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Franci j a-V okieti j a 
Pirmąsyk po 70 m.

Pasiekė Susitarimo
Šiandie įvyksta tarp

valstybinė konfe
rencija Londone

Vokiečiai ir Francuzai pirmų 
kartų patenkinti

PARYŽIUS, liepos 19. — 
Francija ir Vokietija pirma 
karta per 70 metų atvirai iš 
si kalbėjusios su šia diena pra
deda naujų gerų santykių ga
dynę, pareiškė Vokietijos už
sienių reikalų ministeris Gur- 
tius korespondentams.

Taip pasekmingos ir svarbios 
buvo derybos tarpe Vokietijos 
kanclerio Brueningo ir užs. rei
kalų ministerio Curtius iš vie
nos pusės ir Francijos prem 
jero Lavai bei užs. reikalų mi
nisterio Briando, kad nutarta 
dar sykį susirinkti šį vakarų 
ir baigti kaikuriuos dalykus 
pirma išvažiuosiant į Londono 
konferencijų, kuri įvyksta šį 
pirmadienį, liepos 20 d.
Abi pusi išdėstė savo bedas

Derybos tarpe Vokietijos ir 
Francijos siekė kur kas toliau 
negu tik finansiška pagalba 
Vokietijai, čia buvo aptarti 
klausimai pastovios santarvės 
tarpe tų dviejų šalių ir a bei
ni Europos pagelbėjimo pla
nai.

Vokiečiai iŠ sau pusės iš
kėlė savo Versalės taika pada
rytus nuostolius, teritorijų ne 
lėkimą, mažumų klausimus. 
Mukų “koridoriaus” ir kt.; 
Prancūzai gi — vokiečių “plien- 
kriHinų” (4tallielm<») ir H i tie 
ri«» fašistų, ir kU kurie klau> 
Minai šioms dviem ša-
hm* miaipramtt. ‘

[Acme-P. B A. Photo]
Dr. Luther

Tai yra Dr. Hans Luther, 
Vokietijos valstybės banko val
dytojas, kurs paskutinėmis sa
vaitėmis daug prisilakstę pa
skolos beieškodamas.

Areštavo už $47,000,000 
nuostolių

BREMEN, Vokietija, liepos 
19. — Kari ir Heinz Labusen, 
du turtuoliai broliai areštuoti 
už tai, kad jie pikta valia ir 
suktybėmis privedė prie ban
kroto Nordwalle kompanijų, 
padarydami jai $47,000,000 nuo
stolių ir palikdami be darbo 
30,000 darbininkų. Del tos suk
tybės bankrutavęs ir didelis 
Darmstadter und National 
Bank.

Ameriką atskyrė nuo 
Europos didysis 

tvanas
PARYŽIUS, liepos 19.—Abbe 

Moreux, franeuzų mokslininkas 
paskelbė naujų teorijų, kad 
Amerikos kontinentas kaikada 
buvo išvien su Europa ir tik 
per didyjį tvanų atsiskyrė ir 
atsitolino. Teorija remiama tuo, 
kad Amerikos ir Europos kran
tai labai sutinka. Kadangi spė
jama, kad žemės vidus yra sky 
staš, tai labai galimas daiktas, 
kad kontinentai plaukioja.

Kas daryt, kad žmona 
butų ištikima

CHICAGO, liepos 19.—Prak- 
tiškiausias būdas, kad žmona 
butų ištikima kaip angelas ir 
nevaikščiotų su šeimynos drau
gais po šokius, laikyti jų basa, 
tai yra patyrimas tūlo Edwardo 
Ochs, 2122 W. 19 st. žinoma, 
Mrs. Ochs negalėjo ilgai basa 
vaikščioti ir paprašė divorso, 
ir pirmų kartų po vestuvių ap
siavė batais eidama pas teisė
jų, j County building. Teisė
jas nutarė, kad kiekviena žmo
na turi teisę būti apsiavus.

Kas daryti kad karštą 
dieną butų šalta

CHICAGO, liepos 19. — Pi- 
lietis Rūbe Goldberg savo nau
jausio išradimo ne tik neuž
patentavo, bet noriai patarė 
visiems savo draugams, kaip 
karštų dienų pasidaryt šaltų vė
jų. O tai gana i paprastai. Pa
imk gabalų ledo ir padėk į 
bliuda. Tų bliudų su ledu pa
dėk ant staliuko. Vienoj pusėj 
bliudo pastatyk elektriškų vėt* 
rungę (fan), kitoj pusėj kėdėj 
atsisėsk pats. Vėjas eidamas 
per ledo gabalų sugeria karštį 
ir pučia į veidų ir visur nely
ginant iš šiaurės ašygalio.

Roosevelt bus prezi
dentu?

NI?W YORK, liepos 19. — vilas ir kulkosvaidininkus. Stip
rus gengateriai stovi ant hup-

[Acme-P. u A. Photo]
Amerikietis Austrijos sosto įpėdinis

Paveiksle matomi Mr. ir Mrs. John Burrows ir jų sūnūs 
Harvey, 12 metų, kurs yra buvusio Austrijos imperatoriaus 
Prano Juozo dėduko sūnėnas (grand nephew,). Tėvas yra gar
siojo Renb divorsų advokatas. Jo motina yra Maria Magdale
na, duktė- Austrijos kunigaikščio Jono, imperatoriaus brolio. 
Austrijos monarkistai nori vaikų iš tėvų paimti, vežti į Euro- 
pų ir intriguoti prieš kitų kandidatų į Austrijos sostų Otto 
Gabsburgietj.

