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Ispanijoje Siaučia Monarchistu Sukilimas
Monarchistams vadovauja gen. Jose San- 
juro; Madride nugalėti vyriausybės kariuo
menės; j sostą numato Alfonso sūnų Juaną

Vokietijoje vis daugiau kalbama apie 
fašistų vado Hitlerio pakvietimą su
daryti sekanti ministeriu kabinetą

šalyje paskelbtas karo stovis; visa liaudis ir dauguma partijų 
stovi respublikos pusėje

Hitleris reikalaująs “viską arba nieko”; tebekoncentruoja 
burius prie Berlyno

Madridas, Ispanija, rugp. 10. 
—šiandien Ispanijoje įvyko 
staigus monarchistu sukilimas 
prieš respubliką. Anksti rytą 
suokalbininkai užpuolė Ispanių 
jos karo ministeriją Madride, 
bet buvo atmušti iš anksto per- 
rergėtos kariuomenės. Nuo 
kulkosvaidžių žuvo du karei
viais, trys policininkai ir trys 
sukilėliai. Mušis Madride tuo 
ir pasibaigė. Areštuota 200 su
kilėlių, tarp jų dauguma žymių 
monarchistu. šalyje paskelbta 
karo stovis. Uždaryti monar- 
chistų laikraščiai.

Sukilimui vadovauja gen. 
Jose Sanjuro, monarchijos lai
kais buvęs žynius monarchis 
tas, vėliau perėjęs į respublikos 
pusę ir gavęs vietą Moroke. 
Nesenai jis buvo atšauktas į 
Ispaniją, nes pradėta abejoti 
apie jo • opublikinio nusistaty 
mo širdingumą. Ispanijos sos
tui sukilėliai numatė trečią nu
versto karaliaus Alfonso XII! 
sūnų Juaną.

Sukilėliams pasisekė -paimti
■j.",* ' ■ • ' f » jy”**"*—..

Kalba apie Brazilijos 
valdžios-sukilčlių 

sutarti
Sao Paulo, Brazilija, rugp. 

10.—Brazilijoj kalbama, kad 
Sao Paulo sukilėliai ir Brazdi 
jos federalė a rupija sudarė slap
tą paliaubų sutartį, kuri laiki
nai nutrauks mušius. Sukilimas 
prasidėjo liepos 9 d. Sukilėliai 
yra priešingi prezidentui Var
gas. Reikalauja konstitucinės 
valdžios atsteigimo.

Vakar Hooveriui suka
ko 58 metų amžiaus
VVashington, D. C., rugp. 10. 

šiandien prezidentas H. Hoo- 
veris šventė 58 metų sukaktu- 

• ves. Didelių iškilmių nebuvo. 
Be įvairių organizacijų delega
cijų sveikinimų ir linkėjimų, 
dieną praleido prie darbo.

Kubos prezidentas ka- 
lėjiman meta redak

torius
Havana, Kuba, rugp. 10. — 

Už straipsnį, kuriame buvo pa
sakyta, kad prezidentas Macha- 
do pasitrauks iš vietos 1933 
metais, suimtas ir kalėjiman 
įmestas didžiausio Kubos laik
raščio korespondentas-redakto- 
rius Ecaristo Savon. Jis bus 
teisiamas karo teisme.

*QRH
Chicagai ir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje; šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 66- 
75 laip.

Saulė teka 5:51; leidžiasi 7:- 
. *59.

į savo rankas Sevilijos miesto 
kontrolę. Į jų pusę perėjo ir 
artimo Sevilijai miestelio Jerez 
dc la Frontera miestelio garni
zonas, bet lojali valdžiai kariuo
menės juos tuojau numalšino. 
Vyriausybės orlaiviai pavaka
riu skraidė virš Sevilijos ir pla
tino proklamacijas, kuriose ra
gino sukilėlius pasiduot,] nes 
visa Ispanija stovi respublikos 
pusėje. Lojalumą Zamorai iš
reiškė Katalonija ir dauguma 
partijų, tarp jų agrarai, radi- 
kal-respublikonai ir darbo par
tijos. Sindikaiistai paskelbė, 
kad monarchiją atsteigus, jie 
išeis į generalį streiką.

Dabar valdžios kariuomenei 
įsakyta pulti Sevilijos miestą. 
Visoje Ispanijoje policija suėmė 
drug monarchistu ir sukilimo 
pritarėjų, kurių vardai laikinai 
laikomi paslaptyje.

Kai kurie skelbia, kad mo
narchistams į talką atėjo ko
munistai, konservatyvai ir įvai
rios ekstrimistų - partijos.

Japonija rengiasi 
protestuoti prieš 
Stimsono kalbą

Tokio, Japonija, rugp. 10. — 
Japonijoje pasipiktinimas Stim
sono kalba apie Kelloggo-Brian- 
do taikos sutartį smarkiai au
ga. Stiinsonas pareiškė, kad 
sutartį pasirašiusios tautos tu
ri išpildyti tam tikras obliga
cijas. Japonai grąsina, kad ki
toms valstybėms pritarus Stim
sono interpretacijai, jai teks at
simesti nuo sutarties. Vyriausy
bė planuoja, oficialį protestą.

Kinijoje boikotas 
prieš japonus auga
Shanghai, Kinija1, rugp. 10. 

—Japonų prekių boikotas, dėl 
kurio kilo kinų-japonų karas, 
Kinijoje vėl pradėjo augti. Tam 
tikslui veikia didelis skaičius 
slaptų organizacijų, kurios ra
gina gyventojus, pirklius ir 
transportacijos bendroves ne
pirkti ir negabenti japonų pre
kių.

Komunistai užpuolė 
Vengrijos atstovybę 

Belgijoje
Brussels, Belgija, rugp. 10. 

—Į Vengrijos atstovybę Brusse- 
lyje įsiveržė būrys jaunų komu
nistų ir smarkiai sužeidė vieną 
atstovybės narį. Keli kiti bu
vo sumušti. Keturi komunistų 
areštuota, kiti paspruko.

New York, rugp. 1. — Buvęs 
prezidentas Coolidge atsisakė 
dalyvauti Hooverio kampanijos 
atidaryme, nes kenčiąs nuo 
“slogų”.

Paryžius, Francija, rugp. 10. 
—Frakcijos vyriausybė nutarė 
sumažinti muitus ant J, V. mė
sos produktų.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Addlestone, Anglija. — Karnivalo procesija, kuri vaizdavo karalienės Elzbietos laikus.
" ■ t • : i i. r ■
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Socialistų partijos g A ^as’įa ^aus
kandidatai bus ant 
baloto 45 valstijose Illinois angliakasių

Rugpiučio 27 d. kandidatas į įnija ir opėratbfiai 
prezidentus Norman Thomas • v- i j

kalbės Chicagoje ! pasirasė algų sutartį
Chicago, rugp. 10. — Rug

piučio 27 d. socialistų partijos 
kandidatus į J. V. prezidentus 
Norman Thomas atvyks į Chi- 
cagą ir tą vakarą pasakys tris
kalbas, šiaurinėje, pietinėje ir United Mine VVorkers of Illi- 
vakarinėje miesto dalyse. Kam-!nois ir Illinois Coal Oporators 
panija pradėjo liepos 6 d. paša-| Association šįvakar pasirašė 
kydamas pirmą rinkiminę kai-1 ’ x . ...
bą Kearny, N. J. ir kai ateis 
lapkričio menesis, tikisi aplan
kyti virš 40 valstijų.

Nacionalis socialistų partijos 
sekretorius Clarence Senior, ko • 
montuodamas apie rinkimus, 
paskelbė, kad socialistų partijos 
kandidatų sąrašas bus ant ba
lotų visose valstijose, išskyrus 
Nevada, North ir South Caroli- 
na. Nevada atsisakė, nes par
tija nesurinko užtektinai bal
suotojų parašų. N. Carolina 
reikalavo 66,000 parašų, bet 
tas reikalavimas buvo negali
mas. Pietinė Carolina atsisakė 
dėl savo politinių išrokivimų. 
Ji yra stipri demokratinė vals
tija.

Senior pridūrė, kad lapkričio 
mėnesį, Thomas gaus nemažiau 
1,250,000—1,5(10,000 balsų. Rin 
kimuose jį sutiko remti Nepri
klausomo politinio veikimo są
junga ir Minnesotos valstijos 
Ukio-Darbo partija, nors jos 
vadai stengiasi nukreipti balsus 
Roosevelto-Garnerio naudai.

Rusijoje dega miškai
Helsinki, Suomija, rugp. 10. 

—Pietrytinėje Suomijoje iš So
vietų puses pradėjo veržtis di
džiuliai debesys dūmų. Manoma, 
kad sovietų Rusijos pusėje de
ga dideli plotai miškų.

St. Louip, Mo., rugp. 10. — 
“Bedarbių partija” planuoja, ati 
daryti nacionalę konvenciją,šia 
me mieste ir nominuoti kandi 
datus prezidentūrai.

Sutartis pasirašyta po referen 
d u m o ba|sų pavogimo; 
stato $5 dienos lalgą

nu-

Springfield, III., rugp. 10. — 

vidurnaktį ir nustato $5, kai
po pomotinę dienos algą. Po su
tarties .pasirašymo algų konfe
rencija paskelbė, kad pirma
dienį 25,000 Illinois angliakasių 
grįž į darbą.

Sutartis buvo pasirašyta po 200 
unijos lokalų balsų sąrašo pa
vogimo.

Sutartį nuo unijos pasirašo 
U. M. W. of A. prezidentas Le- 
wis, III. prez. John II. Wafker, 
vice-prezidentas Fox Hughes, 
sekretorius Walter Ncsbit; nuo 
angliakasių—algų konferencijos 
pirmininkas John Moulin; nuo 
operatorių—-Jenkin ir Fred S. 
Wilkey. '

Sutartis nustato $5 algą į 
dieną “company 1 man” ir 68 
centus nuo tono kasėjams.

Balsų sąrašą pavogus, uni
jos centre kilo triukšmas. Kai 
kurie tvįrtina, kad sutarti^ bu
vo atmėsta ,kiti—kad priimta.

Springfield, III., rugp. 10. — 
Illinois angliakasių unija skel
bia, kad du apsiginklavę vyrai 
pavogė Illinois angliakasių uni
jos algos referendumo skaitli
nes, kuomet du skaitytojai Or- 
lie Blackmail ir Geęrge Gee 
nešė jas iš saugiosios kasos 
banke oficialiam skaitymui.

Bankierius pavirto į klauną

Spokape, Wash., rugp. 10.— 
Vietinio banko vice-prezidentas 
gavo darbą cirke, kaipo klau- 
nas. Kai kurie bąnkieriai tam 
tik ir tinka.

T

mirtim už kolchozų, 
koop. turto vogimą

t «. . * ..X“1 !.'VJi»'4i*ii

Kolektyvių ūkių ir kooperaty
vų turte skaitoma—“visuo
menės nuosavybe”

Maskva, rugp. 10.— Sovietų 
komisarai paskelbė dekretą, įve
dantį mirties bausmę už vogi
mą traukinių ir laivų krovinių 
ir kolchozų (kolektyvių ūkių) 
ir kooperatyvų turto.

Ikišiol mirties bausme buvo 
skiriama už politinius prasižen
gimus prieš valdžią.

Kaltininkai sugauti vagią grū
dus iš kolektyvų arba vogimu 
sabotažuoją kolektyvų darbą 
bus sušaudyti. Panašiai bus 
pasielgta ir su vagimis, kurie 
bus sugauti vagią transporti
nius krovinius.

Tie prasižengimai bus skaito
mi kaipo prasižengimą prieš i 
visuomenę, nes kolektyvų ir kol. 
chozų turtas priklausąs visuo
menei.

Šerų ir kviečių kai 
nos vėl kyla

Šerų iš rankų j

New York, rugp. 10. —Ant
radienį svyravę, New Yorko 
biržos Šerai vakar vėl pradėjo 
smarkiai kilti.
rankas perėjo 3,200,000. DaU* 
ginusiai pakilo geležinkelių Še
rai ir ūkio mašinų bendrovių 
vertybės. Taipgi 2 centais pa
šoko kviečiai. Medvilnė pakilo 
$1.

N ori uždrausti Roose 
veltui kvosti Walkerj

New 
aukščiausias

New York, rugp. 10
Yorko valstijos 
teismas svarsto prašymą, ku
riame reikalaujama , uždrausti 
gubernatoriui Roosęveltui kvos
ti New Yoyko miegto* majorą 
James Walker. Jis kaltinamas 
kyšių ėmimu. f y

Shanghai, Kinija, rugp. 1C 
—Kinijos vyriausybe ir bizpie 
riai nutarė dalyvauti Chicago 
pasaulinėje parodoje,

Berlynas, Vokietija, rugp. 10. 
—Vokietijoje vis daugiau kal
bama apie Hitlerį, kaipo se- 

Ikantį ministeriu kabineto kanc
lerį. Kai kurie skelbia, kad ir 
Vokietijos prezidentas Paul 
Von Hindenburg atsisakė nuo 
savo griežto nusistatymo prieš 
politinio kabineto sudarymą ii 
žada kviesti fašistų vadą už
imti Von Papeno vietą.

Permaina Hindenburgo nusi
statyme aiškinama tuo, kad vy
riausybes bandymai mėginti su
lipdyti kompromisą su Hitle 
riu nuėjo niekais. Kalbėdamas 
su dabartiniu apsaugos minis- 

Įteriu gen Von Schleicheriu, 
Hitleris bus pasakęs ‘‘Viską ar
ba nieko”. Tuo pačiu laiku kal
bama, kad fašistų vadas ruo
šiasi paskutinį kartą pareika
lauti lemiančio balso valdžioje 
ir tuo tikslu koncentruoja sa
vo buriąs prie Berlyno. Kai ku
rie tai skaito tik demonstraty
viu žinksniu, bet dauguma ne
rimauja. Stiprus liberalų or-

■„ '.H*"

Mihvaukee duos dar
bo 8.000 Bedarbiu *

Milvyaukee, Wis.» rugp. 10.— 
Milvvaukee miesto valdyba su
kėlė $800,000 fondą iš miesto 
darbininkų ir valdininkų algų ir 
tais pinigais parūpins darbo 8, 
000 bedarbių. Dirbs po dešim
tį dienų.

Europoje kalba apie 
Italijos pasitraukimą 

iš T. S.
Rymas, Italija, rugp. 10. — 

Paskutiniuoju laiku didžiųjų 
Europos sostinių spauda pra
dėjo kalbėti apie Italijos išsto
jimą iš. Tautų Sąjungos gali
mybes. Italija tuo buvo beveik 
patenkinta, nes per savo orga
nus paskelbė, kad Europa pra
deda skaitytis su Italijos nepa
sitenkinimu įvairiomis konfe
rencijomis, ypatingai paskuti
niąja nusiginklavimo konferen
cija.

Lietuvių Ekskursijos
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
per Bremen.

Spalio 8 dieną laivu “Paris” 
per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
šventadieniais nuo 9 iki i val.

ganas “Berliner Tageblatt” ko
mentuodamas apie burių kon
centravimą pastebėjo, kad Hit
leris tuo nori parodyti, kad jis 
begalįs savo burių suvaldyti it, 
tik jų verčiamas jis yra pri
verstas nenusileisti ir reika
lauti valdžios savo partijai. .

Nacionalistų (monarchistu) 
spauda kalba, kad Hitleris nė
ra priešingas Von Papenui ir 
numato, kad jis pasitiksiąs Hit
lerio kabinete užsienio reikalų 
ministeriu. Dabartinis užs. mi- 
nisteris.baronas Neurath atsto
vautų Vokietiją Londone, o vi 
daus reikalų ministeris Von 
Gayl, gautų Prūsijos preziden. 
tystę.

Nors vyriausybė paskelbė 
dekretą įvedantį mirties baus
mę riaušininkams, neramumai 
nesiliovė. Dillenburge hitleri
ninkai nušovė vieną reichsban- 
nerį, o Dortmunde—komunistą. 
Sužeistųjų skaičius gana žymus. 
Berlyne tebepatruliuoja gink
luota kariuomenė.
.... T"~-’ —. i ■'

Rusija apgaulioja 
svetinių šalių 
darbininkus

Berlynas, Vokietija, rugp. 10. 
—Berlyne veikia Rusijos pre
kybine atstovybė, kuri per kurį 
laiką ragino darbininkus vykti 
į Rusiją, prižadėdama jiems 
po 300 rublių algos į mėnesį. 
Laimės ieškoti nuvyko 15,000. 
Po kiek laiko jie patyrė, .kad 
tie priežadai buvo tik akių dū
mimas. Nuo pereitų metų jie 
negavo jokių algų. Dabar Ru
sijos vyriausybė siūlo kompro
misų, sutikdama mokėti 10% 
prižadėtos sumos.

