paduodamas svečiui, atėju
siam į jo ofisą. “Mat pakeis
damas savo bovelninius drabu
žius į išeiginius, pamiršau”.

Po kiek vaikų gali mo
teris pagimdyti

Guayaųuil, Eguador, rugp. 
12. Mrs. Macabea Perez, 47 m. 
amžiaus, turi 27 vaikus, puikią 
sveikatą ir gražią išvaizdą. Iš 
27 gimusių, 11 mergaičių, 7 vai
kinai auga. Jos vyras, žvejas, 
48 metų, dar tikisi pasiekti 30 
vaikų rekordo. “Kodėl ne, abu
du tebesą va jauni ir sveiki”, jis 
didžiuojasi. Valdžia suteikė 
jiems didelį prizą.

Kita skaitlingiausia šeimyną 
yra žinoma Timbuktu mieste, 
Afrikoj, kur tūlas francuzų mi 
sionierjus Pierre Yačouba apsi, 
vedęs su negre turi 30 vaikį.
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“Prohibicijos “snuperis” vato iš Chicagos “kryžuOČius”
Orlaivyje “Crusaders” sėdi du New Yorktį “kryžuočiai“ (Crusaderš) James Hali (dešinėj) 

ir Andre de Copet, kurie sulakstė iš New York j Chicago ir atgal per 8 vai. ir 19 minučių.
šalę orlaivio stovi H. F. Ingram, tipingas sausųjų “snuperis”, liepiantis slapiųjų kryžuo- 

čiams lėkti lauk iš Illinois.

Ispanija suteiks 
pilietybę visiem 

savo emigrantam
Nori sumažinti yankių įtaką 

Pietų Amerikoj

Madridas, Ispanija, rugp. 12. 
Ispanijos parlamęntę komisija 
paruošė projektą įdėti į kon
stituciją, kuriuo visi Ispanijos 
išeiviai Pietų Amerikoje gaus 
dvejopą pilietybę, štai yra galės 
palikti Pietų AlrtBrikbs respub
likų piliečiais ir Ispanijos pilie
tybės nenustoti.

Dar daugiau, ta pati komisi
ja siūlo tokias pat teises su
teikti ir Portugalijos išeiviams. 
Tuo naujoji Ispanija nori at
siekti dviejų dalykų, viena nu
mažinti yarikių įtaką Pietinėj 
Amerikoj, ’ kita — patraukti 
Portugalus į gerus kaimyniškus 
ryšius.

Komisijos, dauguma narių yra 
radikalų, kurie tai politikai pri
taria. Parlamente taip jau ne
simato opozicijos tam pasiūly
mui. <

Apsivogė, taip, bet į ka
lėjimą nepriimtinas
San Francisco, grup. 12. Ma- 

lokai saloj, Hawaii, pašto val
dininkas pavogė $1,500 valdžios 
pinigų ir pats prisipažino, bet 
valdžia nežino, kas daryti, kal
tininko j kalėjimą nepriima; 
mat jis yra raupsutųjų koloni
jos paštininkas ir pats yra 
raupsuotas.

Armija perka naminius 
degtukus

Washington, rugp. 11. , Ne
žiūrint, kad švediški degtukai 
pasiūlyta po 69 centus, o ame
rikoniški po 93 centus dėžei, 
armija pirko amerikoniškų.

Su liežuviu paskaito 
. bibliją

, Kansas Miestas, rugp* 12. 
William McPlierson, aklas ir be 
rankų, išsimokino4 skaityti, .bib
liją liežuvių, liesdamas liežuvio 
galu akliems skaityti raidesl: Jis 
laimėjo $1,000 kontestą.

Kiek sąrančiai padarė 
žalos

. I

St. Paul, Minn., rugp. 11. 
Vien tik Minnesota valstijoj 
sąrančiai suėdė • javų už $1> 
250,000.

Virtuvės prievaizda nu
sipirko Labrador 

pusiausalį
f*

New York, rugp. 12. New- 
foundland salos valdžia pasiū
lė šiomis dienomis pirkti Labra. 
dor žemę už $110,000,000. šian
dien pranešama, kad įtula Jea- 
nette Lewis, newfoundlandietė, 
pasiūlė paskolinti savo valdžiai 
$109,000,000,' kad nereikėtų tos 
žemės L parduoti.

Patirta, kat| Miss Lewis yra 
Giiwuwich “Village virtuvės 
“direktorė’’, kur ji padėjo savo 
seserei Mrs. Tomas Foster ves
ti, restoraną. Retkarčiais ji 
prisimindavo svečiams, kad ji 
turinti -Kanadoje miškų. i

Anglijoj bus $600,000,- 
000 deficito

Londonas,' rugp. 12. Premje
ras MacDonaldas nenori priim
ti ant Darbo Partijos atsako
mybės dėl busimo deficito 
$600,000,000 ateinančių metų 
biudžete. Tad jis žada kviesti 
ir konservatorius su liberalais 
į pasitarimus.

Teisėjas Gary paliko 
$22,000,000

New York, rugp. 12. Miręs 
rugpiučio mėn. 1927 metais 
Gary, Ind. miestelio steigėjas, 
United States Steel Corporation 
prezidentas, paliko $22,579,- 
521.48 turto. Iš tų turtų jo 
ųašlei žmonai ir dviem dukte
rims, visoms teko po 5 milijo
nus - dol.

Višta su kiaušiniais nu
krito 3,000 pėdų

—--------—•

Maskva, rugp. 12. čia išras
tas naujas parašiutas, tam tik
ras gumos, oro pripustas mai
šelis su umbrela, pritaikytas 
daiktams iš orlaivių numesti. 
Tuo parašiutu paleista iš 3,000 
pėdų aukštybės višta, pasodinta 
lizde ant kiaušinių. Višta ir 
kiaušiniai nusileido visi sveiki.

' j,.!. ■ \
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Du djdžiausi pasauly 
majorai

Berlynas, • rugp. 12. James 
Walker, New Yorko > majoras, 
apsilankė pas Berlyno miesto 
majorą Henrich Sahm, 7 pėdų 
ir 2 colių aukštumo, bet Wal 
keris turėjo gerokai atsiversti 
aukštyn, norėdamas pažvelgti 
Sahm į akis.

Federacija įspėja 
darbo savininkus 
nebekapoti algų

Bedarbė, sako, bus kol tik be
darbiai gaus darbo

Atlantic City, N. Y. rugp. 12. 
Prezidentas Green paskelbė 
Amerikos Darbo Federacijos 
ekzekutyvės tarybos rezoliuciją 
dėl algų kapjimo darbininkams, 
kurioj griežtai pabrėdamas 
tvirta^ . .Ęęįerącijos. nusistaty
mas prieš algų mažinimus, ir 
pareiškiama,, kad bedarbė dėlto 
ir tęsiasi, kad darbo žmonės 
nebeišgali pirktis savo darbo 
gaminių.

“Daugiau kaip 6 milijonų al
gos darbininkų neteko galimy
bės pirkti, būdami išmesti iš 
darbo. Prie to reikia pridėti 
dar daug milijonų tokių, kurie 
dirba tik po dalį laiko ir kitus 
milijonus tokių, kurie priklau
so. nuo darbo neturinčiųjų ir 
dalį tedirbančiųjų”, sako rezo-. 
liucija. ..

Taryba pasmerkia tą darbda
vių akciją, kurie naudojasi 
žmonių nelaime ir kentėjimais, 
kad tuo bud u jiems sumažinus 
algas.

’’ ; -V

Gyvatė dviejose valsty
bėse užgesino šviesas
Carbondale, III., rugp.. 12. Gy 

vate pasilipusi į 55 pėdų aukš
tą elektros vėlų stulpą, įsivy- 
niojo tarp dviejų vėlų ir sujun
gusi tokiu budu sroves, šūde 
gino save ir vėlas. Kadangi 
vieta buvo prie Illinois ir Ken 
tucky valstijų sienos, tai abie
jose sienos pusėse išgeso švie
sos. -

Fašistus ir Pittsburghe 
bombarduoja

Pittsburgh, Pa., rugp. 12. 
Italų vice-konsulato namai, la
bai nukentėjo nuo bombos, 
mestos šį rytą anksti. Aplinki
nėse gatvėse per 3 blokus na^ 
mai sudrebėjo.

Pasikėsino prieš Vene- 
cuelos diktatorių
1 " ■■■'■■ 7■   ----UJ --

Colon, : Panama, rugp. ll. 
Netoli *Marakai tapo užpultas 
Venecuelos prezidentas diktato
rius Juąn Vincente Gomez. 
Bomba įmesta j jo automobilį, 
bet nesprogo. Užpuolikas nu
šautas.

Antra Pabaltės valsty
bių motinos ir vaiko ap- 
saugos konferencija 

Kaune
šių metų spalių 30, 31 ir lap

kričio 1 dieną Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti Orga
nizacijų Sąjunga ruošia II Pa
baltės Valstybių Motinos ir 
Vaiko Apsaugos Konferenciją 
Kaune, šiai Konferencijai su
organizuoti yra Sąjungos iš
rinktas Organizacinis Komite
tas, kuriame dalyvauja: p. A. 
Rimšienė, Dr. K. Grinius, Prof. 
Dr. V. Tumėnienė, p. šklerie- 
nė, Dr. Kamberytė, Dr. Vieno- 
žinskienė, kun. Mieleška ir Dr. 
A. Matulevičius. Konferencijoje 
dalyvauja Latvijos ir Estijos 
valstybių delegatai ir svečiai 
iš Ženevos, Suomijos ir Vokie
tijos. Konferencijoje bus skai
tomi šie referatų ciklai: soci'ą- 
lė vaikų globa, moralė vaikų 
globa ir defektyvių vaikų glo
ba.

Visoki prietykiai 
lakūnams aplink 

ž e m ė s kamuolį
Vieni žuvo, kiti įstrigo, treti 

tebelekia

Seattle, Wash., rugp. 12. Iš 
Reykjavik, Islandijoj, praneša
ma, kad vokiečių lakūnas Wolf- 
gang von Gronau, kurs jau sy
kį yra* atlėkęs į Suv. Valstijas, 
skreiida aplink pasaulį.

Lindbeiįras su Anne, ilgokai 
užtrukę šiaurės Alaskoj, ran
dasi Nome, iš kur skris 1,000 
nriylių tarpą ligi Tokyo, Japoni
joj.

Tokyo, Japonija, rugp. Hern- 
don ir Fanghorn, Amerikos la
kūnai aplink pasaulį, čia areš
tuoti už perskridimą per tvir
toves, tapo atvesti į distrikto 
teismą tardyti. Galop Suv. 
Valstijų ambasada žada įsikišti.

Norfolk, Va., rugp. 12. Kap. 
Lisandro Garay, nukritęs į At- 
lantiko okeaną belėkdamas iš 
New Yorko į Hondūras valsti
ją^ Pietų Amerikoj,* tapo išgel
bėtas iš vandens, visas sužeis
tas.

Copenhagen, Danija, rugp. 
12. Danų valdžia metė jėško- 
jus dviejų Amerikos lakūnų, 
Cramer ir Pacąuette, dingusių 
Baltijos juroje ties Danija. Iš
ieškojus visą juros paviršių, nu
tarta kad jie bus žuvę audroje,

Kiirčias-nebylis išra
dėjas ’

Cambridge, Mass, rugp. 11. 
William Shaw, pats būdamas 
kurčias ir nebylys, išrado 54 
dalykus, kuriais pagerinamas 
kurčių-nebylių gyvenimas, ak 
lų.

Jis išrado “kalbamus paveiks
lus“ kurčiams, telefoną, durių 
skambutį, tylų žadinimąjį laik
rodį, rašomąją mašinėlę ir kt. 

f

Tikėk ar netikėk, taip
< buvo,v

Fillmore, Cal., rugp. 11. 
Edward Hicks pasakoja, kaip 
jam atsitiko. Jis paslydo ir nu
krito nuo Ojai kalno 25 gilumo, 
stačiai briedžio riugaron. Kiek 
laiko pajojęs nukrito, pasiėmė 
šautuvą ir briedį hušovė.

NEEDLES, Cal., rugp. 10.— 
Dideli lietus suardė gelžkelių 
linijas ir kelius. Penki keleivių 
traukiniai įstrigo pakelėse. 

7 * • *
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KAUNO PILIETIS 
PADAVĖ I TEISMĄ 
ABUDU OFICIOZU

“Darbininkas” ir “Lietuvos Ai
das” traukiami teisman už 

šmeižimą

Zezaris Petrauskas traukia 
teisman Darbininko” redak
torių prof. Dovydaitį.

“Lietuvos Aido” redaktorius 
V. Gustainis taip pat (traukia
mas teisman už tai, kad per
spausdino oficioze minėtą “Dar
bininko” straipsnį.

Esamomis žiniomis buv. Kau
no miesto burmistras taip pat 
traukia “Darbininką” ir “Lie
tuvos Aidą“ teisman už tą pa
tį straipsnį.

Didžiosios Lietuvos me
dicinos gydytojų revizi
tas Klaipėdos gydyto

jams
Didžiosios Lietuvos medici

nos gydytojų revizitas Klaipė
dos gydytojams nutarta įvyk
dyti dar šią vasarą, būtent, 
rugpiučio mėn. 15—16 d. Eks
kursija išvažiuos iš Kauno trau
kiniu rugpiučio mėn. 14 d. 20 
vai. Provincijos gydytojai ga
lės prisidėti prie ekskursijos 
pakeliui. Klaipėdoje manoma 
išbūti dvi dieni, būtent, rugpiu
čio 15 ir 16 d. Pirmoji diena 
skiriama susipažinimui su Klai
pėdos miestų bei jo apylinkė
mis ir aplankymui Klaipėdos 
mediciniškųjų įstaigų bei ligo
nini). Antrąją dieną ekskursi
ją mano aplankyti Juodkrantę 
ir Nydą. . ; '

Vykstantiems į Klaipėdą, 
kaip ekskursantams, bus išrū
pinti papiginti geležinkelio bi
lietai, o gal net bus gautas ir 
atskiras vagonas.
Ekskursantams panorėjus, pa

keliui galima bus dar apsilan
kyti Palangoj. • ;

Ekskursijoje gali dalyvauti 
taip pat ir gydytojų žmonos.

Kada begėdžių laikraš
ti leidžia

“L. ž.” rašo: Berlynas. VII. 
24. “Kelta”.

“ABCDEFGi“ koresponden
tas praneša, kad neseniai “Die
nos Naujienose” atidaryta gy
vųjų prekių krautuvė.

Čia galima gauti vyrus, 
žmonas,, gyvanašlius, gyvanaš
les, studentus, studentes, gim
nazistes ir t. t.

