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Padėtis Europoje šiandien
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Senesnieji vis labiau 
užsikrėsti

Washington, liepos 15. Fe
deralinis prohibicijos ofisas 
padidino savo armiją dar 335 
agentais, iš kurių vien tik 
Chicagai dar pridės 57 naujus.

eidamas šalygatviu prie 
S. Ashland Avė. staiga 
ant kelių ir žiūrėdamas į 
pradėjo melstis. Kitas

“vienintelio
valdovo”— Steigia-
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Amerikos tennis žvaigždė
Miss Mae Ce,urvorst iš Wichitia, Kas., skaitoma . žymiausia

Amerikos moterų tennis lošimo “žvaigždžių”.

Chicago, HL Ketvirtadienis, Liepos-July 16 d., 1931
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Vokietijos Bankai At
sidaro; Franci ja Lei

džias; Krizis Mažėja

Hooverio Komisija 
Pripažino Mooney 

-Billings Nekaltus

Austrija, Vengrija, 
Bulgarija ir Turkija 
skelbia moratorium

PARYŽIUS, liepos 15.—Fran- 
cija sutiko duoti Vokietijai kre
ditą be politinių garantijų.

Francijos premjeras Lavai 
šiandien pareiškė, kad rytoj 
rytą 11 vai. įvyks konferenci
ja, kurioj dalyvaus Amerikos 
sekretorius Stimson, Anglijos 
užsienių ministeris Henderson, 
Francijos pats premjeras, už
sienių ministeris Briand, fi
nansų ministeris Flandin ir 
Amerikos ambasadorius W. E. 
Edge. Konferencija buvo ruo
šta slaptai.

Austrija, Vengrija, Bulgarija 
ir Turkija žada paskelbti sko
lų moratorium. šią naktį lau
kiama Vengriją paskelbiant 
karo skolų moratoriumą. Tuo
jau po Vengrijos žada paskelb
ti moratorium Austrija, Bul
garija ir Turkija.

Moratoriumą paskelbiant vis 
didesniam skaičiui Valstybių, 
Vokietijos padėtis kiek atsilei
džia, bet krizis tebėra labai 
aštrus. Bijodama naujos infi- 
liacijos (pinigų kurso nukri
timo) Vokietija atsisakė nuo 
laikinų mokėjimo ženklų išlei
dimo ir pasiryžo gelbėtis griež
tomis bankų kontrolės priemo
nėmis. Žadama sekti Amerikos 
“clearing system” pavyzdį.

Voketijos bankai atsidaro
BASEL, Šveicarija, liepos 

15. — Vokietija šiandien su
mokėjo į Tarptautinį banką 
$51,000,000 skolų, bet einant 
Hooverio moratoriumu, visa ta 
suma jai bus tuojau atgal pa
skolinta.

Vokietijos prezidentas Hin- 
denburg parvažiavo į Berlyną 
ir ėmėsi tvarkyti smunkančius 
bankus. Kadangi rytoj algų ir 
bedarbiams pašaipi; mokėjimo 
diena, tai visi bankai bus tą 
dieną atidaryti; net 
šieji Darmstadt ir 
bankai atsidarys.

Vidaus padėtis 
kad ir labai įtempta, bet ne- 
grasminga. Baubų apie komu
nistinį perversmą Vokietija ne
bijo ir iš jų juokiasi. Hitleri
ninkai kiek labiau verčia val
džią dabotis, bet ir hitlerinin
kai tik tuomet gali patapti pa
vojingi, jei Francija išprovo
kuos.

Lenkų koridorių užmiršo?
PARYŽIUS, liepos 15.—Frak

cijos banko valdytojas Moret 
pranešė Vokietijos vyriausybei, 
kad jis yra pasiryžęs derėtis 
dėl tarptautinio kredito Vokie
tijos valstybės bankui be jo
kių politinių sąlygų.
Tą Francijos nusileidimą aiš
kinama dvejopai: arba Fran
cija pajuto savo pačios finan
sų slėgimą dėl krizio Vokie
tijoj arba Francija tikisi gau
ti iš Vokietijos “savo noru” 
sutikimą nebestatyti “kišeni
nių” karo laivų ir atsisakyti 
nuo muitų unijos 
ja. Apie Lenkijos 
nebeužsimenama.

su Austri-
koridorių

Chicagos italionai susi
laukė stebuklo

Chicago, liepos 15. Vakar va
karą vienas itališkos kilmės pi
lietis 
1100 
puolė 
sieną 
pažvelgė į sieną, ir tas atsi
klaupė. Bematant prisiklaupė 
visas blokas ,ir policija turėjo 
minią skirstyti.

Pasirodo, sienoj buvo koks 
tai balzganas šešėlis, panašus 
“j panelę švenčiausią”. Vieni iš 
minios tvirtino, kad su vaike
liu, kiti kad be vaikelio. Mi
nia išklūpojo veik per visą nak
tį, kol auštant šviesos tapo 
užgesintos. Lempoms gęstant 
ir paveikslas užgeso.

šiandien jau i špat ryto žin- 
geiduoliai pradėjo rinktis ir 
laukia vakaro. Sienoje yra di
delis lopas, dažai išdilę, ir tas 
lopas panašus į neva žmogišką 
formą.

Smirdančiomis bombo
mis išgązdino“šrai- 

nerius”
Cleveland, liepos 15. čia eina 

amerikoniškos organizacijos 
“Mystic Shrine” konvencija. 
Pereitą naktį įvyko milžiniškas 
šrainerių piknikas, dalyvaujant 
40,000 žmonių.

šraineriams 
viešbutį Hotel Cleveland, spro
go bomba, iš kurios paplūdo 
smirdanti ir ėdrus dūmai. Virš 
1,000 šrainerių ir jų ponių ta
po labai nugązdinti. Detektyvai 
spėja, kad bombą metė strei
kuojanti viešbučio veiteriai.

“Dvasios” geresnės ir už 
gerus detektyvus

Evanston, liepos 15. “Dva
sios” pasirodė geresni detekty
vai už Evanstono policiją. Tū
los Mrs. Nelson sūnūs Harvey 
Nelson, 24 metų,( nesenai din
go iš namų kaip j vandenį. Po
licija išjėškojo visus pašalus. 
Harvey—nė dvasios. Motina 
nuėjo pas “burtininkę”: sena, 
raukšlėta senukė, pažiurėjo, pa
žiūrėjusi į krištolo kamuoliuką, 
pasakė: “Aš matau tavo sūnų. 
Jis gyvena dideliame name 
siauroje gatvėje, mieste vadina
mame New York. Padaryk taip 
ir taip, ir rasi”. Motiną pa
sakė policijai. Policija juokais 
sutiko paklausti New Yorko 
policijos, ir rado kaip tik to
kiame name ir ant tokios gat
vės, kaip senutė sakė.
Evanston įtikėjo į dvasias.

Dabar

scva

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

Greičiausia bus .giedra ir pa
stoviai šilta; vidutinis, šviežus 
pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 80 
iš ryto, 91 per pietus ir apie 
85 pavakary.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 
8:24. Mėnuo leidžiasi 9:09 po
piet.

. ..................—- ----———

Ispanijos seimo pir
mininku išrinktas 
socialistų lyderis

Monarkija nebegrįš, pareiškė 
prezidentas

Madridas, liepos 15. Pirmą 
kartą po 50 metų Ispanija šian
dien vėl patapo pačių žmonių 
valdoma šalis, kurios atstovai 
susirinkę pradėjo svarstyti kaip 
galutinai pertvarkyti valstybę 
iš monarkijos į respubliką.

Pirmas seimo darbo posėdis 
įvyko vakar vakarą su dide- 
liomis iškilmėmis. Laikinasis 
prezidentas Zamora, kurį kara
lius Alfonso buvo ištrėmęs, da
bar pareiškė perduodąs šalies 
valdžią į rankas 
Ispanijos 
mojo Seimo”. Musų kelias bu
vo erškėčiais klotas”* kalbėjo 
prezidentas. “Tikiu, kad revo
liucija neparodė godumo, šie 
žmonės, kurie čia jums persi- 
stato (ministerių kabinetas) 
atėjo su švaromis rankomis.
Monarkijai grįžti nebėra gali
mybės. Dabar mes patys esa
me savo likimo statytojai”.

Seimo pirmininku išrinktas 
Julian Beištero, (socialistų va
das. •*'

Gali išpiaut valdininkus, 
sako gubernatorius

Oklalioma City. Liepos 15. 
Gubernatorius Muray pareiškė, 
kad gali įvykti labai kruvina 
revoliucija, sugriūti dvidešim
tojo amžiaus civilizaciją ir visi 
valdininkai gali tapti išpiautį, 
jei Amerikoj nesiras partija, 
kuri pravestų radikales refor
mas.

Francijos nepriklauso
mybės sukaktuvės

Paryžius, liepos 15. šiandien 
Paryžius apvaikščiojo 142 me
tų Bastilijos paėmimo ir Fran
cijos nepriklausomybės sukak
tuves. Margos procesijos su 
ceremonijomis iš pat ryto trau
kė j Elisėjaus laukus.

Vengrai išlėkė per 
Atlantiką

Harbor Grace, N. F. liepos 
15. G. Endres ir Alex Magyar 
savo orlaiviu Justice for Hun- 
gary, sulaukę geresnio oro, pa
kilo ir išlėkė j Vengriją skersai 
Atlantiko.

Fall .keliauja sėdėti me
tus kalėjime

Washington, liepos 15. Bu
vęs Hardingo vidaus reikalų 
sekretorius Albert Bacon Fall, 
70 metų amžiaus* vyks į Santa 
Fe, N. M. kalėjimą sėdėti me- 
tuą ir vieną dieną už priėmimą 
$100,000 kyšio iš Edvąrd Dor 
heny, aliejaus laukų spekulian
to. ■ ; * '' • '• ‘ ?

Vatikano nota Lietuvai
Kiek girdėti, Vatikanas yra 

prisiuntęs Lietuvos vyriausy
bei notą.

Nota esanti labai paprastai 
minkšto turinio

/
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Pittsburgh, liepos 15. Trys 
investigatoriai, Dr. Carlston 
Warne iš Amherst college, Dr. 
Wm. Nunn iš New Yorko uni
versiteto ir Mauritz Hellgren. 
redaktorius “Nation” padarę 
(tyrimus apylinkes anglių in
dustrijoj pareiškė, kad jei 
Pittsburgho gyventojai nesu
sipras, tai apglią industrijos 
šiurpulinga padėtis prives juos 
visus j 'padėtį, kokios dar savo 
istorijoje nėra matę.
Tūkstančiai šeimynų išmesti
Pennsylvania-Ohio streikuo

jančių mainerių pagalbos ko
mitetas pasiuntė gubernatoriui 
Pinchot telegramą, prašydamasi 
tuojau suteikti 1,000 palapinių 
iš kariškų krautuvių, aprūpinti 
mainieriams ir jų šeimynoms, 
kuriuos išvarė 
čios apylinkės kompanijų na
mų.

Tūkstančiai mainerių su pa
čiomis ir kūdikiais ant rankų 
yra išmesti į lauką ir palikti 
be nieko. Ekzekuciją atlieka 
buvusieji kompanijų mušeikos 
policistai, kuriuos dabar paver
tė j deputy šerifus ir padėjo po 
valstybės kontrolės.

Kūdikiai turės mirti
Washington,^ liepos 15. Tū

las geraširdis daktaras, kurs 
dėl tam tikrų priežasčių savo 
vardo prašė neskelbti, papasa
kojo korespondentams daugiau 
negu, liūdnų dalykų apie ang
liakasių vaikų padėtį mkinų 
distriktuose. v •

• ■ • j.

Tie vaikai stačiai badu mirš
ta, įkalbėjo daktaras; jie labąi 
ilgai negyvens, - 
tokio neatsitiks

- jei įkas nors 
greičiausioj 

ateityje. Vaikai negali išaugti 
sveikais stipriais žmonėmis, jei 
jie nėra maitinami. Vaikai net 
vystykluose čia negauna pa
kankamai maisto. Jie badau
ja, tamsta. Jie turės mirti, tai 
ir viskas;..

Liesas motinų pienas
■ ■ ... ‘ ■ 1

Paimk vaiką ką tik gimusį, 
ramiai kalbėjo daktaras. Jam 
reikalingas' motinos pienas, bet 
jei motinos .neturi ko valgyti, 
išskiriant žalias daržoves,j ir 
jos pienas neturės reikalingų 
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Tie žpionės, ten mainose, ne
gali įsigyti karvių pieno. Jie 
negali pasiųsti į vaistinę, kaip 
jus ir aš kad galime ,norėdami 
nusipirkti gero daktaro prira
šytų yaistų, kadangi maineriai 
neturi riš ko . ųžnjpkėti,. o be pi
nigų niekas neduoda.

Jus kalbate apie Meksiką, kur 
žmonės pragyvena sąlygose 
kaip ir čionai ir nepaiso. Aš 
esu buVęs ir tenai ir mano se
nu patyrimu tenykščios padė
ties negalima sulyginti su Ame
rikos kūdikių nelaime.

Y Verda iš atmatų maistą
Aną dieną paskambino. Ma

niau ligonis. Atidarau duris. 
Buvo maža mergaitė, sudžiovu
si į maskę, be jokio gyvumo, 
be inteligencijos. Paprašė duo- 
no spintos* sakė motina neturi 
viščiukams dubti. Daviau, bet 
mačiau kai mergaitė eidama tą 
duonos plutą pradėjo krimsti.

Gatvės gale tūlas bučeris tu
ri krautuvę. Jis pasakoja, kad 
pas jį vaikai kasdien ateina 
prašyti kaulų ir mėsos atma
tų, kurias paprastai tik šunims 
duodame. Bet vaikai parsinešę 
tas atmatas verda maistą daž
nai visai šeimynai iš dešimties 
žmonių.

Vaikų laukia epidemijos
■ 1 .

Tai yra baisiausi dalykai, ko
kių kada nors esu patyręs. Aš,, 
tiesa nesueinu su tais žmonė- 
mis, kadangi nėsu kontraktinis 
gydytojas, bet jie patys ateina 
pas mane labai dažnai prašyda
mi nairalbos.mi pagalbos.