Jaunas lakūnas skrenda iš J. V. 
| Meksiką

Houston, Texas, rugp. 10.— 
18 metų lakūnas Robert Buck 
mėgina pagerinti jaunų lakūnų 
rekordą, skrisdamas iš Newal’k. 
N. J., į Meksiką. Jau pasiekė 
Houston, Teie. <
----------   ..y..-,.— --.— ——
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Detroitu Mich
-r

ĄBSENTfflA
Kun. Mockaus piknikas ir kiti 

dalykai.
BANKE CENTRAL EUROPEO 
SKANDALINGAI TAPO AP

VOGTI LIETUVIAI.
Kun. Mockui rengiamas pik

nikas jau praėjo, bet, atrodo,, 
kad pelno visiškai inųžai te
liks* Mąf» bpvn pųąėUnaĮ dj- 
dęks išlaidos, ypač daug kai-
navo qrĮįce$|pę. JJžipoReti ja jų 
reikėjo gana daug, tik gaila, 
kad jis savo uždavinį nege- 
riausiai teatliko.

Žmonių į piknikų susirinku, 
sprendžiant iš parduotų tikie- 
tų, koks šimtas su viršum. 
Tačiau biznio padąryja visai 
mažai. Mat, susirinko tik pa
prasti žmone|iai, kurienjs 
šiais laikais praleisti centas 
yra labai sunku. Biznierių ir 
prof es i on a 1 ų nesimatė,
mus Dr. Palevičių ir jo 
ną. Labai nemalonu, 
detroitiečiai neįvertina
laisvos minties skelbėjų.

Pikniko surengimu rūpino
si Masis, Balčiūnas ir Lavins- 
kas. Buvo garsinta, kad kal
bės kun. Mockus. Lavinskas 
jį pristatė susirinkusiam žmo
nių būreliui. Bet senelis atro
dė labai suvargęs ir sumen
kėjęs. Jis atsistojo prieš žmo
nes ir jiems paačiavo už at
silankymų, pareikšdamas, 
kad kalbėti negalįs. Esą kai 
atvės oras, tai gal tada jis ga-

K o m b i n uolos lai vakari ės. 
“Pi n rytį dpsaugo ji m as. ’ ’ 
“^pkaaiizgcųa“ — Perlaity* 
ir tyletigi. — Loterijos. ~ 
fymtynikis. — “Vytauto Į)i- 
dižiojo metai.“ — “(tė-

I 

ri darbai merginoms.“ — 
“Panko“ vairas pavėju. — 
Ąrtįng^i katastrofų. — Apsi-

&

KM

■K*-

vįępas dą|yfcas: fe ck RJiina

y *$UIBOS”
Inuifjiją jųų JoJyn, tuų {gan
ia didesnį pasitikėjimų tarp 
pojį'oųto Ijetuvią, tg(J reikia 
ją ir jus narius kukiu nors

fAcme-P, U A. Photo] ? . .

Dfr M?fw P!iFe»Hcl» ii 4.WlFii‘>?. tol ?ite’ h!) 
žlll(F9 FJMteFy? tol 0

išė- 
žmo- 
kad 

musų

tamsios praei- 
žydcliai, pro-

('atvCje Re- 
atidarė mažy- 
pagarsėjo tuo-

me atvejyje jų “literaturkai” 
gali susidaryti labai rinitas 
pavojus.

Į)ąbąr pąžijirėkinie, kaįp iš 
tikrųjų dalykai buvo. Minimoj 
dirbtuvėj J. Juška ir A. K. 
jau ąąįri jne|ųi <Hjrlja. pėr vj- 
s« R #Fte llk teluFi 
žnityiės. 4.r‘?|9Pt j^v^arįiH, 
darbai kiek padidėjo ir A. K. 
bei Juška parūpino man dar
bą. Vėliau jų pasidarbavimu

Įstoja)' |r Vaš- 
ir ąš dirbome 

dią, o įut| lietu- 
jysillte? nlgas-

nurodymų aruodas, kuris ten-Į darbininkas 
tins kiekvieno mokslo ir ži
nių ieškančio žmogaus veika
lus. Liet. Enciklopedija bus 
tikrus kickvięno ga|vojai|čįo 
ir skaitančio žmogaus 
gas ir vadovas.

Liet. |£npiklflPQdija

druu-

gyarbį

aprašyti 
svarbes-

statyta nuodugniai 
draugijos, veikėjus, 
nes įstaigos ir tam panašiai

užsiprenumeravo 
į L. Enciklopedijų.

J. Kritei imas, 
“Spaudos Fondo” įgaliotinis 
l|17 yy. 34 St., Chicago, I|l.

įstaigų, organizacįjįį, kliubų, 
vedėjų, inteligeplų, kurie tu
ri Jųiti įtraukti j ^Įejnyįškų 
Enciklopedijų. Bet ap|p ame
rikiečius trūksta tokių žinių.

Todėl kviečiame vedėjus 
ar šiaip artimai stovinčius as- 
nicnius minimų' įstaigų ar 

aprašyti ir
Prieš kelis metus Argenti

non atvyko du 
ties Vengrijos 
liai “Rosarios”. 
conųuista tuoj 
tę agentūrų ir
rili, kad parduodavo laiva
kortes neva ant vokiškų laivų, 
o keleivius atvešdavo ir išsių
sdavo karviniais belgų laivais, 
nusukdami nuo kiekvienos 
laivakortės šimtus pezų. “Vi
limą Flora,” “Republica” ir 
kiti Buenos Aires dienraščiai 
kelis kartus patalpino paveik
slus didelių grupių lenkų ke
leivių, kuriuos ta agentūra 
apgavo. Nešvariam bizniui jie 
turėjo “Pojsko Slovenskų” a- 
genturų tąipgi peconųuistoje, 
kuri skandalingai bankrutavo,

zenigs, tejųp ^ojcrijps pelui 
9Wiw» 
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tainėje, nes atvirame ore kal
bėti labai sunku.

Mockus net apsiverkė tai sa
kydamas. Jis tiek susijaudi
no, jog nebegalėjo daugiau 
nei žodžio pratarti. Tatai pa
darė labai gilaus įspūdžio į 
susirinkusius, 
tarp savęs, visi 
Pas daugelį yra 
bet i, bet kad ir 
spaudžia. Buvo

Visi kalbasi 
skundžiasi, 

noras pagel
iuos vargas 
tokių, kurįe

su paskolintais centais į pik
nikų atvyko. Vienas sako, kad 
jis duotų Mockui ir šimtų do
lerių, bet dabar jo padėtis 
esanti tokia, kad jis tiesiog 
neturįs nei cento prie dūšios. 

Tikrai gaila buvo žiūrėti į 
senelį Mockų, — jis atrodo la
bai nuvargęs, jo rankos dre
ba. Šiaip ar taip, laisvės my
lėtojams reikėtų 
suteikti Mockui 
paramų. I)ar ir 
laikais juk yra 
galėtų suteikti Mockui pasto
gę kokiam mėnesiui. Jei susi
rastų keli tokie, tai butų vis
kas gerai.

Raudonieji visiškai boikota
vo Mockų, nežiūrint į tai, kad 
savo prakalbose jis yra par
davęs nemažai jųjų literatū
ros. Taip, mat, atsimokama 
už gerų.

— <> —

Ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., Barkauskų far- 
moje bus LSS. 116 kuopos 
piknikas. Už 66 centų bus 
duodapiį šauniausi fanncriš|<i 
pietus. Kalbės žymus Sųcįa- 
Jistų Partijos darbuotojai. Bus 
šokiai ir kitokios pramogos. 
Įžanga veltui, tik už pietus 
reikės užsimokėti. Visi detroi
tiečiai esate kviečiami į pik
nikų atsilankyti.

sukrusti ir 
kokių nors 

šais sunkiais 
tokių, kurie

Rugpjūčio 7 jyyko SLA, 
352 kuopos susirinkimas. 
Praėjo visai pavyzdingai. At
rodo, kad. reikalai pradedą 
tvarkytis. Labai malonu, šį 
kartų Motuzas vedė susiyinki- 
jną rimtai ir suvaldė skynie- 
rius. Buvo jam pakišta lape
liai su skundais, bet jis juos 
atipetė. Jeigu taip visada bu
tų, tai kuopoj pasiliautų 
reikalingi ergeliui.

—F. Lavinskas

pabėgo. Žmonės verkia. Bet 
Rosarios atsidarė kitų agen
tūrą gatvėje San Martin 469, 
pavadindami ją “Deutsche 
Schiffsagentur,” kuri apgavo 
daugybę lietuvių.' Pastaruoju 
laiku ta agentūra pradėjo va
dintis “Banco Central Euro- 
peo,” bet verčiasi tik laiva
kortėmis ir kitokiomis k°m- 
binadiomis. Kadangi čia žmo
nės nelipa į jų parinktus lai
vus, tai keleivius nusiunčia į 
Montcvideo, o ten “kombinuo
tai” išsiunčia, šimtai bylų 
prieš juos užvesta, bet jie vis 
operuoju, tarpe tamsiausių 
žmonių. Kada buvo madoje 
bolševizmas, tai jie skelbda- 
vosi tik komunistų “Rytojuje” 
ir kitų tautų komunistiniuose 
laikraščiuose.

Tos agentūros ilgametis 
tarnautojas Stepas Raudoni
kis kilu laikraščiu nelaikvda- v c
vo, o visi, kąs ten gaudavo 
laiškus, turėdavo pirkti “Ry
tojų”. Raudonikicnė dirbo 
“R.” spaustuvėje ir buvo tal
pinama jos paveikslas komu
nistų organe, kųd ji yra tik- 
riaujsia komuninę, išgelbėju
si “Rytojų” nuo sabotažninkų. 
ĮĮĮąda papūtė kili vėjui, Rau
donikis pasitraukė nuo bolšę- 
yįkų, o prįsiraše prie kunigų, 
jlumša paĮiarlotijuii gyrė kon
sulato įf bažnycįos orgųne 
“Šyytųyyje” ne lik Raudonikį, 
b.cį ir tą žul’ikiškų ągenturą, 
vądindami jų pųhkų ir pakar- 
totįnai tvjrjįpįąjpi, kad visi, 
kas ten pasilies savo pinigu^, 
gaus po 5 pezus dovanų. Rau
donikis pateko į 
kalėjimų UŽ tai, kad jo naų 
dai surengtame
jo draugai padalino komunis
tinius lapelius, lai Raudoni
kis, norėdamas išsisukti skun
dė policijai visus kunigų prie
šus, o “Švyturys” skelbė, kad 
kunigai daro dideles pastan
gas, vaikščioja policijon ir 
rūpinasi Raudonikio paliuo? 
salimu. Jį palįuosuot rūpino
si ir “batikas”,‘ kurio sekretus 
Rąudopikis Žinojo. Galop pą- 
liuosavo, pors jįs sėdėjo su 
kriminalistais, atskirai nuo

Vilią DevOto

vakare seni

be-

nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p

Pinigų Siuntimo Skyrius at 
daras kasdie nuo 8 V. ryte

j įppdųnikis falsifikuodavo 
g'niimo metrikus. Vernas p|- 
lietis man rodė iš jo gautus 
metrikus, kurių apačioje aį- 
spapsdiptų: “Vytauto Didžią
ja 1931 metai”. Jis juos teik? 
<}ųvo imigracijos valdžiai pi
lietybės ir • atsikvietimų reikti 
le,. patenkindamas tos agentū
ros klijentus ir ųž tai imdamas 
•lilvlim, pinigus Padavinėjo

v49F!p§’
kvitus, tąj ir taj’nąųtoĮąį Įfąįp

falšyy^ Ja|yt$o(rtc» ir
<!ayp įė piĮlĮcp <1» Ja

mu kpysu, po $|*.0a, o pWųi 
slapjąi pąrduodąy.o po M*6^

dieną )<eĮ^ kortus p(ersįrėį)y- 
dayp įjf Pįdayo vaĮdiškan baų- 
kap sįąpjąis dokumentais ąp- 
šaryptų. Išėmė (ląųg dbĮerių, 
koj pųgųįįos sugavo, paudoni- 
kienė pasodinta kalėjiman, o 
j°s Sakoma, 

(lęši ni- 
čia tūkstančių pezų, kūrinos 
išviliojo iš lietuvių, sėdėda
mas Banke Central Europco, 
bet ir San Marlįno vokiškos 
agentūros griekus ant savęs 
prisiėmę, ž’noiųą, už lai, taip
gi pelnydamas.

Raudonikis, kaipo larnauto-t 
jas ir lietuvių skyriaus vedė
jas, Banke Central Europeo 
žinojo visas nešvarias tos įs
taigos machinacijas ir pats 
jas vykindavo. Algos gauda
vo tik šimtų pezų mėnesiui, o 
likusius susidarydavo iš ofi
cialių ir neoficialių nušilsimų 
nuošimčių. Kada jo žinona 
lankėsi Lietuvoje, jis čįa gy
vendavo su keliomis' tarnaitė
mis, visas jas skriansdąnias. 
Pehikerkos duktė, Palerinįške, 
Qxfordo Jiarabančikė, 
buvo oficįalės jo 
ir Terese net 
baruosna perėjo 
buvę Raudonikio

Ka|bama, kųd 
ral Europeo 
vengianias. Kitų 
klijentąi pasitjraukė ,Jiko tik 
ke)Į lietuviai, lenkai, bulgarai 
ir jugoslavai. Ip tie Ųk de| to 
ten lankosi, kad dar nesuspė
jo pakeist antrašus laiškams. 
Kilį eina reikąlautlami pini
gų už anuliuotas laivakortes 
ir kitokias pretenzįjas reiškia 
prie tų sukčių. Iš viso matosi, 
kad grc‘ltu Jąiku ten bus Jum-, 
krntąs. Apgauti žinovės pata
ria vįsienis apsisaugoti. Nele
galiai šniugeilaudami pinigų 
pepiunthpą daugeliui žmo
nių Išspaudė ašakas, bet jau 
p’cyvčju. Keli šimtai piliečių 
tižycde i>yiąs teismuose prieš 
Jų “jpipkų,” )>et žydpH^i vis; 
vilkina atsiteisimų, mafomųj, 
rimtai galvodami sulošt greitų

■.M A «r«« • i — < • •bąnkrolą.
Apart tūkstančio lietuvių, 

kuriuos Raudonikis apgavo 
“banko” naudai, yra keli šim
tui moterų ir vyrų, kuriuos 
Raudonikis apgavo savo nau
dot i Kelios šeimynos tame 
“banke” pas Rątidonikį užpir
ko nesąpčiaą ržemes, ir sukišo 
po Itelis žiniius? ;; KŽiffiiii
ka tarnaičių ‘‘paškd-liho” Rau
donikiui po kelis šimtus pezų 
ir dabai' nešiojasi jo pagarė. 
Rnndąpjkis, pdsįlajkė daugy- 
hfs iląmdnU pinigui gautus už 
anuliuotas laivąkortes.. Kali- 
bartas iš Koyąrskp važiuoda-

visos 
novijus. Julė 
naktiniuosna 
“dirbti,” pa

Banco Cent- 
į \

bankrotas neis-
visų tautų

£ S..

telfiyi“! ^ppIfpI P«- 
F.9teQ 1’sHulpoje. T. T. 