Nieko gero bedarbės Kaip Capone leidžia 
fronte dar nesimato atostogas Michigane
Bedarbiai surengė sau maisto 

kolektą

HENRYETTA, Okla., liepos 
19. — Keli šimtai bedarbių šei
mynų, vyrai su žmonomis ir 
mažais vaikais, didelioj proce
sijoj, vietinio kunigo vedami 
ir Amerikos vėliavas nešini, 
pradėjo demonstracija per mie
sto krautuves, prašydami mai
sto. Krautuvės veik visos ne
atsisakė maisto duoti, šimtai
šeimynų ilgus mėnesius čia gy
vena dideliame vargo, kadangi

I vietos anglių kasyklos yni
sidarę.

Oklahoma guboriuvtprn i s p r i -

“Perfect džentlemonas”, 
sako majoras

BENTON HARBOR, Mich., 
liepos 19. — Visas miestelis 
patenkintas ir pilnas kalbų, 
koks puikus džentlemonas ir 
koks duosnus svečias yra Al 
Capone, Chicagos pabaisa ir 
gengsterių karalius-

Capone čia apsistojo St. Vin- 
cent viešbuty praleisti'savo va 
kacijas. Viešbuty i užėmė visų 
viešbučio aukštų (floor) ir ele
vatoriai nieko kito neleidžia ta 
me flore išlipti, tik Capone go-

Lietuvos Naujienos
I

Gabrio Paršaičio 
“planai”

• ____________

Plytų sindikatas trukdo 
Lietuvos statybą

Sumažinus įvežamoms iš už
sienio plytoms muitus ir esant 
gyvai statybai Kapne, prasi
dėjo dideli Lietuvos plytų pa
siūlymai iš Latvijos ir ypa
čiai iš Estijos kur statyba su
mažėjus ir plytų perteklius dar 
nuo pernai metų yra didelis.

Lietuvos plytininkų sindi
katas7 subruzdo ir pradėjo su 
Latvijos plytų koncernu dery
bas. Būtent, musų plytininkų 
sindikatas Latvijoje jau užpir- 
kęs apie 10 mil. plytų, ku
rioms pargabenti reikia apie 
2,000 vagonų. O plytoms su
mažintas muitas veikia tik li
gi rugpjūčio 10 dienos. Vadi
nasi, jei kas privačiai Latvi
joje plytų ir pirkių, tai tech
niškai vargu galėtų jas Lietu
von parsigabenti, nes dabar 
gabena sindikatas ir laisvų va
gonų nėra.

Lietuvos sindikatas Latvijo? 
j e perka 1000 plytų už 80 lt. 
Bet sindikatas latviškas ply
tas, (kadangi jos yra daug ge
resnes) 1000 pardavinėja po 
145—150 lt. Sindikato tikslas 
gabenant iš Latvijos plytas 
palaikyti tvirtas ir pastovias 
plytų kainas.

Bendrai, tai plytų sindika
tas esąs nusistatęs, kovoti dėl 
aukštų plytų kainų ligi pas
kutiniosios. Ir rezultate namų 
statytojai turi vis aukštas kai-^ 
nas ųž plytas mokėti, nes or
ganizuoti plytų gamintojai 
diktuoja pirkimo sąlygas ir 
kainas.

AMERIKOS PASIUNTINIS 
KLAIPĖDOJE

Amerikos pasiuntinis Pabal- 
tijos valstybėms Mr. Coleman, 
gyvenantis Rygoje apsilanko 
Klaipėdoje. Sykiu su juo buvo 
ir Amerikos atstovas Lietuvai,
Mr. Preston. Svečius . pakvietė

Versalio taikų begriaudami 
Vokiečiai rado netikėtų prita
rimų iš Lenkijos endelčų (tau
tininkų) pusės. Endekai sutin
ku daryt taikos sąlygų revizi
jų Lenkijos naudai... Lietuvis 
politikas Gabrys Paryžiuje 
šiuo atveju eina su lenkais, 
jis pradėjo leisti žurnalų, kur
sai reikalauja atimti ir Vo
kietijos visas žemes, kryžiuo
čių ordino užkariautas 700 me
tų atgal. Gabriui pritaria Fran
cijos ir Lenkijos šovinistai. 
Atėmus vokiečiams Rytprūsius, 
Lenkija gautų 1 mil. 200 tuk. 
gyventojų, o Lietuva — pusę 
milijono suvokietintų lietuvių 
ir 1 inil. hektarų žemės apie 
Tilžę. Karaliaučiaus miestų su 
200 tuk. ha valdytų bendrai 
Lietuva ir Lenkija. O Vokie
čiai atgautų savo kolonijų 
mandatų (įgaliojimų valdyti), 
ir sudarytų vienų frontų prieš 
bolševikus.

Nukryžiavo litrą ’ ! 
degtinės

■ ■ f

UŽPALIAI.—Meisteriai, baig
dami statyti kokių nors trobą, 
iškelia kryžių su vainiku, žy
dų šešiakampę ar šiaip ką.

Mųsų bąigia statyti* naujų 
pieninę ir jai parvežė paskuti
nę mašinų dalį, didžiulį kati
lą. Ant katilo vežant buvo iš
keltas kryžius papuoštas vai
niku, o ant kryžiaus kabėjo 
litras degtinės.