Negaliu išgalvoti ,kas atsitiks 
su tais kūdikiais žiemos metu. 
Per vasarą jie dar gali šiaip 
itaip pramisti, kadangi ir, bile 
lapus galima virti, bet kada 
žiema ateis, jie pradės rinktis 
ties durimis trupinių maldau
dami. Ir tų^neužteks. Jei visi 
tie kūdikiai pergyvens ateinan
čią žiemą, bus ; stebuklas. Ten 
visur yra užkrečiamos ligos, ki- 
lančios dėl alkio ir sanitarijos 
stokos.
ir labiau pradeda 
džiovą. Plaučių uždegimas bus 
labai žiaurus ir (tankus ateinan
čią žiemą, kadangi atspara bus 
labai silpna. .Visos šios apy
linkės vaikai yrą jau devitali- 
zuoti

Kalifornijos teismą 
pavadino Įžeidimu 
teisėtumo jausmų

WASHINGTON, liepos 15.— 
Pačios vyriausybės paskirtoji 
Wickersbam komisija šiandien 
paskelbė, kad Mooney-Billings 
byla, kaip ji buvo vesta, yra 
staliai įžeidžianti teisėtumo 
jausmus.

Mooney-Billings byla įvyko 
1916 1 metais, kuomet tie du 
darbininkai buvo apkaltinti 
nužudymu ir tapo pasmerkti 
visam amžiui kalėti dėl bom
bos sprogimo San Francisco.

Ilgame oficiališkame rapor
te, kurį pasirašė 10 iš 11 ko
misijos narių, komisija prane
ša Hooveriui, kad gėda už tą 
bylą turi būti uždėta nekom- 
petentiškiems, silpniems arba 
politikos sugadintiems teisė
jams.

Raporte minima, kad Kali
fornijos supreme teismas at
sisakė bylą persvarstyti, nors 
nauji daviniai to būtinai rei
kalavo ir kad teismas neėmė 
domėn kaikurių svarbių, nau
jų liudininkų parodymų Moo- 
ney ir Billings naudai. Komi
siją pasmerkusi minėto Kali
fornijos (eismo neteisėtumą? 
siūlo įsteigti Amerikos Teisės 
Institutą, kurio pareiga butų 
tokias bylas atnaujinti, kada 
atsiranda naujų įrodymų.

i_______

Sausųjų armija padidė
jo dar 335 agentais

Kinietis su uodega tapo 
vienuoliu

Pėiping, Kinija, liepos 15. 
Tūlas korėjietis Chang Li, kurs 
užsigimęs su keturių colių il
gumo uodega, patapo vienuoliu 
Kirine, Mandžiurijoj.

Chang Li vaikščioja tik ro
podamas, bet turi labai tyrą 
protą. Tūkstančiai žingeidžių 
lankosi 
rėti.

Kunigų kontestas vis 
tampa moderniškesnis

J . ..... .. 1............... X
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Cotton, Valley, La. liepos 15. 
Kun. Sandifer, 40 metų, bap
tistų klebonas, vakar baigė pa
mokslo sakymo kontestą, išsa
kęs be pertraukos 58 ir pusę 
valandos. Apie .700 žmonių 
laikė sėdėjimo ir klausymo 
kontestą./

\ *

Jonušai Radvilai pa
minklas Biriuose

Birželio 28 d. Biržuose iš
kilmingai atidarytas pamink
las Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštytės hetmanui pulko še
fui Jonušai Radvilai. Į atida
rymo iškilmes pakviesti vy
riausybės, spaudos ir visuo
menės atstovai.

Paminklas dailininko Zika
ro.

žydai iš anksto rūpinas 
burmistrų vietomis

Kauno “Idiše štime” rašo, 
kad žydų delegacija susidedan
ti iš Roginsko, Rubinšteino ir 
dr. Lasersono lankiusis pas vid* 
reikalų ministerį numatomų 
žydų tautybės burmistrų reika^ 
lu. Esą delegacija vidaus rei
kalų ministeriui išdėsčius, kad 
provincijoje daugely miestų ta
rybose žydai sudarą daugumą. 
Taigi, kurioje miesto taryboje 
žydai turį daugumą, ten jie ir 
žydą burmistru išrinksią. Už
tat delegacija ir prašius vid. 
reikalų ministerį, kad žydą iš
rinktą burmistru vidaus rei
kalų ministeris patvirtintų.

Pasak “Idiše štime” vidaus 
reikalų ministeris pareiškęs, 
kad jei tik gero vardo žydas 
busiąs išrinktas kurio miesto 
burmistru, tai jis ir busiąs pa
tvirtintas. Jei tik žydas geru 
vardu — užbaigia “Idiše Šti
me” — tai nors ir visuose mie
stuose žydai butų išrinkti bur
mistrais, jie butų patvirtinti, 
nes taip pareiškęs vidaus rei
kalų ministeris.

........... ■ ■
Daug gaisrų

Biri. 18"d. Vaiką v. Gude- 
lių km. žaibas sudegino Mal
dučio V. apdraustus klojimą ir 
jaują. Nuostolių 5800 lt. Birž. 
19 d. Keturvalakių v. Mocka- 
budžių km. sudegė Utaros P. 
kluonas ir tvartas, du arkliai 
22 avys, 12 kiaulių ir ūkio į- 
rankių. Trobesiai buvo apdrau
sti. Birž. 21 d. Stakliškių v« 
Vilkininkų km. sudegė Stukau- 
sko A. gyvenamas namas, tvar
tas ir kluonas. Nuostolių 3300 
lt. Trobesiai apdrausti. Birž. 
22 d. Grinkiškio v. Kubilionų 
km. sudegė Kuprio J. klojimas. 
Nuostolių 8000 lt. Apdrausta.

Pritrenkė žmones ir už
mušė arklius

Vilkaviškio ap., Gižų v., Iš- 
landžių km. gyv. Marė Staniš- 
kienė 60 m. amž., nunešė į lau
kus artojui valgyti. Užėjus lie
tui su perkūnija, perkūnas juo
du pritrenkė, o žagrėje du ark
lius užmušė.

Traukinys užmušė deg
tukų fabriko vedėjų

Mažeikiuose prie semaforo. 
Viekšnių pusėn traukinys mir
tinai suvažinėjo pil. Frialinde- 
rį Sleiną 58 metų amžiaus.

Frialinderis buvo Miečio deg
tukų fabriko Mažeikiuose vedė
jas*

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ,ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 
* 8 valandai Šventadieniais nuo

9 iki. 1 valandai.



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

Draugijos ir parengimai

GerklęSavo

ne

dar

S. Moc

žinios ir pranešimai

Piknikų tturtyd

teip

žmoniti yfa Hsiiryde O 
r nožinoapitf tai.

gi a u lt 
kad ir ę .mažai.

gerklės apsauga - pnys km 
Apsaugok savo brangųjį balsą

’ ii* pina lauk 
pastebėjusi

desį, o stačios 
girdi. Ir girdžiu 
dar veinte pesos 
siu dvidešimt; 
gaitės veidelis 
buvo galima suprasti kaip ji 
kovoja pati su savimi.

Po neilgos pausos mergina 
atsistojo ir eina, vyras taipgi. 
Aš kaip nekaltas iŠ paskui.

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

nijus į vieną didelę draugiją 
butų galima daug kas nuveikti. 
Suprantamas daiktas, aš čia tu
riu galvoj vien tik pašalpines 
draugijas.

Prieš kiek laiko pas mus ta
po įsteigtas Amerikos Lietuvių 
Politikos Kliubas, ‘Tai yra jau
niausi ir stipri pašalpinč orga
nizacija. Kliubas yra laisvas ir 
nevaržo savo narių įsitikinimus. 
Priklausyti gali tiek vyrai, tiek 
moterys lygiomis teisėmis.

Liepos 19 d. Kliubas rengia 
didelį išvažiavimą— pikniką su 
įvairiu programų šokiais Fink’sx 
G rovė miške, kuris randasi prie 
Somers kelio 3 mylios į vakarus 
nuo Kenoshos. Tfimyklte lietu
viškus ir amerikoniškas vėlia
vas po dešinei.

Piknikas prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlumos. Ne
užmirškite jog piknikas įvyks 
nedalioj, liepos 19 d.

Širdingai kviečiame vietos ir 
iš kitų kolonijų lietuvius at
vykti į musų pikniką.

—‘Komitetas

Didžiausia Lietuvių 
PARL0R SETŲ 

Dirbtuvė

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni jr Šešta
dieni, Vakarais 
per N. B. Č. ra- 

dio Mtotis,

Gatvekarls dųįtofo. Įlipo jau
na, daiŲ, inteligentiška pahelt 
Ir atsistojo greta. manęs. Ji btl- 
to labai gtMU pilkas .sim
patijos mažas t veidelis atrodė 
visai nekaltas. I^ie to dar- ji 
turėjo kuopuiktaušiąr dailią f(-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. DužuH, Gnivoa *kau> 
dėjimą, ir telp viaoluua skaudėjimus 
( tik no ronaa ).
Tukatanž 
gni Ii jonai 
Dek tolo Galinga Moatia yra tiek 
v*rta, aukso, kiek ji pati svaria «*-

' ČAcme-P.'tJ A. Phcto] 
Šimtametis

Noah Franklin, Leklngton 
State banko prezidentas, se
niausias bankierius Illinois, jau 
pasiekė 100 metų ir vis prezi
dentauja.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rockivell St. 
CHICAGO, ILL.

Užstojo gražus vasaros oras. 
Sekmadienio sulaukę, visi sten
giasi išeiti ar išvažiuoti kur į 
miškus, laukus ar prie vandens. 
Visiems norisi pasigėrėti gam
tos gražybėmis. Nežiūrint į blo
gus laikus, žmonės veržiasi iš 
dulkėse paskendusio miesto, 
kad gavus progos nors trum
pam laikui pakvėpuoti tyru oru.

Vietos draugijos, rateliai Ir 
kuopos tiesiog eina lenktynių: 
rengia piknikus ir išvažiavimus 
su įvairiais programais, šokiais 
ir žaislais. Tų parengimų dabar 
yra net daugiau, negu būdavo 
praeityj, kada laikai buvo ge
resni. Dažnai pasitaiko, kad 
Vieną ir tą pačią dieną įvyksta 
net keturi parengimai. Draugi
jos nepaiso to, kad taip dary
damos jos kenkia viena kitai.

Tiesa pasakius, pas mus vi
sokių organizacijų daug ir yra, 
— mažų ir didelių. Tokioj ne
didelėj musų kolonijoj aš pris- 
kaitau net porą tuzinų draugi
jų. Paprastai susiburia penki 
žmonės, ir jau draugija. Taip 
dalykams esant, žinoma, nėra 
galimybes išvengti parengimų 
susibėgimo.

Rodosi, jau laikas butų su
prasti mažoms draugijoms, kad 
vienybėj galybe. Joms reikėtų 
susidėti į daiktą ir sudaryti vie
ną stiprų kūną. Kitose koloni
jose tatai jau daroma. Susivie-

• Nuėjo. Atsisėdo. Camareras 
atnešė dvi kopas vyno. Vyras 
rapina gerti. Mergina dreban
čia ranka siekia kielik'ą. Pri
deda pri^ lupų ir vėl atitrau
kia. Išgėrė.

Vyras paima už rankos ir ve
da lauk. Išeina. Aš ir vėl kaip 
nekaltas neatsilieku ir seku. 
Žiuriu, veda į vidų. Mergaitė 
lyg priešinas, nenori. Įėjo. Aš 
priėjau prie durių, kad nepasi
likti. žiuriu, clevoitorius veža

porą į viršų, o ten pat viduj* 
didelė iškaba su užrašu: “gran 
Hotel para funislias”.

Aš pasilikau ir manau dar 
kartą sau: “kaip gera jaunoms, 
grąžoms mergutėms, visi jas 
gerbia, visi jas myli”..

J. Simonaitis.

irs toastect
* Spragiriirtuii naudojami Ultra Violetinei spinduliai

i Saulės spinduliai nokina—Giluma Svarina '

Prieit knitėllmus — prleii koiu

Liepos 12 dieną, sekmadie
nį, 1:3() vai, po pietų tapo su
šaudytas Sangamon upėj lie
žuvaujant ir laiveliu beplau
kiant Juozas lyOdit, U. M. W. 
of Am. 12-to distrikto execu- 
tive board memberis. Amžiaus 
29 metų. Pasipilus iš už med
žių krušai šūvių, Juozas su
dribo ir iš laivelio įkrito į van
denį. Kiti du su juonii buvę 
draugai John Gornish ir C, 
Student iš vandens jį ištrau
kė. Bet sušaudytasis, jau ne
galėjo kalbėti. Ir taip be są
monės nugabentas į Springo 
fieldo ligonbutį pirmadienį 6- 
tąr vai. vakare įieatgavęs sąmo
nes -— mirė,

Velionis Juozas pereitais me
tais gruodžio mėnesį buvo iš
rinktas “board memberiu?’ jau 
3-čiu sykiu. Pirmą syk jis tū
lio išrinktas per pasidarbavimą 
lietuvių komunistų. Ir jis pats 
tuomet buvo uolus komunis
tas. Bet kaip tik jis patapo 
viršininku, tai greit atsuko nu
garą komunistams. Palikęs re
negatu, labai neapkentė ko
munistų ir kovodavo su jais. 
Suprantama, komunistai buvu
sio savo draugo dabar jau ir
gi nemylėjo. Bet Juozas ne
paisydavo to. Jis niekindavo 
ne tik komunistus, bet ir vi
sus kitus lietuvius. Vadindavo 
durniais, neišmanėliais ir 
kydavęs, kad jis lietuvių 
paiso ir jų nekenčia. Man 
čia m 
dėti, 
labai 
davo

nepažįsta gyvenimo praban
goj, p jo išvaizda, drabužiai ir 
burvlškąg kaklaraištis sudarė 
ją! tieįfogį Jittotaką ir ji pa- 
si juto gerai. •

Vyrąs laiko Į ją atkreipęs 
galvą, jo degančios akys liu- 
dyja, kad tai žmogus kuris 
velnią mislija. Kiek palaukęs 
kalbina ją, sako ką tai. Mer
gaitė visai rimta ir net nepa- 
sižiūi’L Dar kelis kartus jis jai 
ką tai sakė, bet atsakymo nė
ra. Vienok neužilgo mergaitės 
širdele suminkštėjo, veidas pa
sipuošė malonia šypsena, ir ji 
atkreipusi ( j j galvelę pažiurė-

Vyras užkėlė kairiaję koją 
sau ant dešinės, ir dešinę sa
vo ranką uždėjo jai už nuga
ros. Graži inteligentiška, pane
lė atsirado nepažįstamo vyro 
glėby.