įįauudysliiikps ^opo^ycijys.
■      i ■■■ .i—.i —

Musų kųlopijoš peckeĮįąį, 
kurie rašinėja koresponden
cijas į “Vilnį”, labai mėgsta 
kitiems primesti provokatorių 
titulus. Priežodis sako, kad 
kuų pats kvepįą, vtu9 if 
tepa. DąŲar ir akliausi jų pa
sekėjai pradeda matyti, kad 
tie jų vadai meluoja neraus
dami. Mat, gegute jokiu budu

vardo. , 6<>t
, t ‘ :■ . 'f ■ / >>.!•; ■>'>. ;

Mūsiškiai '^komunistai nori 
savo griekus suvergti; ant sa
vo priešų. Na, o priešais jie 
skaito visus, kurie tik nepasi
duoda jų mulkinimui. štai 
“Vilnies” No. 183 kažkoks sla
pukas I). N. lięja^ąvo nešva
rią tulžį aut “Kultūros” drau
gijos ir jos narių. Jis be nie
kur nieko drožia, kad į Rug 
Weayers dirbtuvę nesenai bu
vę priimti draugai A. Vaške
lis ir B* Eolertąs. Girdi, jie 
per ilgą laikų bpyę be darbo

anj galo, turės progoj vienų 
kitų centą užsidirbti įr nuo 
bą^Io apsiginti* Bpt esą jųjų 
džiaugsmas neljųvęs ilgas.: 
Girdi, toj dirbtuvėj jau gana 
senai dirbu keturi “socialfa- 
šislai” su Frcnzeliu priešakyj. 
Painatę, kad naujai priimti 
darbininkai nėra jų ‘Kultūros’ 
šalininkai, Frenzelis ir Juška,: 
girdi, tuoj įkišę ^Sayo liežuvį 
bosams. Jie perslatę naujus 
darbininkus pavojingais ' lęle- 
mentais, kurie igalį ■ pridaryti’ 
daug nemaloriuriių. ' Bosams 
esą to tiky ir įfoijkėjp,* mi
nimi draugai tuoj tapę iš.dar- 
fio pašalinti. r

Aš čia alpasgicojau tik pa
grindinę tos’ provokacinės ko
respondencijos niintį, prajeis- 
dajnas yįsils bolševikiškos iš
minties “periųsJ - ir4 “prisnio- 
kųs”. T|ės|og yęikią 1 stebėtis, 
kaip žmonės gali prarasti vi
sokį padorumą ię/sąžinę, An-. 
trą vertųsi ghL dagiau iš jų! 
ir negalima' ti^ti^ Mųmš, 
yrą W gerąi 
kad Ijolšjęyįkiš^koj ‘Uįtpratųr- 
koj” Ųųyi^įęjį įiętuYQS žyųl- 
gyjjinįnkąi užpną Rlp svar
inąs vietg^. $ ivMgyb|nmkft 
jau tok? darylįwio O kad ' bolše?0k^^8 
Vaškelį ir Folertą vadina 
^drarigais. FaklinajU tų, “drau
gų^ likimą? Kplšbwaijis visš

.,W
IF »JlFb9. fe?
mm W?>8 Npi aš,

iais

tel F<>’
fFFte 9 I |M pn?mė vie- 
ftą Mą jr yįpųą kąnądietį.
TMSl IIP

Ąpįp ji; slčuųdipią bosams 
galį KnlHli įlįs ąr^iųųsios rų-

Ri i)uvo 
henjti jšrupinįaš darkąs, tai A.

Ų^s FoĮertų 
ir prąųe^ jąni, ĮcąjJ ąįeitų 

y.^diŲasi, stebisi, kad 
jį? gąųhi dąFta- koki 
nors jų pavojinguiną irgi nc- 
įąli i)Ut Į’ij'tooj vietoj 
R. Eolcrtas yra mažai jšsila- 
yinęą žųiogus ir priklauso ka- 
įajijkų parapijai. Bet štaį Sta
lino klapčiukai lieja krokodi- 
lįškas ašaras ir rodo didžiau
sių “artimo meilę”. O ar čia 
senai tie patys Stalino pa
stumdėliai “Laisvėj” šlykš
čiausiu būdu niekino Gar
maus parąpijonis, kuriems 
priklauso ir Fojcrtųs!

1Į egė d išk ęs n i ų v ei dpi a i n i ų, 
kaip tie siMįpi;aiv sunku ' ir 
surasti. Jiems visokie^ Folcr- 
lai ir Vaškeliai yra reikalingi 
tik tam, kad demoralizuoti 
vietos lietuvių judėjimą. Kiek 
tiems begėdžianis rupi bedar
bių likimas, aiškiai matyti iš 
Mįkel'ionio elgesio. To stalinco 
žmona dirba, o jis pats nusi
pirko naują auloniobįlių ir 
visur bastosi su juo. Nieko ta- 
pie, žinoma,. nebūtų blogo, 
jeigu tas stalįncas nesinaudo
tų labdarybe ir tuo budu ne- 
ątifraųkl.ų duonos kąsnį nuo 
tokių žmonių, kuriems pašal
pą yra tiarai rcikąĮlinga.

—A, Frenzelis.

ĮpnĮfl l
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naudoja taip, 
tojas slieką.

minimų įstaigų 
draugijų tiksliai 
pasiųsti žinias Enciklopedijos 
Redakcijai. Taip pat kvie
čiami yra veikėjai, inteligen
tai, pasižymėjusieji visuome
niniame gyvenime, ar mokslo 
srityje ar šiaip kuo, prisiųsti 
savo biografijas kalbamai 
Redakcijai ar įgaliotiniui.

Taip pat kviečiame kiekvie
nų susipratusį lietuvį ir pa
laikyti šį kultūros darbų, bū
tent užsiprenumeruoti Liet. 
Enciklopedijų, 
pavyzdį parodė 
Redakcija, kur

Sugrįžo iš Vakacijų 
DR. J. SHINGLMAN 

VĖL YRA SAVČ OFISE 
CICERO 

4930 W. 13th St
Ofiso valandos: 
10-12. 2-4 p. 
p., 7-8 vakare 
P n f

1 ! redoniis ir pėt -
nyčiomis p o 
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1 gomtis ofise už
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ATlfDA.
MORGIČIŲ ir BONŲ SAVININKAMS 

UŽSIDARIUSIU BANKŲ

M. J. KIRAS
REAL ĘSTATE AND HOME BUILDER 

JIS yra patyręs per 20 metų paskoloms ir statybai. Jo pa* 
tyrimas šiandien yra naudingas dėl visų, kurie turi pirkę 
morgičius ir bonus užsidariusių bankų.

ŠIMTAI yra žmonių, kurie turėjo įvairius reikalus su 
mano įstaiga ir visi yrp man dėkingi.

DAUGELIS žmonių atėjo pas mane iš užsidariusių ban
kų ir aš daviau tikrų, nuoširdų Ir naudingų patarimų. Bet 
dar yra“ daug žmonių, kurie nežino ką daryti. Taigi kviečiu 
atsilankyti j mano ofisą, mapp~ patarimas sutaupius jums 
Receiverio ir teismo išlaidas ir kitus nesusipratimus.

BANKINĖS apsaugos skrynutės $2.50 i 
metus. Apdrauda ir pinigų siuntimas.

M. J. KIRAS
RĘAL ĘSTATE ANĘ HOME BŲILDER 

3335 Sp. Halsted St.
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Lięt Enciklopedijos 
reikalą

jau 6 sąsiuviniui LI^i.9
Eųcįklųpedijos. Iki rudens 
ųjąnoipa išleisti visa 12 sųsiu- 
yjpių. Pąjjar paskelbtas pe- 
j’ųypjc gražiems yiyšams pa- 
gąniinti konkursas, kpriąme 
dąlyyąųja gerįąnsi daginiu- 
kąį. prępinp,eraiorianis pus 
prisiusi/šie yiršaį/ kaįp lip 
Sus papupšlį*

Visuomenė džiaugiasi |ąįp 
Sppląį laukianiu yeikąĮu ? ir 
įimriaį | j jn cpųiperuųj ašį. Di- 
(įęiįs pnrys7 Ir ainprik|ečių, su- 

jau ųz?iprenpp|pruoti pįet. 
Rpclkjopediją. ^įpjjfaČiįiu, kad 
hęliktij nei yienp šūsipratusįo, 
patrioto lietuvio, kuris lietui O Mfe- Enciklopėdųpsi'g 
kurie nėsiprėnumėrubdami jos 
teisinasi, kad turį Britaniką ar 
kokią , kitų svetimoje kalpoje 
enciklopedijų. liet tuo tik pa
rodoma nejytertininias ir nesu
pratimas svariibš bei tikslo 
Ljet/ E^iiciklopedijos.

Liet. Enciklopedija suriša 
dalykus šti Lietuvos gyveni
mu, įstaionia lyg Hetuyišktls 

jau ' ' apie

Broadlail ‘

Daktaras

W7Z4
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Rugpjūčio Kailių 
Išpardavimas

Musų 14-tas Metinis Kailių Iš
pardavimas parodo, kad jau dė
lei musų ištarnavimo vienoj 
vietoj tiek ilgų laikų jums apsi
mokės ateiti ir apžiūrėti musų 
pasiūlomas vertybes.

Mes taipgi darome visokius pa
taisymus- ir remodeliavimų. Šį 
mėnesį mes vis dar imame tik
tai vasaros kainas.

GOMBINER FUR CO.
6835 Stony Jsland Avė.

Tcl. Hydc Park 3459
Vn—..... ..... ..........

1 / .. .
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tikslo

- r - ■rėmus, nekalbant 
grynai Lietuvos geografines, 
istorines ir kitokias žiriiks. 
Liet. < Enciklopedija pritaikytų 

sąlygotos.mliisų /,„. gyveninio
kaip meškerio- Jtije bus lyg koks milžiniškas 
fiupį jiems tik 'įvairių žinių, paaiškinimų ir

Kapitanaji
Pasauliniame kare 

... 0* 'te * ; * •

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ R MOTER.Ų PER 2? MFTUS 
NEŽIŲRJNT KĄįp UŽSISEnĘiU IOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SĮJecialiJkat'gydo ligas pilvo. plaiiMųte inkstų ir pūslės, užnuodijitn^ krau
jui odos, ligas, žaizdas,' Įęujujųjzm^ galvos skausmus, skausmus uuga- 
foje,' kojėjįrta,. gerkles skapdėjima ii pfjhhbtinga? lig^s; JėlO*įį|d’ft* 
galėjo‘TU« iSgydyt ateikite 6a ir ptfrsitikfipkt^ jis jums gali padaryti 
Prakijk^ja m dSW«dį nątjų ir iigydL t^Ua^iu? Hgopių. įtarimas 
dykai. OFISO VALANbOS; Kasdie pud 101 vaUpdos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakce. Nedėliomįs puo 10 iyio iki 1 vai. 
4200 West 26 St ‘ ‘ r Te!. Criwford 5573

DOUGLAS BAtllŠ
351 16" rčošeVelt KOAD i 

v arti St. Latiii Ate. Tel. Redzie £902
’l&HJ ir vanpa, 

syrimmtag pęoj.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

seredomis iki 7 t. V» Į c'

nv—m1
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IMPERFECT IN ORIGINAL



Ketvirtadienis, Rugp.ll, ’32

Kaimyninė padermė Chinali 
vadovaujama buvo nugalėta 
pirmame mūšyje. Nugalėtojas 
pats nudurė savo priešų, išė
mė jam akis, ir atidaręs kak
le gyslų, atsigėrė šilto kraujo. 
Visi padermės vyrai apie 1000 
žm. buvo užmušti, 300 iš jų čia 
pat kovos lauke išvirė ir su
valgė. Kitus kariai susikapo- 
jo, susidėjo į pintines ir nusi
nešė su savim į tolimesnį žy
gi-

Chongi sekėsi. Kitų pader
mių vadai krito vienas po kito 
kaip Chongi aukos. Su nuga
lėtais Chongi elgėsi kuo žiau
riausiai. Kasmet jis darė vis 
naujas karo ekspedicijas. 1827 
m. jis sudegino misijonierių 
stotį ir visiškai sukovė vado 
Tani europiškai apginkluotų 
kariuomenę. Nugalėtojo žiau
rumams nebuvo ribų: jis žu
dė iki paskutinių net moteris 
ir mažus vaikus. Bet ir jį 
laukė galas: jis buvo sužeistas 
ir po metų laiko mirė.

Panašiai siautė ir kai kurie 
kiti moari vadai išsimainę, cu- 
ropiškų ginklų. Išmokę šau
namuosius ginklus vartoti tar
pusavio karuose, vėliau maori 
juos akreipė ir prieš salos už
kariautojus anglus.

Anglai pirmų savo atstovų 
maori sutinkant paskyrė 1833 
m. 1839 N. Zelandija buvo pa
skelbta anglų kolonija, bet 
faktiškai maori ir tada paliko 
savarankiški . Iš pradžių ma
ori santykiai su baltaisiais bu
vo gana geri. Bet greitai ma
ori įsitikino baltųjų ateivių 
godumu ir jų neaukštu doro
vės laipsniu. Kai tik europie
čiai pradėjo darytis ponais, 
maori pasitikėjimas jais ma
žėjo. Laikui bėgant santykiai 
virto tikra kruvina kova. Ka
da anglų parlamentas susiau
rino moari teises į žemę, jie 
sukilo. Karas su anglais tru
ko nuo 1845 iki 1848 metų. Da
linai sukilimai nesiliovė iki 
pereito šimtmečio aštuonias 
dešimtųjų metų. Galutinai 
anglai maori pavergė tik 1892 
metais, kada jų dauguma per
sikėlė į jiems paskirtų rezer
vatų. Ten jie pradėjo verstis 
žemdirbyste ir gyvulininkyste.

Dabar maori yra nyks
tanti žmonijos padermę, 1840 
m. jų buvo apie 120 tukst.. 1865 
jau tik 65 tukst. 1896 metais 
jų drauge su metisais surašyta 
40 tukst. Paskutiniu laiku jų 
išmirimas lyg apsistojo, nes 
1924 metais jų skaičius buvo 
paaugęs iki 54 tūkstančių. 
“Europos musė — sako maori 
— išstūmė musų muses, sveti
mi dobilai naikina musų pap
ločius, ir mes, maori, baltųjų 
žmonių spaudžiami, nykstame”. 
Svarbiausios maori išmirimo 
priežastys yra įvairios ligos, 
atėjusios į jų kraštų drauge su 
Europos kultūra. Daugiausia 
aukų pasiima džiova ir įvai
rios su peršalimu surištos li
gos. Del šitų ligų išsiplatini- 
ino iš dalies kalti patys maori. 
Maori moterys, eidamos į 
miestų, kad ir šilčiausia diena 
butų, apsivynioja iki ausų vi
sokiais šiltais audiniais, kai
liais, vilnonėmis skaromis ir tt. 
Parėjusios namo dėvi visai 
lengvus rubus. Vyrai taip pat 
neatsilieka nuo moterų, vienų 
dienų jis dėvi šiltų apsiaustų, 
kitų dienų vaikščioja pusnuo-

' Senie ji Naujosios 
Zelandijos gyven

tojai
i . (Galas)

— Atsikėlė pas mus geras 
žmogus misijonierius. Aš ir 
mano tėvas ir visi mes pami
lome j j, nes jis niekam nedarė 
bloga ir blogiems žmonėms 
padėjo pasitaisyti. Taikoj gy
vendami mes išmokome iš jo 
daug gerų dalykų.

Paskui atėjo kitas misijonie
rius. Jis apie dievų pradėjo 
kalbėti kitaip, negu kalėdavo 
pirmasis. Bet ir jis pasekėjų 
sau rado. Mes persiskyrėme j 
dvi partijas, bet gyvenome tai
koj. Bet štai atsirado naujas 
misijonierius ir pradėjo skelb
ti trečių dievų.

Tada musų vadai ir seniū
nai susirinkę nutarė, kad visi 
misijonieriai turi apleisti mu
sų kraštų. Grįžti jie gali ta
da, kai susitars dėl dievo, dėl 
to, kad tiesa gali būti tik vie
na ir dievas taip pat tėra vie
nas. Jeigu misijonieriai šito 
nutarimo nepaklausys, tai jie 
bus nužudvti.

Paskutiniai du misijonieriai 
paklausyti nepanorėjo, todėl 
mes juodu užmušėm, o jų fer
mas išgriovėm ir sudegi nom”.

Įdomus yra pirmieji maori 
t žingsniai į Europos kultūros 

gyvenimų. Tuo atžvilgiu cha
rakteringas yra Ngapuchi pa
dermės vadas Chongi. Iš pra
džių jis buvo atsidavęs misijo
nierių sekėjas, ir stengėsi sek
ti europiečius. Kadangi jis 
taip pat turėjo didelį pasitikė
jimų ir savųjų tarpe, tai misi
jonieriai pasiuntė jį į Austra- 
lijų į Sidnėjaus miestų, kad 
ten jis arčiau susipažintų su 
europiška kultūra. Chongi gy
veno Sidnėjuj ištisus metus, 
atsidėjęs mokėsi, o sugrįžęs 
dar stropiau laikė misijonierių 
pusę. Patenkinti tokiu Chon
gi elgesiu, misijonieriai pasiū
lė jam nukeliauti į Europų. 
Cbongi pasisakė jau seniai 
n<rįs. pasipą^įnti sų, didžiuoju 
anglų vadu ir jo tauta. Jis 
pasižadėjo apsipažinti su įvai
riais amatais ir europiečių 
pramone, parsivežti iš Angli
jos kalvių, dailidžių, inžinie
rių, kad jie jo pavaldinius pa
mokytų.