Žmonės, subėgę žiūrėti ka
tilo, sekė paskui jį ir grožė
jos, seilę rydami, litru. Buvo 
malonios ir įdomios sulauktu- 
vės.

Iš Kauno į Rygą išvažiavo 
30 agronomų, dalyvauti Pabal
ti) os valstybių agronomų kon
ferencijoj, kur aptariami ben-
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Franci ja-V okieti j a 
Pirmąsyk po 70 m.
Pasiekė Susitarimo

Šiandie įvyksta tarp 
valstybinė konfe
rencija Londone

Vokiečiai ir Prancūzai 
kartų patenkinti

pirmų

19.
pirmų

PARYŽIUS, liepos 
Francija ir Vokietija 
kartą per 70 metų atvirai iš
sikalbėjusios su šia diena pra
deda naujų gerų santykių ga
dynę, pareiškė Vokietijos už
sienių reikalų ministeris Gun
ti us korespondentams.

Taip pasekmingos ir svarbios 
buvo derybos tarpe Vokietijos 
kanclerio Brueningo ir užs. rei
kalų ministerio Curtius iš vie
nos pusės ir Franci jos prem 
jero Lavai bei užs. reikalų mi
nisterio Briando, kad nutarta 
dar sykį susirinkti šį vakarą 
ir baigti kaikuriuos dalykus 
pirma išvažiuosiant į Londono 
konferenciją, kuri įvyksta šį 
pirmadienį, liepos 20 d.
Abi pusi išdėstė savo bėdas
Derybos tarpe Vokietijos ir 

Francijos siekė kpr kas toliau 
negu tik finansiška pagalba 
Vokietijai, čia buvo aptarti 
klausimai pastovios santarvės 
tarpe tų dviejų šalių ir abel- 
ni Europos pagelbėjimo pla
nai.

Vokiečiai iš sau pusės iš
kėlė savo Versalės taika pada
rytus nuostolius, teritorijų ne 
tekimą, mažumų klausimus. 
Lenkų “koridoriaus” ir kt.; 
Francuzai gi — vokiečių “plien- 
kepurių” (štalheljno) ir Hitle 
rio fašistų, ir kt., kurie klau
simai neleido šioms dviem ša
lims susiprasti. \ t

7 valstybių konferencija 
Londone

Prie tų derybų artimiausia
me kontakte dalyvavo Angli
jos užsienių reik, ministeris 
Henderson ir Amerikos atsto
vai Mellon, Stimson ir Edge. 
Vieni ir kiti skubiai pranešė 
apie pasekmes savo sostinėms: 
amerikiečiai Hooveriui, Hen- 
dersonas-Macdonaldui ir Snow- 
denui.

šį pirmadienį susirenka Lon
done Anglijos, Amerikos, Vo
kietijos, Francijos, 
Belgijos ir Japonijos 
bendrai konferencijai, 
tolimesnes Paryžiaus 
konšekvencijas.

Italijos, 
atstovai 
aptarti 
derybų

Negalėjo valgyti kalėji
mo maisto, paleistas

BRIDGEPORT, Conn., liepos 
19. — Domingo Silva, pasodin
tas už prohibicijos laužymų, 
negalėjo sukramtyti kalėjimo 
maisto, už tad įtapo paleistas 
iš kalėjimo.

ORH
Chicagai ir apielinkel federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

♦

Iš dalies debesuota ir vėsiau. 
Vidutinis pietvakarių vėjas, 
pereinantis j šiaurvakarinį.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Dr. Luther
Tai yra Dr. Hans Luther, 

Vokietijos valstybės banko val
dytojas, kurs paskutinėmis sa
vaitėmis daug prisilakstę pa
skolos beieškodamas.

Areštavo už $47,000,000 
nuostolių

BREMEN, Vokietija, liepos 
19. — Kari ir Heinz Labusen, 
du turtuoliai broliai areštuoti 
už tai, kad jie pikta valia ir 
suktybėmis privedė prie ban
kroto Nordwalle kompaniją, 
padarydami jai $47,000,000 nuo
stolių ir palikdami be darbo 
30,000 darbininkų. Del įtos suk
tybės bankrutavęs ir didelis 
Darmstadter und National 
Bank.

Mussolini žada paten
kinti papos ambiciją

ir

Barančiai Pietų Dakotoj

•0T.i

'M'--

fe

minėtos vietos.

ROMA, liepos 19. — Musso
lini paskyrė specialų tribunolą 
teisti penkiems redaktoriams, 
kurie išleido ir dalino atsišau
kimą, pavadintą “šalin Vati
kaną!” Redaktoriai reikalavo, 
kad papa butų areštuotas 
atiduotas teismui.

New Yorką bom
barduoja

NEW YORK, liepos 19. — 
Penktadienį popiet įvyko labai 
stiprus sprogimas viename 
Broadway garaže. Sukrėsti na
mai ir išbiro langai per visą 
bloką. Keli žmonės sužeisti na
mų tinkams bebirstant.