Kas nori, gali apsivesti, o kas 
nenori, gali tik “linksmai laiką 
praleisti” literatūriniuose galio
nuose. Krautuvė turi modemi
šką vardą:

“Laikraštiniai pasimatymo 
namai“. Pasimatymo namais 
yra labai susidomėjęs rašyto
jas Petras Vaičiūnas, rašąs 
“Nuodėmingo Angelo“ antrąją 
dalį.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pul
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai Pigiai 

i ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes
• ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTEt) ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai



KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

NEATBŪTINAI PAMATYKARGENTINA

PAMATINIUS elementus, naudojamus
(Jii'Qdą,k ar t i ir Šiurkšti chemikalinė medžiaga )* (

randasi kiekvienam tabako lape

nesvarbu

43 1931

dar šie 
ir Vaši-

Antanas.
Kultūros

prieš jį> smi 
žalojo šaky

F KAR 
GVOS

Pietų Amerikos Lietuvių Soči 
alistų Sąjungos ir irisų progre 

šyvių organizacijų atstovų 
KONGRESO PROTOKOLAS

todėl jų 
ir nėrė/"

agen- 
par-

mies- 
labai

nepn- 
pinna 

savo

KĄ ŠIANDIE 
LYGOS.

os valdžios 
juos jiems 
budu jie iŠ 

ištraukė

r Kongresas įvyko 1931 me
tais gegužės mėnesio 24 dieną 
“Rygos” svetainėj, eallc 25 De 
Mayo No. 676 Buenos Aires, 
Argentina. ,

1> Mandatų komisija patik
rinus dalyvaujančių manda
tus, patiekė sekantį sąrašą: 1

1 Kostantas N. Norkus nuo 
pirpiųjų sąjungos organizato*-

vardu yra daugiau, negu ne
gražu.

Kontrolės Komisija, be to, 
dnr rekomendavo Pildoma j ai 
Tarybai p-ią Vitaitienę išmesti 
iŠ Susivienijimo, o p. Vitaitj 
suspenduoti iki Seimui. Tas fak
tas jau pakankamai aiškiai pa
sako, kas yra kaltas dėl to 
skandalo. — X.

Pora žodžių dei Vi- 
taitienės-Jurgeliutes 

muštynių

ma 
sekinio 
manių Sąjungos pirmininką^ 
p. B. Balčiūnas.

Kongresą sveikino laišku iŠ 
Patagonijos drg. Urbonas.

Kongresą sveikino laišku iš. 
Tukumano drg. Tamošaitis.

2) Kongreso atidarymąš. 
Kongresą atidarė vai. die
nos. Vardų organizacinio Ko- 
mjdęt(> Kongresą atidarė drg. 
CIujeeHe Petkas, kuris buvo) 
kongreso palydėtas didžiausio
mis ovacijomis. Po; trumpos,- 
įspūdingos kalbos drg. Petras1

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Detroit Karjero** redakto 
rilius reikalu

“Naujienų” No. 180 tilpo il
ga korespondencija apie skan
dalą SLA. Centre. Korespon
dentas ne tik visą dalyką ap
rašė vienpusiškai, bet dar vi
sai bereikalingai užgavo nekal
tus asmenis. Pavyzdžiui, savo 
korespondencijoj jis p. J. Var
nės išvadino mušeika ir visą 
reikalą perstatė taip, kad dėt 
to skandalingo incidento yra 
kalta p-lė Jurgeliutč.
' Ar korespondentas padarė tai 
sužiniai
Svarbu tai, kad jis rašė visai 
neištyręs dalyko ir tuo budu 
mete dėmę j visai nekaltus žmo
nes.

Kontrolės Komisija, kuri tu
rėjo progos tinkamai visą rei
kalą ištirti, surado, jog p. Var- 
nes jokio mušeikos rolėj neda
lyvavo. Todėl j j vadinti tuo

I&VfiAMO ■ — 
Lli'fky Strific io-

Njp.C. -pulki Vafli.

je. Beto, gana stiprią musų 
idėjęs organizaciją Urugua- 
jVii, kuri tapo sutverta niekuo
met neilstančioms jėgoms mu
sų idėjos draugų uraguajiečių, 
kaip P. Vikonio, A. Gumbara- 
gio, M. Krasausko ir kitų, tyu- 
sų organas “Argentinos Nau
jienos”, vėliau “Pietų Ameri
kos Naujienos” tuo tarpu bu
vo pasiekė daugiau poros tUk- 
štnČių tiražą, ir ėjo aštuohių 
puslapių didžio kas>A savaitę.

(Bus daugiau). ’
• . M.iMinfab.faiifafa.**.*. Ug',1 t ĮĮ.iM.ii.ita II I I,

Goriau šia 
tabako rasis 
plius gerklės 

apsauga.

Ciucelis pasiūlė kongresui’ iš
rinkti dienos pirmininku drg, 
K. N. Norkui sekretorių drg. 
Juostą Meškerį. Kongresas 
viebaisiai pasiūlyta . prezidiu
mą išrinko. '

3) Pirmininkas K. N. Nor
kus užėmė savo vietą, pers
kaitė organizacinio Komiteto 
Kongresui nustatyta darbotvar
kę, dalyvių sąrašą ir Kongre
są sveikinusius laiškais. Vi
suose laiškuose karščiausi ir 
širdingiausi linkėjimai. Visi 
draugai prijaučiu mums ir 
musų kilnioms idėjoms^ bet 
dėl svarbių priežasčių atsipra
šo, kad jie negalėjo Kongrese 
dalyvauti.

4) Pranešimai iš vietų. Pir
muoju darbotvarkės punktu 
eina pranešimai iš vietų.

a1) Drg. Kazimieras Juzakas 
sveikina' Kongresą kaipo vie
nas iš pirmų jų prieškarinių*
laikų Argentinoj Lietuvių So
cialistų Sąjungos tvėrėju Jis 
linkėjo Kongresui kuogertau^ 
šio pasisekimo pastatyti So
cialistų Sąjungą pilnoje aukš
tumoje. Paminėjo, į$ad prieš 
karą, Sąjunga kūrė 
draugai: Adomonis 
Itališkas.

b) Drg. Žukauskas 
Sveikino Kongresą 
Būrelių vardu, pabrėždamas, 
kad prieš keletą metų kultū
ros darbas ėjo daug darniau 
ir sklandžiau. Ateity visi Kul- 
turos būreliai mano prisidėti 
prie šio Kongreso atgaivina
mos Pietų Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos ir jos bu
vusio laikraščio.

c) Drg. Velička Kazys sveiki
na Kongresą kaipo buvusio 
teatro: “Parnasas” artistas, 
scenos mėgėjų būrelio vardu 
ir linki sėkmingiausio darbo.

d) Lietuvos karys savanoris 
drg. Vyšniauskas Jonas svei
kina Kongresą Lietuvių Sava
norių Sąjungos “Vytis” Argen
tinoj vardu, kaipo jos organi
zatorius. Jis gražiai nupasa
kojo Lietuvos savanorių atlik
tuosius darbus už Demokra
tiškos * ‘LičnNbr ‘wjn*ikiauso- 
mybę . Lietuvos* .Savanoriai 
neužmiršta savo tėvynės ir to
limame pasvietyj gyvendami. 
Reikalui esant jie yra pasiruo
šę grįžti į savo tėvynę 
ginti jos demokratišką 
klausomybę kaip ir 
kad gynė. Baigdamas 
kalba primena, kad kartą ant 
visados lietuviams, gyvenan
tiems Argentinoj reikia galu
tinai susitarti dėl bendrųjų 
nuomonių skirtumo ir kultū
rinio darbo dėlei.

e) Drg. Bauras Matas, buvęs 
P. A. L. S. S. Centro Valdybos 
narys pasveikinęs Kongresą 
daro savo platų pranešimą. 
Tark kitko jis pažymi savo 
pranešime, kad Paliukas, Ste- 
paitis ir Misčikas jį’ pradėjo 
nebeįsilpisti į savo posėdžius, 
neatsižvelgdami ir į tą kad jis 
yra teisėtas Centro Valdybos 
narys. Tas viskas buvo daro
ma tikslu užgroĮiimo P. A. L. 
S. S. ir jos organo “P. A. Nau
jienos” be jo žinios. Kada drg. 
M. Bauras būdamas 6 kuopoj 
pareiškė, kad jis yra legalus 
Centro Valdybos narys ir turi: 
pilną teise dalyvauti visuose 
posėdžiuose, tai Paliukas su1

kas sų Misčiku, kurie yra iš 
tuo- 

lMet iš'. 3 kuopos dauguma na
rtų • iŠst’ojok ir atsisakė nieko 
bendro; nebeturėti su Paliuku 
ir Misčiku. Aš žinau Nueva 
Bompeya draugus ir tvirtinu, 
ikad dabar paėmus musų dar- 
bor vadovybę mums žinomiems 
'draugams ir seniems bei ne
svyruojantiems, socialistams,. 
3 kuopa vėl šoks į darbą ir jai 
uždedamas pareigas visuomet 
atliks, kaip pridera atlikti or
ganizuotiems ir disciplinuo
tiems idėjos socialistams.

5) Ištrauka iš1 draugo Petro 
Ciucelio raporto^ Pareiškęs 
didžiausį pasitenkinimą dėl 
taip skaitlingo Pietų Amerikos 
Lietuvių Socialistų Kongreso, 
drg. Ciucelis Petras prisimena 
pirmuosius Sąjungos kūrybos 
žingsnius! kuomet jam atvy
kus iš Urugajaus į Argentiną 
įteko ši mintis kelti vos su ke- 
turiais draugais; k. t. K. N. 
Norkus^ JI Graibus, A. Žydelis 

jir P: DUratenas. Tuo laiku 
' įbeveik visoj Argentinoj Jietu- 
įvišitųjų bolševikų buvo trium
fas* Jų organas “Rytojus” 
buvo žydėjiibo stadijoj; o be
veik visos vietos lietuvių pro- 
gresyVės organizacijos buvo jų 
įtakoj, Kadangi “Rytojus” kas 

> tik drįso -neiti su jais, kaip 
kad dabar daro Rokiškio kru- 

• irtų ir kiečių didvyris kunigas 
Bumša, šmeiždavo ir provo
kuodavo kaip’ tik išmanyda- 

, mi, tai .aiškit bus-visiems ko- 
į dėl mums tik penkiems, teko

Paskutiniu laiku musų apy
linkėse pasirodė keistos rųšies 
apgavikai, kurie dalina netur
tingiems pinigus. Du tų ap
gavikų pasigavo vieną ūkinin
ką ir norėjo savo didelį “fi- 
lantropizmą” išmėginti ant jo 
kailio. Vienas jų ūkininkui 
išaiškino kame dalykas. Jo 
tėvas, mat, yra didelis labda
ringas milijonierius, gyvenąs 
Kalifornijoj, kuris jam įsakė 
duoti labdaringiems žmonėms, 
kurie neatsisąko duoti jam pi
nigų sušelpti neturtinguosius, 
dvigubai* tiek pinigų, kiek jie 
tam tikslui jam davė. Norė
damas ūkininką pertikrintą 
kad tai tikrai teisybė, kitas 
apgavikas, lyg nudžiugęs ir 
norėdamas pasinaudoti proga 
uždirbti daug pinigų, davė 
draugui, kurio jis, žinoma, 
“nepažinojo” $3,000 ir kaip 
mat tas jam iš kišenio ištrau
kė net šešis tūkstančius ir pa
dovanojo “geradariui”. Ūki
ninkas pamanė, kad tai iš tik
ro gera propozicija ir jau bu
vo beeinąs į banką pasiimti 
pinigų ir įteikti juos filantro
pui, bet kelyje į banką pagal
vojęs pamatė, kad dalykas, at
rodo gana keistai ir paprašė 
geradario dar kartą paaiškinti 
jam kame ištikrųjų dalykas,

Atsakydamas į L. Urbono 
pastebėjimą, tilpusį “Naujie
nų” N. 186, norių pastebėti, 
kad jo visai nemaniau užgau
ti, tik iškelti aikštėn faktą, 
kad doleris pergalėjo p. Urbo
no komunistinį principą.

L. Urbonas užsigina “Det
roito Karjero” redagavimo, bet 
tai labai keistai atrodo, nes 
tas plakatukas gimė ir augo 
“Aido” pastogėj ir p. Urbonas 
kiekvieną numerį suredaguo
ja, sutvarko ir ištaiso klaidas, 
nes tie broliai Valatkevičiai 
negali to dariai atlikti. L. Ur
bonas gauna už darbą atlygi
nimą. todėl man rodos, kad 
dalykas yra visiems aiškus ir 
ateityje nereikėtų spaudoj tuo 
ctalvku užimti vietos.

—• F. Lapinskas.

Naujos rųšies apgavik
Detroite

ūbi įtini dubai- galSje.
InforniiuUjų • UluuHkile 
pas bile vietini aren

tu arba
130 W. Randolph
St„ Chicagd, Jll.

M O B T H G KR MAN
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2 Petras Ciucelis nuo pirmų
jų P. A. L. S. S. organizatorių.

3 Bauras Matas, nuo buvu
sio P. A. L, S. S. C. komiteto.

4 Vyšniauskas Jonas, nuo 
Lietuvių Savanorių “Vytis” 
org. Argentinoje.

5 Mcškerys Juozas, kongre
so organizacinio komiteto atst,

6 Juozukas Kazimieras, kai
po prieškarinės L. S. S. Argen
tinoj organizatorius.

7 Žukauskas Antanas, nuo 
Kultūros būrelių Argentinoj.

8. Skcberdys Jonas, nuo 
Quelmcs, Progr. Lietuvių Dar
bininkų.

9 Čeponis J., nuo “Atbudi
mo” draugijos.

10 Marcinkevičius Al., nuo 
Lietuvių Kliubo Argentinoj.

11 Marcinkevičienė V., nuo

Kiekvienas LUCK Y STRIKE pagamintas  M 
geriausių tabako lapų, kokius pasaulis gali duoti - 
geriausių iš Turkijos, geriausių iš Kentuckjv Ten* 
nessee, Virginia, Georgia ir Cafrolinų • pasą! ’* 
derliaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai 
kąinos ir rūšies, kaip gamta juos užaugina, turi savy 
šiurkščias savybes^ LUCKY STIUKE vienintelis 
“SPRAGINIMO” Procesas - procesas nokinąs ir švari
nąs, kuriam naudojami Ultra Violetiniai Spinduliai - 
pašalina tam tikras šiurkščias savybes, kurios natūra- 
liškai yra kiekviename tabako lape. Situos išimtus 
šiurkščius elementus mes parduodam chemiškų sudė
čių gamintojams, kurie juos sunaudoja gaminti tam 
tikrą chemišką sudėtį avims prausti** taip pat sudė
tims apšvirkšti augalus : gėles, vaisius ir kitus augmenis. 
Tų substancijų pagaminama kasdien prausti apie 
50.000 avių ir apšvirkšti daugelį tūkstančių augmenų* 
Todėl, jūs galit būt tikri, kad tų Šiurkštumų* kurio 
naturališkai yra kiekviename tabako lape, nėra jūsų 
ttJCRY STRIKE cigaretUoKe. yte girna - fodjff fa ir 
nšra” Nenuostabų, kad RUCKlEs visuomMį^Amfcųį

. Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai
Saulei spinduliai i)okina—Šilųąis švariną

Gerkles Apsauga—PrMl knMilimis^pFlGt kd

kad jų jau nebuvo.
Kiti savo rųšies apgavikai no

rį pasinaudoti iš lengvatikių 
žmonių, užplūdo Detroitą par
davinėdami padirbtus valdžios 
selyklų mokesčių ženklus. Jie 
lankosi pas krautuvininkus ir 
kaipo valsti, 
tai stengiasi 
duoti. Tuo 
to biznierių 
daug pinigų.