1820 metais, dar vieno ma
ori vado ir anglo Kendelio ly
dimas jis apleido N. Z-jų ir iš
vyko į Londonu. Londone jį 
priėmė pats karalius, jį kaip 
svečių kvietė aukštoji Londono 

. aristokratija. Visi stebėjosi ta
tuiruotu laukiniu, jo mokėji
mu gerai ir laisvai elgtis sve
timoje jam draugijoje. Kara
lius Jurgis IV abudu maori 
apdovanojo brangiomis dova
nomis.

Chongi labai stropiai mokė
si, tik ne to, ko norėjo misijo
nieriai. Jis nuolat lankė anglų 
kareivines, sekė kariuomenės 
gyvenimų ir kariškų apmoky
mų, su dideliu atsidėjimu skai
tė Napoleno istorijų.

Anglų vyriausybė dėdama 
daug vilčių išvažiuojantį 
Cbongį apdovanojo pinigais, 
žemės ūkio mašinomis ir kito
kiais naudingais daiktais.

Atvažiavę į Sidnėjų Chongi 
visas šitas dovanas išmainė į 
ginklus, šovinius ir kitokius

- -- — -.... ........

gis. Neretai vasarų apsirengia 
šilčiau, negu (žiemų. Iš čia 
vi'šoki peršalimai.

Galima beveik tikrai spėti, 
kad laikui bėgant maori liku
čiai vieni išmirs, o kiti ištirps 
europiečių katile ir tuo budu iš 
anuomet skaitlingos, galingos, 
karingos, sveikos žmonių gimi
nės neliks nė pėdsakų.

“L. U.”

Tarp Chicagos 
Lietuvių 
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Brighton Park
P p. Tverionain išdaužia krau

tuvės langas.
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pat užpakaly krautuves turi 
gyvenimui kambarius, tai, bil
desiui lengvai juos išbudinus, 
jie surado, kad padaryta lan
ge skylė. Apie porų valandų 
vėliau vėl juos išbudino tik 
jau daug didesnis trenksnias. 
šį kartų daugiau sudaužyta 
langas. Rasta krautuvėj kum
ščios didumo akmuo/ kuris, 
krisdamas, dar ir kampų fon
tano sugadino.

Kaip pirmų, taip ir antrų 
kartų piktadariai nepastebėta 
ir nesugauta. Gal tai bus ker
što darbas. Bet pp. Tverionai 
nieko tame nenujaučia.

Pp. Tverionai, gyvenantys 
adresu 4014 So. Western a v., 
užlaiko krautuvę šaltos košės, 
minkštų gėrimų, saldainių, ci
garų ir kitokių smulkmenų. 
Naktį iš praeito šeštadienio į 
sekmadienį piktadariai išdau
žė didelį priekinį krautuvės 
langų net dviem atvejais.

Kadangi pp. Tverionai čia

Langas buvo apdraustas, 
tai, žinoma, pp. Tverionai 
mažai dėlto nukentės. Tik nu
siskundė, kad juos toks įvykis 
išgųsdino, ypatingai ponių 
Tverionienę pasisakė, kad jai 
net galva dūliai to skaudėjusi. 
Be to, pp. TvCrionų apie porų 
mėnesių atgal iš daržo išvogė 
gražiai žydinčias gėles. A.J.S.

Šiandie radio pro
gramas

Roseland
Ateinantį penktadienį, 7:30 

vakaro, K. Strumilo svetainė
je, 158 E. 107 Street, įvyks 
Kliubų ir Draugijų Sųsivieni-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PRASIDĖS RYTOJ

Mes užlaikom didelį pasirinkimų Vyrų, Moterų ir Vai
kų aprėdalų. šiame išpardavime parduosime labai 
žemomis kainomis. Užtai širdingai kviečiame visuo
menę atsilankyti į musų krautuvę ir busite užganėdinti 
musų kainomis ir patarhavimu.
Pažymini kelius dalykus ir kainas, o kada atsilankysit 

į krautuvę, rasit daugybę gerų pirkinių

VYRŲ 
šventadieniai marškiniai, dailaus pa
darymo vertės $1.00 
už ......... ......................... 58c

VYRŲ 
Apatiniai, kaip ant paveikslo 
tomą vieni

VYRŲ
Darbinės pančiakos, 
vų 
pora .................... ..........

ma- c

14c
įvairių

MOTERV

Aųziniai kvartų- 
kai, dailaus pada
rymo ir didelis 
pasirinkimas, ver
tės $1.00 už .

50c
MOTERŲ

Rayon šilko bloo- 
meriai įvairių spal-

DM; ! / b-.-ui ...

' 19c
LOVŲ UŽDANGTAI 

šilkiniai lovos uždangtai vertės 
$1.95, dabar

$1.15

MAUDYKLIŲ SIUTAI 
Dailaus padarymo dėl vyrų, mote
rų ir vaikų cistų O C) f*

vilnų ................. ................ .
VAIKŲ TENNIS SHOE

Didelis pasirinkimas pora

38c

MOTERŲ 
šilkinės pančiakos, full 
chiffon, vertės 95c. 
pora už ........... ................

fashionėd

45c

VAIKŲ

Trumpos vasarinės pančiakaitės 
vertės 15c, pora už

6c

Mid-West
DRY GOODS STORE

- - -____ - —____ _____ . . - • »

3305 So. Halsted Street,
J. SANDAROS, Savininkas

Chicago, III.
I. I . ................... ..........

jimo paprastas susirinkimas. 
Bus išduotas platus raportas 
iš išvažiavimo, Eus ir kitokių 
raportų ir pranešimų. Visų 
narių pareiga atsilankyti. Ne
pamirškite, atsilankyti, kurie 
jau esate- užsilikę su mokes
čiais. O kurie negalite užsi
mokėti iš priežasties nedarbo, 
tai galite atėję į susirinkimų 
atsiprašyti. Krizio laiku nepa
sišalinkite iš Susivienijmo. Jei 
pasitrauksite, tai patys save 
nusiskriausite.

Atsilankykite visi paskirtu 
laiku. — Sekreloriiis.

REFRIGERATORIAI

Visas porcelianis, naujas, 
su 3 metų garantija, už 
pusę kainos

$69.50
Tiktai mažų dalelę terei
kia įmokėti, potam $1 į 
savaitę. Budriko krau
tuvė nupirko 3 vagonus 
tiesiog iš dirbtuvės. Jus 
sučedysite pirkdami da
bar.

Šį vakarų nuo 7:30 iki 8 vai. 
bus gražus ir įvairus lietuvių 
dainų ir muzikos radio progra
mas iš stoties WI1FC—1420 ki
ltie., kurį nuolatos duoda Jos. 
F. Budriko radių ir rakandų 
krautuve, 3417 S. Halsted St. 
Kadangi Budriko krautuvė da
bar užpirko didelį stakų nau
jausių radių ir elektrikinių šal- 
dytųvų-refrigeratorių, tai daro 
didelį išpardavimų stebėtinai nu
pigintomis kainomis. Vertėtų to
kia proga pasinaudoti ,nes šiais 
laikais kiekvienas sutaupytas 
doleris lošia žymių rolę.

—Draugas.

Jos.F.Budrik,!Į^
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

šiandienų gražus Programas WIIFC. Pradžia 7:30 v. v.

V ---- -------—... —... ................
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PIKNIKAS
MM ____________________________ ._________________ ____________________________________

NEDELIOJ,

Rugp.-August 14,

DIDIITEG AAD7E Donu i Ed Ufin&iB
ARCHER AVĖ. ir 79 ST.

Programą išpildys Chicagos Ukrainiečių Choras, kuris muzikos 
žinovų yra pripažintas kaipo vienas geriausių chorų Amerikoj.,

• • • 1

įžanga tik 35 centai.

Anglijoj

0VR STtHO 
USES THE
TOUCH

NOUR HAT

karo pabūklus.
Naujojoj Zel. savo' globėjams 

jis pareiškė matęs 
gyvenant anglus ir jų valdovų 
esant anglų. Dėl to busiu vi
sai nataurahi, jei čia karalium 
bus maori tautos žmogus ir 
kad tas karalius bus jis, Chon
gi. Be to, jisai matęs, kad 
Anglijoj visi valdininkai ir mi
sijonieriai yra karaliaus ver
gai. Todėl ir čia misijonieriai 
turi klausyti visų jo įsakymų, 
o jeigu neklausys,' bus išnai
kinti.

Per trumpų laikų jis susi
rinko tris tūkstančius kareivių,’ 
europiškai juos apmokė, euro- 
piškais ginklais apginklavo ir 
pradėjo kariauti kitas vietos 
gyventojų padermes^

ou "TUKT 
notvum'"bos s- X. 

OOULD'MF TAVKen 
THAT OUD felfeb INTO 
BUNtU’ THB’-BROOK.LNkl 

--------- BUlOGe’: ------------

REDAM TO OONGRATULAie 
N0D ON NOUfc. VMONmtFUL-

MAM5HIP IN SĖLI INU TH AT 
OLt> 'TVPBkMfctlTEfe TO THF
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SU RIAUŠININKAIS.

Vokietijos junkerių kabinetas paskelbė naują “bėdos
dekretą,” kuriuo įvedamą mirties bausmė ir specialiai 
geismai riauąinihkams. Ęmąni tuo dekretu^ mirtim bus 
baudžiamas kiekvienais, kuris dalyvaus gAtvės riaušėse 
ir užmuš policininką, kareivį arba šiaip žmogų. Už ka
reivių arba policininkų sužeidimus nusidėjėliai bus bau
džiami dešimčia metų kalėjimo.

Šituo dekretu Von Papeno vyriausybė nori sustabdy
ti kruvinus susirėmimus tarpe įvairių politinių frakcijų 
ir politines žudynes, kuriose per keletą paskutinių sa
vaičių Vokietijoje buvo užmušta 130 žmonių ir daugiau, 
kaip tūkstantis, sužeista. Toje žmogžudiškoje kovoje da
lyvauja dauginusia hitlerininkai (fašistai) ir komunis
tai.

Kraujo dėjimas Vokietijoje ypač padidėjo nuo to 
laiko, kai, vietoje Bruehningo kabineto, susidarė vy
riausybė išį junkerių (dvarponių) ir generolų, kuri pa
naikino draudimą Hitlerio ginkluotoms gaujoms (“šmo- 
giamiems skyriams”) viešai demonstruoti savo rudose 
uniformose. Tos gaujos, nuolatos provokuoja mintis, 
maršuodamos gatvėmis ir uzgauliodambs priešingų sro
vių žmones. Neretai jos daro ir ginkluotus užpuolimus 
ant politinių Hitlerio priešų. , . .

Ąi^kd? kad tiesiausias kelias sušfabdyti riaušes bu
tų uždrausti juodrnąfškinių bfgąnizaČĮjas. Bet valdžia 
ne tik toleruoja Hitlėrjo kriminales gaujas, d įr veda de
rybas jSU Hitleriu, .žAdėdaųii j’am vietų minisferių kabi
nete. iš to matyt, kid valdžiai rupi ne sustabdyt k^aiįįo 
liejimf, bėt turėti priekabį ginkluota jėga valdyt kraštą;

uo dekretu, mirtim bus
’^ j /'.i it

MIRTIES BAUSMĖ RUSIJOJE.

Iš Maskvos pranešama, kad naują detrėtą apie mir
ties bausmę išleido ir Rusijos sovietų valdžia.

Iki šiol bolševikai šaudydavo savo priešus, apkaltin
tus “kontr-revoliuciniu veikimu”. Dabar jie baus mirtim 
ir už nuosavybės vogimą, ypatingai kooperatyvų ir “kol
chozų” (kolektyvių ūkių) nuosavybės.

Sovietų valdžia, anot Rusijos komunistų partijos 
centr^linio organo' “Praydos”, vadovaujasi šitokia logi
ka: kooperatyvų ir “kojčh’oziį” tų^rt^š krikktuso. visuo
menei, todėl kkš tą turtą vagia, tais nusideda visuome
nei, d visuo/nenės Žabas turi būt apginamas “aukščiausio 
laipsnib apsaugos priemone — sušaudymu.”

Ar ne puiki “darbininkiškos” valdžios logika? Aukš
čiausio laipsnio apsaugos priemęnė visuomenei tai — su
šaudymas !

Po keturiolikos metų bolševikų viešpatavimo Rūsi- 
joje įvedama mirties bausme net ųz turto pasisavinimą. 
0 kuomet bmsevikai nebuvo valdžioje, tai jie smėfkė 
Kerenskį už Įvedimą mirties bausmės tik husidėj&li&ins, 
sugautiems beužsiimant jplėšimu su ginklais rankose 
karo fronte. Lenino partija žądėjo mirties bausmė vi
siškai panaikihti,' kaip žiaurią darbarižmo liekaną.

AtlygIniMai kaėč vėtėRa^Ams.
• ■

■'V. - • r.... 11 11 "

Vyrų, ėjusių karo tarnybą a 
pasaulio karo metu, yra Amerikėjė 
visiems buvo pripažinta teisė gauti tam tikrą atlyginimą 
uz sąvd’.iąrhybą, kadangi tuo laiku, ka‘5a jie nėšiėj'o

armijoje arba t laivyne 
! VISO '■ t

fėr^Adi ir dėl kurių ketetAs dėšimcf ____ „
savo j Wasningtoną? Tai yrą. reiJęaĮąvĮmęsAikąa valdžia 
tuojaus išmokėtų grynais pinigais visą kiekvjenam, ve
teranui pripažintą atlyginimą? už karo tarnybą ir nup- 
iiiĄČius,' fciirię pribręs dūf tik 1945 metais, t. ūz 18 
ftiėtųt npo dakūr.‘ \ ;/1(

ę!ė£ tai yra tik viena klajisirno pusė. u Įi(|w
Be aukščiau nurodyto atĮygįnįmd už sugaištą karo 

tarnyboje laiką, vetėranainš išmokama da ir kitos šu- 
rrios: 318^000 būvttsių kareivių imą iš valdžios kasmet 
$204,641,84^ už sužeidimus, dėl kurių nukentėjo jų svei
kata ■ arba, galėjimas dirbti. 6,900 (t kąrininkų, šųžeįstų 
karo mątų ir pasjtraukųsi^ ją Tarnybos, gąuna kasmet 
$11,046,040. Yra, be to, dar 327,000 kitų veteranų, kurie 
pripažinti invalidais ir galina kąsmęt $1^2,277,554; jie 
neteko sveikatos karo metu, bei; ne karo tarnyboje. Ve
teranų ligoninių tarnautojams išriiokama kasmet $115,- 
528,795. Šėinidms 97,500 kąfęivių, įnirusių karo tarny
boje, išmpkaipa per metus $36,284,5’88. Visa tai kartu 
sudaro pusę biliono dolerių. , į. t

t Bet tai dar ne viskas. Buvusiems kareiviams vis 
labiaūš spėJudžiūht Valdžią, kad ji užmokėtų jiems už 
“pasišventimą tėvynei,” buvo pravesta kongrese įstaty
mas, kuriuo prip^inta ątį^ginimas, kaipo invalidams, 
daugeliui veteranų, nukentėjusių, ne puo sužeidimų karo 
tarnybos metu. Jų skaičius siekia 367,685, ir jie gauna 
keletį šimtų milionų dolerių' per metus. Galų gale, val
džia dar išfhdka fiašniėt $225,850,000 pirmesnių jų karų 

’vėtė^Ah’žfcs.^ ( .. , . i /•! , j:/.
Visiems sįiiėmš Y^iėparių atlyginimo reikalams kon

gresas paskyrė pereitą birželio mėnesį . šiems “biznio 
metams” (pradedant liepos I d. 1932 m. ir baigiant bir
želio 30 d. 1933 m.) $928,3^7,795, t. y. nėtoli biliono 
leriųv i , , , j

Kadangi visas Jungtinių Valstijų federalihės 
džios biudžetas sudaro apie 4 Piliorius dolėriiį, tai, reiš
kia, beveik ketvirta dalis vątdžios pajamų yr^ išleidžia
ma! veteranų reikalams.

o

vai

ketvirtadienis, ftugp. 11/32

>aMjos

i ;/.<<»• <!'v. *’7 i. Socialistų partijos įjaciona- j 
lis ofisas jprądėjo leisti specįą- 
lį rinkiniu kampanijai pašvę
stą savaitraštį “America For. 
Ali”. Jo ketinama išleisti 16 
numerių, iki praeis lapkričio 
menesio balsavimais

. ♦ > • • •Pirmo numerio parduota 
57,000. Leidinio platintojai— 
partjos nariai ir kuopos — 
perka jį paprastai pundais,’ 
100 kopijų už 70 centų arba 
1,000 kopijų už $6. Pavienė 
prenumerata (už visus 16 nu
merių) 50c. Adresas: “Amer
ica For Ali”, 519 Randotyh Sf.,’ 
Chicago, III.