PIERRE, S. D., liepos 19. — 
Išnaujo atsirado dideli. debe
siai sąrančių South Dakota pie
tinėj daly j. Valdžios pareiški
mu šiemet nėra vilties tuos gy
vius išnaikinti, tačiau esu vil
ties šiek tiek komų išgelbėti:

Hooveris ir Macdonal- 
das gaus dovaną

STOCKHOLM, Švedija, liepos 
19. — Abudu, Suv. Valstijų 
prezidentas Hooveris ir Angli
jos premjeras* MacDonaldas ta
po nominuoti kandidatais No
belio pręmijai už pasidarbavi
mus pasaulio taikai. :

Ameriką atskyrė nuo 
Europos didysis 

tvanas
PARYŽIUS, liepos 19.—Abbe 

Moreux, franeuzų mokslininkas 
paskelbė naujų teorijų, kad 
Amerikos kontinentas kaikada 
buvo išvien su Europa ir tik 
per didyjį tvaną atsiskyrė ir 
atsitolino. Teorija remiama tuo, 
kad Amerikos ir Europos kran
tai labai sutinka. Kadangi spė
jama, kad žemės vidus yra sky 
stas, tai labai galimas daiktas, 
kad kontinentai plaukioja.

Kas daryt, kad žmona 
butų ištikima

CHICAGO, liepos 19.—Prak
tiškiausias būdas, kad žmona 
butų ištikima kaip angelas ir 
nevaikščiotų su šeimynos drau
gais po šokius, laikyti jų basa, 
taUyra patyrimas tūlo Edwardo 
Ochs, 2122 W. 19 st. žinoma, 
Mrs. Ochs negalėjo ilgai basa 
vaikščioti ir paprašė divorso, 
ir pirmų kartą po vestuvių ap
siavė' batais eidama pas teisė
jų, į County building. Teisė
jas nutarė, kad kiekviena žmo
na turi teisę būti apsiavus.

Kas daryti kad karštą 
dieną butų šalta

CHICAGO, liepos 19. — Pi
lietis Rūbe Goldberg savo nau
jausio išradimo ne tik neuž
patentavo, bet noriai patarė 
visiems savo draugams, kaip 
karštą dieną pasidaryt šaltą vė
ją. O <tai gana »paprastai. Pa
imk gabalą ledo ir padėk i 
bliudą. Tą bliudą su ledu pa
dėk ant staliuko. Vienoj pusėj 
bliudo pastatyk elektrišką vėt* 
rungę (fan), kitoj pusėj kėdėj 
atsisėsk pats. Vėjas eidamas 
per ledo gabalą sugeria karštį 
ir pučia į veidą ir visur nely
ginant iš šiaurės ašygalio.

Roosevelt bus prezi-
• dentu?

NBW YORK, liepos 19. — 
Gubernatorių. Roosevelt Demo 
kratų partija statys kandida
tu j Suv. Valstijų prezidentus 
1932 metais ir tikisi išrinkti,, 
kadangi šie rinkimai busiu de
mokratiški. Depresija ir prohi- 
bicija busiu svarbiausi kampa
nijos įrankiai, pareiškė valsti
jos demokratų partijos prezi
dentas J. Farley.

Rusai vyksta Amun<J- 
seno ieškoti

MASKVA, liepos 19. — Vie
na rimčiausių ekspedicijų ant 
sovietų ledlaužio Laivo Maly- 
gin prasideda šiandien. Ekspe
dicijai vadovauja žymus šiau
rės tyrinėtojas rusų profeso
rius Wiese ir su juo plaukia 
kartu italas Nobile, kurio ba- 
liune pernai dingo 6 žmonės. 
Ekspedicija plauks į tolimiau
sias šiaurės ašygalio- salas ir 
j ieškos Amundseno bei kitų žu
vusiųjų.

Budas gydyti širdies li
goms ir silpnaprotybei 

■—‘— .'
NEW YORK, , liepos 19. — 

Dr. Yandell Henderson, Yale 
universiteto^ mokslininkas, išty
rė ir pasekmingai praktikuoja 
gydymą širdies ligų, angina 
pectoris, pneumoniją ir demen- 
tia arba silpnaprotystę duoda
mas ligoniams kvėpuoti mišinį 
carbon dioxide su oxygen. LL 
gonidi tuojau pradeda gerėti. Washjngtonej

[Acme-P. K A, Photo] 

Amerikietis Austrijos sosto įpėdinis
Paveiksle matomi Mr. ir Mrs. John Burrows ir jų sūnūs 

Harvey, 12 metų, kurs yra buvusio Austrijos imperatoriaus 
Prano Juozo dėduko sūnėnas (grand nephew,). Tėvas yra gar
siojo Reno divorsų advokatas. Jo motina yra Maria Magdale
na, duktė- Austrijos kunigaikščio Jono, imperatoriaus brolio. 
Austrijos monarkistai nori vaiką iš tėvų paimti, vežti į Euro
pą ir intriguoti prieš kitą kandidatą į Austrijos sostą Otto 
Gabsburgietį. > .

Nieko gero bedarbes 
fronte dar nesimato
Bedarbiai surengė sau maisto 

kolektą

HENRYETTA, Okla., liepos 
19, _ Keli Šimtai bedarbių šei
mynų, vyrai su žmonomis ir 
mažais vaikais, didelioj proce
sijoj, vietinio * kunigo vedami 
ir Amerikos , vėliavas nešini, 
pradėjo demonstraciją per mie
sto krautuves, prašydami mai
sto. Krautuvės veik visos ne
atsisakė maisto duoti, šimtai 
šeimynų ilgus mėnesius čia gy
vena dideliame varge, kadangi 
vietos anglių kasyklos yra už
sidarę.

Oklahoma gubernatorius pri
žadėjo pagalbą su sąlyga, jei 
bedarbiai eisią dirbti. 