Man jau buvo laikas išlipti. 
Bet nutariau dar pabūti ir pa
žiūrėti kaip čia bus, nes neno
rėjau patsai sau tikėti, kad iš 
pirmo akymirksnio butų gali
ma įsimylėti.

Vyras prisikišęs kelis kartus 
ką tai sako, lyg ko derasi. 
Mano akys seka kiekvieną ju- 

ausys viską 
“yo ti guero 

’ (aš tau duo- 
dolelių). Mer- 
visai paraudo,

jį taip kalbant teko 
Be to, Juozas buvo 
ir šiurkštaus budo.
žodis-kitas, tai musų 

board memberis, jau ir vai
šina su kumščla savo oponen
tą. Per tai jis buvo įsigijęs sau 
nemažai ir priešų. Ir dabar 
kas jam gyvybę atėmė? Ne
lengva įspėti.

Velionis paliko jauną žmo
ną ir dukterį, tėvą, motiną ir 
4 seseris. Už unijos reikalus, 
velionis Juozas, uoliai darba
vosi. Būdamas čekvetnanu 
(checkweighman) anglių svė
rėju, taipgi net su kumščios 
pagelba kompanijos čekvema- 
ną aplamdė už tai, kad norė
jo vogą nusukti. Kaip nebūtų, 
bet muštynės ir teroras visgi 
nėra girtinas kovos būdas/

— G. Ainis.

T.-.iptri nuolatiniai 
plaukimai ircrai žinomais 
Kabininiaia Laivaia. In
formacijų klauskit pas ' 
bilc vietini agentų arba

130 W. Randolph k 
St., Chicago, III. V

north g e r m a n 

LLOYD

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ ' M * **■ I

Bi azil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

kalbė- 
sutiks, 

ar pyks — išvada lieka ta pa
ti, kad jokiu Hudu nėra gali- 

atskiroms dr-tems il- 
Silaikyt, Iš. parengimų, 

gaunama*..^peiliu bet 
Jaunimas * mažai ’rasori 

si, daugumoj prirašomi apy
seniai nariai, kurie dr-tems 
tik nuostolį, o ne naudą ne
ša. Esantys nariai kas metai 
sensta, vis daugiau ir daugiau 
būna susirgimų, dažnai ir mi
rimų įvyksta ir vietoje iždui 
augti kas metai eina žemyn. 
Ir juo tolyn, tuo gyvensis sun
kiau. Apsvarstykit, broliai ir 
seserys ir Kazimcriečiai šį rim
tą reikalą!

Birželio 28 d. buvo SLA. 10- 
to Apskričio pusmetinis suva
žiavimas. Po suvažiavimo vie
tinės 100 kuopos piknikas. Dė
kui musų tautiečiui p. Anta
nui Klapatauškui už jo stam
bią paramą, o taip pat ir vi
siems svečiams. Liko kuopai

Ir 10; Matu extra už parriuntiiri*.
K lau.ktte t>n» aptiek.
DEKEN*S NEW DlS 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CQ.
P.O. Boi ftSŽ 
Hartford, C«m.

Mockaus ' Paiįkė 
dvi vietinės • dr-t£ 
Voš Bi’oiliįir Sesei 
iįinuero suruošė pikniką: * Pub
likos pfivažlavo dailg, neš orhg 
labai tinkamas buvo. Pats pik-'prisiėjo stovėti

Patys išdirbant ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigiu kainų.

$47.95
ir augšdao

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

Company
A. Patejunas, Sav. J. Kazikaitis, Mgr.
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404
■ i '■■■ ■■m ■!■■■■■ —onZ

Buvo reikalas petvažlUOH

bęt bąVaŽiavUs 1 kelis kVabųš 
jų tiek prisėdo, kad nekufiems

nikas buvo linksmas ir gerai 
pavyko, duodamas dr-tŽms 
pelno. Labai girtimi, kad Šios 
dvi draugystės jau kelinti me
tai subendrinę spėkas ruošia 
vasarą piknikus, o žiemą salė
se vakarus. Vienybėj gimsta ir 
galybė.

Mano (lidžlatisis noras ir 
džiaugsmas butų, jei los dv.i 
viršminėtos dr-tės susijungtų jr 
įstotų, kol dar nariai nėra nu
senę, į SLA. Kitokios išeities 
nesimato. atskiroms dr-tėms, 
kaip tik jungtis prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje mi
lijoninės organizacijos.

Linkiu joms atskirai 
ir stiprėti, bet ar šiaip 
sini, ar taip, — ar kas

kp* susirinkimas Union Hali 
Liko nutarta ruošti antrą pik
niką rugpiučio
kaus Parke. Minėsimo trejopas 
sukaktuves: 45 m. nuo įsteigi
mo SLA., 30 m. nuo atsisky
rimo iš kunigijos ir vienų me
tų nuo išbėginio triukšmada
rių komunistų^iš SLA. Mano
me gauti SLA. iždininką adv. 
K. Gugį už kalbėtoją. Tai bus 
tikros iškilmės. Prašom vieti
nių draugyščių 23 d. rugpiu
čio kitų parengimų neruošti, 
nes užteks to vieno.
tMusų kaimynė SLA. 177 kp. 

ruošia pikniką So. Mihvaukee, 
Badger Grovc Parke prie Iligh- 
way 15 kelio, So. Milwaukėj 
sekmadienį, liepos, 19 d. Va
žiuokime į Milwaukiečių pik
niką I

— SLA. organizatorius.

Erzinimais
. .J t ... ■

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
• Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LEMGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

ir dideles tamsias' afds, tamsius 
ir siaurus antakius bei apaugu
sias tankias blakstienas. Nežiū
rint j visą tai, aš iš karto “ne
supratau” jai vietos užleisti, 
bet manau sau, jeigu jai reikės 
taip ilgai stovėti, tai butihai 
kelsiuos ir liepsiu jai sesti. Tik 
mano laimė, riesiispėjau dar 
taip pamislyti, kaip priešais 
manęs stakt net trys iš karto 
atsistojo ir pasjlenkį labai že
mai siūlo Jai sėsti. Ą

Mergaitė atsisėdo greta vie
no suaugusio kareivio, o vyras, 
kuris ją pavadavo, atsistojo 
stovėti, Manau Ir vėl: kaip ge
ra būti mergąitel, visi ją 
gerbia, visi ją ;fn^lt

Tuo tarpu gatvekaris kiek 
pavažiavęs ir veikusiojo. Da
bar |lipo vyrns. > Tai buvo ti
pas apie 40 metų, i Rimtai 
kalbant, Vyras kaip niūras, jo 
sprandas be vargd išpildo 17 
-ta numerį. '

Sėdėjusi' priešais manęs po
ra pasikelk 
mergaitė, ' pastebėjusi visai 
tuščią vietą, momentaliai pasi
kėlė nuo greta sėdėjusio karei
vio Ir atsisėdo čia, Nespėjo ji 
dar atsikvėpti, kaip štai pe
tingas vyras prispaudė ją prie 
sienos. Iš karto mergaitė lig 
jautėsi nekaip, bet pastebėju
si, kad tai butą vyro, kuris Vyras paėmė jai už rankos ir

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Brtrrlen
TIK 7 DIENOS l LIETUVĄ 
Speciali* trūkis ii Bremerhaven 
ArbJ keliaukit ekspresiniu laivu

COLUMBUS
kas savaite IS* 

Lloyd

Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai* palytė jote 
la^ns^. Tai jūsų garsinė dėželė - kurioje jūsų 
garsinės gyslos.
Apsisaugokite gerklės suerzinimo pavojaus - atsimink, 
jog 20.679 Amerikos gydytojai pareiškė LUCKIES 
mažiausiai gerklę erzinančiais cigaretais.

» v '

Vienas gydytojas rašot
^“Aš rukau Lucky Strike todėl, kad jie yra mažiausiai 

gerklę erzinu cigareiai.”
’’ '■ « ,r ' ■'

Kitas gydytojas rašos
“Aš jau keletą metu rukau Lucky Strike. Mano gerklS 

s nepaprastai jautri, tačiau Lucky Strike mažiau ją suerzina
negu kurie nors kiti cigaretai rinkoje.”

“SPRAG1NIMU” pašalinami tam tikri erziną šiurkštu
mai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų 

limus — prieš kosulį.

rodo į priešais stovinčią kavi



Juk

katalikiška Ispani

Kensington

KRAFT
VelveetaServantesą, (1616

davatkiš

NAUJIENOS

Trys Centai Viena Kopija Aštuoniolika Centų Savaitėj

1907 chorus Girų

/j.,-

Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

fcOfiN IN 
NE*/ YORK

Kodėl dega Ispani 
jos vienuolynai?

Ir jis sveikas 
uirškinasi, —

Jie niekad jos 
nekviečia

odos. Užtikimas
Pas aptiekinin-

Bridgeportą pa 
sidairius

> starTe d 
ON THĖ STAGE

Keturi tapo “supinčiuoti”

[.ISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perą

buvę 
nori

jungas, varginęs
500 metų, padare 

fanatikais:

‘□‘'osepkine
£HJNN

VERICOSE GYSLOS
IŠGYDOMOS BE OPERACIJOS 

VISKAS ffOE be extra damokėjimų

Kunigai dabar renka vaisių 
savo tamsybes ir įnirtimo, fcut 
rį jie Dievui" tarnavimu vadino, 
per amžius skiepydami ispa
nams fanatizmų. -

No. 11 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
skite Naujienose.

PAŠALINK
ODOS ĮDEGIMĄ! 
Vartok SctHĮa’t Etko

HAIR ĄND BUUR

BALTIMORĖS LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St. 

Baltimore, Md.

Toprašolietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

naus 
buvo 
iš 
laivą, 
buvo

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Romos patricijai 
žiūrėdami cirke 
krikščionis. (Už 
deginimo ceremo-

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO. 

Automobiliu
80< W. 81 St. .Vletory, MM

SUJSKIT.PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

ih me
| DNORCEO
I HUSBANP,

vardžij sužinoti neteko.
Kiek jplaukė už dovanų bi- 

lėtus, nepatyriau, bet manau, 
kad bus gražaus pelno. Komi
sija ir pati nesitikėjo, kad Ši
tokiais mętais taip pasisektų 
išvažiavimas, kaip pasisekė jis 
praėjusi sekmadienį. Bet yra 
narių ir pritarėjų, kurie remia 
Susivienijimą finansais. 
Išvažavimas pilhai pavyko. Jis 
buvo ramus ir draugiškas. Vė
lai vakare skirstėmės namo.

-—Korespondentas.

STAR DUST Copyright Midwe«t Fėature Seirviet]

Kliubų ir Draugijų Susivieniji 
mo išvažiavimas

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, BĮ.
Tel. Pullman 6201

bai davė kraštui kultūrą 'dides
nę negu kitose tų laikų šalyse. 
Mauritonų statybos būdas ir 
šiandien tebegarsėja. Jų uni
versitetuose būdavo po šešioli
ka tūkstančių studentų. Arabų 
nevienybe pasinaudojo ispanai 
katalikai ir 1233 m. išgrūdo 
juos Afrikon, ar privertė krikš
tytis. Arabų valstybės griuvė
siuose gimė

Praėjusį sekmadienį buvo 
Kliubų ir Draugijų Susivieni
jimo išvažiavimas Glenwoode, 
Gečo darže. Iš ryto oras buvo 
apsiniaukęs, pradėjo lyti, iš
gąsdino išvažiavimui rengti ko
misiją. Prieš pietus ėmė sau
lė šypsotis, nudžiugo komisija 
ir tie; kurie buvo; pasiruošę va
žiuoti." ♦

Atvažiavo Sudinto .trokas. 
Prisisodino žmonių ir apleido 
Kensingtoną. Smagiai važiavo 
gerais keliais. Kai piirnas tro
kas atvažiavo į daržą ,tai jau 
rado čia svečių, kurie atvyko 
savo automobiliais. Atvykusieji 
užkomandavo komisiją duoti 
jiems šaltos ir karštos. Mat, 
išvažiavimo gaspadoriai ir dar
bininkai pirmu troku atvažiavo. 
Jie pasiskubirio patenkinti rei
kalavimus.

Trokas apleido daržą. Išva
žiavo kitą būrį paimti. Už va
landos sugrįžo pilnas svečių. 
Daug žmonių privažiavo ir 
nuosavais automobiliais. Mat, 
nors siaučia nedarbas, bet žmo
nės dar ’ pajėgia užlaikyti au
tomobilius.

Trečią valandą po pietų biz» 
nis ėjo visu Smarkumu. Net 
sunku buvo prisistumti prie 
baro. Daržo savininkas sakė, 
kad jis pirmą kartą matęs to-

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių.

— lengvai 
tyras kaip 

tyras pats pienas!
Pabandykit jį šiandie 

—dėl kepimo ir sendvi- 
&ų. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Protestantiška 
skandino išpanų 
vežė 130 jėzuitų 
kybės Anglijoj, 
šauly pramonės ir prekybos 
kapitalui, prasideda ispanų 
saulės temimas: gindamiesi is
panai neįstengia atsiturėt prieš 
naujas bekilsiančias tautas: Is
panai išvaryti iš Belgijos, 
Olandijos, Tuniso, Sicilijos, 
Sardinijos, Portugalijos, Jamai
kos, Pilypinų salų. Kariayusi 
80 metų, Ispanija turėjo pri
pažint liuterių ir katalikų ly
gybę Vokiečiuose.