. ĮJ't f* - I*;-*. ’l ' ' . JĮ . ll*..,' 'f

, ’l'AbškACAŠ
t

Vytautas širvydukas rašo 
“istoriją” apie tai, kaip socia
listai “kasa duobę demokra
tijai”. Jo protavimas garnį' 
paprastas: socialistai “politi
kavo” Italijoje, rezultate 
atėjo. iašizmąsL Bosiją valdė 
socialistas lieręnskįs — at^o 
bolšėvižniąs;' Vokietijoje pir
mas prėzidentas buvo sociali- 

rs

> 
I 

ginklą, kiti žmonės turėjo uždarbį, šis atlyginimas bu
vo . apskaičiuotas, pasiremiant skirtumu, tarp to, kiek 

Jfžia mokėjo kareiviui ir klek vidutfniškši tais laikais 
džairbdavo , A
patvirtino Siek-tieK didesn; .atlygyimmą, nęgu kad buvt 
tilifks girtumas tarp kareivių algų ir vi&ūtinjškų dar-

riųąltrliti sosliiid. ilėi 
l|neiV Gr«f 
nomis. atąįsul 
kiekių karo .mi

lįbkėlf 

H ėmė nerali- 
jo slŽ- 

n ... įiu\
daug vfelįtiį giyįs dabartinis 
Vokietijos ‘ prezidentas llin- 
denburgas.

‘ • ■ >> ■> i - i ■ ■ ■ .i ,

1

tą.1 Bet ar nėName ir gituii. di- 
(tvVriškuino ,es;nė? Jie nesu-

(tdieka . taufG atikiniįnė ir 
skatiną tduiieciįs kiekvieną 
Stropiai v|kdy(i ,savo,’ kad ir 

pareigas.
, (~;^es tarnam įiuvom. pri- 
Yerstj Jigpi.gutį - ..
kė į dą^taraą ;ppnęuzų kąręi- 
yiųj, rg|pudU8iain iš ,pp

i ~ Aęb,., (laktąfę,.
dpočįgu aųjrą jųms, ąųpiąų- 

bęj|;|l,kf jus .g^ėtųjn^t ipąj

PU«a“

nę; .uįtikriųti, ^ąd^Brųncp^ją pąt aųtomobįĮ 
įąįm^,!.—^prašnibždėjo pilka- buvo atgabeni
sis didvyri

—Aš dįkėtįnu vęšti, bet vis 
gi vįsiu,’ — juokavo kitas.

—Kį būtent ? —
—Pergalę!
—Pergalę.

stų arba kitokių Atžagareivių 
[pusę. Taip atsitiko sų lįberą- 
įąįs Italijoje, Vokietijoje. , ir 

’Ąusijoję ir su dąųgųnią libe
ralų Anglijoje. O tautininkai, 
kurie deklamuoja apie “tali
ją”, visai sufašislėjo.

. dėinbkratijai ir 
r(,ątsjlaikyti. Jį Šįuo tar
timi daugiau priešų, negu 

gynėjų. tik atbulo projto 

Įr,ov&
e, ki

.. «ar^ .p. «*•,/>. ,, ,»|* •••<■■ (L

Fi ' ,!'^į r11'l: ■ .j■ 1. ■ -

jVMRENYBES
i ______rJ!_______

kaip pasibaidė didysis

tau

ii iv aujiuu pi. vrm

< i vi'U kalbėti, kad dėl 
dembtaatįfps ; ncpasisękimų 

kl,rie gin.r’t° 
ne tie,’ kurie prieš ją kovoja.

karas ,
1^18 m. kovo mėn. vokiečiai 

■surinko !HJ^0as ’r smarkiai 
įįumė santayvininkus. Tik 
ĮpirzeUo mėn. Jie įsitikino, kad

s — pasigrobė \&į- 
rchistai ir įsigalėjo 

_______ .....ai; Anglijoje buvo 
Darbo Partijos’valdžia — ųą- 
bar kraštą valdo konservato-iil J/I.IM
nu vadovaujama koalicija. ..

Gailą,’ kad “demokratijos 
gynėjui” širvidui mes negali
me pripažinti nuopelno už j'p 
“teorijos” išradimą. Nes ji 
yra įlagijįta's. Jiį išbado Bim
ba arba kuris nors kitas bol
ševikų galvočius, ir ji jau yra 
■daugiauvkaip 10...mgtų. ąkpl- 
rbiąma Maskvos ‘‘ ” y 

$a^je- w
ją pasiskolino iš bimbinįnRų 
ir; nepasako,’ kad ji yra Svetl
anai turtas. ijt|

Tie pavyzdžiai, kuriais’ pkn- 
bininkai ir jį pamėgdžiotojas, 
Sirvydas ‘‘įrodinėja”, kad1 nei 
socialistų (k&!tę sugriuy^ .ųe- 
•mb^ratipė tvarka, ; tikrumoje 
rodo, kad socialistai 
palM^aniai jėgų apgffitt |e-

jo kareiviui ir klek vidutfmškūi tais laikais
^rįibihjkSs. FaktiA'Ai kon^rešą4s 

patvirtino 4iek-tiek didesnį .atlygyinimą, nęku kad buvo 
til&As skirtumas tarp kareivių algų ir vkhitinjškų dar- 
bifnkkų uždarbių. , '

Prdšyinus gauti atlyginimą įteikė 3,419,811 buyu- 
si$jų kareivių.’ :

jiems ❖aidžia davė certifikatus (palitidyriius), kų- 
ritiosė pažymėta priklausanti veteranui ątlyglriffft^ su- 
riiit kartų su nuošimčiais, kurie susidarys ,p'ėiį dvifiė- 
Šittfi f!ie.tų, nuo 1925 iki 194b metų. Kuoinet 
ief-alnį ėmė skųstis, kad jięiAs teikklingi pik

. tai kob^rei^š priėmė įstaty/n^/ Sulig kkriu' 
vėferWš gali gauti paskolą, lygią,pusei 
jfį čertifSitą. / , ..

Ras gi yrž tie <^bonusai,,, kurių Sabai* reikalauja ve- persimeta ] ?aii'

mtĮUMiąU. (Kl 
įbutęnt; šiand
> vieni '

r- 
as

ar

ž^Sus ir tattažtf 
lenktynes

Norviče, Anglijoj, nesenai į- 
vyko originališkos rungtynes 
žmogaus ir balandžio. Jos buvo 
ęiuręngtps išaiškiųti, kas yra 
r’ esnis; ar, balandžio instiąk - 

podąs jam keįią į jo liz- 
įgudusio; aviatorius ga- 

bįujiąi jjpientuotis , aplinkumoj, 
ąjjcp,. rungtynės buvo organi- 
.zuątpįŠitąip.ų,. . .

Pilotas K. Rea, turėjęs 15 me
tų praktiką, Ųuvo .pasodintas i 

■ Užkąrą, aųtomębilj, akys jum 
buvo, užrištos, irf jis nuvežtas 
įv tikrą vietą, atstu nuo 
N.or^ič^ 100 , mylių. Su tuo 

liu, narvelyje^. čia 
bUvo Atgabentas pašto balandis. 
Atvykuą j vietą, balandis buvo 
paleistas iš narvelio, o pilotui 
duotas lėktuvas, be kompaso ar 
šiaip kokių orientavimosi prie
taisų.,
. Riek, pasisukinėjęs ties ta vie- 

ita, kur buvo išleistas, balandis 
tuoj, čme skristi tikra linkme. 
Tačiau, tai, kas taip lengvai pa
vyko paukščiui, aviatoriui suda
rę daug sunkumų: jis ilgai su
kinėjosi, abejodamas dėl tikros 
linkmės. Ir tik kada balandžio 
ir žymė dingo ,ąviatprius pasi
ryžo, skristi. Jiį susiorientavo 
teisingai ir kadangi lėktuvo 
greitis 4.būVQ/(U0 kl. per vąĮan- 
dą^ o ^alandžio, paprastai, būva

6bj W'»-..P^s,1atY^° 4

Ęaųkstį, Jajmėjęs, rungtynes .ir 
gavęs gražią Norvičo aero klu-

Faiaofiai kiaustGši 
klidt

Kairo gyyen 
w 

M

M. 
kom<

• ocFl < ’TtKl “ s !/•'< z!.'LJĮ., ■< i"

sęjio^ms^pjciąlų mąuzohejų ir 
čia juos visus perkėlę.

/ J j

?/ant šl,/\!i;W^8i’J.kad kfc 
^ens nusiztidysiąs. Tačiau po 
penkiolikos minučių duryse 
pasirodė Vilhelmas lį, tik pa
keitęsrublis; ir patetiškų tonu 
pareiškęs, jog jo, vyriausio 
yacjų, vietą.esanti fronte, tarp* 
karių, ir* išvyko. Pakeliui ta
čiau susimąstė , ir liepė šofe
riui, pasukti OįandįjOs link. 
Vadinas, i^diūųė. j-4k° tik Pfi- 
ipąįonį pareiga derėtis su lai
mėtojais. x

< Didžiulę ballą vėliayą iškė
lę karo vadovybės delegatai 
prisiartino prie pirmosios ap
kasų linijos. Francpžai juos 
suėmė ir susodinę į vagonus, 
nusiuntė'maršalui FoŠiii. Ta- 
?a>, Jy .lFi?
varydamas savo pūlkūs tolyn 

‘ Vokiečiai, .prašė .paH|ubU 
Prąnčiizai sutĮpo^ kalbėti tį| 
apie taiką. Pagaliau, vokiė 
čių yągonai buvo atgabenti .
ėonipiegių, stoti,ję. pastatai 
g>'ela-. i
nįo stabo yągoiių. Atvykusius 
vokiečius maršalas paklausė: 
‘‘^rašote .. taikoj?” — “Taip', 
m,es p^ąšoųie tąikpsj” —: atsa
kė j vokiečių , vyresnysis. . 

t , Prasidėjo preliminarine^ 
derybos, per kurias išdidų# 
Vokiečiai gayo praryti tylomis 
Ine vieną pažeminimą.

Dąbąr tarp fyegim kur stp- 
vCi° PrIeW5 vadov^7 
bių .va^nai^ padėta didjf 
marinoj) Jeptą. Joję išbrėžti

No Vembre 191t

Allemand,- yaių 
•plės Libres, ųų’il pretęndait 
įąęsėrvir”. — (1918 m. lapkri
čio 11 d. #plųžo' vokiečių iriįp 
pęrijos puikybė, nugalėta Idi- 
jsyųjų tautų, kurias jinai no
rėjo pavergti).

Paryžiui!. pradėjo, plaukt) 
viso kariavusio . Vokiečiais

’L,1~ -it^vai^ Ilgai der|- 
MKu?lidarftas be?r 
I).3?’’H?lnJ?JLiaikos sVr

čus tai šen, tai M-
ęĮmėtį, 7iorėdai$ išauti til<- 
resnių žinių j priešų. Puo- 
jautiems kariąn|s buvo įsaky
ta visus jiems .patekusius do
kumentus nęafidėlibjaht sius
ti štaban.
J. VieiiaiVi ^lirįų'į p.ąy^kKi1^' 
klupti priešo divizijos štabas. 
Vidun įsibrovė anglų puskayk 
ginkis, stropiai surankiojo že
mėlapius, raštus, iškratė dap- 
gi krepšį su jsųnaudųtaįs po
piergaliais, sudėjo maišan ir 
užantspaudavęs j siuntė savo 
įniko štabiti. .: ,, k ’ 

įsiv^įzduoti, koks tiiiyo 
karininkų džiaugsmas, 
t •.•.Uit. -.ic-Jtii.fcadn 

tiksliais nurodyriiais apie vo
kiškų jėgų sugrupavimą nuo 
įLamanšo .sąsiaurio, ligi Verde- 
ino! žemėlapy ; pa|ymė.jos į^u- 
yo net sunkiųjų .bąterijų stp- 
Uėjimo . vietos. Radinys buvo

H
vp pradėtas priešo

ORumente iiurody-

Kaizeris pradžioje

g. 1 rr .ut»
I n?a,?MA?l 
o mugėję

i*?j I.’h »jh> 
,v W 
uwhj!,-

puvo ląi- 
i »»7 
;6 šitiems

m t
BkAM STOKER

w r.; t.

t'• ■! i’
Verti A. Vaivada

MUM

pasaulio a
tąsi? ] 
dras 1
tarties
balai!
sti y.okiępių,, dplp^Atai. Juos 
laike griežtai izoliuotus ir ne- 
dį’vę su nieku kamitis. Ge- 
gūžės mėli, jiems buvo įteik"

ir. puyp duotos kelios dienos

i A UŲ n, k uį • •-• <
. .Mditusi"ey^“n^
lP(‘AkWs!WPA?s?rW?,j jfgfts, ’F 

istę?M kaiJej,?v

<R.-. R!isfaW.1, . Ar
i to# i »a.4^w

^užv,AHs,t

, "Ką tie žodžiai mums pasa
ko? Tik nedaug? rie! Grafo 
vaiko sniegenvs nieko neiria
mo; todėl jis ir kalba taip lais- 

i . V . ■« t u- I , -'.r„i. Jūsų smegenys nieko

žipogaus smegenys^— 

radžiai, ar jus kuomet 
tudijavote . kriminblogi- 

‘ ] “Taip’ ir ‘ne.’ 
tu Jbnrii, esi su tuo susipaži- 

1 ries; nes tai yra beprotiškumo 
studijavimas. O Jus ponia 
Mina.— dar tiesusi pažinote; 
nes- kriminalizmas jūsų iki

,kb? Tik nedaug? rie! Gra/b 
vaiko shiegenvs nieko neiria- 
Id; todėl jis ir kalbą taip lais- 

■vai. Irisų smegenys nieko 
neinafb, nieko rieinatė ir ma- SM; L... ..t i „
r T L->WL
lė tik dabar praregėjo.

.£/£»!• aį, juį kuomet
< i. ». ’,

nę filozofiją?

1)1

1

: $ ? ’

žadėjo
7

stitucims sęimaš. Jo vardu 
ibuy° pakasyta . terminas pra
tęsti. B’ėt santarvininkai pa-

4Wtijos f 
ikųpąąiją. ir nugalėti buvo pr;iį 
t versti pasirašyti padiktuotas 
.sąlygą?, toeijf,. f>ę( pa- 
'keitimų. Ketverius fnetuš pa- 
šaulį kamavęs karo baiseny- 
Ibiį slbgėtiš riukritp nuo pe
lėtų. Buvę sužvėrėję . žmonės 
p|aįėj’d vėl savo Žm'bniŽku- 

tnią,aUutiU .
; f O Jas kuklus anglų puska- 

s^d^jS laime^mų ėlga,.. 
rastas. Jis tik vykdė įsi 
Jis jgal.-pats 
prisFdėjb pįi 
Jo pavardė

rašfiiai, gal jis bus kritęs k 
pat ^besitraukiant , ,’«etgal. įfi 
įstojo po karo į lutą.;. l?e<Ta 
bių arm^’j'ą;' Gal pats s'avO^ž;

K|re l<ug (.tikiu neŽnoty 

negu /aįo

’etijos o-

m 
košę

ĮltaW*,n^ j i m** p į'iil V1

Wfl>el|. W.si 
w.We,nft y.w wuw“»tei

vWfeu»Wew^te .M?- zvy«j

1. . M

.ie'

ries; nes tai fra beprotiškuhio 
^iias. O jus ponia 

dar riėsusipažiiiote;
. J iki

šiol riepafielė---- padarius vie-
ng išimtf. ^lėhok ^iisų proti
nęs Jėgos dirba tiesingai, tvar
kingai /r žiūri ’į dalykus a 
ptitllculari ad ūniversale (nuo 
sn^ulknienų iki višuųtinumo — 
ld$$kas gafyOJirūas). Krimi-

nąlistai pasižymi ta ypatybe. 
Tfoti. ypatybė Jrra . pas’tovi, 

vjslJ šalių ir visų 
kriminalistus, to- 

blfclją, kuri paraš
ką težino ape filų- 
prpgoš patirti apie 
$ praktiško at- 

ęimiiialistas papra-

mano draugo rjans Anderso
no “Bjaurųjį Ančiuką”, tiesa 
ipąsak'iųį $ .toli gražu neturi 
:hiįjkpj bėncfto su ančiuku, bet 
iyra didelė, L4ulbę panaši min- 

r,----- ‘Ūs, kuri- laikui-atėjus, iškil-
•įnipkis, nuo k’drfo ž^gio p’iįrf- <>ru

i ’įff^eiįūs spapnus. štai, aš
Įskaitau, ką Jbpatanas yra pa- 
irašęsį t .