■ z

Darbas ir uždarbiai vėl nukrito
WASHINGTON, liepos 19.— 

Darbo statistikos biuras skel
bia, kad pereitą birželio mėne
sį dar žymiai nukrito darbai 
ir uždarbiai.

Penkiolika stambiausių in
dustrijos šakų parodo darbo 
surriažėjimą per birželio mėne
sį ant 2 nuošimčių ir algų su
mažėjimą ant 4.5 nuoš. Kita 
stambi manufaktūros darbų 
grupė rodo darbo sumažėjimą 
ant 2.6 ir uždarbio sumažėji 
mą ant 6.2 nuoš.

Darbas ir uždarbiai laikosi 
Rocky kalnų apylinkėse, o la 
biausia nupuolė rytų,* šiaurės 
ir centralinėse divizijose.

Angliakasių vargams galo 
nesimato

PITTSBURGH, liepos 19. — 
Ligos, suvargimas, bedarbė ir 
streikai Pennsylvanijos, rytų 
Ohio ir Wėst Virginia valsti
jų anglių kasyklose padėtį dft 
ro vis labiau nepakeliamą. Dau
gelis mainų sustabdė darbą, 
kitos dirba labai sumažintu 
darbininkų skaičium ir numuš 
tomis algbmis. , t

Angliakasių vargais rūpina
si trys organizacijos: United 
Mine Workers of America, 
National Miners Union ir West 
Virginia Mine Workers,‘ > Visk 
eilė konferencijų ir derybų nie- 
ko negelbėji.

Laukiama visuotinos anglių 
kasyklų reikalais konferencijos L
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Kaip Capone leidžia 
atostogas Michigane

“Perfect džentlemonas”.
sako majoras

BENTON HARBOR, Mich., 
liepos 19. — Visas miestelis 
patenkintas ir pilnas kalbų, 
koks puikus • džemtlemonas ir 
koks duosnus svečias yra Al 
Capone, Chicagos pabaisa, ir 
gengsterių karalius-

Capone čia apsistojo St. Vin- 
cent viešbuty praleisti'savo va 
kacijas. Viešbuty i užėmė visą 
viešbučio aukštą (floor) ir ele
vatoriai nieko kito neleidžia ta 
me flore išlipti, tik Capone go
rilas ir kulkosvaidininkus. Stip
rus gengsteriai stovi ant laip
tų ir sergsti savo valdovą. •

Capo?Qe lošia golfą ir “tipsų” 
duoda už mažiausią patarnavi
mą po $5 ir $10. Viešbučio 
manageriai ir veiteriai su šyp
senomis per visą burną ir'nu
silenkdami pasitinka karalių 
Capone. Viešbutin kasdien su
važiuoja puikiais automobiliais 
Capone ministeriai ir leitenan
tai. Viešbutis turi gerus laikus. 
Net pats miestelio burmistras 
džiūgaudamas pasakė: “Capone, 
jis yra perfect džentlemonas. 
Aš mačiausi su juo ir kalbė
jau. Jis ir jo vyrai yra ramus 
ir taikingi, ir aš žinau, musų 
miestelio piliečiai neturi ilieko 
prieš jo čia gyvenimą”.

Naujas aukštumo 
rekordas

NILES, Mich., liepos 19. — 
Naujas pąsaulinis ' aukštumo 
rekordas, kokio pasiekta 440 
svarų orlaiviu, dabar yra 19,- 
050 pėdų. Pirmiau aukščiausias 
rekordas buvo 17,037 pėdos. 
Rekordo pasiekė Merill Lam 
bert.

Apdegė 40 žmonių 
Michigane

MOUNT PLEASANT, Mich., 
liepos 19. — Keturios dešimts 
žmonių apdegė, apie 5 iš jų la
bai rimtaj, užsidegus aliejaus 
šuliniui ‘ apie trylika mylių nuo

. - . • . » -

Lietuvos Naujienos
4

Plytų sindikatas trukdo 
Lietuvos statybą

Sumažinus įvežamoms iš už
sienio plytoms muitus ir esant 
gyvai statybai Kaune, prasi
dėjo dideli Lietuvos plytų pa
siūlymai iš Latvijos ir ypa
čiai iš Estijos kur statyba su
mažėjus ir plytų perteklius dar 
nuo pernai metų yra didelis.

Lietuvos plytininkų sindi
katas' subruzdo ir pradėjo su 
Latvijos plyUj koncernu dery
bas. Būtent, musų plytininkų 
sindikatas Latvijoje jau užpir- 
kęs apie 10 mil. plytų, ku
rioms pargabenti reikia apie 
2,000 vagonų. O plytoms su
mažintas muitas veikia tik li
gi rugpiučio 10 dienos. Vadi
nasi, jei kas privačiai Latvi
joje plytų ir pirkių, tai tech
niškai vargu galėtų jas Lietu
von parsigabenti, nes dabar 
gabena sindikatas ir laisvų va
gonų nėra.

Lietuvos sindikatas Latvijo? 
j e perka 1000 plytų už 80 lt. 
Bet sindikatas latviškas ply
tas, (kadangi jos yra daug ge
resnės) 1000 pardavinėja po 
145—150 lt. Sindikato tikslas 
gabenant iš Latvijos plytas 
palaikyti tvirtas ir pastovias 
plytų kainas.

Bendrai, tai plytų sindika
tas csųs nusistatęs, kovoti dėl 
aukštų plytų kainų ligi pas
kutiniosios. Ir rezultate namų 
Statytojai turi vis aukštas kai
nas už plytas mokėti, nes or
ganizuoti plytų gamintojai 
diktuoja pirkimo sąlygas ir 
kainas.