Bet pas save namie ispanai 
tik katalikams laisvę pripaži
no. Karalių ir kunigų valdoma 
tauta pritardavo žiaurių inkvi
zitorių bepročiavimams. Kara
lius Pilypas II pats Ateidavo 
pasižiūrėt' raganų ir eretikų 
deginimo, šeši tūkstančiai lau
žų išdegė per jo karaliavimo 
metus. Kas tik priešines jam, 
buvo skelbiamas eretiku. Nors 
niekas nėra matęs to karaliaus, 
kariuomenę vedančio, bet ispa
nai regėdavo jį lydintį gatvėje 
kunigą, einantį su šv. Sakra
mentais, ar verkiantį per pa
mokslus. Regėdami inkvizici
jos deginamą žydą ar eretiką, 
ispanai 18 amžiuje nesijaudino 
daugiau neg 
ir plebėjai, 
kankinamus 
dalyvavimą 
nijose kunigai skirdavo 40 die
nų atlaidų).

Ispanų soste sėdėjo visa eilė 
pusgalvių karalių. Paskutiniojo

Pirėnų pusiausalį (kur da
bar Ispanija ir , Portugalija), 
nuo 412 lig 711 m. valdė gotai 
jau katalikai. Paskutinis jų ka
ralius Roderigas iŠ savo pilies 
bokšto pastebėjęs besimaudan- 
čią ispanę gražuolę ir ją suvi
liojęs. Tos gražuolės tėvas bu
vęs koks didvalda; keršydamas 
savo karaliui, jis pasikvietęs 
pagelbon Afrikos laukinę mau
rų tautą. Po 3 dienų mūšio 
Rodrigas buvo nugalėtas (gy
vas buvęs įmestas j grabą pil
ną gyvačių). Taip atkeršijęs 
tėvas už savo dukterį, bet jo 
atkviesti maurai arabai nebe
grįžo į Afriką, bet paliko ir 
valdė ispanus katalikus per 500 
metų. , • •

Tie Ispanijos okupantai ara-

ZOLP
, Chicago, III

Anglija nu- 
laivyną, kurs 
platint katali- 
Įsigalint pa-

Ar jus žinote, kode! ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

kį biznį darant, ir dar tokiais 
praštais laikais. Atsakėme, kad 
ne visiems prasti laikai 
yra daug ir dirbančių.

žodis po žodžio ir įsikalbėjo- 
va. Priėjo prie musų svečias 
iš Harvey. Jis sako: ką jus 
čia ginčijatės, geriau eikime 
prie baro. Klausiame kas pirks. 
Nagi aš, sako harvejietis. Pri
ėjome. Ogi jis užsakė net po 
tris visam barui. Kensingto- 
niėtis negalėjo to padaryti, ką 
harvejietis. Mat, Harvey eina 
geriau darbai ,nei kad Kensing' 
tone. '

Kada nors mes, kensingtonie- 
čiai, sulaukę geresnių laikų, 
atsilyginsime harvejiečiams.

Vakarop komisijos pirmi' 
ninkas Pašakarnis pakvietė pub
liką susirinkti vienon vieton. 
Paaiškino, kad bus dalinamos 
dovanos. O dovanas gaus tie, 
kurie turės geresnę laimę.

Pirmą dovaną gavo T. Mil 
der, antrą—Mrs. A. Čypas, tre
čią—T. Milder, ketvirtą — S. 
Norvaišas. Pirmą ir trečią do
vaną kitatautis,, Šokių kontes 
tą laimėjo jaunuoliai. Jų pa-

kvortinėmis bon 
po 20c už bonką. 

Išdirbėjai

received 
MUCH KTTenTiON 4 IN 
THE SINGING 

FOOL*
V<lTH AL. 

JOLSO M

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokianti kvapą it 
sustabdo jdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis.

Alfonso XIII šeši vaikai nors 
visi kartu turėjo 50 vardų,'beit 
dviem sunam truko proto (bu
vo nebyliai). Tokiems degene
ratams karaliaujant, žmones 
valdė lygus jiems tamsiapro- 
čiai pamaldunai. žmonės nė iš 
tolo nebuvo leidžiami savo rei
kalų tvarkyt: kunigų procesi
jos ir jaučių bandynės telavino 
ispanų protą. Tokio auklėjimo 
ir švietimo vaisiais kunigai 
džiaugėsi per visą XIX amžių, 
bet pabėgus karaliui ir su
minkštėjus priespaudai, visi pa
matė, jog jų valdymo tinklas 
yra supuvęs: ispanai puolė de
gint, ką garbinę, kerštaudami 
prieš kunigų santvarką. Am
žiais bekariaudami prieš katali
kų priešus, ispanai sužiaurėjo, 
o jų protas lygu apsvaigo nuo 
kunigų smilkalo ir nuo “bedįe- 
vių” degalo durnų. Bet pro tuos 
durnus nematyt šviesos: čia de
gina, ką garbinę, čia ir vėl gar
bina, ką deginę.

1759 m. Portugalų diktato- 
Rombalio įsakymu įmesti 
į kalėjimą 221 jėzuitas, 
81 mirė, kiti sulaipinti- į 
lygu žmogžudžai, nuvežti 
į Popiežiaus valstybę ir 

pakratyti, o kaltumas jų tik 
tas tebuvo, kad jie jėzuitai. To
kiu žiauriu staigiu budu dik
tatorius tarė nusikratysiąs jė
zuitais, bet suklydo, nes jėzui
tai grįžo.

Jau po karo garsaus ispanų 
rašytojas Blasco Ibanez Velen- 
cijos mieste su anarchistais ir 
socialistais užpuolė 8,000 maldi
ninkų į Rymą keliavusių, paga
vo iš jų tarpo 10 vyskupų ir 
įmetė į jurą... jo paties paruoš
ti laiveliai vyskupus išgaudė... 
vyskupai tesušlapo... bet fana
tikų įkarštis dar padidėjo... To
kiomis ir panašiomis priemonė
mis— vandeniu ir ugnim kovo
ta prieš kuniginius Ispanijoj. 
Dėlto kovota, nekulturiškąi, kad 
kunigai neduodavo nė šešėlio 
laisvės kitaip manantiems. Ne
turėdami mokyklų nei laikraš
čių, Ispanijos kairieji vartoda
vo įbauginimo ar išjuokimo 
budus. Dabar nuverstus monar
chiją, yra pavojaus, kad kova 
dar pasmarkės, nes davatkiš
koje šaly ir kovos budai— da
vatkiški.

Ispanijos vienuolynus ir baž
nyčias degina naujo tikėjimo 
datvatkos demagogai, norintier 
ji XX amžiuje varu nuvest vi
sus į žemišką rojų, kaip XV 
amž. kunigai kad vedė perlau- 
žų liepsnas į rojų dangišką.

“Nemokėliai ir šiandien su
daro demagogų gvardiją, aklai 
tikinčią, jog tas, ką jie nurėkia, 
yra nežinoma pasauly naujiena, 
ateities evangelija. Tuo tarpu 
yra tai seni, kaip istorija, po
teriai visų tamsybės skleidėjų 
poteriaujami”. (šwietochow-

MUSŲ TELEFONAS YRA
Roosevelt 8500

pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiU 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

butu 
lošti 

Senas Juozas,

Svetimas 
ispanus per 
juos katalikybės 
jei ne katalikybė, ispanai butų 
maurais magometais išvirtę. Is
panai tapo Rymo ir kataliky
bės gynėjais visame pasauly. 
Ispanai tiek buvo nukariavę 
kraštų, kad jų karalius didžiuo
damasis sakydavęs, jog saule 
nenusileidžianti jo valstybėje 
(16 amžiuje).

Katalikybę platindami ’ visa
me pasauly, ispanai nekentė 
jos priešų ir namie: 1492 m. 
30. III. karaliaus manifestas 
įsakė žydams išsikraustyt iš 
Ispanijos per pusę metų laiko. 
Tuokart pasikrikštijo 50 tuk., 
o išvyko svetur 165 tuk. žydų 
(20 tuk. žuvo bekeliaudami). 
Auksą žydai turėjo palikti Is
panijoj. Dar buvo ištremta 800 
tuk. maurų. Bet žydų ir mau
rų iškraustymas pakenkė kraš
to pramonei, nes ispanai nar
siai kariauti ir karštai melstis 
temokėjo, o mokslams ir ama
tams nebuvo gabus. Žmonių 
kultūrai ispanai vieną tėra da
vę kūrėją 
m.) jo raštu apie Don Kichoto 
žygius ir šiandien gėrisi žmo
nės. Tūkstančiai kitų rašytojų 
šiandien jau nebeskaitomi, jų 
tarpe beveik nėra žmoniškumo 
skelbėjų, bet netrūksta fana
tizmo kurstytojų 
kūmo garbintojų.

VIStTlLP 
PARAMOUMT 
STUOtO AT 
ASTOftlA , 

LONG IStAHb 
VOTH GIRŲ 

CHUbA

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Ree. Tel. Yardi 3408

BRIDGEPORT AUTO SALES 
JULIUS J. JANELIUNAS, Pnt.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Telef. Repnblic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Stataa namai kaip muro taip it me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
noj prieinamiausios.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų mnveriai vietoje it 

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

Tel. Boulevatd 9336

Antradienį, liepos 14 dieną, 
apie 8 valandą popiet, pribuvo 
“patrol vagon” it sustojo ties 
viena biznieviete Halsted gat
vėj. Du guzikuoti dėdės išsi
vedė iš vidaus tris džentelmo- 
nus ir vieną leidę. /

Kiek teko patirti, tai 
arkliukų mylėtojai, kurie 
greitai ir daug uždirbti.

Nežinau, ar ne geriau 
vietoj arkliukų pradėti 
kumelaites

vmaš Accerreo 
INTO THM 
llM 

•v _ 
pąrakaounF

M. J 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yardg 6894

TUMLER’S
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALB8 kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tutinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru
pės. 1840 N. Wells St., 
Tel. Lincoln 4778.

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

b. ATVAŽIUOK PĄS MUS IR APŽIŪRĖK NAUJĄ NASH: 
TAI GERIAUSIAS KARAS MARKETE.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių 

i—

J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, vėlo 
dantį* nauju budu. Mūra che
mikai 
kur*

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
T.L Bonlevard 9122

Ketvirtadienis, Hep. 16, ’81

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas 
komis

Visai naujas Europejiikas išradimas prašalina biaunas ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laikų galite vaikščioti ir dirbti. Be skausmo, 

išgydo ant visados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

DR. L. A. BEHLA
IŠ BERLINO UNIVERSITETO, VOKIETIJOS

190 North State St., Kambarys 834 
8»tos lubos

Kasdie nuo 10:30 iki 5:30. Pėtnyčiomis uždaryta.

ralio* surado auetata 
ro iveižia nedrasky

dama* dantų emale* — tas ran
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*. ■

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Salnt

Nebekentėkit nuo odos jdegi- 
gimo. Severa’s Esko suteikia 
greitą, raminančią pagtlb-Į ken
čiantiems nuo 
per 50 metų.
kus. Sempelis DYKAI. Rašyk 
W. F. Severą Co., Cedar Ra- 
pids. Iowa.

Vsrtoklt Severe’* 8Wn 8o»p 
dėl Malonios Odos. 8

tzt . •« _______

Turi savo Atstovus ir Išnešiotojus kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolionijoj Chicagoje. Jie 
Tamstai: patarnaus greit ir be atidėliojimo. 
Viskas ką turite padaryti, tai patelefonuokite 
i musų cirkuliacijos departamentų ir Tamsta 
gausite NAUJIENAS KASDIE.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

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

' TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

4559 South Paulina Street



NAUJIENOS,

JUOZAS AMBROZAS

Editor P. GRIGAITIS

[Acme-P. ti A. Photo]

kūno

JŪSŲ PATOGUMUI
KAS SUGALVOJO MORATORIUMĄ

MELAGIO PROPAGANDA

NE TAIP BAISU, KAIP PIEŠIA

PriW<

KAINA TIK 25 CENTAI

kasinė

tada 
anti-

jtatistika rodė, 
mažam lenkui

AMERIKOS
PILIETIS

M 2.50 
Money

LIETUVIŲ TAUTA 
PROLETARIŠKA

- “N-nų” 
neturtėlių

Mčne* 
suiru-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted 8L. Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

|7.00
8.50
1.75
1.25

CHICAGOS LIETUVIAI 
VILNIAUS LIETUVIAMS1

NAUJIENOS* TURI 
ATSTOVUS SEKA- , 

M08E VIETOSE

“N.” Red.). Už pavyzdį aš 
paimsiu liejyklą. Viskas čia 
daroma, kad padaryti darbą

prancūzai — 1, 
— 1, 230 italų

mas, o tik tas, kuriąs ji Jąiko 
“teisingomis”. Tose šalyse, kur 
tiesa nėra slepiama, cenzoriai 
nereikalingi. /

tas arba
žmogelis) džiaugiasi.:

“Pagalinus aš noriu pa
brėžti, kad Sovietų valdžia 
neuždraudžia niekam rašyti 
bei apie teisingus da
lykus. Todėl bukite tikri, kad

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Escept Sunday by
The Lithuanian Nevį Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

ciugąi, kurie daiktus perne
ša. Darbininko sveikata sta
toma pijmon Vieton. Nėr# 
pjfięspaiŽdos ir išnaudojimo 
prje, soyietinčs sistemos.”

JCoks nors hplšąVikų ,žvalgy
bininkas, apsimetus to ąmerį-

WICKERSHAMO KOMISIJA PRIEŠ MOONEY 
NUTEISIMĄ

yra viena
Europoje, štai

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marquette Park 
TUBUČIO APTBEKA

2332 W, 63rd St ■
Brighton Park

B. R. PIETKIEW1CZ 
2608 W. 47th St.

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman w attokęs il:os. corp.
52 Ę. 107th $t.