“Ar rįaiv, nebuvo drąsusis 
jQpaįkula; kuris pridavė tiek 
: drąsos kitfenis musų tautos 

suburti savo pulkus, 
igli ^furkų rybas, ir 
i'ų kraštą? Kas jei 

įrįio atgal iš ka* 
, grįžo iš laūko, kut 

vienui vienas 
tvirtai įsitikinęs, kad 

i jo pusėje bus

riešiii-

» kieV jis 
cąro laimėjimo, 
irgi nežinoma. 

1 .tojidono Jaik-

paikinti.

tuose išgirtų. Daugelis jų pa šus.”
vir*

tą reiškin
___ r„,__ 

sfai; dirba tik vięhoje srjtyje 
'r~ tai yra tikras kriminalistas, 
•kėrfam jau npo pat . gimimo 
buvo ieAdą pasilikti kriiųina- 
lįtsfu ir |įųris beįinka, kokiam 
kitam pašaukimui. Krimina- 
lįstaa neturi pilnai išsivysčiu
sių žmogaus smegenų. Jįis yra 
gtid/hs, klastin^as, apsukrus; 
beįt jis norą pilnai išsivystys 
jlmdgus protiniu atžvilgiu? Jo 
smeįtenys tebėra vėiko sme- 
geriys. ( Dabar jnusų krimiua- 
Hsta® Grafas Drakula jrgi bu
vo $šatQ<tas kriminalistas; ir 
jis. turi, Vaįkd" siųegenis ir tik 
Ygikas galėjb padarytų tai ką

yąndenyje,; paprastas gyvūlė- 
ŪS,i$mąMūą, iš prįncipų, 
bet iš patyrimų; j r, vieną'' da
lybą patyręs, 4 sutvėrimas gali 
ąJs.įStąįt tyirtai. Ant , kojų ir 

toliau^ ų VDeįs poU ^to,” 
tooj^liriinkas 

Ąl’chįineda^ l “PuoMitę man 
atramą ((fįįcruniX> ir ąš sujų-j 
dinsiu pasaulį”. (Bus daugiau)



metų tak

•7. ko, kad 
pastangos

CHICAGOS 
ŽINIOS

i r .

Sako, kad taksos tikrai
mažinamos

Komitetas viešųjų kaštų prie
žiūrai išleido pareiškimą, kuris 
esmėj sako, kad Chicagos ir 
Cook kauntės taksos už 1931 
metus esančios $20,000,000 ma
žesnės, negu 1930 metais. Jis 
be to, matydamas kitus išlaidų 
sumažinimus, tvirtina, kad 1932 
metų taksos busiančios suma
žintos nuo 25 iki 30 nuošim
čių (apie $45,000,000), jei pa
lyginti jas su 1930 
somis.

Todėl komitetas 
nuoširdžiai dedama
mažinti taksas, ir prašo publi
ka mokėti savo taksas, kiek kas 
pajėgia, kad išgelbėti miestą 
nuo lindimo giliau į skolas.

Aviacijos pionierius Alberto 
Santos Duinont, kuris mirė 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje. 
Buvo 59 metų amžiaus.

Dar duota kelios dienos 
asmeninei savasčiai 

surašyti
Ju
da*

1 - AHE1!'‘i’lyjJ’A . |

Tarp Chicagos
Lietusią

t—

„ .... ———

Spulkos gauna pas-

paskolų

viršininkai
dėmesį į

ir žinojimą netiki, nes, mi organizacijoje raudonieji 
kas tik pradeda įdo-'fašistai rūpinasi Susivienijimu, 

žinojimu, tas tuojau 
melagiu. Jie tiki, kad

Žinias 
gij’di, 
mauti 
virsta
ten gerai yra, ir gana! Ir jų, 
bimbinių, tikėjimo niekas ne
galįs iš jų atimti.

Reiškia, 1 limbini a i nesire
mia žiniomis apie Rusiją, o 
reinihsi tikėjimu, 
davatkos apie dangų 
davatkas kritikuosi, l 
lauksi persekiojimo 
juos agentų puses,

Cook kauntės asesorius 
cobs praneša, kad duota 
keletas dienų laiko asmeninėms 
savasties sąrašams padaryti ir 
tuos sąrašus prisiųsti i jo ofi
są.

Jau keletas bylų tapo iškel
ta tuloms firmoms ir asmenims. 
Bylos liečia jų asmenines tak
sas.

Mėgino sutaupyti 7 cen
tus gatvekariui, nu

baustas $25
Sugauta Peter A. Montelson. 

1534 East 62 st., kai jis mė
gino įteikti gatvekariai konduk 
toriui falšyvą forą. Užtikta 
daugiau įrodymų, kad jis ne pir
mą kartą važiavęs falšyvu fė- 
ru. Pasėkoj Montelson atsidū
rė teisme ir jam teko užsimokė
ti $25 bausmės.

Nepajėgią sugrąžinti 
mergaitės tėvams

Neseniai tilpo ^Naujienose” 
žinia, kad įvairių Chicagos spul. 
kų atstovai buvo pas Boconst- 
ruction Finance Corporation 
viršininkus reikale 
joms.

Tos korporacijos
pasižadėjo atkreipti 
špulkų reikalus ir palengvinti 
joms gavimą paskolų.

Trečiadienį, išsikalbėjus su 
vienu spulkų 'darbuotoju, teko
patirti, ką<d spuĮĮcą', kuriai jis 
prikląuso, j.^u gavusį iš Bęcon- 
struction Finance Corporation 
paskolos $35,000. Tenka many
ti, kad paskolos galės gauti ir 
kitos spulkos, kurioms reikia 
cash,

Bepdrai kalbant, įstatymai re
guliuoją spulkų darbuotę, ap
saugo jų gyvavimą ir jų narių 
įdėlius labiau, ne kad bankų. 
Vienok suprantama, kad tokios 
depresijos laiku, kokią gyvena
me jau trečius metus, jr spulkų 
veikimas tapo sunkesnis. Nes 
žmonės mažiau dirba, kai ku
rie nebepajėgia į jas mpkėti, o 
nori išsiimti pinigus. Deliui to 
ir jaučiama stoka cash. Jr štai 
tokia įstaiga, kaip Becpnstruc- 
tion Finance Corporation, eina 
spulkoms pagelbon, ba mato., 
kad jų operavimo pamatai,yra 
tvirti.—Rep.

kaip kad 
Jeigu 

tai suši
ls Ro- 

O jeigu 
bimbinius kritikuosi, lai lauk 
persekiojimų iš stajincų pu
sės.

Kaip matyti, įš bimbinių 
darosi nauja sekta. Nereikės 
ilgai blukti, iki jie padarys 
Reųiną antini Kpstumį, o Ru
siją dangum, kur jų išgany
tojus gimė, augo ir dėl sulnir- 
žuazėjusio surėdimo turėjo be 
laiko mirti. ■—■ >R.

Węst Pullnian

Paaukštino du politi 
kieriu

antra

Buvo jie įgąliavę saVo atstovus 
išreikalauti savo buvusiems nar
siems lįežuvninkams bonų iš 
Susivienijimo.' Mes, būdami ir 
nariai Susivienijime, neįgaliavo- 
me savo delegatų, kad jie sei 
me išreikalautų mums bonų di- 
presij os laike,—Sekretorius.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigias j visas /nie- 

dalis; far/nas ir kitus miestui.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St
Tfr c«Į"met
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Graboriai

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincęnt C. gteele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergab ir Subarami 
2420 W. Marųuette Rd. arti Westeto Ao.

p4n^ij.Tns.«domi.c\r7 j. I Daktaras V. A. Šimkus
1821 So. Halsted Street GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

----------—------------------- --------------------------------- Gydo layo' ofise patinusiai, išsipūtusiai 
blauzda gyslas*DR A I JT AB AFIITQ Valandoi nuo 1 iki 4Jr nuo 7 iki 9 v. Ja I Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Gydytojas ir Chirurgas ”T.L?p‘o^‘S,‘i4o'r*‘ 
3147 So. Halsted Street 1 

Tel. Calomet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

Prezidentas Ilooveris 
dienį paskyrė George 
Johnson’ą. Suv. Valstijų Apskri
čio prokurorą, federalio dist- 
rikto teisėju Illinois valstijoj.

Johnsono vietai tapo paskir
tas, kaip prokuroras, buvęs jo 
padėjėjas, Divight H. Grčėn.

Abu tikisi, kad Suv. Valstijų 
senatas jų paskirimą užtvirtins

Taip Johnson, kaip Green 
ypač pagarsėjo ryšy su byla, 
iškelta Al Caponei, pasėkoj ku 
rios Caponė atsidūrė kalėjime.

Chicago Lawn stoties polici
ja antradienį turėjo bėdos su 
8 metų mergaite, kuri pa'sisa
kė, kad jos vardas esąs Mary, 
o pavardė Pilot.

Policijoj surasta, kad mergai
tes nugara buvo pajuodusi nuo 
mušimo. Ji pasisakė, kad jos 
motina ją sumušusi. Paklausta, 
kur ji gyvena, mergaitė davė 
vieną adresą, paskui kitą, tre
čią ir dar keletą. Bet policija 
pagal duotus jai adresus nega
lėjo surasti jos tėvų.

Sumušė lietuvi
Skaudžiai .tapo sumuštas 

tuvis, Silvestras Kisląkis, 
metų, 815 West 34 plače. per
kirsta veidas prie akies. Nuken
tėjęs tapo nugabentas j St.

lie-

žinių rinkėjas.

Rožių žemė

Reųptęriąi taikosi Pa
imti uniją

Sako, kad ekonom 
padėtis gerėjanti

Paskutinėmis keliomis dieno
mis visi pastebėjo spaudoj ži
nių, kad biržoje serų ir kitokių 
vertingų popierų kainos kyla. 
Pareikšta, kad ekonominė šalies 
padėtis gerėjanti. Bet tai bu
vo greičiau spėjimas arba, tiks
liau pasakyti, viltis, kad ji ge
rėjanti.

Taigi deinraštis “Her.-Ex.” 
išsiuntinėjo įžymesniems šalies 
biznieriams, ypač vaizbos bu
tams, šitokius tris klausimus:

Ar jus pastebite fbiznio pasu- 
. kimą geresnėn pusėn? Ar jus 

manote, kad kilimas biržos sta
bų įląuš depresiją? Ar samda 
padidėjo jūsų mieste?

Kai kurie asmenų, 
artimesniam kontakte 
nio įvykiais visoj šaly,
sakymus, kad biznis sveikstąs, 
kad biržos stakų kilimas esąs 
normalus, o ne vien manipulia
cijų reiškinys. Bet kalbamas 
dienraštis gavo ir atsakymų, 
kad šiandie dar nieko tikro 
negalima pasakyti.

Bendrai, galima esą pastebėt 
kai kuriose vietose samdos pa
didėjimas, ypač gi ūkių apie 
Hnkėse, labiausia pietinėse vals 
tijose.

Pieno išvežiotojų unijos bu
veine adresu 220 So. Ashland 
avė. trečiadienį buvo apgink
luota. Ji buvusi apginklupta jąją 
kurį laiką. Dalykas toks, kad 
Chicagos .gengsterių šaika tai
kosi ją pasiimti, kitaip sakant, 
įsivyrauti joje, o unįjistaį pa
siryžę neįsileisti jų.

Mes turime čia nemažąi 
bimĮiinių. Jie menkai moka 
skaityti, o supratimo turi dar 
mažiau. Rodosi, kad tokie 
mažai tegali žinoti ir apie tai, 
kas pasauly dedasi.

Bet įsikalbėjus apie Rusiją, 
jie prisistato daugiau žiną, 
ncgii tie, k prie gali skaityti 
bent keliu kalbų laikraščius. 
t4<> jau iįc vieno bimbinių 
klausti, kaįp jie žino, kad toj

Liepė išsikraustyti
B. E. F. (t. y. bonų armijos) 

daliai, kuri susispietė Chicagoj, 
su buveine adresu 17 West 
Pcarson street, tapo paliepta 
išsiskirstyti iš tos vietos. Mat, 
trobėsis pripažintas kaip pavo
jingas gaisro žvilgsnįu.'

esančių 
su biz- 

dave at

prapuolė žmogus gar 
šia pavarde

Prapuolė Edgar Allan Poe, 
automobilių agentijos perdėti- 
nis VVaukegane. Jisai, sakoma, 
įkilęs iš artimos giminės garsio
jo rašytojo Edgar -Allan Poe. 
trečiadienį jo ieško policija ap- 
piš&rvojusi warantu/ kuris kal
bino Poe pavogus $700 ir nau- 
įfy automobilį.

POVILAS GALDIKAS

Persiskyfe su šiuo pasauliu 
antradieny, rugpjūčio 9 dieną, 
10:20 valandą ryte 1932 m., su
laukęs 67 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, paeina iš Kretingos mie
stelio.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nuliuditne 

moterį Oną. sūnų Vytautą, duk
terį Eleną, o Lietuvoj brolį Juo
zapą ir gimines.

Kunaš pašarvotas randasi 4519 
S. Troy St.

Laidotuvės įvyks 
rugpiųčįo 12 dieną, 1 vai. po pie
tų' iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Galdiko gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą >r atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris. Sūnūs, Duktė 
ir Giminės.

penktadieny,

Ateinantį sekmadienį antrą 
valandą po pietų 5Vest Pullman 
Pąrk svetainėje įvyks Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 55 
kuopos paprastas susirinkimas, 
šiame susirinkime turėsimo 
daug reikąįų apsvarstyti, kurie 
buvo nebaigti pereitame susi
rinkime.

Musų kuopa neturi tylėti dej 
buvusio 37 seimo. Jeigu nutei
sime jo įvykius patylomis, tai 
centro viršytos manys, kad mes 
sutinkame su 37 seimo tarimaįs. 
Nors šiek tiek per spaudą re- 
zpliucijumis turįrne tapti savo 
nuomonę apie pereito seimo de
legatus ir centro valdybą, kad 
kartais kitam kokiam Užunariui 
neišduotų paskolos Jie jokių d,o- 
kumentą.