AMERIKOS PASIUNTINIS 
KLAIPĖDOJE

Amerikos pasiuntinis Pabal- 
tijos valstybėms Mr. Coleman, 
gyvenantis Rygoje apsilankė 
Klaipėdoje. Sykiu su juo buvo 
ir Amerikos atstovas Lietuvai, 
Mr. Preston. Svečius, pakvietė 
gubernatorius* Merkis pietums, dri tų šalių ūkio reikalai.

KLAUSJMV KONTESTAS

“Ar Žinote?
Mokama Cash Dovanos Už Geriausius 

Atsakymus
J

Jau ir už skaitymą moka!
Senai žinoma, kad apsimoka skaityti, bet šį kar

tą yra proga, kad gyvais pinigais apmoka už skai
tymą.

“Naujienų’’ skaitytojai, tokie kurie ir garsini
mus skaito, galės bandyti laimę gauti cash prizus, 
kurie bus duodami skaitytojams kas savaitę.

Gražus skaičius straipsnių apie žymius biznio 
žmones ir įstaigas randamos “Naujienose” kasdien, 
tik reikia lapus paversti.

Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kažku
rio laiko. Kasdien bus po kitokį straipsnį.

“Ar žinote?” kontestas supažindins “Naujienų” 
skaitytojus su biznio ir profesijos žmonėmis, firmo
mis ir įstaigomis.

Kiekviename minėtų straipsnių rasite po vieną 
ar daugiau klausimų. “Naujienos” nori, kad jus tuos 
klausimus atsakytumėt

Atsakyti negalima spėliojimais!
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

paklausti to žmogaus ar firmos apie kurį straipsnis 
bus parašytas, ir tie jums suteiks tikrą atsakymą. 
Galite jiems patelefonuoti arba užeiti juos pamatyti.

Trys žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at
sakymus į klausimus, gaus prizus kas savaitę. Pir
mas prizas yra $5.00, antras prizas $3.50 ir trečias 
$1.50. Laimėtojų vardai .bus paskelbti kas savaitę.

Atsakymai turi būti atsiųsti ligi vakaro trečios 
dienos po to kaip straipsnis bus atspausdintas.

Siųskite laiškus kontesto “Ar žinote?” redakto
riui.

IMAUmENOS
1739 So. Halsted’ St., Chicago. III

Gabrio Paršaičio 
“planai”

r i

Versalio taiką begriaudami 
Vokiečiai rado netikėtą prita
rimą iš Lenkijos endekų (tau
tininkų) pusės. Endekai sutin
ką daryt taikos sąlygų revizi
ją Lenkijos naudai... Lietuvis 
politikas Gabrys Paryžiuje 
šiuo atveju eina su lenkais, 
jis pradėjo leisti žurnalą, kur
sai reikalauja atimti ir Vo
kietijos visas žemes, kryžiuo
čių ordino užkariautas 700 me
tų atgal. Gabriui pritaria Fran
cuos ir Lenkijos šovinistai. 
Atėmus vokiečiams Rytprūsius, 
Lenkija gautų 1 mil. 200 tuk. 
gyventojų, o Lietuva — pusę 
milijono suvokietintų lietuvių 
ir 1 mil. hektarų žemės apie 
Tilžę. Karaliaučiaus miestą su 
200 tuk. ha valdytų bendrai 
Lietuva ir Lenkija. O Vokie
čiai atgautų savo kolonijų 
mandatą (įgaliojimą valdyti), 
ir sudarytų vieną frontą prieš 
bolševikus.

I

k

Nukryžiavo litrą ’ ‘ 
degtinės

UŽPALIAI.—Meisteriai, baig
dami statyti koki# nors trobą, 
iškelia kryžių su vainiku, žy
dų šešiakampę ar šiaip ką.

Mųsų bąigia statyti4 naują 
pieninę ir jai parvežė paskuti
nę mašinų dalį, didžiulį kati
lą. Ant katilo vežant buvo iš
keltas kryžius papuoštas vai
niku, o ant kryžiaus kabėjo 
litras degtinės.

Žmonės, subėgę žiūrėti ka
tilo, sekė paskui jį ir grožė
jos, seilę rydami, litru. Buvo 
malonios ir įdomios sulauktu- 
vės.

■

Iš Kauno į Rygą išvažiavo 
30 agronomų, dalyvauti • Pabal
ti jos valstybių agronomų kon
ferencijoj, kur aptariami ben-
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Apie viską po biskį

Pirmiausiai parašysiu 
Svarbiausi šių dienų 
būtent, darbus.

Darbai pas mUs tiek suma
žėjo, kaip dar niekad praeityj

apie 
reikalą,

PIRKITE DABAR
Sutaupysite daug pinigų ptr 
šį išpardavimą prit'Š radio 
pikniką, kuris Bus

AUUUST 2, 1031 
Birutės Darže

kombinacija,

uz ........ ................
Majcstic, $189 ver
tės už ........ ..........
Radio su viktrola 
ei j a parsiduoda 
už ........................
tiražus radio, 7 
t ubu už ..............
Radio 7 tūbų 
už ........ ............ .
3 šmotų parlor 
setas už ..............
Elektrikinis refri
žeratorius už ......
Rimbai! mažai 
vartoti pianai už

Lengvus iš m oke jim ai 
Klausykite radio programų: 
Nedėliomis iš WCFL nuo 1

$250 

$89 
$79 
kombina- 

$59 
$49 
$29 
$49 
$59 
$45

Ketvergais iš WHFt nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Jos. F. Sudrik,Ino.
3417-21 S. Halsted St.