Tel Pullman 5950 .
Kai jums reikės pa

duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Tiems bailiems kapitalistams nuraminti, paskelbi 
spaudoje savo pareiškimus $u tik-kų iš sovietų žepšs 
sugrįžę Amerikos inžinierjai. Kąsyklų inžinierius 
Charles E. Stuart, kurį bolševikų valdžia pasamdė pa
daryti Rusijos anglių pramonės reviziją, sako, jogai 
per daugelį metų dar nebus jokio < pavojaus, kad rusų 
prekėmis butų užtvenktos tarptautinės rinkos, nes so
vietai šiandie eksportuoja tiktai tiek, kiek reikia mo
kėti už pirkimus užsieniuose. Kitas inžinierius, R. E. 
Baker iš Arthur G. McKee & Co. Clevelande, nhrodo, 
kad yra visai netikusi Rusijos transportacijos sistema, 
taip kad rusai dar ilgą laiką turės pakankamai darbo 
^tvarkyti dalykus pas save namie. Jisai sako, kad di
džiausias neseniai pastatytas Rusijoje plieno fabrikas 
Magnitogorsk, kuris gali gaminti po 2,100,000 tonų plie
no per metus, neiįstengs per visą savo amžių parūpinti 
Rusijai pakankamai plieno vien tik transporto sutvar
kymui, jeigu jo gamyba ir eis pilnu tempu. Tai ko čia, 
girdi, bijotis Rusijos kompeticijos?

Šitaip kalba. inžinieriai, kurie nusimano apie pra
monės stovį Rusijoje geriau, negu pats Stalinas ir jo 
klapčiukai, * ■

nepądirbęs ne vienos

teisybė.’*
O iš kur tas asmuo žino, ar 

valdžia draudžia ar nedraudžia 
rašyti tiesą? Tegul jisai pa
bando pakritikuoti Staliną įr jo 
tvarką ir-tuomet pažiūri, ar jo 
yaštas pasieks Ameriką!

Rusijoje yra cenzūra. Tai 
yra aiškiausias įrodymas, kad

Nusigandusioms kapitalistams Amerikoje ir kitos® 
šalyse pastaruoju laiku vaizduojasi didelis baubas pa
vidale milžiniškos sovietų pramonės, kuri, "piatilietkui” 
pasibaigus, užversianti pasaulio rinkas pigiomis prękė-

NAUJAS "Kultūros” nu* 
meris atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

Butin* it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ko
ne nori tapti Šios šalies 
piliečiais. . Pamokinimai 
apie Žios šalies tvarką, 
apie jos viršininką rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egxa- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglą kalbo
mis surašyta.

tik po 1 litą.
vokietys

— lietuvis? 
latviais ir čia

rusas 2,548 
lietuvis apie 4,000 
Ar lietuvis nėra 
prieš amerikietį?” 
turtingesni už lie- 
lenkai ir vengrai.

Tik-ką išėjo iš spaudos anonymiško autoriaus pa
rašyta knyga apie Washingtono {žymenybes. Kaip te
legramos praneša, toje knygoje labai nemielaširdingai 
nuvainikuojama prezidentas Hooveris. Apie jį pasako
jama, kad jisai esąs bailus ir be nusistatymo žmogus.

Nežinomas knygos autorius atima Hooveriui kre
ditą ir už jo garsųjį karo skolų moratoriumą. Jisai sa
ko, kad skolų suspendavimo planą prezidentui prieš jo 
norą įpiršę bendromis pastangomis ambasadorius 
Charles G. Dawes, senatorius Dwight W. Morrow, iž
do sekretorius Andrew W. Mellon kartu su tuzinu New 
Yorko bankininkų, kurie pasimatymuose ir per telefo
ną kuone per mėnesį laiko jį spaudę tą planą priimti.

"Galų gale”, tęsia autorius, "po to, kai kelionė 
j svetingas vidurinių vakarų valstijas atgaivino 
Hooverio pasitikėjimą, jisai priėmė planą, ir jam 
buvo didžiausias nusistebėjimas gyvenime, kai mo
ratoriumo pasiūlymas paskilbo, kaipo politikos 
meisterio žinksnis.” -

NAUJIENOS
1739 So; Halsted S t 

chicago, ijx,
Siųskite money orderi arba krasoi 

ženklelius.

Laisvė” įdėjo laišką kokio 
amerikiečio V. Mayer’jo,

Jei tas tiesa, kas rašoma toje knygoje ("The Wa- 
shington Merry-Go-Round”), tai Hooverio svyravimas 
per mėnesį laiko davė Vokietijos krizini išsiplėsti iki 
to laipsnio, kad šiandie yra sunku jį sustabdyt 
siu anksčiau paskelbus moratoriumą, dabartinė 
te Europoje butų veikiausia buvusi išvengta.

Skulptorius Taft
Munice, Ind. Lorado Taft, 

garsusis Chicagos skulptorius, 
dabar sunkiai serga. Jis turi 
71 metus amžiaus. Didele uolos 
skulptūra “Life” randasi Chi- 
cagoje prie \Vashington parko 
ir Midway. “Life” vaizduoja 
žmonių gyvenimą ant Žemės. 
Priešais tą skulptūrą jo paties 
yra. pastatyta kita, pavadinta 
“Time”: senis žiūrisi į žmonių 
amžinai kįlančią ir benusilei- 
džiančią bangą.

Pažangių Vilniaus lietuvių 
grupė išleido keliuose; tūkstan
čiuose ekzempliorių lapelį Vil
niaus krašto darbo žmonėms. 
Lapelis didoko formato keturių 
puslapių. Jame išspausdinta ke
letas įdomių straipsnių, kurių 
antraštės (antgalviai) daug
maž pasako jų turinį: “Kodėl 
visiems negera, nors visi nori, 
kad butų gerai?“ (čia dėsto
ma, kaip militarizmas kenkia 
visam pasauliui), “Buržujiškos 
tautos j,r proletariškos”, “Kaip 
finansai valdo politikus”, “Kiaip 
švedų kapitalistai apgavo Lie
tuvos ministerius”, “Kieno val
džia, to ir valia”, ir t. t.

To vilniečių lapelio išleidimą 
finansavo Chicagos “naujienie- 
čių” būrys. 500 lapelio ekzemp
liorių yra atsiųsta į Chicagą. 
Jų galima gauti “Naujienų” 
ofise. ’ < ’ f -

Jau penkiolika metų, kai viešoji opinija Jungtinė
se Valstijose nerimsta dėl Mooney ir Billings bylos. 
Tuodu darbininkų agitatorių buvo nuteistu už tariamą 
bombos metimą San Francisco’je karo prisirengimo 
parodos metu. Nors .buvo tikrų įrodymų, kad liudinin
kai, kurie buvo valstybės gynėjo pastatyti prieš kalti
namuosius, melavo teisme po priesaika, ir kai kurie jų 
paskui prisipažino melavę; nors yra žinoma, kad pats 
valstybės gynėjas užslėpė teisme kai kuriuos faktus, 
naudingus kaltinamiems, bet teismai atsisakė duoti 
jiem naują tardymą ir atkartotinai buvo atmesti advo
katų ir visuomenės darbuotojų prašymai, kad Califor- 
nijos gubernatorius suteiktų pasmerktiemsiems susi- 
mylėjimą.

Dabar, visai netikėtai, Mooney ir Billings’o užtarė
jais pasirodė prezidento Hooverio paskirtoji įstatymų 
vykinimo tyrinėjimo komisija, kurios priešakyje stovi 
Wickersham.

Studijuodama kriminalių teismų trukumus Ameri
koje, ta komisija surado, kad viena didžiausiųjų jų ydų 
yra "nekompetentiški, silpni arba supolitikėję teisėjai”. 
Kaipo pavyzdį tokių teisėjų elgesio, Wickershamo ko
misija savo raporte pažymi teismo sprendimą garsioje 
Mooney byloje. Po komisijos raportu atsisakė padėti 
savo parašą tiktai vienas jos narys, Monte Lemann, iš 
New Orleans.

Wickershamo komisija aštriai kritikuoja taip pat 
ir Californijos aukščiausiąjį teismą, už jo atsisakymą 
leisti pasmerktiemsiems antru kartu stoti prieš teismą 
po to, kai paaiškėjo, kad vienas svarbus valstijos liudi
ninkas buvo davęs kreivus parodymus. Šis komisijos 
raportas tuo budu pasmerkia visą "teisingumo” siste
mą Californijoje. Argi ir dabar Mooney ir Billings’o 
draugams nepavyks juodu išvaduoti iš kalėjimo?

mo miliono litų (apie 3 mi 
lionus markių.
Red.): vadinas, 
šelpimui Vokiečių valstybė 
iš didžio mažo paima po 25 
aukso markes (70 litų) ir 
išdalija neturtėliams, o Lie
tuva. tik po 1 litą.. Ar ne 
buržujus 
ne proletaras 
Palyginti su 
lietuviai bus neturtesnl: ra- 
dio aparatų /Lietuvoj 15 
tukst., Latvijoj 35 tuksi., o 
Danijoj 420 tukst. Pieno 
produktų 1926 m. lietuviai 
pardavė užsieniams už 16, o 
latviai už 74 mil. litų; lovų 
džiovininkams gydytis ligo
ninėse Lietuvoj ' yra 124, 
Latvijoj 1,100. Taip ir be ga
lo galėtum lyginti, ir vis 
pasirodytų 
lietuviai ir 
turčiausios

“Ir dar 
mas

Straipsnyje “Buržujiškos tau
pos ir proletariškos”, kuris yra 
dėtas vilniečių išleistame lape- 
yje, skaitlinėmis parodoma, 
kad lietuvių tauta 
biedniausiųjų 
pavyzdžiai:

"1928 m. 
jog didžiam 
tektų 4246. auks. jei lenkai 
pasidalytų visais savo žemės 
ir jos paviršiaus turtais. 
Vengras po tokių dhlybų tu
rėtų 4458, austras 6369, ita
las 6581, čekaą.7431, vokie
tys ir olandas po 9,280, šve
das 14,011, belgas 14,648, 
frąncuzas 15,500, šveicaras 
16,000, anglas. 21,000, ameri- 
kritis 33,000. 
auks., o 
įauksinu.
'proletaras
Tik biskį 

tuvius yra » ...
Bet rusai ir už lietuvius beveik 
dvigubai biednesni.

Kiti tautų turto ir kulturin- 
gumo palyginimai yra toki:

“Visa Lenkija tiek gami
nasi elektros, kiek vienas 
Paryžiaus miestas. Iš 12,- 
610 gminų (Lenkijoje) tik
tai 328 naudojasi elektros 
jėga. Ap ne vargšai yra len
kai, ar ne buržujai <— pran
cūzai? . Vienas telefono apa
ratas tenka 23 vokiečiams ir 
458 lenkams, Vidutiniškai 
vokietys išgčrė 29 metais 87 
litrus alaus už 127 auks,, 

' lenkas akus; neišgėrė

(Tęsinys)
Pastaruoju melu daug kal

bama apie saulės šviesos ir ul
travioletinių spindulių veiki
mą rachitui.

Daugumas mokslininkų ma
no, kad svarbiausieji rachito 
ligos faktoriai yra vitamino D 
ir saulės Šviesos stoka, o su
lėtinta medžiagų apykaita, re- 
zorpcija, kalcio, fosforo stoka 
yra antraeiliai reiškiniai. Pa
galiau visų yra pripažinta, kad 
ultravioletiniai spinduliai ge
rina organizmo Ca ir P prie
auglių. Taip,s saulės šviesoje 
augintų gyvulių pelenų kiekis 
yra 13-15 nuoš. didesnis, negu 
gyvulių, augusių tose pačiose 
sąlygose, tik netiesioginėje 
saulės šviesoje. 1924 metais A, 
F, Hess’as paskelbė žymų iš
radimą, būtent; jis su gyvsi
dabrio lempa švitino neveik
lius aliejus, kaip antai: linų, 
medvilnės aliejų ir šie įgijo 
stiprų antiraehitinį aktingu- 
mą, Pav., 0,1 ccm. aliejaus ap
saugojo organizmą nuo rachi- 

j to ligos, šis paskelbimas pada
rė didelio įspūdžio ir daugybė 
mokslininkų įvairiausiomis 
kryptimis kartojo paskelbtus 
Hess’o tyrimus ir gavo pana
šius rezultatus. Vadinasi, ul
travioletiniai spinduliai {akty
vina riebalines medžiagas. E. 
M. Luce stipriai švitino mel
žiamą karvę ir gavo tos karvės 
pieną su daug didesniu anli- 
rachitįniu veikimu, negu prieš 
tai buvo. Kalcio ir fosforo tru
kumas organizme iššaukia os- 
teoporozis, o ne tikrą rachitą. 
Pastarasis išsirutulioja 
kai organizmui fruksta 
rachitinio vitamino.

Vitaminas D gyvulių 
nesintetinamas, o tik gali pate
kti į organizmą su maistu. Ta

lkiau pastebėtu, T’ kad švitinant 
gyvulius ultravioletiniais spin
duliais, šiek tiek susidaro šio 

I vitamino jų poodiniuose rie
baluose.

Tyrinėtojas Flury maitino 
(žiurkes laisvu nuo vitamino D 
maistu, pridėdamas kasdien 
po 0,14),2 gr. švitinto ergoste- 
rino, kuris buvo margarine, ir 
pagaliau nepastebėjo jokių ra-, 

I chitinių kaulų . pasikeitimų. 
1 Lygiagrečiai kontroliniai gy
vuliai gavo tokį pat gero val
gomo sviesto kiekį, kaip ir 
švitinto ergosierino. Abejais 
atvejais gauti viertodi reiški
niai. IŠ Čia ąeka, kad švitini
mo keliu avitamininiam mar
garinui suteikiamas vitamino 
D veikimas, baris yra lygus 
geriausio sviesto veikimui.

Tie patys tyrinėtojai nuro- 
jdo, kad ir žmonėms negalima 
pagal užgaidas vitamino D 
preparatus dozuoti, nes per- 
didelįs kiekis veikia kenks
mingai- Svarbu yra žinoti, ar 
šių aukštų dožų toksininia 
veikimai priskiriami pačiam 
grypam vitaminui D ar ki
tiems ergosterino apykaitos 
produktams, kurie kyla šviti- 
niųio metu. Visų yra pastebė
ta, kad, antirachitinis švitintų 
ergosteripo preparatų , veiki- 
ųias einą visiškai lygiagrečiai 
su aukštų dožų toksininiu vei
kimu. Todėl tenka pripažinti, 
kad didelės gryno vitamino D 
dožos yra organizmui nuodin-

mohinįtikiis.^Taglbąpbįas, žiiįoma,^ j^a- torais 
talistams6 igj^rarfeij^vaijiiiūs, fnįja
bolševikų nuteriotas,’ ne tik negali' vesti fcompetfcijų »» 
pramoningomis šalimis, bet turi sunkiai kovoti, kad jo 
neištiktų panašus badas, kaip kad 1921 metais, kuomet 
sovietų “rojaus” gyventojai buvo priėję prie kanibaliz
mo. ’ • i .... . . . ....