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooea, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj. U Tietuvoj

2 doleriai

.... ......... .........Jfetyii-tftiį,' Rugį.
, dmi« II ■■ IIIIIMI Į  ......................................................................- MII ■ , m

praduti socialdemokratų orga
nizavimo darbas. Daugelis 
bijojo ir žinoma nenorėjo 
gauti nuo komunistų ' vardus 
visokių Vagių, žmogžudžių ir 
kitokių nevidonų. Ir ištikrų
jų, žiūrint iš šalies, darbas at
rodė begalo sunkus ir rizi
kingas, tačiau dėka musų 
penkiukes drąsa ir energija, 
tapo greitai aplaužyti kerėti 
bolševikų ragai. Po trumpo 
laiko mes jau turėjome Pietų 
Amerikos Socialistų Sąjungą 
su šešiomis skaitlingomis kuo
pomis Argentinos Rcspdbliko-

NAUJIENOSE ChleagO, DL 
11 < lUlii IIIIhi» I I fcoisų ■

5 * 'k. •’ 1 . .p . ; r.' , H 1

savo pagelbininkais pavartojo
8 iiį fiziškai sų- 
ii: be ior

ir lnsą bedą siipersime jos pif- Ldmpnistų liogerio, tai 
meHniems . j^^^^oriani^*. 
“Nors viethitai socialistar ap
ginė mane. nito smurtininkų 
keršto, — sakb drg. Btturas — 
bet Paliukas su Misčiku ištik
rųjų’ išpildė' ąayąj. su
manymą. J^ numarinto są1- 
jungą ir pasigrobė jos organą 
j savo randas, pefįrikštinda- 
mi į kokią tai “Spaudą”, kad 
tuomi galėtų 4špjldyti komu
nistų ir klerikalų derėktyvirs. 
Pilipaitis pasinaudodamas ta 
nelemta suirutę, pasigrobdamas 
ką galėdamas, pabėgo1 kur ir 
po Šiai dienai niekas nežino’*. 
Apie 6 kuopą štai ką pasakė 
drg. Bauras Mataš: "Man ve
dant 6’ kuopą narių buvo 38, 
įpilnai apsimoka’nii nario mo*- 
kesnį ir atliekanti visas kitas 
nario pareigas* Kuoką pagro
bus iš manęs Paliukui ir Mis- 
čikui visi* ąariai išbėgiojo ir 
Išliko tik 6 irjtie patys tik po- 
pieryj įrašyti”.

i f) Drg. Danielius Pranas; 
Taip pat nuo 6 k p. atst pay 
’sveikinęs Kongresą pasakė: 
“Kad* dėl pairutės centre, , tas 
pats ir k. ffebar paėmus Są
jungą pirmiesiems jos organi
zatoriams bus vėl viskas pas^ 
tatyta ant tyirtų pamatų, . o 
šeštoji kuopa bus vėl. viena iš 
aktyviausių kuopų”. '

g) Drg. Ilalkaųskas J. nuo 3 
kuopos. “Trečioji kuopa bu
vo gana stipri: darė parengi
mus, turėjo daug narių ir tt. 
žinoma, kol ; jai vadovavo

20 Velička K., nuo Argenti
nos Vaidybos ir Meno Studi
jos Biuro.

21 Gendvylius J., nuo Lietu
vių Vilniečių Darbininkų Są
jungos Argentinoj.

22 Malinauskas M., nuo P. 
A. L. S. S. 4 kuopos.

23 Kalinkevičius J., nuo Ko
lektyvo “Banga”.

24 Ralys A., nuo Santiago 
dei Estero Lietuvių Ūkininkų 
Sąjungos.

25 Daniliauskas S., nuo P* 
A. L. S. S. 3 kuopos.

Nors buvo kviesti, bet neat
vyko: Misčikas, Paliukas ir 
Stepaitis.

Drg. Gumbaragis Aibė nega
lėdamas atvykti sveikino kon
gresą laišku; “Gerai darote, 
kad* ilgiau nevilkinote kon
greso šaukimo. Linkėju pa- 
sekmingiausios darbuotės”.

Kongresą sveikino telegra- 
Linkiu kogeriausio pasi- 

Lietuvių Laisva*

12 Danielius P. nuo R. A. L.
S. S. 6 kuopos.

13 Vaišvila J., nuo 1 kuopos*
14 Čiucelytė A„ nuo “Atbu

dimo” draugijos.
15 Pretkus J., nuo P. A. L. 

S. S. 1 kuopos.
16 Petkute J., nuo Kultūros 

ir Apšvietos draugijos.
17 Stakauskaitė Z., nuo Ar

gentinos Lietuvių Jaunimo Są
jungos.

18 Tamošauskaitė Z., nuo 
Argentinos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos.

19 Mazuraitč 0., nuo Argen
tinos Lietuvių Jaunimo Sąjįin-

SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSI 
Už PINIGUS GALITE NUPIRRTL LEI

Kiras Motor Sales Jnc.
320T-09 S». Halsted St. - Tel Calum.t 458S

GREIČIAUSI.
' PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

jtfažitiu Negu 5 Dianos Ant
Vdniien't pec €hetbburg-^6 

, dienos per Btetnen 
TIK 7 DIENOS f LIETUVĄ
Speeialis trūkis- ii Btemethauen 
Arba keliaukit ekspresirtiu ląivu

COLUMBUS
Suniažiiitoa treCIoa ihdbOa Rainos l



:: A. Čechovas. Verti M. j. Šileikis.

PERSŪDYTA
su savim trejetą re

Matininkas, Glėbas Gavrilo- 
vičius Smirnovas, atvyko “Gni- 
luškos” stotin. Į kaimą, kur jis 
buvo iššauktas atlikti matinin- 
kystės darbą, važiuoti arkliais 
liko dar apie trisdešimts-ketu- 
riasdešimts kilometrų. (Jeigu 
pasitaikys vežėjas negirtas ir 
arkliai neprasti, tai nė trisde
šimts kilometrų nebus. Bet jei
gu vežikas su muse, o arkliai 
nuvarginti, tai ir visi pen- 
kiosdešimts pasidarys).

— Susimildamas, pasakykite, 
kur aš čia galiu surasti pašta- 
vus arklius? — kreipėsi mati
ninkas j stoties žandarą.

— Kokius? Pasta vus? Per 
šimtą kilometrų čia šuns pra
bėgančio nerastum, ne tik pa
štą vus arklius... Kurgi jus no
rite važiuoti?

— Važiuoju j Devkino (Įvai
rų, kurj valdo generolas Gho- 
chotovas.

Naujas Išradimas
Dabar jus galitę skalbti 

savo drapanas 
• be

VIRINIMO,
TRINIM0, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas k vertinėmis bon- 
komis —- po 20c už bonką. v

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Vericosė Gyslos
Pagydoma Nauju Europejiiku įčirš
kinto Metodu, be skausmo arba il- 
likimu ii darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikiniojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jut turite oi šeriui 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują {čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

VABlfiii'rf
64 W. Randolph it., Kami). 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Katdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketu. ir Pink, nuo 10 iki 8 V.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE H PIANO MOVING 

Local tf Long Distance Removal 

3244 & Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Rei. Tel. Yards 3408

1 1 ■" | ................................... ............

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų mnveriai vietoje ir 

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

TeL Boulevard 9336
t - - —J

' M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, maihom ir rtaduojam 
namus

8335 S. Halsted St 
TtL Yard* 6894 

k- • ■ --

r RAMOVA LAUNDEY '
(WET AND DRY) 

Vieninteli Eenrrių skalbykla Bridgepor- 
te—-tdeingae ir greitai pataniaviflUM

819 W. 35th St 
TeL Boulevard 9132 Vii.... i

1 i
Ką? žioptelėjo 

ras. — Žlikite antron 
pusėn, tenai visuomet 
esti vežikai, kurie paprastai pa- 
sažierius vežioja.

Matininkas atsiduso ir nuėjo 
už stoties. Tenai, po ilgų ieško
jimų, atsiklausinėjimų, jis su
rado diktą storą kaimietį, ku
ris buvo apsivilkęs nudrįskusia 
sermėga ir paltu ant viršaus.

— Paibelis žino, kokia tavo 
brikelė! — raukosi matininkas 
lipdamas į brikelę. — Negali
ma žinoti, kuris jos yra prie
kis, kuris užpakalis... r' 

i. , - •
—' Ko gi čia rinktis? Kur 

arklio uodega, tenai yra brike
lės priekis, o kur ponas sėdi
te, — tenai užpakalis...

Kumelaitė buvo jauna, nu
daužytomis kojomis ir apkram
tytomis ausimis. Kai vežėjas 
įsisėdo ir pasuko botagu, tai 
ji pradėjo galva linguoti ir 
trepsėti. Kai vežėjas dar kar
tą patampęs vadžias surėžė bo
tagu, brikelė pradėjo braškėti; 
po trečio kirčio brikelė pradė
jo ristis; po ketvirto kirčio, ji 
jau iš vietos pradėjo judintis.

— Šitaip visą kelią mes va
žiuosime? — užklausė matinin
kas, pajutęs didelį kratimą ir 
stebėjosi ypatingu rusų vežikų 
čerapokišku važiavimu ir dide
liu triukšmu.

-x- Va-žiuojam! — nusirami
nęs vežikas. — Kumelaitė jau
na, Starki... Leisk jai įsibėgti/ 
tai paskui negalėsi jos nei su
stabdyti... O-o-o, biau...rybė!

Kada brikelė išvažiavo iš sto
ties, buvo sutemos. Po dešinei* 
nuo matininko šono tęsėsi tam
si, užšalusi lyguma, kurios ga
lo niekur nesimatė... 'Važiuosi 
per ją, tai, beabejo, pas vel
nią užvažiuosi į kuokinę. Ho- 
rfcoRte,.. tiesėsi Jygy.-
ma, liejosi su dangum ir švie
tė šalta rudeninė žara... Po 
kairei nuo kelio, tamsėjamčiam 
ore kyšojo kolde tai kupstai, 
lyg pernikščiai kubočiai, lyg 
kaimo stogai. Kas buvo, prieky, 
matininkas negalėjo matyti, nes 
vežėjo plati nugara užstojo vi
są priekinį vaizdą. Buvo, tykus, 
bet labai šaltas oyas.

“Vienok kokis Čia kurtu
mus ! — mąstė matininkas, 
stengdamasis užsigąubęti savo 
ausis su mundiero kalnierium: 
— Nė triobos, nė kaimo, nė gy
vos dvasios; šiuo laiku •
puls kas, apiplėš ir niekas ne
girdėtų, nors iš kanuolįų šau
dytum... Bet ir vežikas nėra 
pasitikėtinas... Ot, kokia jo nu
gara! Jeigu tokis vyrukas pir
štu pajudintų, tai dūšia lauk 
išlėktų! Ir veidas jo žvėriškas, 
baisus”. ; /

— Ei, mielasis, — paklausė 
matininkas: — koks vjusų vąt- 
das?-

-—Mano? Klimas.
— Kaip, Klimai, kaip čia pas 

jus? Nepavojinga? Nėra plėši
kų? . '

— Iki šiol Dievas saugojo... 
Kas gi čia blogo gali atsitik
ti?

— Tai gerai, kad nėra pavo
jaus... Bet dėl atsargumo, aš

žanda- 
stoties 
kieme

už-

Esti vi-
.. . Pa»-

volverių, -— sumelavo matinin
kas. — Su revolveriu, žinote, 
juokų nėra. Galima apsidirbti 
su desėtkų plėšikų...

Sutemo. Brikelė staiga pra
dėjo girgždėti, barškėti ir ne
noromis pasuko į kairę.

“Kurgi jis dabar mane ve
ža? — pamanė mątinihkas. 
Visą laiką važiavo tiesiai ir, 
dabar, staiga pasuko į kairę. 
Ko gero nuveš, nelabasis, į ko
kias pinkles ir... ir., 
ęokių juk atsitikimų
klausyk, — kreipėsi jis į veži
ką. — Jus sakote, kad čia nė
ra kOį bijotis? Gaila... Aš mėg
stu su užpuolikais peštis.*.. Aš 
atrodnu liesas, liguistas, bet 
sveikata pas mane, tai kaip jau
čio... Kartą užpuolė mane trys 
plėšikai... Ką jus manote? Vie
ną aš taip trenkiau, kad... kad, 
supranti, Dievui dūšią atidavė. 
O kiti du dėl manęs buvo iš
siųsti į Sibirą katorgom Iš kur 
pas mane, tokia jėga atsiran
da, aš negaliu* nė pats žinoti... 
Paimi viena ranka, kokį nors 
drutuolį ir kaip matai jis su
smunka.

Klimas pasižiurėjo į matinin
ką, susiraukė visas jo veidas 
ar pradėjo botagu kumelę žeg
noti.

— Broli... — tęsė matinin- 
Neduok Dieve su

Kad. ne tą tai tą
Lady May Cambridge iš Lon

dono, kuri beipažko nepatapo 
princo Wales ponia, bet kadan
gi nepatapo j princo Wales po
nia, tai patapo karališkųjų ar
klių gvardijos kapitono Smith 
žmona. . .

ma- 
kad 

kojų 
teis-

kas. 
nim susiimti. Negana to, 
užpuolikas be rankų, be 
pasiliktų, bet dar ir prieš 
mą atsakytų... Visi teisėjai, ir
teisininkai yra mano pažįsta
mi. Aš juk žmogus turįs val
dišką vietą
čia važiuoju, o valdžia jau ži
no, kur aš esu... taip ir žiuri,, 
kad kas bloga man nepadary
tų. Visur paskui mane seka 
uredninkai, šnipai ir kiti slėp
damiesi užu krtimų.r Su.,.stok!
— skubiai sušuko matininkas.
— Kur gi tu įvažiavai? Kur 
tu mane veži ?

— Ar nieko nematote? Miš
kas!

“^uprąntąiųa, 4 miškas... — 
pamanė <hMthi^ikasj O;VaŠ 
taip išsigandau! Vis tik nerei
kia išsiduot savo; baimės. Jis 
jau pastebėjo; kad| aš nerim- 
stu. Kažin kode? taip dažnai 
jis į mane, žvalgytis pradėjo? 
Gar būt, galvoja ką nors... Pir
miau važiavo koja- už kojos, 6 
dabar kad skuta!”
; — Klausyk, Klimai, kam tų 
taip arklį varai? < ; į.

— Aš jos nevarau. Pati įsi
bėgo... Kai jau įsibėga, tąi jo
kiu budu tų jos nesulaikysi... 
Ji ir pati nesidžiaugia, kad. ji 
tokias kojas .turi, < . ; ■

Meluoji, broli! Matau, 
kad meluoji! Juk aš tau ne
liepiu taip

reikalingas... Aš

liepiu taip smarkiai važiuoti. 
Sulaikyk kumelę... Girdi, sulai
kyk! I

— Kodėl?/ v į f ;
■— Todėl... .todėl, kad paskui 

mane iš; stoties 'turi išvykti ke
turi draugai. Reikia, kad jie 
mus pavytų... Jie žadėjo pavy
ti mane šitame miške... Su jais 
kartu važiuoti bus linksmiau... 
žmonės sveiki, tvirti...! ir kiek
vienas turi po revolverį... Ko 
tu taip dairaisi ir judinies kaip 
ant adatų pasodintas? a? Ant 
manęs, broli, nėra reikalo žval
gytis... Nieko įdomaus pas ma
ne, nėra... Viskas ką. turiu, tai 
tiktai revolverius... Jeigu nori,

naktį teks tamsiame miške sė
dėti, šalti ir vilkų staugimo 
klausytis. Matininkui į nugarą 
pradėjo Šaltisdurti.

Klimukai!
— Gerbiamasis! Kur tu 
taukai?

sušuko (jis

Ofisp ir Rez> Tel. Boulevajd 5913 Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5914

DR. BERTASH - DR. NAMELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.) ' 

dfiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldicniais pagal sutartį

valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldicniais pagal sutartį 

- - ‘.........—>

tai aš juos 'išimsiu, parodysiu 
jums...