Phoite BOULEVARD 4705

čia nėra buvę. FordAŠ Ir kitos 
dirbtuvės artinasi prie visiško 
užsidarymo. Pas Fordą gerais 
laikais dirbdavo apie 95 tūks
tančiai darbininkų, o dabar jų 
beliko VOŠ 20,909. Ir Vis dar 
kas dieną atleidžia po šimtą 
ar įlAUgiAu-. Atima visus doku
mentus, atmoka uždarbį ir pa- 
SAkO: “kai reikės, tai pašauk
sime”. NAį o kadh reikės, tai 
tik vienas, kaip žmonės sako, 
dievulis težino.

Tiesiog baisu ir pamislyti 
Apie žmonelių skurdų ir Var
gingą jų gyvenimą. Man daug 
tenka važinėtis po įvairias 
miesto dalis; tenka susitikti su 
visokių pakraipų žmonėmis. Ir 
visi jie lygiai skūndžiasi. Dau
gelis praranda savo namus, 
karus ir rakandus, už kuriuos 
r.egali užsimokėti. Mat, dauge
lis tuos dalykus įsigijo ant iš
mokėjimo. Patikdavo kas, tuoj 
ir perka “skolon”.

Pirko namus, pirko automo
bilius, mokėdami po pusantro 
ir net po dll tUkktAhčiU dole
rių. o pinigų neturėjo. Na, o 
prie namų reikia radio imtuvo, 
pidno ir kitokių muzikalių in
strumentų. Vymtas Veikėjo šil
kinių marškinių, 0 moterims Vi
sokių “penių” veidams pagra
žinti. Smulkus daiktai buvo 
perkami už pinigus, o stambes
nieji aht išmokėjimo. Ir visa 
tai buvo daloma be jokio ap
galvojimo.

Kol darbai ėjo gerai, lai ne
buvo sunku mokėtis. Bei kuo
met darbininkai lapo paleisti 
iš darbo, tai jie tuoj atsidūrė 
sunkioj padėtyj iu pradėjo 
bankruluotis, prarasdami ant 
išmokėjimo pirktus namus, au
tomobilius ir kilus daiktus. 
Kiek vėliau panašus dalykas at
sitiko ir si! smulkiais 'biznie
riais. Jiems irgi buvo gerai tik 
tol, kol dirbo darbininkai, su 
kuriais jie, biznį darė. Sumažė
jus bizniui, daugelis ir jų ėmė 
bankrutuoti.

Visi svarsto, visi kalba apie 
tai, kodėl įvyko dabartinis kri- 
zis. Vieni kaltina majorą, kiti 
valstijos gubernatorių, treti

Hooverj> o komisarai, Žinoma; 
Grig*it| Ir “NrtUjienfts”; \Veii, 
kaip kas iSmaUbį taip savu ga- 
no. z

Man rodosi, kttd dėl šio kri-
zio kalti yra it patys darbiniu-Į 
kai. Ir štai dulko. Kuomet at
eina rinkimai, tai darbininkai 
balsuoja, už kapitalistų kandi
datus, kurie rūpinasi išimtinai 
tik turčių reikalais. Ką jiems 
liepia kapitalistai, tai jie ir da
ro. Iš tokių,kandidatų darbinin
kai nieko gero negali tikėtis. 
Jeigu datbininka nori savo bū
tį pagerinti', tai jie privalo bal
suoti Už darbininkų kandidatus, 
būtent, socialistus.

w tt h
Liepos ‘3 d. iš Siotik City, 

iowa, buvo atvykusi vakaei- 
joms P-to A. itiržutione-. Lan
kėsi pas ponus barmaičius, sa
vo senus draugus.

Darmaiėiai gyvena, po nume
riu 2252—24 št. Ivri savus na
mus it vištų ūkį Caro, Mtoh. 
p-ia tbržutiehė Viešėjo visą sa
vaitę. /Ji yra labai maloni ir 
draugiška, moteris. Sakėsi skai
tanti ‘‘brau j ienas”-, teko su ja 
pasikalbėti apie dabartinę be
darbę. Ji nustebo, kai aš paša?- 
kiaU, jog iMrbite apie šimtą 
tuksiančių bedarbių toaitihA 
miestas. Sako; kad pas juos to
kių dalykų nėra. ĖSą ten be
veik visi dirba ir pasidaid sau 
pragyvenimą-. Per savaitę laiko 
aplankiusi visas Detroito įdo^ 
mybes, p-ia 1 Biržiitienė išvyko 
namo.

įių reikalavimams. 'Esą jei mes 
duOsim e deįimti ėoleVią ju^Ūl 
nurodytam fondui;, itai Pcnnsyl 
yahijos maihieriai • gal iš jų 
gaus kokį vieną centą, o $9.99 
pasilikę justą komisarų kišenė
se. t t '

Ant galOj ęinama prie balsa
vimo. Dauguma baisų atsišau
kimas tampa almėsiąs. Ričko 
nepešę tarptautiški broliai nu
leido nosis.

Iš kitų svarbesnių draugijos 
nutarimų tenka paminėti seka
mą : bėgto ltijU mšhesių įstbji- 
mo įbok'ėsnis aumažfnta put pu
sę. taigi dabai* yfe geras lai
kas prisirašyti prie draugijos. 
Patartina tąja proga pasinau
doti.