Vitaminai - Sveikatos Tvirtintojai
tantis antUtcrilinis vitaminas, 
kuris pavadintas vitaminu E 
1922 m. Amerikos biologijos 
federacijos kongrese Toronte 
Kalifornijos universiteto ana
tomijos porfesorius Evans’as 
paskelbė savo žymius tyrimus 
apie maisto įtaką žiurkių pa
telių vaisingumui. Jis nustatė, 
kad maitinant žiurkes dirbti
nu racionu, kuris laikomas i- 
dealiŠku ir turi B ir D vita
minų, jos gali normaliai augti, 
turėti gerą nuotaiką, tačiau 
negali veistis. Jeigu prideda
ma į maistą truputį salotų, 
liucernos, alfos-alfos, kviečių 
grudų ir avižų, tai to visiškai 
pakanka normaliam vaisingu- 
nui atstatyti, šiais tyrimais į- 
rodojna, kad žiurkių patelių 
yties organai yra nepaprastai 

(antrus vitamino E trukumui. 
Abderhalden’as tyrė tų žiur
kių, kurios ilgą laiką buvo 
maitinamos poliruotais ry
žiais, vaisimąsi. Jis priėjo nei
giamų išvadų ir pastebėjo, 
kad Šis maitinimas dar labiau 
veikia jų ainių veisimą, išru- 
tnlą ir gyvenimą. Visa tai pa
sireiški per keletą savaičių. 
Smarkiau ir anksčiau palietė 
žiurkių pataites, o silpniau ir 
vėliau patinėlius. D-ras Mac- 
ombcr’is atkreipęs dėmesį į 
mitybą tų žmonių, kurie min
ta neturtingu vitaminais mais
tu, pastebėjo jų tarpe keletą 
nevaisingumo įvykių. Žinoma, 
ši mokslo sritis tik pradedama 
tirti ir yra neišaiškinta. Vita
minas E daugiausia sutinka
mas salotuose, kviečiuose, avi
žose, liucernose, pieno rieba
luose ir gausiai sėklų dieguo
se, tuo tarpu mielėse, žuvų 
taukuose, apelsinų sultyse jo 
nepastebėta.

(Bus daugiau)

■■■ »'»' ....... . ................  i 11'»«<wiwiwi'in »i jynrtr• f ‘f. ■' £ 1 • ■ . ' . 'i ■

Reikalaukite “NĄU-

kramTardavėjas Jrp 
kraštu ■' pus *
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato* 
gumodelei.

ta pati tiesa, jog 
lenkai esame ne- 
tautos Europoj.
Vienas palygini- 

penki amerikiečiai tu
ri 1 automobilį, 50 anglų — 
irgi 1, 54 
110 vokiečių
— 1, ir 2,000 lietuvių — ir
gi i. *

I

“Tautas turtingas padaro 
ne tiek žemės derlingumas, 
kiek krašto supramonėjimas 
ir prekyba. Senovėje karai 
dažnai darė laimėtojus tur
tingais, musųjlldkais — fab
rikai.” t
Tai vis faktai, kurie yra nau

dingi žinoti kiekvienam žmo
gui. Jų nežinant, yra sunku 
suprasti, kas šiandie dėdasi pa
saulyje.

kaip jisai pžtg,: 
Amerikoje.

į t < < • (

. JKėra, girdi, bolševildjojc 
priespaudos ir išnaudojimo! O 
ką reiškia “piece work” ir

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ln Chicaęę
8ę per copv______ ______________
Entered as Second Claaa Matter 

March 7tK 1914 at the Port Office 
of Chicago, I1L under tbe art of 
March Srd 1879.

/:ViŠgėr& už .34’
kiečiai m poų 
ne Vargšai? i

“Susišelplmp reikalams Vo
kiečių respublika išleidžia 

. biliardo markių 
Lietuva — pussek-

Mokslininkai Čollazo, Rubi
no jr Varela darė tyrinėjimus 
sų žiurkėmis, duodami joms 
dideles vitamino dožas, ir ga- 
vo įdomių rezultatų. Pav., da
vus Čiurkei kasdien po 5 mi- 
ligramUs antirachitinio vita
mino D, f pasirodė (kącheksij a, 
Svorio Ipįųblims, j ąugipio su? j j 
trukdymas, hypoternlija ir, pa? 
galiau, mirtis. '

į e _ * \ ? * ■" , i

Antisferilinis (E) vitaminas.
... Pastaraisiais laikais Evanso 

yra surastas ir daugumos kitų
1 mokslįnįnkų tyrimais patvir

tintas4 naujas riebaluose tirps-

Užsisakymo kalnai 
Chicagoja ** paltai "

Metams ................. ... ...... , , 18.00
Pusei metu . ....... . ............... 4.00
Trims minusiam* 2.00
Dviem menesiams .....1.50 
Vienam mėnesiui ................75

Chicago] per iinaUotojas] 
Viena kopija 8c
Savaitei .............  18c
Mtaeriui ...............    76c

Suvienytose Valstijose, na CMcagoj, 
'Mitai

Metams .... ................ ....
Pusei meta .— 
Trims minMlams ...... .
Dviem minesiams -
Vienam mtaesiui --------

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams — 
Pusei meta - ----— 
Trims minesiams
Pinigus reilda šit 

Orderiu kartu su i 
rv ■■■s£=assasassg

“spe,ed-up” sistema, kuri Stali
no dekretu yra įvedama visoje 
sovietų pramonėje?

Apie darbo sąlygas Rusijoje] 
rašė labai daug Amerikos ko
respondentai. Jų telegramos 
perėjo per sovietų cenzūrą, 
todėl galima tikėt, kad jos ne* 
butų pasiekusios Ameriką, jei
gu korespondentai butų prasi
manę nebūtus 'daiktus. Ir tie) 
korespondentai nurodė, kad' 
Rusijos dirbtuvėse dažnai trūk
sta paprasčiausių įtaisymų: 
darbininkų apsaugojimui nuo 
susižeidimų. šitos priežas
ties ir dėl patyrimo stokos, ne- 
laimingų atsitikimų dirbtuvėse 
būna pasibaisėtinai daug.

Vienas korespondentas smul* 
kiai. apraše anglių kasyklas 
Donbase. Anot jo, tenąi darbi
ninkai turi rėplomis leistis po 
žeme ir tokiu pat budu po dar
bo lipti lauk, kadangi nėra me
chaniškų keltuvų. Angliakasiai 
dirbdami neturį vietos išsities
ti; oras dėl ventiliacijos sto- 

į kos biaurus, Todėl iš kasyklų 
Žmonės bėga, ieškodami darbo 
kitur, ir valdžia, nepaisant di4 
džiausiu pastangų, negali su
rasti pakankamo darbininkų 
skaičiaus kasykloms.

Baigdamas savo melagingą 
pasaką, tas “‘turistas” (gal gp- 

nuvykusio į ^ovietų Rusiją su ] vje^ valdžios apmokamas agen- 
* *.    šiaip ž apmulkintas

nai darbo už modelių dirbėją 
Traktorstrojuje, Charkove. Tas 
turistas, nemokąs gal nei ..rusų 
kalbos,
dienos sovietų fabrike, iš Mask
vos hotelio jau rašo apie pui
kias darbo sąlygas rusų dirb
tuvėse ir apie laimingą Rusijos 
žmonių gyvenimą. Be ko kita; 
jisai sako:

“Aš suradau, kad Sovietų 
Sąjungoje darbo sąlygos 100 
procentų geresnes, negu



Graborlai

S. D. LACHAVICH

Lietuvės Akušerės

Sugavo banditus

Graboriai
Phone Armitage 2822

Išvažiavo Lietuvon.

Grūmoja policininkui

Advokatai

STANLEY ARLAUSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Kodėl Prarastas Vilnius
paraiė UNTULIS

Lietuviai Gydytojai

ESC

ĄMĘŲLANCE PATARNAVIMAS DIJENĄ fr "NAKTĮ TeL Central 6890

TeL Pr6sp«ct-!8525 į

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Mėgino “pafiksyti” džu 
rę, gavo 6 mėnesius

Mrs. A. K 
JARUSH

Akių Gydytojai

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

is an 
iškilmių

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

įminiu, 
įlyvauti 
Isti už

1327 So. 49th Ct

Telefoną* 

Cicero 3724

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas i 

4631 So. Ashland Avė* 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockunll Sf<
TeL Republic 9723, _ jįS

Canal 2118 
8 vakare

Stebuklas” gatvėj
AKIŲ SPECIALISTAS

Vadinami "vigUantcs” suga
vo tris banditus, kurie padarė 
holdapų bankui Millingtone, 
III. Banditai iš kalbamo ban
ko buvo išnešę $1,300. Bandi
tai yra šie: Jerry Fitzgerald, 
32 metų; Thomas Harper, 30 
metų, ir Jack SuiliVan.

Areštuota gengė 
' vaikėzų

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

J. Lulevičius
GRABOR1US IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia ’ 
veltui.

3103 S. Halsted St 
I Chicago, III.

Tel. Victory 1115

CHICAGOS 
ŽINIOS
P-lės Polandech 

vestuvės

Tyrinėja Benvyno tetų 
šių rekordus

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti* kad 
jie ncapsikrikŠtytų. ,
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams 
Kunigų fanatizmo politika

Klausdami infprmaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

1145 Mil miaukei Avenue 
Valandos* 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Visi A. A. Stanley Arlauskis 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. ' Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Nušautas dar vienas 
gengsteris

Policijos kapitonas Hugh 
McCarthy pirm poros menesių 
gavo laiškų, matomai rašyta 
krauju, kuris skamba taip: 
“Dabokis, o jei ne, tai tavo na- 
Inas bus išsprogdintas“. Pa
statyti du policininkai kapi
tono namui daboti.

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

2400 IV. Madison St.

Vai. t 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Rasta nušautas Edgar A- 
Sinith, buvęs Danny Stantono, 
Capones leitenanto, sargybinis, 
jo automobily, prie namų 5424 
South Parkway. Kalbos eina, 
kad Smith dalyvavęs nužudy
me paskubusio butlcgcrio Zu-

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

/MažBSĮffiŽL Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St. 
Tel. Bęulevard 6487

Policija areštavo gengę vai
kezų iš 10 asmenų.. Vaikezai 
prisipažino, kad jų genges na
riai yra padarę Cldcagoj if 
kitose vietose daugiau, kaip 
200 holdapų. Vaikėzai visi am
žiuj nuo 19 iki 25 metų.

J JŪSŲ GRABORIAI ' ■ C
, , , Didysis Ofjsas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viri TM>nįl> YARDS 1741-ir 1742

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 £42 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nno 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Valstybės gynėjo Svvansono 
padėjėjas tapo paskirtas tyri
nėti buvusių miestelio tėtušių 
rekordus. Yru skundų, kad šie 
tėtušiai varę graftų ir nusu
kę vietos gyventojus milionais 
dolerių. Pavyzdžiui, jie kalti
nami pastatę miestui salę, ku
ri kainavo $125,000, kuomet 
tikrenybėj ji neturėjusi kaš
tuoti daugiau, kaip .$80,000. 
Vėl pasigendama 400 stulpų 
Kampoms. Esama kitokių ne
aiškumų.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 3 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonu Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj k Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Undertaking Co.
Wm. 'A. Pakorny 

Koplyčia dykai .

710 West 18th Street
Tel. Cinai 3161

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

Prisirinko žmonių. Kai ku
rios dievobaimingos italijonės, 
suklupusios, ėmė melstis. Už
siblokavo trafikas.

Duota ugnėgesianis žinoti, 
šie atvažiavo. Bet pareiškė, 
kad ne Jų biznis šventųjų at
vaizdus nuo sienų vaikyti.

Pašaukta policininkai. Jų 
pribuvo apie 20. Jie pradėjo 
ieškoti, iš kur tas paveikslfts 
atspindi. Bet nesurado.

Nuliūdę liekame,

Tėvas, Sesuo, Brolis ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
dus ,J. J. Mastney, tel. Yafds 
105/

Phone 
- Valandos* 6

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

4193 Archer Avė.
Valandos* 2—4 pp piet 

Phone Lafayette 0098 
faktinis telefonas Grovehill 1595

P-nas ir p-nia Polandech, 
7617 Phillips avenue, išsiunti
nėjo pakvietimus skaitlingiems 
savo draugams dalyvauti ves
tuvėse jų dukters, p-lės Vero
nikos Onos Polandech. Šliubas 
bus duotas St. Bride’s bažny
čioj, rugpiučio 1 dieną. Sve
čių priėmimas j vyks Black- 
stone viešbuty po šliubo.

Jaunasis yra Charles Joseph 
Gallagher, chicagictis.

Vestuvės, kaip matyti 
glų laikraščių, bus 
gos.

P-nas Polandech 
mas plačiai ypač 
leidėjams, kaip pirmininkas 
svetimų kalbų (ne anglų) laik
raščių asociacijos. Jis taipjau 
vadina svarbų vaidmenį Chi- 
cagos biznio rateliuose.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Suite 8 
'Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 Iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

yra zino- 
laikraščių

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisut 3102 So. Halsted St., ČbicagO 

arti 31st Street

Valandos* 1—3 po pietų, 7—8 vaL 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 <HcaU>

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113. 

Telefonas Central 4411 
Valandos* nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4310 
Valandos* riuo 6 iki 8'VaL kiekvieną! 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Mihvaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis

Ofiso Valandos: 1-3 it 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal susitarimą

Įvairus Gydytojai 
ISWMV«WWVWM****Vwy***^****'*************

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgą 
it; akušeris; - V ■' :•' ■"

Gydo stalgias ir ęhr 
rų, mote 
metodus 
prietaisus. . , . . ...