Reikia nariams būti sargybo
je Susivienijimo reikalų. Nerei
kia bijoti pomį įš centro, at
ėjus į susirinkimą užkrauti 
jiems pipirų, reikalui esapt 
^es, būdami SjUsįvienijiipo pa- 
riai, kas negera organizacijoj;, 
turime ir taisyti. Tai musu 
U?dhotis. ' ' _ :

Tik mąn keistą, k.ad nebūtį

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Ttl. Roosevelt 7532

~ IGN J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.W||»|gBifi

Telefonai

Boulevard 5203

Bo ule va r d 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicerd 3724

Telefonas Yatds H38

Stanley P. Mažeika
Graborins ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems'* reika- 

latns. Raina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

yru.
Jie paprastai atsako, kad j

Beįer Conrad
Fotografdojn jnšų na 

mųofe arba jĮtMtjoJ
St 

'/.^(Jąnsen Stud.) 
Res. Hb ^:6Žnd St. 
TejĮ. Eflglcwood 5840

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GBĄBORIUS

Patarnaują laidotuves* Jfuppigiau»ia.
Reikale tneiąžiąme atsišąpkti, o 

' darbu busite užganėdinti. 
Tel. Kopsėvelf ?51fr. arba 251 f

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: ” "

1439 S. Coiįrt, Cicero, UI.
* Tel. Cicero 5&7 '

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
PUDEIKIS ir vėl nustebino pub 
mis kainomis už aukštos rųi * 
1 ■
įstaigą iįį įile k.oMo? neėsto dalii

Reikalui esant, musų au|omol 
namus ir atveš j mūšų f A * " 
džiauk pasirinkimą grabų , 
tarnavimą jums visai nieką nereikės mokėti, nežiūrint 
i tai, ar jųš ką pirkaite, ar ne.’
■ BUDEĮKlŠ yra vienatinių lietuviu jj^borius, ki|rįs 

uviu pa
lios M

, išlika su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musų

p ‘ biUus atva^iąo^ | jūsų 
įstaiga? joir galerfft pamatyti W 
lų ij^tų rei^rių Ir už tą pa-

telkia ambuląncepi 
tarnautoju, pytai J 
Šermenų. Pajaukite 
kitur. ;

Įvairus Gydytojai 
<w*rfW*^wJC*4Xek>wMw**w^^«M^*»***^»^***WV***^**«***^’>* 

DOERZMAN
PR.MARGERIS

Gir i 1* tttv* m ž* r 25 m®* .. , \ . Gerai lietuviams žinomas per 25 «•-
Valandos? nuo 10 ryto iki 2 po kaipo patyrei sydytojas* chirarcas

ir puo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- Įt ’akXu.

n a «*•« *erval’ 1*^ j I Gydo staigiai ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisai ir Laboratoriją:
1025 W. ISth St., netoli Morgan SK 

Valąndoi: nuo 10—12 pietų i;
nuo 6 iki ?:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

npo> 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apįutt iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

Phone Boulevard 4139
Ą, MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- 
^.OTPvėsę it kokiams rei- 
Įpl? vįsupmjt ^sti sąži- 

ir nebrangs to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aąburn Avę.
cmcAGo, nX. ■

» MJWIFĘ

M South
Phoni
į 1

Mrs. A. C
JARUSH

.. • I ■ !■ ’■

Akių Gydytojai

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

pirVAITUSILOPT.
LIETUVIS Akiv SPECIALISTAS

Palengviną akių įtempiu^, kuris eąti 

sreLifeMs? 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisė

DR. CHARLES SĘGĄL
Praktikuoja 20 metai 

'OFISAS
4729 South Ashland Ana., 2 lub<Ą 

CHICAGO, »X.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 VaL yyta, nuo 2 Iki 4 
vai., po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ifieifų. 

Phone Midway 2880

Ofpo k R«. Tfl. Poulevartl 5913

DR. RERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halrtea Sti) 
Ofiso balandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedcldieniau pagal fuįartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb B Halsted Sti) 
Ofiio valandos: niro 2-4, nuo 7-9

'Į'elefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aosatu, 

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

7 iki 8 vai. Nedfl. nuo 10 ild 12
Rez. Telepbont Plaza 3200 '

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą 

' 4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryęp; po piet 4-8 tik utar- 

ninkąis ir ketvergais. Seredomis ir 
riedėliomfc pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395 

——:—:—    —t

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia Šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venedlkų ligų 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
Vai.: 10 

Nedėliomis ir šventadieniais 10

kampas 31st Street
—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.

- 12.
a

Advokatai

PR. T. PŲNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036 „ .i, į. ,'Ą ' vi ' . T, / y -«• ” ,«! ■ t' f I ■ * ... ... ... ......... . ............ ........ ......... ....

Rex. 6600 South Artesian AvenutĮ 
Pbone Prospect 6659

- Ofiso Tšį. Canal 02$7

£>Ę. P. z. ZALATDRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
^Tęst Town JSųijtt Bank Bldf.

?į00 F’
Vąl.: 1. iki 3 po pietų, 6 iki 8.vak.

T«l. W«t #60 ■ ■
Namų telefonas Brunsvick 0597

.   ■mum   |-ir--m nri i  - .nu n i ,-r n .....-riirr nu -ii. n i  

K. GUGIS
i ‘ ADVOKATAS* 

MIESTO OFISAS 
127 N* D»«6drn St.» Roont I1J3 

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

Gyvenimo vieta

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 i|d 12 ryto

John Kuchinskas
X 4| •*

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street i 4a iv * /L *«»» 6" ■ iArti Leavitt St.

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 .ryto iki 8 Vakaro. 

Seredoj ir PėtnyčioJ nuo 9 iki 6

egzaminavimas daromas su elektra, pafO-

nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Ąkiniu Luinos per pusę pigiaus, kaip 
huto- pirmiau.
Daugely‘ atsitikimų akys ati- 
taįšomos be akinių. Kainos pL 
' ’ giau ■ kaip pirmiau*

471# South Ashland Ąyę.
< Phone Boulevard ’ 7589 ‘ ’

____-__P J -f. .r
Puokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLĮJMEiNTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 & Ashland Avė.

, Tfl* Boulevard 6487
4 • L >-v '■....  • ' 't: '

DR, G. SERNER 
jj Ajay ^pecislistas 

Patyrimai

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS *IR JCHIKURGAS 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiuo vnlundoa nuu 8' Iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pasai sutarti
Ofiso Tef.J Boulevard 7820 ‘ 
Namų 'f’el.: Prospect 1930

Ą. K. Rutkauskai M. D-
4442 South Wtfffra

TeĮ. Lafayettę 4146 

VALANDOS?
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 Iti 9 ,abnd.i v»tato

DR. A. L.YUSKA 
2422 W. tiarquetie Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė* 
Telefonas GrovehilI 1595 

Valandos puo 9 iki J1 ryto, n«o 2-4 
k 7“? P<>

ncdeltom| pagaj lusitarimą

DR. A. J GUSSEN
■ LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakap* į n nedėliomis pagal sutarti* ‘ 
4847 We»t f h Street, 

CICERO, ill.
X-Rap...Phdttt Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

Valandos)' 9—12, 7—9, Antradignl b 
Ketvirtadieni vakarais pagili ^sitatiM*.

A, A.SĘAKĮS
Advokatas

Miesto Ofisds *77 IV. Waihingtott St.
Room 90$ Tel. 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų ‘

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avt. Tel. Lafayette 733J

Namų Tel. Hyde Pąrk 3?95

JOHN B, BORPĘN 
(John Bagjžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

J 05 W. Adųms SL» Rpom -1642

6-9 
Tdephone Ropsevdt 9090.

pamh g-9 gtė fį. Repūtyic

JOSEPĘ J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. AtbUind Avt. 
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i Tarp Chicagos
■ ■ ■ •Lietuvių

“Naujienų” piknikas 
bus tikra Dainų 

Šventė
Kas gali su “Naujienomis” 

lenktyniuoti? Niekas! štai, 
kad ir dabar besiartinant 
“Naujienų” piknikui, nedėlioj, 
rugpiučio 14 d., kokį progra
mų “Naujienos” rengia pikni
ko dalyviams? Vien tik pasi
gėrėti reikia!

Reikia pasakyti, kad pa
samdyti gerinusį Chorų Chi- 
cagoje, reikia išleisti daug pi
nigu. Bet “Naujienos” nesi
gaili pinigų; jos tik nori, kad 
visi Chiciigos ir apielinkių 
miestelių lietuviai atvažiavę 
į šį “Naujienų” piknikų pasi
klausytų puikiausių ukrainie
čių dainų ir pasigerėtų jomis, 
o paskiau per ilgų laikų vis 
atsimintų, kad “Naujienų” 
piknike jie girdėjo puikinusį 
chorą ir melodingas ukrainie
čių dainas.

Taigi, jei dar yra reikalas 
priminti visiems lietuviams, 
kad jie būtinai atsilankytų 
nedėlioję, rugpiučio 14 d., į 
“Naujienų” piknikų, į Birutės 
Daržų, tai šiuomi ir primenu. 
Bet vien tik pasižiurėjus į to 
choro paveikslų, kuris telpa 
“Naujienose”, tai rodosi trau
kte traukia, kad tik turėjus 
progos pamatyti tuos tauti
niais rūbais pasipuošusius 
dainininkus ir išgirsti jų pui
kiausias dainas.

Aš tikrai busiu “Naujienų” 
piknike ir dainų šventėje; 
taipgi ir mano šimtai draugų 
rengiasi būti. Bukite ir jus!

— Antanas.

Bridgeport
Rcsvveriu Central Manufac- 

turing District bankui pa
skirtas antradienj tapo W. F. 
Leimert. Rcsyvcrio advokatai 
bus VVinston, Stravvn and 
Shaw firma.

Central Manufacturing Dis
trict bankas užsidarė birželio 
21 d. š. m.

Lietuvių dainos ir 
muzika oro ban

gomis
Praeito antradienio vakare 

vėl buvo malonu pasiklausyti 
žavėjaneių musų dainelių, 
gražios muzikos ir naudingų 
kalbų bei patarimų iš stoties 
WGES per pastangas Peoples 
Furniture Co. krautuvių.

Šį sykį programų dainų da
lį gražiai išpildė northsidiečių 
lietuvių sekstetas, kvartetas, 
trio, duetas ir solos, kuriems 
vadovavo p. N. Kulis. Visi su
tartinai ir smagiai sudainavo 
daug gražių musų dainelių.

Dr. A. Yuška pateikė įdo
mią kalbų apie sveikatą, o 
juokdarys “Čalis Kepure” juo
kino klausytojus pasakodamas 
įvairus šposus iš “gyvenimo.” 
Tarpuose dainų buvo keletas 
numerių rinktinos muzikos ir 
įdomių pranešimų. Taip kad 
visa valanda buvo pilna įdo- 
mumuų ir malonumo, Jkas ir 
patraukia kiekveną klausytis 
šių programų kiekvieną ant
radienį. —J. A.

Roseland
Ateinantį sekmadienį “Biru

tės” darže roselandiečiai vėl 
turės progos atsilankyti j “Nau
jienų” rengiamą pikniką, šis 
jau antras piknikas šiemet ren
giama “Naujienų”. Jis bus j- 
domesnis, negu pirmas buvu
sia piknikas todėl, kad jame 
dalyvaus Ukrainiečių choras, 
kuris yra pripažintas geriausias 
Chicagoj choras.

•K Bus . garsiakalbių išvadžiota 
jpo visą daržą. Choro dainos 

bus girdėti kiekvienam, nerei
kės bėdavoti, kad negirdėjo

Jau nebe tie laikai: nuvftžia 
vus piknikan, bus girdžiama 
dainos ir kalbos, kaip ir prie 
radio namie. Namie radio klau
sytis nusibosta. Sekmadienio 
sulaukus reikia važiuoti kur į 
miškus.

0 ateinančiame sekmadienį 
niekur kitur nevažiuokite, kaip 
tik traukite į “Birutės” daržą, 
kur bus didžiulis “Naujienų” 
šiemet antras rengiamas pikni
kas. Ten nuvažiavę smagiai 
laiką praleisite prie gero pro- 
gramo ir gražiame darže gam
tos žalumynais papuoštame. 
Ten bus visi pažįstami, drau
gai, giminės ir svetimi, su ku
riais galėsim susitikti. Nesivė- 
luokite, anksti nuvažiuokite.

Iki pasimatymo.—R.

West Side
Zš Liettivių Piliečių Darbinin

kų Pašei pini o K Ii ubo 
susirinkimo.

Nedėliojo, liepos 24 d., L. P. 
D. P. Kliubas laikė pusmetinį 
susirinkimą M. Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23 PI.

Pirm. Jurgis Puišis atidarė 
susirinkimų 1 v. po pietų ir 
pavadino narius ir viršinin
kus užimti sayo vietas. Rašti
ninkas Simonas Pangonis per
skaitė vardus viršininkų. Pa
sirodė, kad visi viršininkai 
randasi, išskiriant kasteriu a. 
a. M. Meldažį.

Perskaityta protokolas iš 
paskutinio susirinkimo, ' kat
ras vienbalsiai buvo priimtas.

Po to, ėjo raportai komite
tų lankančių sergančius na
rius. Visi komitetai išdavė 
pilnus raportus, pripažinda
mi ligonius vertais pašalpos 
ligoje. Iš komitetų raportų 
paaiškėjo,. kad sergantys kliu- 
bo nariai gražiai atlankomi ir 
jiems pašelpa pilnai ir tei
singai iš kliubo kasos išmo
kėta.

Komitetas surengimui šei- 
miniško kliubo pikniko, kat
ras turėjo įvykti 3 liepos,, ra
portavo, kad piknikas iš prie
žasties lietaus neįvyko. Po šio 
komiteto raporto pirmininkas 
J. Puišys leido nariams svar
styti to pikniko reikalus. 
Svarstayta gan ilgai ir galuti
nai nutarta laikyti pikniką 
nedėlioj, .14 d. rugpiučio Juo
zo Spaitis darže, Willow 
Springs, III.

Pirmininkas J. Puišys pra
nešė nariams, kad kliubo ka
si orius M. Meldažis persisky
rė su šiuo pasauliu, todėl rei
kalinga yra rinkti naują ka
sierių. Nominuoti • buvo drau
gai Marozas, Ivanauskas ir 
Brazauskas. Slaptu balsavimu 
išrinktas iki pabaigos šių me
tų kasierium drg. Brazauskas.

Raštininkas S. Pangonis 
perskaitė kliubo apyskaitą iš 
pajamų ir išmokėjimų. Pasi
rodo, kad kliubas gana turtin
gas, nes kasoje randasi suvirš 
vienuolika tūkstančių dolerių. 
Kliubo knygoms ir kasai pa
tikrinti išrinkta komisija, į 
kurią įėjo Jonas Simanavi
čius, Ant. Mežlaišlps ir Mi Ka- 
dziauskas. t.. , >

Dar pasikalbėjus dėl1 labo 
kliubo, pirmininkas uždąrė 
susirinkimą 4 v. p. p. —M. K.

Iš Joniškiečių Klįlibo 
išvažiavimo ;

* v

Pereitą sekmadieni, rugpiučio 
7 d., p. Svelainio darže, prie 
Willow Springs ąžuolynų įvyko 
Joniškiečių L. K. Kliubo išva
žiavimas—piknikas. Oras buvo 
nepaprastai gražus. Ir kadangi 
Joniškiečių Kliubas turi gerą 
vardą ir yra atsižymėjęs lietu
vių visuomenėje gerais darbais, 
tai ir publikos-svečių J jo išva
žiavimą atsilankė daug.

Teko išvažiavime matyti Mel- 
rose patkietes Marijoną Impo- 
lienę, Onutę Impoliutę, p-lę Pi- 
lipavičiutę ir kitus. Iš east sidės 
—p-nią Slavinskienę, P. Yuko- 
nį; iš Brighton Parko—pp* Pup

kis, V. čiutyęfckienę, E. Marti
naitienę, p-lę Pikeliutę, pp. Če
pulius, Leyeikus, p-lę Šidlaus
kaitę, E. Gasparaitę, Julianą ir 
Viktorą Kazimieraičius, Vikto
riją ir Anikletą Rimdžius, p-lę 
Kazimieraičiutę, p-lę Paugytę 
ir daugelį kitų Brighton parkie
čių, kurių pavardžių neatsime
nu; iš Marąuette Parko buvo 
Julius Butautis, Juozas ir Jad- 
viga Vaičiuliai, John Grich, pp. 
Tolvaišai, p. Urnežis;. iš Town 
of Lake—-pp. G. Krenčius, Gųrs- 
kiai, Stankai; iš Bridgeporto— 
pp. Juozas Smilgius, K. Kip
šas, EI. Steponaičiutė, Laučiai; 
iš Enlevvoodo —pp. Kazys, Ak
vilė ir Leonardas Baltai; iš 
Burnsidės—Baltras Barniškis su 
savo draugais; iš Cicero teko 
matyti tik iš pažįstamų p. K. 
Andrejuną.

Prie progos turiu priminti, 
kad p. Andrejunas yra geras 
dainininkas ir geras Joniškiečių 
Kliubo narys. Ateinančio mė
nesio pradžioje jisai atsisvei
kins su Joniškiečių Kliubo na
riais ant visados, nes vyksta 
Lietuvon.

Taippat buvo atsilankęs ir 
Vincas Briedis ir Pirmyn Cho
ro pirmininkas p. Jakubauskas 
su savo draugais.

Išvažiavimo rengimo komite
tas, kuris susidėjo iš Jono Gas- 
paraičio, Kazimieraičio ir Bal
to, dirbo sušilęs. Užtektinai tu
rėjo darbo ir kiti išvažiavimo 
darbininkai —taip prie baro, 
kaip prie kitų bizniškų dalykų.

Pikniko rengėjus reikia pa
girti ir už gerą muziką; kuri rė
žė iš peties iki pat • vidurnak
čio. šokėjams buvo puikios 
progos atsisekti iki soties.