Matininkas, nuduodamas, jog 
rausiasi po kišenius, nesitikėjo 
to, kas atsitiko. Staiga Klimas 
išsivertė iš brikelės ir nose- 
rikščias nulėkė į krumus.

— Gelbėkit! — šaukė jis vi
sa gerkle. — Gelbėkit! Trauk 
nelabasis mano kumelę ir bri
kelę, tiktai palik mane sveiką! 
Gelbėkit! ’

Miške girdėjosi greiti, bet 
nykstanti tolumoj bėgančiojo 
žingsniai ir šakų traškėjimas 
— ir viskas nutylo... Matinin
kas, nesitikėjęs tokio atsitiki
mo, pirmiausiai sustabdė ark
lį, paskui atsisėdo brikelėj pa
togiau ir pradėjo galvoti.

“Pabėgo../' nusigando kvai
lys... Na, ir kaip bus (fabar? 
Pačiam toliau, važiuoti negali
ma, viena, kįd kelio nežinau, 
o antra gali dar pamanyti, jog 
aš jo . arklw su brikele pavo- 
giąu...# Kašubus?” — Klimai! 
Klimai! '

— Klimai !.„•/—' atsiliepė ai- 

M Ot, ir galvok, kad jam visą

Matininkas dvi valandas Šau
kė jį ir po to, kai jis visai už
kimo ir negalėjo daugiau šauk
ti, pradėjo galvoti apie nak
vojimą miške, lengvas vėjalis 
atnešė kieno tai dejavimą.

— Klimai! čia tu, gerbiama
sis? Važiuojam! ■

— Tir mane už...muši !
— Aš tiktai juokus krėčiau, 

gerbiamasis! Tegul taane Die
vas nubaus, aš tiktai juokais! 
Joki pas mane revolveriai? Aš 
iš baimes melavau jums! Buk 
taip geras, važiuokim! Aš bai
giu sušalti!

Klimas nutarė, kad tikras 
pikt&daris šenai jau butų nu
dulkėjęs su arkliu ir brikele, 
išėjo iš miško ir nedrąsiai pri
ėjo prie savo pasažierio.

— Na, ir kogi, kvaily, išsi
gandai? Aš... aš tiktai juokais, 
o tu išsigandai... Sėskis!

— Dievas tave nematė, — 
sumurmėjo Klimas lipdamas į 
brikelę.
jęs, tai ir už visą šimtinę 
bučiau jūsų vežęs. Vos tik 
numiriau iš baimės...

Klimas botagu patraukė 
melei per nugarą. Brikelė 
sipurtė. Klimas kirto arkliui 
botagu dar kartą ir brikelė 
pradjejo judėti. Po ketvirto kir
čio, kada brikele pradėjo va
žiuoti, matininkas užsigaubė 
ausis švarko kalnierium ir pra
dėjo galvoti. Kelias jr Klimas 
daugiau jam nesirodė pavojin
gi.

- Jeigu bučiau žino- 
ne- 
ne-

(Galas) .

Klimai!

VYRAI!
PrivatHkos, 
ųios /socialį! 
mai, inkstų^ 
yra išgydomos. J^eužleiskite šių ilgą 
ir neleiskite jo)hs išsivystyti į rimtus 
'paįrimus; ' • •/"
Kad išsigydyti eikitę pas
Specialistą,' kuris turi' 
daugelio metų, patyri- 
mą gydyme tų\ ligų.
Profesoriaus Eb r l .i cth ’ 
914 pagerintas 6 0 6, 
didysis vokiečių išra
dimas. bendrai su DR. 
ROSS SPECIALIAIS 
KRAUJO treątmenfais yra geriausias 
gydymas aštraus kraujo pakrikimo. 
UžkrėČiantieji (perai greitai sunaikina
mi ir.pacientas atgauna sveikatą. .

Del geriausių treatmentų nUo biie 
kurių privatinių ųrinarių pakrikimų 
eikite pasitarti su Dr. Ross, kuris 
sėkmingai gydė tūkstančius ligoniu* 
Jo patyrimas yra geriausias jums Už
tikrinimas gero imėdikalio patarnavimo.

In-Mo-Ray' treatmentai sugrąžina 
lytinį stiprūimi silpniems vyrams. ; 
Jo kainui yrtt žemos ir jitieinamoe 

kiekvienam.^
PĄSITARIMĄS DYKAI : 1 ‘ 

Jus esate lĮyiėHami atsilankyti' dėl 
informacijų ir; taš neuždeda ant jūsų 
jokių pareigų/ <

DR. B. M. ROSS 
UŽTlKIMAS SPECJALIŠTAS 

35 South Dearbom Street
Kampas Monrpe Street, Chicago, III. 
Imkite eleVatŪrių iki penkto 'angšto. 
Priėmimo >. kamb.. 506 dėl vyrų ir 50S’. 
dėl moterį. Valandos: 10 a. m^ iki 
5' p. m. Nedėliomis 10 a. nL Iki ♦ 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Šub'a- 
tomis nuo*'10 a. m. iki 8 p. ra. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

■J .
taip vadina-

ku- 
su-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytoj ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

4—
■ u ......

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktftll St.

CHICAGO, ILL. ' ;
W —■>«. ..... Į - ■, ■ I

. ' ................................ ■■
•i. VYRAI! VYRAI! 

Taupykit pinigus! 
Pirkite . anglis iŠ 

flyCRANE CO., taį 
/yr y ta vienas lietuvi- 
< škas yardas, kuris 

pardavinėja pigiau
sia anglis Poca-i 
bintas M.R. $6.75 

/protonas, cash 25c 
diskonto. Black 

■ Band $9. Nelau
kit ilgai, telefo- 

nuokit Republic 8402

CRANĖ COAL CO.
5332 SO. LONG AVĖ.

’ iV 1

NAUJAS IŠRADIMAS

. .. _ . » Kojų,
Husaro* akaudejima. Salti, Ranku, 
-Kojų, tirpimą. Dusuli, Gaivos akau. 
.dėjimą. Ir taip visokiu* skaudojinuM 
(tik- ne ronas ). ■
Tūkstančiai žmonių yra Usisyde o 
milijonai dar nežino apie tai. **

P Deksnlo Galihga Mesti* yru tiek 
verta aukso, įdek ji pati sveria su* 
Hg naudo* gydymo.
Kaina 7B centai. $1J$O Ir $3.00, 
ir 10 centu astru ui persiuntimą.

Klauskite pa* aptiokeriu* telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

v į OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 
i< -P. O.* Bos 352 '

t . Hartford, Conn.
’ • \ ... .■ <

DEKSN1O GALINGA MOSTIS 
Gydo, ReUmatiun*,

v ’ Kc -^VJ‘__ Į.Vi.--I .... į *......

? TitiGT _- JLZ W 0 X ^Copyright Midweit Fea|ūre Servlttį^ ,

& ..... r

■ ■— ■I— . ■■■ .Į

mum

Autoona;
Hnn. ;

ii HER.:
HOME’Tb'NN

ATTENO6O 
SCHOOL, lė| 
PITTSQUR$H

RAN AWAV FMM 
HER E^STvvhiurI 
ęUAKGft HOME, 
AT_HIGHTeeN

NEW YORK * 
ANO A CHORUS

t APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėie.
J. P. RAKŠTIS 

REGISTRUOTAS APTIEKORIUŠ 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS ICE CREAMVAISTAI
Mes specializuoja'mės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRIS1ŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

JOHN J. ZOLP
45M South Paulina Štreet, Chicago, III.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras t
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, „ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaninius nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
galėjO' jus išgydyti, ateikite čia it persitikrinkite, ką ju jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS* Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 ' 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St., kampas Keeler Av«., Tel Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevek Rd. 
irti St. Louis Ate. 
CHICAGO, ILL.

* / f * t ■ • ■ > , | ' t

• • ' ' 1 r h

Biznieriams
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

■ • * « ’ ,

Trimis Spalvomis
Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

I

NAUJIENOS
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. $ « - * ' * e K k *

GARSINKITĖS “NAUJ
f 1

_ <• . A__ ___  .2 . i

SĄNG THE.!
TITLE ROGE

LATRR , 
^OLLYVVOOO | 

AHO' 
CoNtRAįTvtilH 
; lA-G.hA?

M -> ■ ■

ONE Of 
FI^RSrr.FILMŠ

INNOCENCE.Z

'-A • . .

^Tr i A**^. 
REAL name - ’ 

BUDA FUR^Y

HAS BEEN MARRlfeD
ONE OP

THt RO6U6'X SONG 
. W«TH 

7*68*77$



NAUJIENOS
The LitiMiMtoB Mlp News

1789 South BafoM Street 
Telephone Roomvelt 8500

Ęditor P. OiUaAlTIS

Subscription Įtates:
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Naujienos eina kasdien* išskiriant 
fi&tiiuriienius. Leidžią Naujienų Ben-

Meteas $8.00- 
------- - 4.00 

—2.00

Vienam aaro
Chicngoj per išnešiotojus

Fjm^ mėnesiams »«•••••••••••••••••• i<io 
Vięm mėnesiams ...........____ . 14&
lenam menesiui ...................... .75

Lietovon ir kitur užsieniuose 
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[etoms $84)0
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BEDARBIŲ ŠELPIMAS ANGLIJOJ

Europoj soeiale apdraųda yra nepalyginamai aukš
čiau išsivysčiusi, negu Amerikoj. Sakysime, Anglijoj, 
^Vokietijoj ir kituose kraštuose bedarbiais rūpinasi val
džios. Anglijoj yra įvesta taip vadinama “dūle” sistema. 
(Tai yra niekas kita, kaip tik nedarbo apdraųda.

Anglijoj praktiškai visi darbininkai, kurie yra šapo 
domi, turi teises gauti nedarbo apdraudą. Išėmimas par 
dayyta tik laukų darbininkams, privatiniu ter“ 
nams ir tiems, kurie per metus uždirba daugiau, pegu 
$1,217. , <

Kiekvienas dirbantis asmuo turi mokėti į nedarbo 
fondą savąitfoęs duokles. DueMta didumas priklauso nuo 
lyties ir amžiaus. Į nedarbo fondą moka ne tik darbi
ninkai, bet ir darbdaviai,

Darbiųinkas tarp 21 ir 65 metų amžiaus kas savąi- 
• tę amerikoniškais pinigais moka truputį daugiau nei 14 

centų; jo darbdavis 16,2 centų. Be to, dar iš valdžios iž
do pridedama 15.2 centų. Tokiu bųdu viso už vieną dar
bininką nedarbo fondui per savaitę yra sumokama 45.6

žesni. -’n i t ■
Kiekvienas darbininkas, netekęs darbo, po šešių die

nų gali reikalauti pašalpos, jeigu jis prieš taį per du me
tu į nedarbo fondą yrą sumokėjęs už 30 savaičių mo
kesnius. Bedarbiams nuo 21 ligi 65 metų amžiaus per 
savaitę mokama $4-M pašalpos. Jaunesnio amžiaus dar
bininkai ir moterys gauna mažiau.

Darbininkas, kuris turi šeimą, gauna didesnę pašal
pą. Sakysime šeima iš penkių, narių, — vyre, žmonos ir 
trijų vaikų — per savaitę gauna $7.50. Kad gauti pašal
pą, reikalinga užsiregistruoti darbo biržoj. Kiekvienai 
bedarbis kas dieną turi* lankyti darbo biržą, kol nęsu- 
si randa sau dąrbe. Tuo pačiu toiku, žinoma, ir birža sten
giasi jam surasti kokį nors tinkamą užsiėmimą.

Jeigu bedarbis nenori imti biržos pasiūlytą darbą, 
tai jis netenka pašalpos.

Pabąr gali kilti klausimas, kodėl Anglijoj nedąrbo 
ąpdrauda yra vadiijąma “doję” sistema? Vyriausiai dėl 
to, kad nedarbo fondas neturi pakankamai išteklių, kad 
ąprupinti pašalpomis visus bedarbius ir todėl priverstas 
yra skolinti pinigus iš vąldžios iždo.

Vienu laiku fondas turėjo savo ižde $107,000,000 per
viršio. Tačiau blogiems laikams užėjus tas perviršis greit 
pranyko, ir jau rugsėjo 27 d. 1930 m- nedarbo foųdas 
buvo įsiskolinęs valdžiai $242,692,‘355. Dabar ta skola žy
miai padidėjo.

mussoiMi .
Papo? įr MuaeoM taip- sstaM mftmsls” 

buvo trumpas. Jis prasidėjo Vitorin ii 4; m>, ka
da tarp Italijos valdžios įr Vatfimo Mrtri^yta

r • J ' ' ' ' ; ?' ■•

Hię.

Po to prasidėjo dviejų ^peklaidifltaiM’ duetas, ku
ris dar nepasibaigė ir šiandien. Jeigu pirma Italijoj tarp 
vyriausybės ir bažnyčios viešpatavo '"taito karo laiku”, 
tai dabar viešpatauja "kąrąs taikos to ' “

Vyriausia nesusipratimų priežasti
43-čias paragrafas’, kuris nusako, kad fašistų vąĮfliiia 
privalo respektuoti Katalikų Lygų ("Aaione Catoliea’’). 
Ta lyga yra tiesioginėj kunigu įtakoj.

Fašistai yra įsitikinu, kad tik jie vieni'tegali vaįdyr 
ti Italiją. Jų lyderiai faktinai yra.Itagjos valdovai. Jo
kiai kitai politinei partijai ten neleidžiama eg4staoti,

Iki vaąarįo 11 d. tarp katalikiškų ir kitokių orgar 
niząęjjų nebuvo daroma jokio skirtumo, — visoms bu
vo taikomas tas pat mąstąs: kas ne su fašistais, tas 
prieš fašmtim. Fašista organizacijos buvo legąlės, o vi
sos kitos nelegalės. Fašistai tįesįog rengė pogromus prieš 
kooperatyvus ir švietimo draugijas, visai nesiskaitydar 
mi su tuo, kas tas organizacijos kontroliuoja kata
likai, socialistai, republikonai ąr liberalai.

Vasario 1J d. fašistai patyrė iš laikraščių, kąd kar 
tąjikfemas Vėl pasidarė valstybės religija, kad kunigai 
bus paiiuosuojmni nuo kareiviavimo pareigų, kad ver 
dykos turės būti atliekamos su bažnytinėmis eeremoni- 
jomis, ir kad valdžia turės sumokėti popiežiui 1M)/XX),- 
000 lirų.

Svarbiausia jie sužinojo, kad Katalikų Lygai daro
ma išimtis. Tiesa, tos lygos tiksiąs yra praktikuoti ir 
platinti katalikų tikėjimo principus. Ęet dažnąi tarp per 
Ijginių ir politiniij principų sunku yra pravesti lmij%. 
Religinė procesija prie tam tikrų aplinkybių gali virsti 
politine demonstiwija,.