į į Ofisas ir \ Laboratorija* t
1Q25 Wv 18tZ» St,, netoli Šįlorgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 u Randolph .6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS j ADVOKATAS

105 V. Adams St., Room 2117.
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 6-9
Telephone Roosevelc 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel/ Republic 9600

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS*

nuo 9 iki 11 valandai ryte* 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadtenio ir ketvirtadienio

PHYSICAL 
THERAPY 

U MĮDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone • 
Hemlock 9252

Persiskyrė st* šiuo pasauliu lie
pos 14 dieną, 7*00 valandą ryto 
1931 nl., sulaukęs 21 metų am
žiaus, gimęs Chicago, Illinois. Pa
liko dideliame nubudime tėvą Ig
nacą, seserį Marijoną, brolį Juozą 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1724 W. 47th Street.

Laidotuves įvyks Pėtnyčioj, lie
pos 17 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Sv. Kryžiaus, 46th ir 
Wood St. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėliohio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi-

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0561 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn.. Ketv. ir Subatoe Vak. 
Vasallt—Pan., Ser. ir Pėcnyčioa Vale.

Įvairus Gydytojai 1 
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubot 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

1103 S. Hal««l St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos*

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vaL vakare

Du banditai įsibriovė į na
mus Morazų, kurie gyvena ad
resu 9322 Prairie avė. Jie at
ėmė iš šeimynos brangmenų 
vertes $2,500.' Banditai šeimi
ninkavo namuose penkias va
landas. a

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. x 

Tel. Roosevelc 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, IU. 
Tel. Cicero 5927 '

Soutli Ashland gatvėj, antra
dienio vakare, ant sienos tro
besio No. 1105, pastebėta at
vaizdas Panelės Švenčiausios 
su kūdikiu rankose.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami: 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikuą. Valandos 
nuo i0 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastb)

Phone Boulevard 7042

Fll? C 7 VF7FT TQ
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Vakarais: Utarn., Ketv., it Subatoi 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

Išleido Naujienų Bendrovė
• SJų&kit money orderį į i’- 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies, Plaučių, Inkstų Ir Kraujo pakriki
mai sekminaai rydoml. Talpai Akių. AUMI, 

Nosies ir Gerklės 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Tel. Independence 0083

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 Iki t.

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

parašytą knygelę.
TURINYS

CLARENCE SOKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 14 dieną, 7:50 valandą va
kare 1931 m., sulaukęs 9 metų, 
1 mėti, amžiaus, gimęs Chicagoje, 
III. Paliko dideliame nubudime tė
vą Juozapą, motiną Eleną, bro
lį Richardą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas,- randasi 6509 So. Kedzie 
Avenue.

* •

Laidotuvės įvyks Subatoj, lie- 
}>os 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
š namų į Gimimo Panelės Šven

čiausios parapijos, bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A, Clarence Šokas gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

r *
Nuliūdę liekame, 

Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Petkus, Tel. Yards .1138.,

Mrs. Justina Urbck apkaltin
ta, kad ji mėginusi ‘‘pafiksy
ti*’ vienį iš (įžiūrės, liuri klau
sė bylos banko plėšikų. Tie 
plėšikai buvo: John Bartz ir 
Louis Kaspar. Kaltinti jie hold- 
apu, padarytu Oaklawn Trust 
and Savings bankui praėjusio 
sausio menesį. Kaltinamieji 
buvo rasti kalti. Moteris .gi, 
Mrs. Urbek, gyy. 5116 South 
California avė., nubausta 6 
mėnesiams kalėti.

S. M. SKUDAS
Lietutis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. RooMv.lt 7532

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South ‘Ashland Apsnaą 

Ofiso valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieL 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

. A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisu 77 W. Washington S t.
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

M. S. Allen 1
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijoi 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

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

Tel. Lafayette 4146

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

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę

V. Vargas miginol Vargas lenkino.
VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

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

MORTOS VILIENĖS
Negailestinga mirtis bt laiko iš

plėšė iš musų tarpo mylimiailsią- 
ją mano moterį ir vaiko moti
ną, Liepos 14 d„ 1930 metais, 
sulaukusi 33 metus amžiaus, ku
rią sutiko nelaiminga mirtis. Ve
lionė paliko didžiausiame nubudi
me vyrą, sūnų, seserį, ir brolį 
Amerikoj, o Lietuvoj motiną ir 
seserį. /

Jau metai praslinko kaip mu
sų mylimoji ilsis šaltoje žemelė
je, o musų didelis liudėsis nepra
ėjo ir niekad nepraeis, kol mes 
pas ją nenueisime.

Minint tas liūdnas metines su
kaktuves už a.a. Mortos sielą įvyks 
gedulingos Mišios, Liepos 17 d„ 
7:30 vai. ryto, Gimimo Pane
lės Šventos parapijos bažnyčioje, 
Marųuette Parke.

Taigi prašome visų 
draugų, ir pažystamų 
šiose pamaldose ir pas 
a.a. Mortos sielą. Už atsilankymą 
iš anksto tariame širdingiausiai vi
siems ačiū.

Po pamaldų prašome visų pa
maldose dalyvių atvykti į musų 
namus, 2507 W. 69th St., 1-mos 
lubos.

Nubudę, 
Vyras, Sūnūs ir Giminės.

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

u
' Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 7988

Phone Canal 62Z2

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
■■ 'ž Valandos 1-^*3 Ir ‘7—8 '

Seredomis ir'i nekėliomis pagal ęutart. 
Rezidencija,' 6 6 2 8 So. Ricftmond Street 

i Telefonas < Republic j.* 7868 f;

Telefonas Boulevafd. 1939 <

DR. S. A- BRENZA 
j Ofiso valandos:

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

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

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Fairfax 6353

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

• tių. .vm.J

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.|W|OB^S

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard ^413 . -

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. /

Į*IU .......................—- II  III ■■■!»■ 1.1, III III IHI Hl»

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

. DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(kampas 35-tos ir So. Halsted St.) 
e

Ofiso valandos 
nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

n Ofiso valandos
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

žmogaus gyvastis. didžiuliam 
mieste. Vėliau išsiskirstė. \

________—Rep‘

Lietuvių radio 
valanda

Town of Lake
Kuone užmušė lietuvi

Chicagiečiams yra gerai ži
nomas sandarietis darbuotojas 
p. Zolp.

Pirmadienio (regis) pavaka
riu eina jis Wood gatve prie 
44 gatvės,

Staiga tikšit, ir subirėjo bon- 
ka po jo kojomis. Nustebo p. 
Zolp. Dairosi.

—Kas dabar tą bonką metė? 
—mąsto jis.—Ir kodėl?

Bet ilgai mąstyti ir žiūrėti 
jam neteko. Antra bonka pra
švilpė pro jo ausį ir vėl nukri
to po kojomis.

Būrys žmonių, stovėjusių 
kitoj gatvės pusėj, ėmė šaukti;

—Bėgk, ba užmuš!
įspėjimas p. Zolpiui pasirodė 

labai rimtas ir skubus. Todėl 
jis, kaip matai, ir pats atsidū
rė kitoj pusėj gatvės.

Ir ką pamatė? Nagi antra- 
ma namo aukšte, tifes ta vieta,1 
kur krito po jo kojomis bon- 
kos, prie lango stovi moteris. 
Jėvos rūbuose, kada ši špacie- 
ravojo rojaus pievomis. Ran
koj moteris laiko dar vieną 
bonką. Tur būt sekamam pra
eiviui.

Kas ji? Kaimynai paaiškino, 
kad lietuvė. Kodėl ji jširdo?

Čia jau nuomonės skyrėsi. 
Vieni aiškino, kad dėl kaitros, 
kiti—kad dėl naminės arba, 
kaip stalincai kalba, dėl prole- 
tariškos.

Paskutinioji nuomonė tur būt 
bus teisingesnė. Buvo pašauk
ta policija .kuri išgabeno mo
teriškę į ligoninę. Dar kurį 
laiką piliečiai utaravo, susirin
kę buriu, kaip neapsaugota

Biznieriams- v <

Korteles, Labels ir kitus
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

L.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street'* . • , , A ■ ■ ■ y

J L

Praeito antradienio vakare, 
iš stoties WGES duodamą 
Peoples Furniture Kompani
jos radio programą, beveik'vi
są valandą užpildė Pirmyn 
Choro narįai, vadovaujant p. 
K. Steponavičiui.

Kaip buvo minėta Naujieno
se, kad ponai Steponavičiai 
prieš išvykimą į vakacijas ren
gėsi duoti šaunų radio progra
mą, taip iš tikrųjų ir padarė. 
Ir gražiausias lietuvių radio 
programas pasiliko klausytojų 
atmintyje. Pastebėtinai buvo 
gražus balsų sutaikymas dvi
gubam kvartete, taipgi trio, 
duetuose ir solose. Bravo, jau
nuoliai, kad jus taip gražiai 
dainuojate lietuvių dainas, ir 
garbė jūsų vedėjui p. K. Ste
ponavičiui.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
padaryti praeito antradienio 
programą šimtą nuošimčių 
Perfect prisidėjo ponia Stepo
navičienė, kuri, kaipo pilna ar
tistė, sudainavo porą dainų so
lo.

Tokiu budu Peoples duodami 
programai kas kartas * darosi 
puikesni ir įdomesni. Dėlto nė
ra abejonės, kad kiekvienas 
lietuvis, turintis radio, gėrėjosi 
jais. O kuris dar neturi ra
dio, tai Peoples Krautuvėse ga
li įsigyti labai prieinamu budu.

Gero pasisekimo ponams 
Steponavičiams ir linksmai pra
leisti vakacijas. Lauksime su 
grįžtant.—A. Z.

Vanagaičio Juokai
Naujų “džiokų” parsivežė p. 

Vanagaitis iš kitų valstijų be- 
piknikaudamas ir prisirinko 
gražių dainų. Margučio gegu- 

žynėj 19 liepos, jis nori mus 
pavaišinti Liepos-Paliulio dar
že savo naujais “išradimais”.

Matęs piknikus Clevėlande, 
Daytcne ir kitur, mums paro
dys kas kituose piknikuose da
roma. Margutis tikrai rengiasi 
pavaišinti publiką lietuviška
daina ir juokais.—N.

Iš 18-tos apylinkės
Holdapas lietuvių name %

Frank Martišius, gyvenąs ad
resu 1631 South Canal Street, 
miegojo naktį iš antradienio į 
trečiadienį.

Bet pabudo jis Jš miego* ir 
girdi bildesį į duris. Klausia: 
“Kas čia?”

Balsas už durų atsiliepia: 
“Įleisks, aš, Tonis. Noriu su 
tavim paikalbėti”. ‘ .

P-nas Martišius, nors ir "ne
pažinodamas Tonio ,atsikėlė iš 
lovos duris atidaryti. Vis, mat, 
lietuvio balsas įtai reikia pa
klausti ko jis nori.

Pravėrė duris. Ogi revolve
ris atkreiptas į jį laukia. Re
volverio savininkas paliepė 
Martišiui:

“Go back. Be ųuite”.
„ Įsivarė piktadaris Martišių 

atgal į kambarius. Paskui jį į- 
ėjo vidun dar du; Klausia kur 
pinigai. Pamatė Martišiaus 
kelnes. Nutvėrė jas.

Kišenėje užtiko piniginę su 
keturiais doleriais ir keletu 
centų. Pasiėmė pinigus. Nu
mėtė kelnes aut grindžių. Ban
ditai klausia: “Kur daugiau pi
nigų?”

Martišius pasakė, kad netu
rįs. Tuo tarpu vienas bandi
tų tarė: “Pažiūrėsime, ar nėra 

,daugiau kišenėje”. Įkišo ranką 
vienon kišenėn—nieko. Įkišo 
kiton—ogi čia pluoštas popie
rinių. Banditai užtiko $71 pa
laidų pinigų, kuriuos, p. Mar
tišius manė, plėšikai ndpaste- 
bės. , x

Pasipelnę , $75 su viršum, 
banditai išsinešdino. Holdapas 
padaryta 2:15 vai. nakties.

Vakar “Naujienose” tilpo ap
rašymas holdapo, padaryto An
tanui Urbonui ir p-niai Macai
tienei. žodis kitas dėl šių hol- 
dapų., i

Seniau, būdavo, vagiliai jsi- 
briaus nakties laiku į namus. 
Bet stengdavos šeimininkauti 
tykiai, niekam nematant. Se
niau holdapus darydavo gatvė
se. Dabar gi jie pradeda da
ryti jau namuose. Plėšikai da
rosi atkaklesni. Tad atsarges 
ni turėtų būti gyventojai: ne
laikyti namie pinigų.

Antra vertus, turėtų lietuviai 
ir nepasakoti apie savo pinigus, 
štai p-nia Macaitienė buvo ga
vusi apdraudos čekį $1,000. O 
p. Martišius rengiasi važiuoti 
Lietuvon. Labai gali būti,/kad 
plėšikai vadovavosi tokia min
tim: gavo apdraudos, rengiasi 
važiuoti Lietuvon, reiškia, pi
nigų turi!

Lai plėšikams pirmos lupos 
apie pinigus nieko nesakė. Jie 
galėjo nugirsti kitus kalbant 
Jiems tik to ir užteko. O to
liau, jie jau patys surado ko 
jiems reikia, ibile tik išgirdo, 
kad štai tas ar kitas asmuo ga
li turėti pinigų.—Rep.

West Pullman
1'
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SLA. 55 kuopos susirinkimas

Pereitą sekmadienį^ West 
Pullman svetainėj, .įv^ko Su
sivienijimo Lietuvių Amėrikoj 
55 kuopos susirinkimas. Buvęs 
vice-pirmininkas, likęs pirmi
ninku, atidarė susirinkimą. Pa
prašė sekretorių užregistruoti 
valdybą ir perskaityti praėjuA 
šio susirinkimo tarimus.