Girdėjau, kad prisirašė prie 
kliubo šiame r išvažiavime pp. 
Stuporai ir dar keletas asmenų, 
kurių pavardžių nenugirdau.

šis joniškiečių • išvažiavimas 
buvo draugiškas ir linksmas. 
Kurie dalyvavo, visi buvo pa
tenkinti ir smagiai keletą va
landų praleido.

Kažin ar šis išvažiavimas jau 
buvo paskutinis šią gražią va
sarą? Kažin ką j į tą klausįmą 
atsakys Joniškiečių Kliubo val
dyba?—R. š.

Chicagos Rusių Gy
ventojai

Rašo N e m u n a s 
Galiu drąsiai * sakyti, kad 

mano darbas yra garbinges
nis, negu tų legislatorių, ku
rie leidžia šalies žmonėms įs
tatymus, ir už tų teisėjų ir 
valdininkų, kurie išleistus įs
tatymus vykdo piliečių gyve
nimam Tiesa, įstatymai yra 
leidžiami apsaugojimui žmo
nių gerbūvio, taip bent mums 
įstatymų leidėjai pasakoja. 
Be abejo, dalis tų įstatymų 
yra naudinga žmonėms, bet 
daugely atsitikimų ir geri įs
tatymai suktų advokatų ir 
teisėjų yra suktai išaiškinami. 
Pavyzdžiui, vienas pilietis pa
vagia duonos plutą,'kad palai
kyti savo ir šeimynos gyvybę; 
jis yra siunčiamas į kąlėjiipą 
keliems metams J Kitas—pava
gia šimtus tuksfąnčių — jis 
yra siunčiamas į miesto tary
bą, Valstijoj lėgįslątųrą, vals
tijų kongresą ir senatą. ,0 dar 
kiti ‘nėt visos šalieą5 valdokais 
ąpreųkami. Payagit ,centą,j e;si 
vggiš—pavadi tųkst'anČiufc,
lieki garbingu ». piliečių. Tas 
pąįts, jei kal^ėsįme f ir ąpie 
kriminalistus, i' Jeigu •’ jižmuši 
niekšą, kuris atima iš tavįfcir 
tavo šeimynos kąsnį duonos, 
skriaudžia tave materialiai 
Biznyje, kenkia profesijoje, 
kenkia moraliai tavo asme
niškai garbei, garbei tavo šei
mynos — esi kriminalistas.

Jeigu alkani darbininkai, 
skriaudžiami ir išnaudojami, 
sustreikuoja, reikalauja žmo
niškesnio atlyginimo už savo 
darbą, tinkamesnių gyvenimo 
sąlygų, tai darbdavys iš teis
mo gauna “injunetion”. Neva
lia eiti prie dirbtuvės, neva
lia atkalbinėti klystantį, kad 
neatimtų iš tavęs duonos kąs- 
nipfl Kur teisėj, yra teisinges

nis, ten “injunetion” nėra iš
duodamas. Tuomet valstijos 
.piilicija ateina darbdaviui į 
pagelbą. Yra atsitikimų, kad 
dešimtimis darbininkų buvo 
iššaudyta, kada jie kovojo už 
duonos kąsnp Bet negirdėjai, 
kad tokius šaudytojus teismas 
butų nubaudęs. Jie teismo a- 
kyse nėra kriminalistai, bet 
tvarkai daboti garbingi pilie
čiai.

Manau, kad Amerikos teisių 
knygose yra tiek daug įvairių 
įstatymų, kiek gyventojų Clri- 
cagoje. Kiekviena valstija 
tam tikrais klausimais turi 
skirtingus įstątynius nuot kitos 
valstijos ir kiekviena valstija 
turi skirtingus įstatymų aiš
kintojus ir priteiki n to jus jų 
gyvenimui. Kiekvienas įstaty
mas turi du piasiu. Esi įtek
mingas pilietis,, bet nori tave 
nubausti sulig esamais įstaty
mais, tad suktas advokatas 
ieško kito įstątyiho, kuriuo 
remiantis tave galėtų nubal
tinti. O suktas ,teise,(ds laukia 
išsižiojęs, kad suktas advoka
tas surastų kyeįrai aiškinamą 
įstatymą, kuriuo remiantis 
suktą, bet garbingą pilietį bu
tų galima išteisinti. Taip yra 
šiandieninėj musij draugijoj, 
kad suktas suktam ranką plati 
na. Ir teisingai įstatymai su
ktų žmonių draugijoje tar
nauja vien sukčiams.

Tiesa, teko girdėti keletas 
atsitikimų, kad vienas-kitas 
stambesnis sukčius buvo len
gvai kalėjimo bausmei paau
kautas, bet čia daugiau “ko- 
moflažas.” Yra privisę daugy
bė vagių, kurie maitinasi 
vien teisingo žmogaus darbu, 
kurie sunkia vargšo darbo sy
vus, kad lengvai gyventi. Kur 
yra šiandie legalė spėka, ku
ri įstengtų atremti esamas gy
venime neteisybes? Nėra! Ar 
tai reiškia, kajj, žmones turi 
snausti ir nesipriešinti pik
tam? Ne! Z -

Aš esu vienas iš tų rusimų 
kareivių, kurie priešinamės 
piktam, sųdaropię spėką sau
gojimui skriaudžiamųjų. Mu
sų ranka pasjęĮįąa ten, kur įs- 
t/ityipų , ranką,y,ąa trumpa. 
Mes .nesikiaiiptaih 
kieno galybę. Mes Įsuktą ga;ly- 
bę priverčiany, tylėti. Mano 
darbas — uį< skriaudas atly
ginti skriauda, už piktą piktu. 
Aš savo darbą, skaitau daug 
kalnesniu už tų, kurie skelbia 
dąngų kitiems, o savo darbąįs 
tiesia peklai grindis. Mano 
darbas kilnesnis už tų, kurie 
leidžia įstatymus kitiems,* o 
patys juos* laužo. Musų, rūši
nių gyventojų,, gyvenimo des- 
nys yra aiškus kaip diena: 
apgink skriaudžiamąjį nuo 
skriaudiko, už padarytą 
skrįaųdą atskaityk skriauda 
pačiam skriaudikui. Musų ru
sinės organizacijos darbo pro
gramas. aiškus ir skriaudžia- 
ipam ir. skriaudikui. Męs nęsi- 
gįlįnam į jokias esamas fijp- 
sofijas: , Mussolinio, Markso, 
Lenino, Bakunino, Rropofki
no ar kitų kokių. Musų veiki
mo ir pareigų programą suda
ro gyvenimo sąlygos, mes ir
gi esame šitų sąlygų produk
tas. /.< ,

—Taip, tai tąjp, bet aš nežir 
nau nei vienos Organizacijos, 
kuri 'Užsiimtu tokiąis kįlnįais 
darbais kif ięip$, fra t i ^neturėtą 
naridos. Nežinąu nei aspienų, 
kurio'pasišvęstų įdirbti ki
tiems,! kitų labui, o patys var
gą kęstų-, —* pastebėjau Raplųį.

—AŠ nesakau, kad mes ir 
musų organizacija kam nors 
tarnautų dykaif) Mes pripažįs
tam už darbą pilną atlygink 
mą sulig į tą . darbą įdėtomis 
spėkomis, žinojimu prityrimu 
ir išlaidomis nuskriausto
jo gyvenimo lopams užlopyti. 
Jeigu tu apsergi pavojinga*li
ga, tu nesigaili pinigų dakta
rui,' kad tavb gyvybė butų iš
gelbėta. Jeigu tavo turtas, ta
vo biznis žūsta, tu irgi nepai
sai išlaidų jam išgelbėti, Jei 
gu kas daro asmenišką skriau
dą , ta u ar tavo jeiipynai, arba 
tavo garbei, tu irgi ieškai 
priemonių, kad tam viskam 
užkirsti kelią. Čia nėra išnau

dojimas, bet apsauga nuoe^Š- 
naudojimo. Mes esame savo 
rųšies profesionalai ir mes už 
savo darbą skaitome tiktai 
tiek, kiek mes įkainuojame 
savo prdfcsiohalį patarnavi
mą.

—Gyvenu seniai Chicagoje, 
seniai Amerikoje, žinai pats, 
bet apie tokias organizacijas 
nesu nieko girdėjęs.

—Taip, apie darbus šios or
ganizacijos esi girdėjęs daug, 
bet apie pačią musų rusinę or
ganizaciją nesi girdėjęs gal 
būt nieko. O jeigu ką ir gir
dėjai, tai vien iš blogos pusės. 
Tiesa pasakius, mes savo or
ganizacijos programo niekam 
ir neskelbiau]: kam yra rei
kalas, tai mus suranda. Nesu
daro nei garbes, kad apie mus 
kas blogai ar gerai kalba.

— Sakei, kad išvažiuoji iš 
Chicagos šeštadieny, butų dar 
malonu pasikalbėti.

—Taip penktadienis yra 
mano liuosa diena. Apie ant
rą valandą po piet bus prie 
jūsų karas. Važiuok kur veš, 
turėsime progos pasikalbėti, 
pasimatysi su mano kai ku
riais draugais.

Bankiete pas Ratilo draugus.
Dvi minutės iki dviejų Lin- 

colnas stovėjo ties mano na
mo durimis. Man prisiarti
nus, šoferis paklausė, ar esu 
tas, kurio reikia. Važiuojam. 
Privažiuojam gražų Chicagos 
priemiestį. Rezidencija pui
kiais medžiais apaugusi, žoly
nai, marmuruoti takeliai. Prie 
durų pasitiko mane Ratilas, 
matyt, biskį jau turėjęs drą
sai. Atrekomenduoja sve
čiams kaipo savo jaunų dienų 
draugą. Svečiai nepažįstami, 
sveikina mane teikdami kom
plimentus Ratilo adresu. Rati
lo nupelnai man nėra žinomi. 
Bet jeigu visi giria ir gerbia jį 
jeigu jam iškelia išleistuvių 
bankietą, tai turbūt jis yra 
vertas jų pagarbos.

Valgių ir gėrimų stalai pri
ruošti, lengva muzika groja. 
Dvejetas porų šoka, bet, ma
tyt, ne labai noriai. Bankiete 
nemažas skaičius gražiai pa
sirėdžiusių ponių, bet didžiu
ma jų jau pagyvenusių. Neil
gai čia buvome. Ratilas užsi
norėjo važiuoti toliau; pasi
aiškino, kad turįs reikalą. 
Mus išleido. Su mumis sykiu 
išvažiavo ir trys Ratilo drau
gai. Važiuojam tiesiai į Chica
gos širdį — didmiestį.

Septinta valanda vakaro. 
Atsidūrėm prie didelio namo. 
Vienu keltuvu keliamės į vir
šų, o kitu nusileidome vėl į 
rūsį, čia mus sutiko ovacijo
mis. Sveikino Ratilą, jam kom
plimentų irgi teikė apščiai. 
Ai tik vienas nepažįstamas, 
bet Ratilas paaiškino, kad esu 
jo draugas draugas gyvy
bėje, draugas ir mirtyje. Bu
vau priimtas visų gana ma
loniai.

(Bus daugiau)

Laiškai Pašte
Šie laiSkal yra atftje ii Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adam* 
ratvįij) atsiimti. Reikia klausti prii 
tapRėlio, kur padėta iškaba “Advet* 
tiąed Winddw” lobSj nuo Adams gat 
v$s, pasakant laiško NUMERI, kai? 
kad šiamė sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas> 
kui sunaikina.

bO.l’/jA^bmąitis Charlęs 
509* Gfepąš* Stefan . vk \ 
51’9 Nicus Anna’
521 Patumsini Juozui J
.537 Uzunaris Zuzana
538 Vizgirdiene Petronelle 
540 Zsymanis Miss Irene.

rOVRTYtd 
Nlght and Momlng to ktep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įar Frec “Bye Care“ 
or. °Eye Becmty” Book

Madas Co., Dept D. S., 9 R. OU>U bt., Chicago

NAUJIENOSE 
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

Velveeta
skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.

DOŪBLE 
ACTI NG

■ifFBAKiNC W ■ I\Vpowder M
k Pastebėkite puikią tel- M 

lą . . , kaip piragai BBk laikosi i vieži VI

I sąmeprįcs Į 
; 40YEARS ? 
’ 25 ounces for2545
MILUONSOF POUNDS USED 

BY OUR GOVERNMENT'

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
Tou)n of Lake. Namų Savininkai 

laikys savo susirinkimą ketverge, 11 d. 
rugpiučio, 7:30 vai. vak.. Šv. Kryžiaus 
parap. svet., Visi namų .savininkai esate 
kviečiami skaitlingai susirinkti, nes tu
rime . daug reikalų aptarti kas link pa
gerinimo musų pačių apielinkės.

— Valdyba.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rug
piučio 12 d., Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti visi, bus 
svarbių reikalų aptarti.

— F, Prusis, sekr.

Ramygaliečiai yra šiuomi kviečiami 
skaitlingai susirinkti pas p. A. Zalatorį, 
23 3 2 South Lcavitt Street, pėtnyčioj, 
rugpiučio 12l dėl tolimesnio pasitarimo 
apie draugijos vardą ir konstitucijos 
priėmimą ir kitų svarbių reikalų.

Ląik. Valdyba.

CLASSIFIED ADS
L - -? ‘ -..- - -

Financial
Finansai-Paskolos

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

94ą W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago. III.
Rendon kambariai, švarus, malonus. 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Apgarsinimai

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES

—I" 11 .I»lt3-------JT-m . ......

CLASSIFIED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 
raitis. patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329. 4357 
So, Washtenaw Avė.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS
Duokite man gerą automobilių, aš 

duosiu jums gerą ir brangų biznio lo
tą ant 71 ir Francisco Avė.

Nereikia cash.
J. B. AGLYS,

913 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Armitage 7178

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Ezpertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą* — stogų rynas. nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPOKT ROOFING ČO.
3218 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Personai

PAIEŠkAU apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 26 ir 38 metų am
žiaus: geistina kad butų apsišvietus ir 
mokanti valgį pasitaisyti. Aš esu 41 
metų, daugel keliavęs po Suvienytas 
Valstijas ir svetimus kraštus. Malonė
kite atsiliepti laišku, paduodama savo 
teisingą antrašą, amžių, svarumą, augš- 
tį. telefono numerį ir kuo dabar užsi
imi. Užtikrinu didžiausią paslaptį. 
Gerai mananti, kuri atsilieps, klaidos 
nepadarys. nes aš paieškau tikros 
draugės. i

Rašykite 
Box 1468 

1739 So. Halsted St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MOTERIS ieško darbo prie namų 
ar prie biznio; galiu būti visuomet, ar
ba tik dienomis: arba gal kas duos fla- 
tą už darbą, o aš turiu savo fornišius. 
Rašykite Box 1467, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAM daug rubsiuvįų. 
ant moteriškų’ žieminių švarkų operei- 
torių. Turi būti patirę amatninkaL 
Nėra streiko. Darbo daug. Laporte 
Garment Co., 1202% Lincoln Way, 
Laporte, Indiana.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delicatessen gera 
vieta, pelningas biznis. Renda tik 
$25.00. Pigiai. 6009 S. May St.

Farnis Fcr Sale
, Parda vim uj . _ ~_
ŪKIS TAI ŪKIS

10 ūkių mainymui. Kas turite na
mą su maža skola ir norėtumėt jį mai
nyti, kreipkitės greitai, o tikrai jums 
teks vienas šių puikių ūkių.

P. D. ANDREKUS 
Pentwatef, Micb.

Exchange—Mainai*
KAS KĄ TURITE MAINYTI?

Aš turiu bučernę ir grosernę su namu, 
arba vieną namą. Mainysiu arba par
duosiu pigiai. 6001 S. Carpenter St.

Keal Estate For Sale

PARDAVIMUI vasArnamis tinkantis 
dėl rezorto. Pigiai. Del pilnų žinių 
rašykite E. C. Swensen, Rhinelander, 
Wisconsin.

UŽ DIDELĮ PAAUKOJIMĄ. For- 
nišiuotų apartmentų namas. Moder
niškas. Ideale propozicija dėl tų,_ kurie 
nori nuolatinių pajamų. Pasaulinės pa
rodos vieta. Svarbi priežatsis paradvimui 
Įsitikinkite! 1139 E. 44th St.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
šeši lotai. Kas norėtumėt gyventi ant 
tyro oro, atsišaukite pas savininką. 
6001 S. Carpenter St. Tel. Englewood 
2116.