Taip iš tiesų ir atsitiko, buvusieji Liaudies Parti
jos vadai prisidėjo prie Katalikų Lygos. Kadangi Liau
dies Partija buvo nusistačiusi prieš fašistus, tai jos va
dų įstojimas į Katalikų Lygą sukėlė neriipų. Po pasi
rašymo konkordato visoj Italijoj pradėjo dygti viso
kios organizacijos, kurių tikslas buvo neva katalikiškos 
jaunuomenės auklėjimas. Atsirado visokie "jaunuome
nės kongresai”, “sociąlės mokyklos”, vasarinės moky
klos” ir t. t. . ■ . '

žinoma, fašistai ilgai j tai negalėjo žiūrėti pro pirš-

(Tęsiny#) 
Ąbį Nėniuvie/^s n< 

toje^ suirutėje susirasti r,y ,5 
iy, pp pundą zlrąbųžių pąrięnąir 

7^ - * sios, įšėjo pėsčios. Taip ėję*!
ig 3ri?ą Jtjx>ųkordąto tarp pėsčiųjų pora varstų, ggr 

lų galę, kažmka# važiuotų par 
Sjgąiiajo senos ir nėščios mote-1 
riekių ir pavėžino ligi Ęarte- 
uos? Teą gąvę ųųtijiąmdrii 
kiį ir nųvąžiayę j TąUjuą, 

1 Tačiau ir Telšių gyventoją! 
neberimo, ruošdamos bėgti, nes, 
užėmę visą pajūrį, vokietini 
sparčiai šygiąvo pirmyn. Rur 
sų dalys traukėsi į diaidiųs i? 
NAtąbjai pavydo išgauti leidi
mu kaipo fronto gydytojaus 
įmanai, panaudoti sanitarų 

teryą be didelio vargę pasiekė 
Šiaulius.

Ten vęl pasisekė surasti fcanv- 
barj ir pirmą kartų po septy
nių dieęų Jkejio pailsėti/
Senutė buvo jau tiek nuvargur 
si, kad nebereagavo j nięKą. 
Natabja laikėsi ramiai, bet varr 
gjnga kelionė jos padėjimą bu
vo pakirtusi ir jos valią; skau
dėjo gaivą, Visus sąnarius ir 
norėjosi tik vieno 
viską užmiršti.

Bet miegas prabiririno są
monę ir atbukusius per nuo-

Kam gydytojau^ liepė
pernešti į ligoninę. Čia karo |i- 
gępįaė, tų vįena iš moterų, o 
jąęųąsaį gydytoju išgelbėjo 
tave H tikros mirties. Duok 
Dieve japt laimės už to gerą 
Širdį ir rupesnius tavim. O dar 
musų krašto žmogus...rupinasi, 
. ■ • > • -* ’
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irešelino j upači? vyrus, ligonę 
iDtyaraiS paklodčm ir Da6irftj> 
e? tok, griėtarios
ilgei ir sKautiliri tamavori Na- 
w»j- Sotims tavo sųtaua,

■i’

pageltas jokios- 
Jtewvori per vb 
naktį te beaužturt ųetateto aą-

■

ū Ilgą rudens

' rn. 1
švąriąme

iryje, baltoje .lovoje ir pamate 
baltu aptikta jauną vyrą, 
kurs ląijcė jos pdlsą. Pažvelgi 
neramini j jo veidą ir lengvu^ 
tė varsa nudažė jos išblyškusį 

'-veidą.
— Prąšau gulėti rąmiai, tam- 

gųrgųę^mis, Tuo badu ąbi morlsta pasveiksi, tik nieko nema- 
‘įnyti-

' — Kflr aš?

Tik J įtektą dieną pradė
jo NąteJają paą&fti ir į tee- 
to* ppriltefti iš toyęs. 

pmąžėle ir jlgw tebe
buvę ir tilpaą. Vai
kutis aui° ąvjeikafi, senute at- 
rigąvo to nuslrwwp w ąavo

?er viąą kgą jautė Natalija 
tipdiftgft gydytojaus gtobą. Už
eidavo į ją pę keleto karių į 
djąąą, rupiai JkuMto, Q Itoo-

natyte, Nupasakodavo kartais 
apie save, tai k» iė #«yo pra
eiti**; gils, bgvo iš srieritaju- 
tių Parvežta bajoru, nebetu
rėjo tėyų įy variuoti Zygnw- 
tas Milvydas.

Nąslėpė ir Natalija sąvo pra- 
ritfeą fr Siausk? i^P^nip— 
nežinios dėl vyro. I£adąągi ji 
tekėtam tilP.ną, pw.sjųl§ para

. min£ viską. Neatminė tiktai pa-
- 'skatinės ieties yaįfpne. Pajų- 

'ta rauką S«f titikta« ti vC Pta- 
1 vert' akis. ' ‘ "

! 1 ~ l£aą aUį|iko?...ko(Jel aiš 
‘čia?../

— Tamstą pagimdė gražti 
sunejį ir turį būtinai pasveijk-
Iti, ... j

•— Naręy^į, _ ppašnąbžčė- 
j°- '

vargi jausmus. Išmiegojusi ryš- Ąfsjminė jr Jeng-
’ v^i .«taktos> ir nu^įlypsojo gy, 

;&taM ju«m išvadavo ją iš 
‘an§ taĮ^ r tančiH- s ■

r~r. Na taip,. .#4m Diey.oį — 
.įtatoįi tas rajak?, o gražiams 
yri.de ti juodu akta, žvilgy tai- 
dė- ?ti4iw niMtonta-

TIK dėtar pwWta JSatati- 
ja grilestimta tiuri 
tiruąė prti stalelio pasieny,

—’ štai sesuo dtios yaistar. 
reikti priMU ir pa.
>w{-' '.... '■
- Kw
— Ji aprūpint#, ria pat ti

damas mo- 
jsitikinimp,

užmigti,

mį padėjimą, prisimint gįęHy- 
mo laiko artimybę, nežinia *Pto 
vyrą ir kas bus toliau, Jte-r 
reiks būti ir kaip būti. Sveiką 
būdama nesjgriaužtų, stotų 
tuojau gailėstiaga seserim j bet 

(kurią ligoninę, turėtų vietą sau 
ir anytai ir darbe rastų užmar- 

i i šos. Pinigų turėjo tiriam lai
kui, užtat nei drabužių, nei pą? 
talinėSy artinosi šaltas Wduę>,

Įėjo,
— Pakąstas karo įvykis,.. 

Tpkioją suirutėje fronte ųjatfu- 
fcę ąąsisiekimas ir tiek. Čią dąr 
tiestos iškiyįet iš savo yie- 
tos...nebežino k#r esat, kur ieš
koti.- Trip patinate dauge
lio šeimynų.

— Smp beeąsirasti tl nu
siminė senutė.

— Per štabą. Kiekvienos ar
mijos štąbo žinioj* visos jos 
dalys. VUyįe© kas su kuria

bas turi žinių. Dar šį vakarą 
pąra$ytiw surasime.

Į dvi sayelti gydytojas gayo 
toum. įjėi Jitaln^ Ateskypų: 

gydytoja Mb
tas ir stvėrėsi ata|inkamtį »ri«nwnty,-Ir fedapgi?“ne-kiWna jr^iaa irodikte. 
klaįdfoęojt/’' pujėj buyo j<sg»..xto4’'toetoAidiik-r'
gasis” popiežius Pius XI kovą bent taikinai pralaimėjo.

Kita nesusipratimų pi-iežastis yra aųktejinjiąs jau
nuomenės mokyklose. Konkordato paragrafe 36-iwe yra 
pasakyta, kad Italiją pripąąjsta, jog mokymą# krikščio
niškų doktrinų sulig katajikU bažnyčia yy^'^vjotima Pa
grindas. Todėl ateityj religiją turės būti dėstoma UO tik 
praduos mokyklose, bet įr vidurinėse. Religijos mokslo 
pro&rąmą turės nuatatyti. švitimo ministarija karta ta 
Vatikanu. Dėstyti religijos moksiig tegalės tjk kunigai 
arba instruktoriai, kuriuo? pataikins kataliku bažny
čia.

Profesorius Gioacehino Volpį asmeniškas diktato
riaus Mussolini draugas, vįetai išėjo prieš ta konkorda
to paraįyata, payeikšdaipas, jog pavesti jaunuomeniė? 
auklėjimų kunigams yra neįmanomas dalykas. Esą jap- 
MMMMtaėa auklėjimas .yra valstybės reikalas ir bažny-

sę; į tį vjietą kę^^ąyo< įki 
<tolį’ ‘gyvenam siwtei
j yžpąkaiįr Sėdo ir tos ate 
t^mttoį.y ęšątoftą?
męs į Dku$p;J|.

Ankštamę prekių vagone $4j- 
, sikimšo keįtolįka žijrię^įą ąp vaU 

kais ir dąjgtato. ^jUolątiiris 
žmonių ergelis, ankštumas įrį1 
ųeŠvarumąs erzinę dirksnius.i 
kietos narų lentos vargino fcą* 
ną. Traukinys ritosi pamaię, — ------

.išty-som dienom aęątodamąst karo. Pabudusi pririminė any- 
mažęse stotyse. Pritrukdavo'1 

’ nekartą vandens, tankiau mą|-' 
' ato, nes, nualinti pafcčgėkų, ap-<

; - Valka psmalyAta?
Ir ji tiek ytim Ji» gr^ 

žms, dratas yyra*. tik w?teA*- 
šus . i savp rnatto; ■

J, ; Pąr pkktiuaė pulso, pasikajl- 
UBįo sa .seseije įf išėjo... .

Ligonė užmigo ramiu atilsio 
miegu te išmiegojo ligi vtio va

tos ir sunaus ir sesuo tuojau 
išpildė jos prašymą. Senuti afc- 

, kiu0no su ne^delią baitu ryšijb
tinkintai gyventojai lu-betnnžjo1 JNju riebyje įr nudžiugusi pp>

* ... . , , . v , . . . *, parduodamo maisto. Ištisas tris- d®jo ji prie jos šono. Tarp vyr
• kaip matwne, prię bedarbių šelpimo turi neturi teisės diktuoti, Wp tai privalo būti daromu, savaites vilkosi ešelonas ligi .. ..............
įsidėti ir fabrikinmkai. mokėdami nz kipkvionn anva '» , •-, . __ -

apšaudymo minėtos ligoninės 
rugpįųČio 12 dieną šių metų- 
Prie šio pridedame vyresniojo 
gydytojaus raporto nuorašą.”

Nwrąše sekė: — ‘‘Atsaky
damas j jūsų užklausimą iš 
lapkričio mėnesio 7 dienos šjų 

turiu garbės pr^oeMi, 
kad laike apšaudymo musų Ji- 
goainės pirmoji granatą pątąi- 
kė ir sudraskė sanjtarius va- 
gpiųfs, kw #yvu>o nx<Jj<ws 
personai* ^uo to sprogimo 
,Žųyo visi bedegą ten
Per keletą valandų prieš ueląi-

prisidėti ir fabrifcininkai, mokėdami už kiekvieną savo 
darbininką tam tikrą savaitinį mokesnį. Ir kadangi tai 
yra šalies įstatymas, tai nuo tos atsakomybės jie nega
li išsisukti. Amerikoj gi bedarbių likimas paliekamą 
^Dievo valiai” ir darbdaviu geraširdystei. Na, o gera* 
širdžių darbdavių labai retai tepasitaiko.

Rokiškio ir, porą dieną prasto-1
* o

Daugpilio NątidJla

stiklų mažytis, rausvu 
knndto;, ^gnįąužtais kumšte- 
W»i» ir juodais plaukučiais aą| 
juokingai apskritos jgaivel^.

* J ‘ amą mok

ilgo veidelio bruožai mipėjo tė
vo veidą- ?Liu<toU Žrifeiu žię-

. _ * •    . * - - - ' I * s

Kiti fašistų vadai' ta nųpmonę Miitito J...
Tarp Vaftatt ir tašytų W nw'i gfaM “Cjyjita

ęattaW’ Įdftjo ištaria straipsnį Napdeo^, '^taMįr miegojo fr jaun.
jinč intutoįi^ suprąto kąs ątd tyna nematė jo akučių, bet pa 
jį ja darosi; įuprato^ kad atėjo 
gimdymo metas ir išrigando

nu minėtų vagonų su grįžtan
čiu iš pareigų jąunesntoęju gy
dytoju Edmundą Nkėąiu. Jis 
ėjo pailsėti Ir žuvo su dviem 
k&ais gydytoją^ jįr ketųriąis 
feldčeriais. Vyresnysis gydy
toją^ pujkjniąkąs Vę^ovąs,”

HIPOKSIJAI

Moralybės kjąysįmąs Amerikoj yra labai opus. Vi. 
ąokioms nedorybėms yra skelbiama tiesiog kryžiaus ka. 
rai. Įstatymais tapo uždraustą gerti svaigalai. Paseko? 
to visiems yrą gerai žinomos. Kai knrio.se valstijose ek 
na judėjimas prieš rūkymą- Vadinasi, .dedama pastan
gos įvesti naujos rųšies prohibiciją.

Visi vąldinjnkai Ąmeyikoj, pradedant stambiausiais 
ir baigiant mažiausiais, yrą sų?irųpjng žm.o»įų dorove.: 

yKnut Hamsun, garsus norvegų rašytojas, vienoj .savo
'knygų apie Ameriką maždaug sako taip: Jeigu gątvėj jtrnįms ?mopės pa 
arklys primestų akį, žjurėįtop^ į moterį, tai poliftmu- “ųeltfa^ingpj®^ 
nas turėtų teisės jį areštuoti. ‘ v

Kuomet vąidžios atstovai taip stropiai rumnąsi kie
tų dora, tai kiekvienas turi taisės reikalauti, į#d įį- jfc

^traipsnyj U ffliiįltis, Jog jNappleon.as sujaugė
padaryti sjį VatifcsuMj į^kordatą ir už tai Dievą, j j
PĮB^ąadė, pa^sdsws į ik. Elę^os^alę mirti, . , ...... . ,.. .. ..... . . .. .

Fašistą eėP?»TjM.S ižkrėjo, kad tas straipsnis yt&‘ ,wys(ovųz kuriose tai įvyks^itėjo į SWO ptrma>
taikomas diktatoriui l^Sėlįpi, kuris irgi sulaužė kop- -------- - ta manoma anie M h™.
įcondat* ir t®dei g kuką "Dievo bausw, žkoma, 
vilta Cattpfica” »ž Jokį ^sifekimi &W

Popierius tp katalijki^co ievinio direWm Rp^ 
flpdoyaįięję ditti Trapam jaiikyi

Pęnki yyrąig a^taomęs męterys’ mk ir manydama apie jo tėvą, 
<?®vyni1 wąjW jos kaą- ’. 1

či^ matytojajs. ant vir- rado, j^rirko. 
žųtinjų narų pate) stoną, $a#--n 
majs ąnyta> už jos yįpa eije i 

įsyįtinųj žmonių; apąčięję ^a^ rą. 
praėjus po te įvykio itesa sunkiai susirgo ir išvažiavo’ pat ir dar antrame gale vago- « 
į *W^.V»*** b J — K, nj *4**W V>W* UJL,VzVZ*t*A«KZ V«£, . » wv“ 1 ^O, (
dinasi, taikė “Dievo bausmę0 kitam, bet išėjo nei šis SkaųsmaĮ- #lo jr• ū$; ~ mftnA pna
neitas... '•« ' *J vatendeiės j^iMtovaiš na^į W

j Ispaniją gydytis pas vieną žymiausių specialistų. Va no.

Ką, o kol kas ginčai dėl jąunuopienės auklėjįpo' 
kontrolės vfe <jar taktai tįsią.-Ir' |ie; ||ir bųt, tęsis >1, 
kol JtaJijėis žmopta pątfliuosųpp tiek njjo vieno, tiek «h<>

gaer.m. 'lARjai-sea.' 1 ' ?■. ■ . . s ugj1—j • *
Ą#>ar įkeitė

jąą (j^bo neteko. J®

rius, Jąuty4ąi$ 
Kenti, dąptią s

..." ji..,t? r/Wįrje?’.-WMU'W.