Kuopa šiuo laiku turi vieną 
ligonį, kuris randasi (ligoninėj. 
Kadangi ligoninė randasi toli; 
tai lankytojai negalėjo aplanky
ti ligonio. Į

Gauta iš Centro Valdybos 
kaucij ų paliudymas. Paliudymas 
rodo, kad valdyba yra užboiid- 
suota $500. Nors valdyba su
sidaro iš ištikimų narių ir ne
reikėjo nė to bondso, bet kuo-

pa, formalumo deliai, tai pada 
rė. ''

Mažai reikalų buvo svarstyti. 
Narių gi susirinko vidutiniškas 
skaičius. Dar vėliau, kai susi
rinkimas baigės, atsilankė dau
giau narių. Sakėsi: mes, kaip 
žinodami, kad nėra daug ko 
svarstyti ,atsilankėme mokestis 
užsimokėti. Ir valdybai darbo 
yra ne per daugiausia. O ji, 
kaip žinodama, veltui apsiėmė 
dirbti.

Atsimenu, kada buvome kar
tu su komunistais. Menkas su
sirinkimėlis. Kai kada vos tu
zinas narių jame. Bet kol už
sibaigdavo jis, tai praeidavo po 
porą valandų. Mat, jokiu bu
du nebūdavo galima su komu
nistais susikalbėti.

Dabar musų kuopos nariai 
džiaugiasi, kad komunistai iš- 
sibrauke. Turėsime ramius su
sirinkimus visados.

Po susirinkimo teko su na
riai pasikalbėti ir paklausti jų, 
kaip yra su raudonuoju so j ti
žu—ar jis jau turi čarterį. Kai 
kurie paaiškino, kad komisarai 
sakosi turį, bet Jaškevičiutė 
dar neturinti čarterio rankose. 
Ji tik gavusi pranešimą, buk 
čarteris išduotas. Ir kažin, ar 
tik komisarai ne per anksti 
džiaugiasi ?—Korespondentas.

Svarbus susirinki
mas

Šiandie vakare įvyksta Lietu
vių Tautinių Kapinių lotų sa
vininkų susirinkimas Lietu 
vių Auditorijoj

i ■ 
šiandie, kaip 7:30 valandą 

vakare, Lietuvių Auditorijoj į- 
vyks Lietuvių Tautinių Kapi 
nių lotų savininkų susirinki
mas.

Visi lotų savininkai turėtų 
dalyvauti susirinkime. Viena, 
yra svarbu, kad savininkai ži
notų, kaip vedami kapinių rei
kalai.

Antra, teko nugirsti, kad 
komunistai slaptai organizuo
jasi sukelti leripą susirinkime. 
Todėl svarbu, kad lotų savinin1* 
kų butų jame $ųo daugiau ir 
kad neleistų jie lermą kelti.

Tagi bukite susirinkime vi
si lotų savininkai, kurie tik ga
lifė.—Loto savininkas.

Truputis naujo
••Iš Chicagos ir iš kitur

Palyginti trumpu laiku teko 
sužinoti kai kas naujo ir įdo
maus. Pavyzdžiui, Lietuvos 
Operos žvaigždė, Kipras Pet- 
rauskos, tapo išrinktas Kauno 
aldermanu. žinoma, kaip to
kiam dideliam žmogui, tai nau
jas darbas atrodo itin menkas.

Na, o dabar kitas įvykis. Pa
imkime dzinuĮzių-drimdių ke
liaujančią operą. Nors žvaigž
džių ji neturi, bet turi Juozą 
Olšauską. Ir jeigu palyginsi
me, tai Olšausko žibėjimas yra 
menkenis, nei Petrausko. O 
betgi darbą jis gavo daug di
desnį arba, kitaip sakant, daug 
aukštesnį nei Petrauskas. Ne
pridėjus ir neatėmus nieko, jis 
gavo diplomatinį džiabą Wash- 
ingtone, D. C.

Jeigu šitaip ir toliau dalykai 
klosis, tąi visi dainininkai už
ims valdiškas vietas, o politi 
kieriams tur būt teks eiti grio
vių kastu Ir nesistebėčiau, jei 
kurią gražią dieną gautumėm 
žipią, jogei Babravičiuj , gavo 
kur gelžkelio stovės’ viršininkę 
vietą. Arba kad Butėnas tapo 
paskirtas šaltišiu.

Bet sugrįžkime į ęhicago. 
Čia tai štai kas naujo. Vana
gaitį pirm keleto dienų du sen
berniai prispyrė prie seinos ir 
sako: “Visi rengia kontėstus 
gražuolių merginų, o mes sen
berniai tartum j garbidž keną 
sumesti ir niekas mums jokių 
koptestų nerengia”.

Vanagaitis, kaip minkštos 
širdies žmogus, pasigailėjo sa
vo draugų senbernių, na, ir su
manė padaryti jiems kontestą 
liepos 19 dieąn, Margučio ge
gužinėj, Liepos ir Paliulio dar
že. Gražus senberniai gausią

didelę dovaną: galėsią pasi
rinkti vieną* iš trijų— banana- 
ice creain koną, stiklą alaus, 
arba pusėtino saizo hatdogį.

—Pustapčdis.
I •

Kensington
Iš Draugijų ir Kliubų Susiviei- 

nijimo darbuotės
< -

Pereitą penktadienį įvyko 
Kliubų ir Draugi j ų Susivieni j i 
mo pusmetinis susirinkimas. 
Senai yra buvęs toks skaitlin
gas susirinkimas, kaip k».d 
buvo šis.

Sirgo Klauda ir Gustys. Bu
vo ligoninėj. Pasveikę, pradėjo 
dirbti. Seęga Jurijonas ir Tu- 
tlys. Pasiųsti lankytojai, ku
riems laikas pavelija, aplankyti 
draugus.

Skaityta aplikacija P. Kate
les. Plačiai buvo diskusuoja- 
ma. Aplikacija atmesta.

Per šį pusmetį Susivieniji
mas nepraturtėjo. Bet visgi ir 
su nuostoliais neišėjo.

Praėjusiame susirinkime vab 
dyba j>uvo įgaliota duoti ban
kui notą, jogei nori išimti savo 
pinigus. Valdyba pranešė, kad 
darbą atlikusi, bet nežinia ar 
ta nota gelbės, kai banko rei
kalus ekzaminuoja auditorius. 
Bankas laikinai yra uždarytas, 
šiame susirinkime valdybai pa
vesta išimti pinigus, jei bus 
galima, ir padėti, kitam banke. 
Dar gerai, kad ne visi Susivie
nijimo pinigai buvo kalbamam 
banke. Draugija praėjusiais 
metais paskolino pinigų ant 
pirmo morgičiaus. Tuomet kai 
kurie iš nąrių . priešinosi pa 
reikšdami, kad mes turime pi 
nigus ne spekuliacijai, p na
riams pašalpai mokėti. Dabar 
kitaip tur būt mano.

Komisija agitavo susirinku
sius važiuoti išvažiavimam

Susirinkimas buvo ramus, 
reikalai svarstyta rimtai. Daug 
reikalų apsvarstyta per vieną 
valandą. Ot ką reiškia, kai 
nariai nevarinėja partinės poli 
tikos: nereikia; vesti ilgų ir 
tuščių ginčų.

—Korespondentas.

PRANEŠIMAI
Margutis Vincas-Billy 19 liepos švęs 

gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, III. V»d «a*e kvie
čiami j varduves, (žanga tik 25 centai. 
Margučio skaitytojai gauna veltui tikin
tus. Reikalaukite Marguty.

Humboldt Park Lietuvių Pal. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieni, July 16 dieną 1931 m., Almi- 
ros Simmons svetainėj, 1640 N. Han
cock SL, Chicago, III., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite. Yra svarbus rei
kalai.

A. Walskis, Sekr.

Specialistai grydyme chroniškų ir DL__ __ 
1. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
‘:: ___,.J. Mano pilnas iferaaminzvb

atidengs jūsų tikra lira ir jei at apri- 
___ u jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikra spedaUstą. kuris neklaus Juių 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas jums yra.

rų. Jei kiti neg 
kyklt pas mane, 
mas ‘ *
Imsiu jus

20
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galutino ISegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
! Imkite elevatorių 

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

. , lioj nuo JO rvto iki 1 oo oietu.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba sayo namuo
se, nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
tuves, Šer
menis. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimu

Pranelkit ii anksto telefonui 

ENGLEWOOD 5840 '_ 'P. ,Cz^3NRA.D
730 West 62nd Street

Lietuviikos Taut likot Kapines. — 
Lotų savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St.. ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 dien%. 
1931m., 7:30 Vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į Šį susirinkimu, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekurių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš neįvykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susirinkiman atsineškite at
virutes, kaipo ženklą, kad esate loto sa- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiami į susirinkimu.

Kvfečia Kapinių Valdyba.
■■'11"    y1 "■   1 f*   .1 ■ I > ■ I —    —u ■

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Educationąl

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

. 672 Vest Madison Street

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

Financial

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

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpctai valomi musų dirbtuvėj, 
0x1? >2.60, 8x10 52. Tel. Dourlas 8818.

SPECIALĖS KAINOS DEC LIEPOS 
Cbambers Roofing Co., senas darbas spej 
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių . namuose. Mes atlie
kame darbi arba konraktuojame. Dykai iš
bandymas, Mes parduodame nuo %

I. iki 50 galionų 
CHICAGO GERMICIDE CO

17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopierinosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenameL su medžia
ga, už $29.50. Cash ar išmokėjimais.

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vinias Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

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

M. KANE « SON..
Tel. Mansfield 9707

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į Califomia, New 
York|, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas^arantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose 

---------——.......................... ■“
TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbūdavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

AutomobUes
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NĄSH automobilius su vėliau
sias mados automatiškais {taisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Miscellaneous 
_ Įvairua

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

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 8. Wabash Av„ Victory 5091, 
Room 2.

JIEŠKAU pirmo morgičiaus sumoje 
$2,500, ant 2 augščių namo. Duosiu 
6%. 837 W. 54th PI.

Partners Wanted 
________ Pusininku Reikia

PAJIESKAU gero partnerio į gro- 
serio ir lunch ruimio biznį. 7359 So. 
Paulina St.» ant 74'tos kampo,

[ČLftSsiFIED AŪS?]
Lošt and Found 

Raata Pamėgta
PRAPUOLĖ baltas “spitz” šuniukas 

praeitu savaitę. Jeigu kas užtiko gra
žinkite; duosiu atlyginimu.

2507 W. 45th Place

For Rent
PASIRĖNDUOJA kambariai šviesus 

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

Furnished Rooms
PASIRĖNDUOJA kambarys vaikinui, 

steam beat. su valgiu arba be valgio.
3415 So. Emerald Avė.

Situation Wanted 
DarboIeŽko

BEDARBIS, kuris gali dirbti už vi
rė j| ar veiterį jieško darbo. Dirbs už 
maž| mokestį. Kreipkitės: Frank Gu- 
sauckis,' *1616 So. Halsted St.

Furniture & Fiztures 
Rakandai- Įtaisą!

ELEKTR. SKALBIMO maMna. 920. rerama 
stovyj. 4825 N. Leavitt. 1, tcl. Bar. 82V9. 

---------O—-

RAKANDAI už didelį paaukojimĮ. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Wasbington Boul., Ttl. 
Columbus 4180.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia , . 

REIKALINGI agentai pardavinėti el
ektros prietaisus. Alga ir komisas ge
rom ypatom. New City Thor Sbop, 
2256 W. 47th PI.

REIKALINGI 2 vyrai dirbti namų 
darb|. Mrs. Malinauskas, pusė bloko 
West of Kean Avė. ant Archer Avė. 
2 blokai nuo Tautiškų Kapinių.

REIKALINGAS senyvas žmogus prie 
namų, turi mokėti pagaminti valgy
ti, nevedęs, kuris negali sunkų darbą 
dirbti. Turi prįstatyti paliudymą kur 
pirmiaus dirbęs. 5530 Lake Park Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus mo
teris be šeimynos ar mergina. į kit| 
miešti' prie namų darbo. Geistina, kad 
mokėtų valgį virti. Valgis, kambarys ir 
mokestis. .Kreipkitės į Naujienos, Box 
1325. * ‘

Business Chances
Pardavimui Bizniai_________

irijTjxruv»ruTriru-uxur»-Mni«-ini—F ————- - —

PARDAVIMUI Beauty Parloris. 3133 
So. Halsted St., Auditorium Bldg.

PARDAVIMUI labai pigiai lunch 
ruimis su minkštais gėrymais, priešais 
stockyardus. 4326 So. Ashland Avė. 

. , __t

PARSIDUODA bučernė geroj apie- 
linkėj, tarp lietuviu ir lenkų. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. 
' ‘ 1814 W. 47th Street

PARSIDUODA pigiai labai gera vie
ta, minkštų gėrimų štoras.

4314 So. Ashland Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui 

^s>«w^*M****i*aii"z**i**sii*M****z*i«**^i"^****^>*****a^*’********» 

PARDAVIMUI ŽEMĖ. 10 akrų ge
ros žemės 45 mylios į vakarus. Kaina 
$1000, $100 cash. Tel. Central 1715.

20 AKRŲ, apsėti, 2 augštų namas 
in beismentas, bamė, vištininkai ir ga
ražas. 80 mylių nuo Chicagos. arti 
Montarey, Ind. Gera žemė. Kaina $1600. 
Cash $700. A. Wyroski, Ober, Ind.

FARMOS
Parsiduoda Wisconsin valstijoj 2% 

mylios nuo miesto 130 akerių žemės. 
40 akerių dirbamos žemės, 20 ake
rių lankos pagal upę. 70 akerių ne
dirbtos žemės. Upė eina pagal namus 
ir vienas kraštas žemės prieina prie 
ežero. Tai šita farma parsiduoda už 
treČi| dalį kainos.
, 130 akerių žemės su namais ir ma
šinom ir 2 arkliai,, tik $3.500. Gali
ma gauti ant lengvo išmokėjimo. Del 
platesnių žinių kreipkitės šituo adresu 

Telepbone Cicero 5838 
JOHN JESEVICH

1332 So. 57th Avė.
CICERO, ILL.

. Real Estate For Sale 
.._ Nąroąir^

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fąirfield Avė.
> TeL Lafayette 0455

GREITAM . pardavimui tikras barge- 
nas. Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bungalow, labai dideli šviesus kam
bariai — jeigu jieškote gerus namus — 
Kamatyk šiuos. Geros išlygos. 10637 

lay it, Tel. Bęverly 5330,