PRAŲIGAI
patys prisiįnlcytų doros dė»pių. >et štai prieš klek M-l Jonas ■ flirviitekas tarėja ta;
- -i—- - —i.-r M------ n.x_ —uas. daug gfĮrų iraMgij.Visi jį gerbd,' jo

visi ieškojo progos ,31)86% Ko- ne. ....
-tai ne; ,Jop.«s tartta m tata1 taMta* totam■ «**'
to te dįsr StaW-$rt- s*

h tą vargą kurięimę jis- ats^

» šesuo sudraudė,,
anyta išsigandę tų marčios aša-

— Neverk, Natute, laiky- 
kis..»turi gyventi dėl to vabą? 
leįto,, turi save sergėti. Ak, ir

i 
prigąsdinai, privirkdei.

Paginė senutės iranką ir kap* 
$tąi į>ąbu^iąyo.

* Nėbeverksiu, motule... By? 
ęįų ąveika ir rami. Del jo* dęl

Ędinupdo,: kurs gy-

pranešimais, nebežinodamas kas 
daryti- Jautė, kaip skaudi bus 
toji žinia abiem moterim; gai
lėjosi senos motynos ir varg
šės žmonos, bijojo palaužti jos

gavęs, kam pasisiūlė sužinoti ir 
sugriauti jog vjltj. ligai spė
liojo kąg daryti įr nutarė nors 
kelete dienų nutylėti- s

Vakare po visų darbų paąi- 
beldė i N.ėniuytiflės kambarį. 
Senutė jan miegojo, o Natali
ja sėdėjo pas langą, myluoda
ma . kūdikį, kurs gulėjo išvys- 
tytas anJ jos kalių.

—Labą vakarą!... 0, vyrukas 
hiau spardosi ir bando krihėti-.

W .W“*8felfgi dąb(WMtk

ko išėjo aikštėn. M Pana#ioj Ąpierikos valdžia koiek- 
tuoja nuomas iš 300 soliunų jp (ftdelio skaičiaus tvirjj®- 
yimo landynių. Mat, žemė, kur to, įstaigos randasi, pn- 
klauso Amerikos valdžiai. *

Iš vienos pusės prieš sąliunus ir tvirksvinui landy
nes vedama, kova, 9 iŠ kitos — daroma iš to bfenis. Tai 
yra hipffkrizmas, ir daugiau niediaš.*”“’ «*•*—* -. 1

Kamčiasvaįpjpu

- Mat.

Ka& M tinonių amjetiti, 
StWVM», plėšrus 

surėmė nepakenėjaniai. Surik 
ir žmnnpst *» m t ■

?, Tuoj sųj

ri, senutė lūkėsi tiabtf
• ' '1 MSteita’tiUBirupimisi: tiktai nte£-

, 1

— Kaip aš čia atsiradau, mo-

' .Buvai apripufsj, vaikuti, 
i tik liiffiei >? taupi' pavažiavom 
pąugpilio stotį, žmones surašo

žįsta. I1''.f’
(Bus daugiau)

. 1 ‘l'M Lt--ll.ir.Jtd? 'LT ■"■" !!. 1
^ No. '13-14 “Kovos” gau-
tas toudte. Kama 10c. 
Klauskite Naujienose.

- ■ i ■ - 1 i H 'Jtt*rrr'mm11 .m ui »»j "   y—

tata»jo. Papilio stot) žmonės SUMO ma gauti N. 
kilo kelios*moteris, gydytoj ą, - tas išgirdus, kad esi na 45 centai.

ma gauti Nąujįenpse. Kai

yri.de
knrio.se


Tarp CHcagsa
besis

Phone Boulevard 8483

Ekspliozija bungalove

Leis unijai balsuoti

Nupigino gazoliną

Phone Armitage 2822

ne

nar

Visokios žinios

prie-

ne-

J«k Rcpublic 9Z3I
kurt samtfy vfei> 
vyrus if mdterts.

ir Giminės

RooseVelt

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

tometristni 
Zirš 15 metų

V pazjsta 
_a 

Suteikti ja 
k atsisvei

Perorganizuosią North 
western Trust &

Savings banką

25 'ounces foriSt

Praneša
ofiso

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas PaospKt 6357

sukaktuvėms pawūL 
i jų- tai- 45 metų 
iHr Įris teigimo Sv-

AMBULANCE PATARNAVIMAS* I>1E#A ir 'NARTJ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rami

Northvvestern universiteto va
saros kurso studentų grupe, |- 
domavusi prakalbomis, išklau
sė daugiau, kaip 50 įvairių kal
bėtojų kalbų. Klesa girdėjo kal
bas politinių ir radikalių orga
nizacijų kalbėtojų, civilių gru* 
pių atstovų, tikybinių ir etiš
kųjų draugijų ir vakarienių 
kalbėtojų. Iš visi} šių kalbėto
jų klesa vienu baisa pripažino 
geriausiu J*ohn- Loughmanų, ži
nomų kaip ‘'King of the Soap 
BoNers”.

Derybos tarp teatrų savinhv 
kų asocicijos pirmininko Seper 
šteino ir krutamųjų paveikslų 
operuotojų unijos delegato Ma- 
loy nedavė pAgeidatijamų rezull 
tatų. Jie negalėjo susitaikytiv 
Maloy vienok sutiko paduoti 
unijos nariams nubalsuoji klau
simų, ar jie nori priimti teat
rų savininkų pasiūlymų. O' tas 
pasiūlymas yra esmėj toks: kad

1 Smarki okspliožija kilo bunu 
galove adresu 742 North M6- 
zart Street. Iš jos kilo* gaisras. 
iBungalbvo savininkas ,Corrado 
’Giandinoto, paimtas klausinėj!1 
mui. Jisai sakosi neturįs suį*- 
pratimo delko galėjusi kilti eksF 
pliozija.

Garsiam” darbo 
stoka

Pirmosios naujai pritaikytos 
šviesos bus įtaisytos' šiandie 
ant kryžkeles gatvių, kur esti 
didžiausias susigrūdimas auto
mobilių Chicagoj-. Tai yra She- 
rkten road ir Meluose gatvės 
kryžkelė-, čia* pravažiuoja^ per 
dienų apie 51,000 automobilių.

Naujai pritaikytos ’ šviesos 
esančios taip reguliuojamos, 
kad pačioj persimaino, pačios 
leidžia važiuoti truputį' ilgiau 
iš tos pusės, kur trafikas di
desnis, pačios automatiškai lei- 
<džia pravažiuoti automobiliui

Autų, Nosies, Gerklės Specialistas 
instruktorius Vienuos Universiteto 

Sųitr m7«4$‘ W
55 £. ftashington St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 1821 So. Halsted Štrrtt 

CHICAGO, DLL.

1145 Mšfcmra&ee Aossae 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta

Atliks penkių policiniu 
kų darbų

liftč kompanija phsiuhįušl Jam 
vaidinti jos statomuose vode
viliuose.

į. štai kų reiškia pagarsėjimas: 
pagarsėk bet kuo, o džiabų ne
bus stoka.

A. K. Rutkauskas, M. D;
4442' South Westeto Avmo*

Tef. Lafayette 4146

VALANDOS:
.nuo 9 iki 1'1 Valandai rytą 

nob $ Uto 9* valandai vakaro

Valstijos auditoris OScnr Neit 
son priėmė planą perorganizuos 
t i North^estern Trust & Sav
ings bankui. Tokių žinių paskek 
be Tamoz k. Deuther, pirmir 
nipkas komiteto iš 100 asmenų, 
kurie perorganizavimui planų 
padarė. Koks tas planas yrai, 
bus pranešta rytoj- plačiau.

Valandos: «*> 6 

n2ču!J

Drs. & E. Aflen
M. RAHen 

1 perkėlimą savo dettisterijos 
3506' So. Haboed Street

Pereitų sękmadienį Wėst Pulk- 
man- Park svetainėje įvyko 
S LA. 55 kuopos susirinkimas. 
Narių Msitank4 vidutiniai,

Vienas Šios kuopos narys bu*- 
vęs ligonis dabar kitoje kuopom 
jc ir Ritoje kolonijoje gyvena. 
M centro pranešta, kad bus mx> 
kama jam pašalpa. Gauta iš 
Centro laiškas^ kuriame nuro
doma, kad Centras paskyrė 
lapkritį mėnesį* Susivienijimo

nėtk 
sukaktu ves- 
sivienijimo, o antros tai sukak
tuvės 80* metų nuo atsiskyrimo 
S LA. nuo- Rymo Katalikų Susi- 
vienijdmo.

Laiškas priimtas. Bet svars
tyti jis- palikta' sekantam su
sirinkimui: manyta, gal dau- 
giau narių atsilankys.

Buvo pakeltas klausimas apie 
pešti nes Centre. Kadangi ma
žai aiškumų, o dar matoma, jog 
Pild. Taryba rūpinasi kaltintai- 
kus nubausti, tai šis klausimas1 
paliktas ateinančiam susirinki
mui svarstyti.

Susirinkimas buvo trumpas 
ir ramus. Po susirinkimo ne
kuriu nariai išvažiavo į “Nau
jienų” piknikui

Susirinkimui pasibaigus pa
klausiau narių, kaip yra su rau
donuoju sojuzu*, kad nieko' ne
sigirdi apie jį. Atsakė, kad 
jiems prastai yra. Kaip tai 
prastai? Juk gyrėsi gavų čar-

Duokite tavo alkis išegzaminuoti

Dr. A. R. BtUMENTHAL
-—OPTOMĖTRIST 

Praktikuoja virlZOm.
’ 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel^ Boulevard 6487

inbuyin^l 
yoes tame tarai

USING
MTBAKINC

nesustojai^ Jei niekus negru- 
moja perkirsti jam Relių iš ki
tos pusės.

.Šioj kryžkelėj šenjad reikėjo 
nuo 3 jkf & policininkų tihkaį- 
mai trafikų reguliuoti. Dabar, 
tikimasi’, ndujai Įtaisytos aut<> 
matinės Šviesos vįenos atlik- 
siančids tų penkių policininkų 
darbų.

A. M0NTVID, M. D.
W«rt Town $cata Bank Bldg.

I ' 2400 W. Madison St.
Va!.: 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 yak. 

tet West 2860
Namų tdefonas Bransvrick 0597

‘ $a statonęia* nmy’a' Pbp^odent 
kompanijos dirbtuvė Jau. pra- 

’dftė kasti, pamatų. Yra ' p*u 
ramki čia vieta dirbtuvėms’, sta
tyti. Randasi Ghicago Beit 
Ridgeway gelžkelis, kuris irpa^ 
tarnauja* jieigtt reikalinga trans- 
portacijbs įmonių patarnavimo.

Visos dirbtuvės Čia randasi 
vienoj vietoj gyvenamieji nak 
m»i> kitoj. Gyvenamieji namai 
ir dtabtuyės nsw maišomi* kaip 
kitose Itafonrifcsev

7W

Namų Tek Hįrda Park 3395

jreritnato' i

dirbtuvėse* išimant 
Bennett Co. 
juodveidžius

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. nx.

Ofisas lt Akinių Dirbtuve
West St

kampa* Halrted St. 
Valandos' nuo 10-—4» nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Pradėta kasti pamatas nau
jam Y^M. C. A, trobesiui ad
resu 105 So. Ashland avenue. 
Trobessi pastatyti kaštuos 
$270,000.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So, 'Ashland Ava,

Dr. Susan A Slakisl
Specialistė Moterą it Vaikų Ligą 

4145 Archėr Ave^
Vaf. 10 iki 12 ryto; iki 6 po pietą.
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimu

J Ofiso Tok Lafayette 7337

Buy glovus wlth whot 
it savęs

JtBra reikalo moKSti BOo ar

Lambert Pharmaeal' Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Ghicago ir St. Louis apskrity
se Standard Oil Co., of Indiana 
nupigino gazolinų dviem cem 
tais galionui. Kainas gazolinui 
ši kompanija nupiginus deliai 
kitų gazolino kompanijų var
žytinių.

. ..... .. JŪSŲ <3RABORIAI 
Didysis Ofisas ,

4605-07 South Hermitage Avenue
d Vi.i T,l,fonai-. VAROS 1741 i, 1742

S. D. LACHAVKB
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju t laidotUvJte knopigiausb. 

Reikale meldžiu atsmaukti, o man* 
darbu busite užganSdinti.

* Tek RoOaeVelr 2515 arba 2516

23X4 W. 23rd 1% Chicago
SKYRIUS t ' ’

1439 S. 49 Court, Cicero, UI, 
TeL Cicerą 5927

Hemlock 8151

DR. Vė S. NARES 
(Nąryauckas) ‘ ;'u V

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
•2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak« 
Apart Šventadienio it Ketvirtadienio

žinome, kad1 darbininkams 
prasti laikai. Bet. aitrndV, kad 
ne piragai ir kai kuriems dirb
tuvių savininkams. ,Eįnu pro 
vienų dirbtuvę. Atrodo gana 
didelė'. Manau; gai gausiu dar 
bų? įeinu į offeųv Sargas klaų 
šia ko noriu. Sakau, kad* dar
bo įŠkau. Jisai pastebi: “Ar 
nematei iš oro pusės iškabas, 
kad dirbtuvė yra Tor sale or 
for rent’?M. Paskui paaiškhio, 
kad nieko čia nėra, tiktai jiis 
vienas, sargas, pasilikęs.

Išėjęs laukan, persitikrinai.^ 
kad sargas teisybę šakė. Ir 
mąstau: darbininkams prastai, 
bet ir tam fabrikantui buvo n<?' 
geriausia, jei turėjo Apleisti 
tokią didelę dirbtuvę ir palikti 
ją tuščią.—B. S.

SVARBI ŽINUTE 
PKM.T.SM01 

Lietuvys ‘Gydytojas1
< ■ iv'-Chirurgas J-1 

Perkėlė abu: savo ofisu (nauji'vietą po ntn 

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

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7830 

’,’J f. ’Nąmafa ' >-

6641 So. Albany Avė. 
TeL Rrospcct 1930

Rast, 6600 South Artetian Aoetn^ 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

36 E. lllth St 
Rampas Wabosh Avenue 

Tel. Pbllman 0854 
Gazas, X-Ray, etc.

: Kontroliuojantį kiekį 
dienraščio “The Chicago 
News” nupirko Frank Knox, iš 
Manchester, N. H., leidėjas 
laikraščio “The Manchester 
Union Leader’*,. ir Theodore T. 
Ellis, iš Worcester, Mass., New 
Engltand Fiber Blanket kom
panijos prezidentas.

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas m chirurgas 

414# Atthev Avenue

Valandos 1 f ryto iki 1 po pietą, 2 Iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedaliom noo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieni ir flakti Viiginia 0036

JOHN B. B0RDEN
(John Bagdonas
LIETUVIS ADV*

105’ W. Adams St.,
Tdephone Randolt

Nairii ė-r TtL Repobliii

Netoliese randasi didefe or
laivių stotiB. I# čity galima* lėk
ti orlaiviais | visas* Amerikos 
da4t^ Stotis- yra prie 6& gatvės 
ir Cfeero avenue. Privažiavo 
mas geras gatv^kariais ir autou 
Įmobiliais. šitas žemės plotas 
priklauso Chicagos miestui ir 
pavestas naudotis orlaivių kom- 
panijaiy kuri stato daržines or<* 
įlaiviams. Tai čia ir judėjimas 
gan didelis.

Vienas pagarsėjusių Chicagos 
piliečių yra “Spike” O’Donnell, 
kuris dabar skaitomas, .kaip 
žymiausias butlegeris pietinėjl 
Chicagos daly. 1'

Ir ve tūla Anglijos vadevi- 
—.......hi , ■■iii.'iihiiii n. :,ž.. i' i i, u i . ■ į

Vietos gyventojai pyksįa, kad 
imiAėta komp&uju samdo1 tik 
jiM^IdĮtųs.' .. ' ..

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė, 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Clearing tai Chicagos 
mieštis-, naujai apgyventas, nau
ji namais gatvės švarios, dirb 
tuvių randasi, bet visoš mažos, 
išskiriant Continental Gan* Co:, 
kurioj dirba apie pora ax treje
tų šimtų darbtainkųį vyrų* ir 
moterų. Dabartiniu taiku Con
tinental dirbtuvė, kuri buvo atr 
leidusi daugelį darbininkų, grų- 
žina darbui atleistuosius. Ale 
gražina darbui tuos, Kurie buvo 
atleisti šį pavasarį.
ra kalbos apie grąžinimų tų, 
kurie buvo atleisti praėjusiais 
metais.

Kurie yra grąžinami, tai vis 
jauni apie 20 metų. 0* ir algos 
bus nukapotos; Nęų pirmiau 
darbininkai gaudavo po 35 cen
tus valandai, o dabar gaus tik
tai 28 centas. Bet ir tai dar
bininkai džiaugiasi gaudami 
darbą.

Telefonu YartU 113tf

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas .
Moderniška KokplyHa Dovana! 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lam*. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILU

BARBORA DUDĖNIENĖ 
po tėvais Sfeponaitė

PeOiskyrė su Siūo' pasauliu rug- 
piučio ’ 12 dieną*. 4155 valan
dą po piet m., sulaukusi
36- metą amžiaus, gimusi Račių 
kaime. Gruzdžią* parap., Šiaulių 
apskr: Patiko didėliame nuliūdi
me vyrą Jurgį, seserį' Heleną, bro
lį Rolcą, dėdę Mįkobitį—Ame
rikoj bitolį Vincentu—Pietų Ame, 
riko j: o‘ Lietuvoj^—motinėlę, bro
lį* kun. StaniSloVą Steponaitį, bro
lį Juozapą, seserį A'ntoniną Ado
maitienę, gimines ir draugus. Kū
nas pašarvotas, randasi 1627 S. 
49th ĄVe,, Cicero-.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
rugpjūčio 17 dieną, 8:30 vai. 
ryte iŠ namą į ŠV. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A-. A. Barboros Dudėnie
nės giminės, draugai' įr pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sesuo, Brolis

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius LachaVicb, telef. f,_____ _
2515.

A. A. SUKIS
Minto
Room fM2 Trt CMtnl 2V.

Vatartfo" S> «♦«- 4 Raf pietų

VakamUr įtartu kr Subatoe
V - * W*rA6>-

4145 Atchu Avė,

Room
VataiM ntlo 9 
3247 S. Hdsted

Valandos-- 
61b—Utarn., Ketv.

dotuvese ir kokiame rel- 
kafe viiuomet esti *«ži- 
ningas ir. nebrangu* tb- 
del, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rią- ..į

butų vienas opėriiotojas, kur 
iki šiol, umjosri* samdytojų su
tartimi, buvo du operuoto j ai.

—...... .

Nupirko dienraštį 
“Daily News”

Tas nieko, girdi, nereiškia^ 
kad turi' čartefį. Komisarams 
ir pamo&Hftkame didžiausia bė
dą ta, kad’ niekas nesirado j jų 
sojuzų.

Kodėl nesirašo? Juk komi 
sarai pusėtinai išgarsino^ šoju 
ių:1 '■ Fkaišftlmy mali,14 kad 'gar- 
sinlj kiek tu nori, bet naujam 

kai tik pakiši aplikacijų 
išpildyti, tai tuojau nubusta ta 
atsitraukia. Mat,: pamušto, ar 
ta aplikacija nėr tik Salaveišių, 
nes panašiai egzaminuoja na 
rius, kaip- ir Salaveišiai. Su
prantama, patys komisarai per
mato, jog sojutui nebus gali
ma ekristuoth Tai jie iš soju- 
zo mano padaryti salveišių or
ganizacijos lietuvių skyrių.

Jeigu tie nariai, kurio pasi
traukė iš SLA., nebūtų paklau
sę humbukierių> tai jie nebū
tų apleidę Susivienijimų. Dabar, 
suklaidinti humbukierių, turės 
tenkintis salveišių poteriais.

—Korespondentas.

Duokite savo^akis išegzaminuoti 

Registcubtam 
Akių Specialistas, 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak, kasdie.

Tel. Central 7079 
Rez. Longbeacb 9453 

alandos 1 iki 4- ir pagil susitarta

4631: S; Ashland Avė. Tet Yards 6780 
....     I MiO ■ a.,, I^ii.y*.

Lietuviai Gydytojai

DR. HERZMAN
B RUSUOS -

Gerai fletoviams žinom** pei įį 
te** liošpo' pMyrgv Rfdffveįpn, rtektirgii 
k akušeri*.

.Gydo staigia* ir efironUkas 
tą, flkouctt te valką pagal i 
metodu X-Ray k kitokiu 
prietaisus.

Ofisas h* Laboratorty
1025 W. IM St.> netoli M _ 

Valandos: noo 10—12 pietą k 
įmo 6 iki 7:30 vak taktas 

TeL Caul 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydg AriF 6755 ar Randeli 6000

Phone Boulevard* 7041

Idr. c. z. vezeus
! Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Praktik

4729 South A

SPEC]
Moterišką, Vyrišką k Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS:
Nąo 10 iki 12 vai. ryte, nąą 2 ft* 4 
vai po pktą h ano 7 iki |:30 taL 
Vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dko|

PBom lfidway 2080

■y i.ay >**— ».■

West PnHnan

S. M. SKUDAS
Lietuvis, 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18SL 
Tek Roosevelt 753^

• fjetnvčg AlrnšSrėg' ’ ' ‘

DR.J. X KOWARSKAS
GYDYTOJAS , ĮR CHIRURGAS 1

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

Rea. 2359' & Lomtett Sū Candf Ž34O 1 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį v

m j. zolp
Pigiausias lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th

Tetefdnii '

Boulevard- 5203

Bouletard 8413

1327 So. 49th Ct.
Teūfoną* į ,

Cittltb 1724

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENtl

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2291 West 22nd Street

Valandose 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So; Richmond Street

Telefonas Repablic 7868-

fr RrcSI^PlMauLM

DR. ALEX

vu*io« FreiouJT?4*.**

Telefonu Yattf.. 0994

Dr. HAURKT KAHN 
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki diena, 2 iki J po pW. 

Z iki 8 vak Nedft nuo 10 M U 
Rez. Telephone Plazk 3200

FBĄNraiMAS
DR. MAR6ERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Gydytojai ir Chirurgas 
3147 So, Halsted Street 

Tek ęalumet ’ 3294 *
Nuo- 9 iki 12 Vai’, dienos ir 
Aulo- 6 iki' 9 valandos vakare

. wyi.ril<|iĮ iwr»<*i i i i ■

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan Averrae 
VAtANBOSi v \ .

nuo 9 iki 11 valimdai^yH^ 
nuo 6 iki. 8 valandai vakaru 

apart iventadienio ir ketvirtadienio
< -rt--- ----- - — --
_____ Telefoną. Benlw»rf ,

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandai ,

9 iki 1A 1 iki* 3 A- ta 6:JO iW »:3O> tv 

4608 South Ashland Avė. 
Netoli 46th St. Chicago, Ilk

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

R. Ar VAŠAUS 
" ADVOKATAI

osn
TratviM ojŽ 

7 iki 9 vakare
___ ___  ., ir Subatos taft*
Vasallc—Pam, Ser. ir Pėtnyėioe tat.

NMi« ......................... >1 Į OtS

John Kuchinskas
'Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
' Arti Leavitt St. i

• Tėb/onas Canal 2552.
Valandas 9 ryto iki 8 vakaro.

Semtoj M PiMpJtei ®*> • iki t -

GraSortaf

BUTKUS 
Undertaking Go. 

Wm» A. Pakąru/ 
Koplyiut dykai 

710 West 18th Street 
TeL Canal 3161

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ave» 
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 
Residence Phbne

DR. A. X ROTH
GYDYTOJAS » CHIRURGĄ* 

Ofisast 3102 So, MdlsteS SL, Chicago 
arti >f*» Stotai

sss.

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel; Lafayette 4180 

Dr. Vincent C. Steele 
DENTISTAS

4180 Archer Avė,, šalę Midland Bank 
Valandos:!!* ilii-^2 ;A. M., I iki 5 

< ,P. M., -6 iki 8 P. Mt
. f ,J t>jt>,,il l ■/r r,! >.-r« it-i *

DR. CHARLES SEGAL 
i- metai

Ava,, 2 Issbot
_____ ILL.
ĮSTAS DŽIOVOS

_ VALANDOS:

H
mrūsh

PHYSICAL 
THBRAPY 

0 MIDWIFE ’

6109 South
Albany Av.‘ Phone 
, Hemlock 9253 ųAkiu gydytojai J

Tel. Yards 1829

DR. & SERNER 
tIRTUVIS AKIV SPECMtJSTAS

MIILIONSOP POUNDS usf;> 
nv OUR COVERNMENT
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

l fc. ♦ s

K 18-tos apylinkės
Apiplėšė lietuvio valgyklų į

Padėka Naujienoms
“Naujienoms” už pa
žinios, kad aš šiuo 
ligoninėj (Edward 

Hospital, Hines, 111.).
“Naujienose”

Dėkoju 
talpinimą 
laiku esu 
Hines, Jr.
Ačiū tam, kad 
tilpo kalbama, žinutė, mane at
lankė draugai muzikantai ir ki
ti keletas svečių,, kai kurie jų 
net iš Detroito.

Antanas Stanevičia, 
Hines Hospital, Hines, III.

Radio valanda sulig 
užprašymu

Praeito antradienio vakare iš 
W G E S stoties Peoples Fur- 
niture Kompanija davė gražią 
dainų, muzikos- ir juokų valan
dą, kuri susidėjo iš daugelio ra- 
dio klausytojų užprašytų dainų. 
Patenkinimui jų ir buvo tie mu. 

. zikos 
dyti. 
žų ir

Naktį iš antradienio į tre
čiadienį (iŠ 11 į 12 d. rugpiu
čio) vagiliai įsibriovė į p. A. 
Leęhavičįaus valgyklą adresu 
818 VVėst 18 Street. Piktada
riai išnešė registerį vertės 
$50.00. Registerį dar buvo $17 
su centais pinigų. Taipjau pa
siėmė penkias dėžes (baksus) 
cigarų. Be to? nuplėšė telefo
no cįėžę ir išnešė ją su buvu
siais joje penktukais, Taip kad 
Žalos p. Lechavičiui padaryta 
mažiausia tarp $70 ir $75.

Kaip vagiliai įsipiršo vidury, 
tikrai nežinia. P-nas Lechavi- 
čius, atėjęs ryte valgyklon, ra^ 
do vedančias į kiemą duris at
daras. O jos buvo užkištos vėl-; 
ke iš vidaus. Gal būt, kad va
giliai prasidarė langą, įlindo vi
dun per jį, o išėjo jau per du
ris. —Rep. ’ .

Iš Chicagos Lietuvių Savitarpi 
nės Pašaipos Draugijos su 
širinkimo

Bridgeport
Naujas biznierius šioj kolonijoj

NAumos,w,-nL
Ii HiijMbiliiiįirt i*, i.i 1111WHI liiP „Anui ■<«■

pavardes suminėtas. Reiškia, ir

'f* I,* , itZ ' •»< r i

Ketvirtu Rugp. 13, 1931
1

Visi vaidilos

ir dainų šmoteliai išpil- 
Tai ir sudarė labai gra- 
įvairų programą.

—R. Klausytojas.

Susirgo p. Teresevi 
čienė; padaryta 

operacija
Praėjusią savaitę Dr. S. Kau

kelis padarė vidurių operaciją 
poniai Barborai Teresevičienei, 
gyv. 1540 North Kleaner Avė. 
Operacija padaryta buvo Ęvan- 
gelical Hospital ligoninėje, 5421 
So. Morgan St. *

P-n i a Teresevičienė jaučiasi 
gan gerai. Už poros savaičių 
mano grįžti namo. ,

Teko lankyti ligonę keletą 
kartų. Jau dabar buvo pada* 
ryta jai antra operacija. Pirmų 
kartą darė kitatautis daktaras, 
o dabar lietuvis. Ir lietuvio dak- 
taro priežiūra ligonė yra datig 
labinus patenkinta, nei svetim
taučio.—A. M-nė.

Bridgeporto kolonija susi
laukė naujo lietuvio biznieriaus. 
Jis yra Petras Wegis, buvęs 
brightonparkietis. p-nas Wegis 
paėmė j savo rankas valgyklą,, 
kuri randasi adresu 3456 So. 
Halsted Street. *

Jisai gerai apsipažinęs su val
gyklos bizniu, nes seniau yra 
turėjęs valgyklą 18 gatvės apie
linkėj, paskiau Brighton Parke, 
o pastaruoju laiku dirbo kaip 
virėjas. Jis mojca puikiai vai 
gius gaminti. Tenka manyti,; 
kad p. Wegis turės gerą pasi
sekimą naujoj vietoj.—N.

Town of Lake
1

Šienliges ir Asthma 
Gyduolės Dykai

Išbandymui
ST. MARY’S, Kan.. — D. J. Lane, 

aptiekininkas, adresu 715 Lane Build- 
ing, St. Mary’s. Kan., iŠdirbinėja gy
duoles nuo Asthma (dusulio) ir šien
ligės (Hay Fever),, kuriomis jis taip 
.pasitiki, kad jis prisius $1.25 bonką 
per paštą kiekvienam, kuris tik jam pa
rašys. Jo pasiūlymas yra tokis, kad 
už tą bonką bus jam užmokėta tik ta
da, kad po vartojimo gyduolių jus bu
site pilnai patenkinti ir tik imantis gy
duoles bus sprendėjas. Prisiųskite savo 
vardą ir adresą šiandie, pažymėdami kuo 
sergate.

Susirgo p-nia A. Tungis, sa
vininkė grocernės adresu 4624 
South Wood street, ■ Jai pada
ryta sunki operacija. Ligonė 
randasi Amerippfl Hospital. 
Operacija padaryta antradieni, 
rugpiučio U d. -Rep- 

. ..... L,. —

Kensington
. / ...r...... M-.j;,

Ateinantį penktadienį svetai
nėje 341 Kensington avė. įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas. Bus išduotas 
platus raportas iš 'praeito iš- 
Važįavimo ir bus visokių pra
nešimų. Visi nariai ir narės' 
privalote atsilankyti ir užsimo
kėti mokestis, kurie esate už? 
silikę. Taipgi kviečiami tie, 
kurie norite prisirašyti. Susi
vienijimas priima taip vyrus, 
kaip moteris, be skirtumo pa
žiūrų, nuo 16 iki 45 metų am
žiaus.—Sekretorius.
- __ _ ______-L-___ _______

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

Chicagos Lietuvių Savitarpi
nės Pašalpos Draugija laikė 
mėnesinį susirinkimą rugpiučio 
11 d.

Kaip visuomet, taip ir šį kar
tą po susirinkimo buvę trum
pas programėlis. šiame susi
rinkime programas turėjo su
sidėti iš kalbų ir dainų. Turėjo 
dainuoti Northsidės dainininkai. 
Bet kad vargonai negaudė, tai 
prisėjo tenkintis tiktai kalbo
mis.

Kalbėjo p. Varkala apie šių 
dienų biznio depresiją. Jisai į- 
rodinėjo, kad dėl depresijos vi
same sviete ypač kaltas esąs 
Rusijos penkių metų planas. 
Vykdymui to plano rusapis 
reikėjo gauti mašinos iš užsie
nių, o už tas mašinas teko ir 
tenka mokėti cąsh. Ir kad pa
daryt tą cash, tai Rusijos val
džia surinko savo žmonių ja
vus, cukrų, medžius’ ir užvertė 
visas rinkas tavorais tokiomis 
pigiomis kainomis, kad, pavyz
džiui, Amerikos fabrikantai ir 
javų augintojai nebegali par
duoti savo prekių, ir netekę pa
sitikėjimo, jogei artimoj ateity 
pavyks atsigriebti, uždarė fab
rikus.

Pasakojo, kad Rusija suor
ganizavo kolchozus po tris-ke
turis tūkstančius akrų žemės, 
išgriovė, išdegino buvusius kai
mus^ ir traktoriais dirbdami tą 
žemę užaugina kviečius po 60- 
70 centų bušelį, o Amerikoj kai 
kuriose vietose bušelis kviečių 
kainuoja nuo ;$1 iki $2.>

Iš p. Varkalos kalbos gali
ma padaryti išvadas, kad Ame
rikoj butų viskas buvę gerai, 
kaip ir ?seniau, jei ne ta nelem
ta Rusijos politika. Gi šį visą 
išaiškinimą galima rasti kokia
me ten straipsny anglų žurna
le, k,urį kalbėtojas turėjo ant 
stalo, bet dėl stokos/, laiko ne
galėjo perskaityti. > -

Antras kalbėjo a<}x; Olis. Jo 
kalba turėjo būti apie bankus, 
bet' jis' pasitenkino -kalba apie 
morgičių praradimą (forkloza- 
vimą). Jisai nurodė, kad dabar 
Chicagoj yra forklozuojama už 
apie 900 milionų dolerių namų 
dėl nemokėjimo morgičių ir tik 
apie 20 nuošimčių žmonių prie
šinasi tam forklozavimui. Kiti 
gi nė j teismą nestojau

Kalbėtojas nurodė, kad tokia 
taktika nėra gera, ir kad sto
jant į teismą galima legaliu ke
liu daug ką iškovoti. Vieną pa
vyzdį pažymėjo, tai kad Illinois 
valstijos įstatymai draudžiau 
tys imti daugiau, nei 7 nuošim
čius palaukų. Ir jeigu teisme 
gali pasirodyti, kad esi mokė
jęs su komisu ir nuošimčiais 
daugiau, negu 7 nuošimčius, itai 
teismas visą užmokėtą nuošim
tį ir komisą priskaito į sumą 
ir tuo sumažina skolas.

Adv. Olio kalba klausytojams 
patiko.—T. R. ■ • '

saulės pirtis naudinga.
Daug yra tokių dalykų, ku

rių komunistai nepripažįsta ir 
jiems priešinasi. Bet manau, 
kad už metiį kitų ir jie tuos 
dalykus užgirs. -O tai reiškia, 
kad nuošaliai Stovintys nuo ko
munistų žmonės progresuoja, o 
komunistai juos seka. Gerai 
yra ir tai, kad komunistai vi
sai į atbulą pusę “neprogre
suoja”.—R.

Pranešimas* Lietuvių Švie
suomenei! Pranešu savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš 
persikrausčiau į puikesnę ir 
patogesnę vietą ir jog prisi
rengęs esu duoti geresnį pa
tarnavimą Charles Rakštis, 
Barbernė, 6347 South Western 
Avėnue.

jų 
___  .___ ____ 12 vai.
nakties kepsime avinį ant aukuro it 
kiekvienas asilankęs galės ragauti keps
nio, užsigeriant kepsnio sunkos. Vietą 
ir laiką suvažiavimo galima sužinoti 
pas Dr. Montvidą, Tel. West 2860, 
pas C. Kairį — Haymarket 8320 iki 
6 vai. vak., o po 6^ vak. Palisade 1367 
ir pas T. ' Rypkevičių —. Roosevelt 
8500. Jaunam Vaidila.

CL ASSIFIED ADS
Partners Wanted

Pusininku Reikia

, . u.-----

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atąje iš Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina' I 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padšta iškaba “Adver- 
tised Window” lobšj nuo Adams gat* 
v0s, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas
kui sunaikina.

4. Brazouski Dan
7. Icikovicus, D .
8 Kazlauskas K
9 Kazeluinas P
16 Maksas Bronis
24 Statkus John
26. Strumskis Ladislawas.

------------- 1----------- u----------------------

Brighton Park gerai visiems 
žinomas Klemensas Kalainis, 
kuris turi gasolirto stotį jau per 
daug mątų ant Archer Avė. ir 
39 PI., mandagiai patarnauda
mas tiems, kurie; atsilankė au
tomobilių reikalais, dabar ati
daro automobilių. agentūrą la
bai gražioj ir, patogioj vietoj— 
savo name prie gasolino stoties, 
3962-66 Archer Avė. Pardavi
nės Chrysler išdirbystės, Do 
Soto ir Plymouth automobilius. 
Taigi prašo visus savo kostu- 
meriųs ir pažystamus apsilan
kyti ,šeštadieny,, rugpjūčio 15 
d., — tai bus atidarymo balius. 
Bus minkštų -gėrimų ir gera 
muzika. Įžanga dykai.

Reikalaukite < “NAU
JIENAS” aut bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei,

Kiekviena moteris! kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite • tuojaus į 

: ‘ Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

North We8t Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, 8 vali 
vak., Indrėlčs bute, 1555 N. Hoyne 
Avė., 2ros lubos. Valdyba*

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
A. mėnesinis susirinkimas ’ Įvyks pėtny- 
čioj, rugpiučio 14 d.. 
Centro name, 333 So. Ashland Blvd. 
7:30 vai. vak. 
lankyti.

Amalgamated 
r:, j.

Malonėkite visi atsi
F. Pruste, sekr.

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

r Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
. I V

Marųuette Park
TUBUČIO APtlEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R.< PIETKIEWICZ 
2608 W. 47lh St.

, Tel. Lafayette 1088

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tet Pullman 5950

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

Specialistas rydyrne ebronllkų ir naujų U* 
grj. Jei kiti nesralAjo jumis Išgydyti, atsllan- 
kyklt pbs mane. Mhno pilnas ifterzamlnavi- 
tnas atidengs jūsų tikra Ilgų ir jei a* apd- 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys 
po galuUno itegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
{mkitt elevatorių 
CAGO, ILLINOIS

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 ©o Dietų. .

20 St.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61'St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

CLASSIFIED ADS.
Educationąl

v .Mokyklos

Garsinkitės “N-nose”

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE. - 

672 West Madison Street

MADOS

M

IEŠKAU partnerio į pelningą kepy
klos biznį. Savininką galima matyti po 
2 po pietų, ?144 W. 43 St.

HelpTWanted—Male
Darbininku reikia 

REIKALINGAS patyru kriaučius 
prie vyriškų. 3940 Irving Park Blvd.{ 
Tel. Independente 5740.

Business Service /
Biznio Patarnavimas

— ■ į ■^ani į —■■

TAISAU •'IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springs u s. W. Dur- 
bam, Oak. 3805.

R00F1NG IR TINNING
Specialiai žemos kainos • vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai. '

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Haltted St. T«I. Yards 03S5

Patente ,
PATENTAI

Parduokite savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų it 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ic patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio it 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director, International Patent Ex- 
position, Mercbandise Mart, Chicago.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MAJESTIC REFRIGERATORIAI 
Visi sankrovos sempeliai, niekuo e visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo teguliarės kainos.

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Raddiffe 7331 

---------O ........

. PATENTŲ Advokatas.su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S. Clatk^t, Tel. Wabash 5150.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAU

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ir 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams ir vi

siems kitiems namų vabalams. * Žiur
kių naikinimas musų specialybė. šau
kite Seeley 3345 dėl nemokamos de
monstracijos.

•CHICAGO GERMICIDE CO.
17 South Paulina St.

Telv Seeley 3345

----- o-----
TURIU paaukoti gražius 4 kamba

rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Vąikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.
i „ .. ,O»- i ■

------o-----
. RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

—O—-
PARDAVIMUI 10 kambarių Holland 

Furnasas, vartotas vienus metus, 726 
Oakwood Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė, išdirbtas 
biznis, pigi renda, su pagyvenimui kam
bariais. Veikite greitai. 2249 W. 47, 
Street.

PARDAVIMUI pigiai bučeme it 
grosernė, su namu arba atskirai. 821 
W. J4 St, Boulevard 3379.

• PARDAVIMUI mažas groseriukas. 
išdirbtas biznis arti mokyklos, tirštai 
apgyventa. 5616 W. 64th St.

.... ... i i .Ujį ... ,1 ........................ . i..............................

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu
vykla, biznis išdirbtas, darbo daug. 

1803 W. 46 St.

•AR NORITE aukso mainą? Labai 
pigiai parsiduoda beauty parlor Bridge- 
porte ant Halsted St. Išdirbtas biznis per 
daugelį metų. šaukite Victory 1076.

Real Estate For Sale
Naraai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
R E AL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
■ T«L Lafayette 0455

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

parašytą knygelę.
\ TURINYS

♦ « *

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

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

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

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas migindl Vargas lenkino.

VI. Velniai* Raganos ir Teologai. ?
VII. “Ponus gerus ir nekaltus j nevalę ima”.

y III. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė '
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

..Roseland
P-nas Milašius sugrįžo iš Dr. 

Petraičio ūkio į miestą gyven
ti. Sako, kad sunkus gyveni 
mas ūky. Nors Dr. Petraičio 
ūkis gerai įrengtas, nieko ne
trūksta, įtik reikia' taksas užsi 
mokėti, bet pragyvenimas sun
ku pasidaryt.

Milašius gyveno ūky pusant
rų mėtų.' Samdydavo vieną 
berną, žemės turėjo 80 akrų. 
Dabar jo vietą užėmė Mazi
liauskas. Kiek teko patirti, 
Maziliauskas ketinąs verstis įto- 
kiu budu: nuvažiuos į ūkį, pa
siims produktų it atgabenęs 
tuos produktus į miestą parda
vinės juos čia. Kolei kas jis 
mano darbo mieste nepaleisti. 
Pagyvensime, pamatysime kaip

S01 Nebesirūpinkite su niež,
tinčla oda, plelakano* 
nijBt ifibSrlmals, spuo- 
Srala ir kitais odos įde- 

Ntertmyi glmals, Gaukite bon- 
kij vBslnahčio, gydančio 

antiseptiko Žemo — saugus užtlkimas 
būdas pasalinti neigimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku r— jo nematyti, 
Pas aptieklninkuB, 85c.,. 60o., ir $1.00,

*

3026

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
M *

Įsirengė pilną pasirinkimą Nardware ir 
Malevų, .taipgi plumbingo reikmenų.

? ■■ Žemos kainos.

3218 So.’Hąlsted Sjt.
Tel. Victory 4965 ,

3026 — Gatvėj dėvėti 
tokią*,galima ir bile kur

suknelė, nors 
einant apsi

vilkti. ~ Iš dryžiuotos jersey materijos 
arba kokios kitokios praktiškos materi
jos, suknelė gerai dėvėsis ir ilgai iš
teks. Sukirptos nfieros 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę. .

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti. savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III,

Automobilės
1020 Buick. 5 pas. coupe su radio,__$605
1030 Buick 5 paą, sedanas, kaip naujas.
1030 Auburn sport sedanas. * geriausiame sto

vyje, -------------- -—2----- -------- --------- $575
1028 Packard sedanas, 6 dratlnlal ratai, $750
1031 Ford sport coupe------- - ------------------$375
1030 Oldsmobile 5 pas. sedanas,_____$475
1030 Oldsmobile convertlble coupe. $BS0
1030 Durant 5 pas, sedanas,$325

HAMILTON MOTOR SALES
71?6 S. Halsted St.

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, kiliausias Chicagoj, pigiai 
taisys jūsų namuose. Lafayette 1329.

1 m - . '.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJE1

, Savininkui yra reikalingi pinigai ki
tam tikslui, todėl parduos už pusdykę 
kainą, geram stovyje 3 augštų kampinį 
bizniavę muro namą( su 11 metų 
tu groserio bizniu ir 5 flatai. 
randasi ant> gyvos biznio gatvės, 
duojisi už $165.00 į mėnesį, 
duos už $16,500 su groserio 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI nauja 5 kambarių 
muro bungalow su garadžium; aržuolo 
išbaigimas pagal naujausios gadynės;; 
karšto vandenio šiluma ir kiti paran- 
kumai; randasi netoli Marųuette Parko. 
Kaina $6,000. lengvais išmokėjimais, 
verta $8,500.

MAINYMUI vieno augšto beveik 
naujas bizniavas muro namas; Storas ic 
5 kambariai, karšto vandenio šiluma 
ir kiti parankumai. Savininkas mai
nys į bilf kokį prfratišką namą ne
paisant apielinkės.

Atsilankykite dieną ar vakarais se
kančiai*

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė. 

Tel. Virginia 0757

išdirb- 
Namas

Ren- 
Parsi- 
bizniu

Dar tik praėjusiais metais 
komisarų gazieta Šmeižė • tuos 
žmones, kurie naudodavosi 
saules pirtimi. Dabar gi patys 
komunistą} naudojasi ja. Teko 
matyti komisarų gazietoj ir jų

žemo
l-OR SKIIm iRPiTATIONS

NAUJIENŲS Pattėrn Dept. f 
1789 S. Halsted St, Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti mąn pavyzdi No. ._____

Mieros

RENDON flatas, 4 dideli, .šviesus, 
modemiški kambariai gražioj apielinkėj, 
yra >{pradžius. 3310 Auburn Avė.

Furnished Rooms

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras barmenas 

Reikia pinigų. B kambarių mūrinis bun. 
ffalow, labai dideli IviMųe kambariai — jel- 
ru jietkole serus namus — pamatyk Šluos. 
Geros IMyros. 10637 May St. Tel. Beverly 
5880.

per krutinę

(Vardas ir pavarde)

v RENDON kambarys su ar be valgio 
vienam ar dviem. 6545 S. Taljnan Avė. 
Prospect 5493; Į lubos. •

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

(Adresas)

Persona!
Asmenų, ieško

H r

KAS turite juoduko S. Robinson no
tų ;a’nt tekinio patento, tuo jaus Įrašykite 
* “ --- -------r.l73Q South

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
bungalow, 2 karų garažas; gatvė ir elė 
ištaisytos. Pigiai greitam pardavimui. 
5742 So. Whipple St. Tel. Rėpublic 
8768.

Halsted St.

SAVININKAS parduoda nuosavybe 
prie 4047 W. 63 St.. improved. Tik
ras bargenas. Arti Crawford Avė., pil
no! sekcijos kampo. Apžiurėkit ir duo- 
« z __ y - *__

’ I

Advokatas.su