Susirinkimui pūsibdigUš; ba
riai pradėjo skirstytis. Aš irgi 
jau rengiausi eiti, kūgi-, žiūriu, 
įb^a v<Vilnins” aįbnkdiš j sve
tainę ir tiesiai šanha prie sta
to, km* sekretorius ir iždininkas 
baigia tvarkyti savo popierius. 
Fniptrolęš prie Dl k. k. Stržy- 
neckto, agentėlis ėmė visaip jį 
gmtaveti-. Girdi; ta štoks ir 
toks atšiminsi. faayk daktaras 
Paėmė bolšcvikelĮ, kaip ožį, už 
kaklo ir išmetė jį iš svetainės 
Jauk. SU tokiais nachalais dak
taras šposų nekrečia;

—Draugijos Narys

Liepos id d. Aš aplankiau Jo
no Darmaičio Vištų farmą. Te
ko ten praleisti vieną naktį. 
Gyvena žmogus kaip kokis na
tūralistas su paukščiais. Turi ir 
pUlki| baittndžiU', iš kurių VfėnAš 
išsiskiria lyg kokjh diktatorius: 
jis vaikšto VisUr ir hiOko nebi
jo. GA1 Darmaitis 'tą balandį ir 
užsiundė ant manęs-, nes šeštą 
valandą ryto jis atėjo prie lo
vos ir prikėlė manoji Pradėjo 
jis smarkiai bartis ir su spar
nais muštis. Matomai, vizitorių 
jis neapkenčia.

—Vjattdupe

Melrose Park> Iii

Boston, Mass.
LibtUVių PitoiesibUMU iV Pra

monininkų Sąjunga gražiai 
pasirodė

‘‘Ndujičnosė” jau buvo tašy
ta apie šusidrgahižąvUsią iies’e-

( . iSia AŠ hdHU pakušti 
tah Icąd minėta sąjunga jau ir 
^yVeftimo pradėjo gHfciai ro
dytis. Pirmas, ir tai labai vy
kęs, jos pasirodymas įvyko lie
pos 12 d. West Midway išva
žiavimo. Tai bUvp ne išvažiavi
mas-, bet tikra lietuvių Šventė. 

: Pirmiausia čia gražiai pasi
rodė tik ką susitveręs Lietu
vių Piliečių benaš. Pats benas 
skaitlingas, iš 25 žmonių, ir 
todėl kaip eme groti, tai atro
dė, kad kelių kariuomenės pui
kų muzika grAina.

ToliaU reik paminėti, kad nei 
viename iš bUVusių išvažiavimų 
nesimatė tiek daug inteligenti
jos ir jaunimo, kaip čia. O tas 
ir pArodo, kAd žmohės ha ūjai 
susitverusia brgahižAcijA domi
si; Tarp kitų čia matėsi dr. P. 
Repšis, dr. Budrėčkis; dr. Ži
gus, prof. dr. West ir kiti. Iš 
studentų čia dalyvavo broliai 
Kasporai; broliai Valeckai, Š. 
Mankus; GHgaliUnas, Ašmens- 
kas ir kiti. Taigi šitas reiški
nys mus ir džiugina, kad lie
tuvių ihteligenlija lyg ir iš 
miegd keliasi ir pradeda lietu
viškais reikalais domėtis.

Minimo^ sąjungos Vyriausiu 
tiksiu ir yra suburti į viehą 
didžiulę oFgahizaciją Visus lie
tuvius pfoftesiOhUtos, ptamėhi- 
hinkUs ir blžhiOriuŠ, khd sUSi- 
bUVę į ktUVą ir lieti!viAI ČiA, 
Amerikoj, atsistotų kitų tautų 
tarpe. Ypač motos tUti rūpėti, 
kad čia gimę ir baigę mokslui 
lietuvių vaikai nėhUtoltų nito 
musų, bet tarUaūtų saviesiems.

lt šitfes IšVAžiAvitoUS paiOdė, 
kad muaų jaunuoliai patys tuo- 
mi domisi, tik reikia mums 
padėti ir įstatyti jUOš į Vagą.

... ............................... ",

Jau šitam išvažiavime Visą j 
darbą ir programą vedė jAU- 

i moksleiviai. Ir hibka 
jie, ir sekasi jiems, nes pas 
jaunintą energijos netrūksta. 
Tuo tarpu mums, seniams, jau 
tingisi; ’ėhėrgijOs trūksta.

Be kitų pbamogų, čia buvo 
vairus sporto pratimai ir pa

sižymėjusiems buvo suteikta 
gražios dovanos, k. a. sidabri
nė taurė, rašomoji plunksna ir 
daug kitų.

Sąjunga, girdėjau, UŽsibtė- įsi uui y vau 
žus didelius darbus ir pla tų j pastangas, 
veikimą; Pirmoj eilėj ji mano 
atidaryti kelis savo skyrius 
(brenčips) Bostono apylinkėj. 
Toliau savo darbą plės toliau ir 
tikslą^ manau, atsieks-. Del apie 
tai plačiąją visuomenę pain- 
formiiošim Vėliau.

mų Rep&mHš-.

Si. Iš ten kartii važiuosime į 
Black Oak dtažą. Daug apie tą 
Vietą hėra ‘ Veikalo kalbėti, nes 
visi žihote, kur ji randasi ir 
kaip ji a/trodo.

Visi lietuviai yra prašomi 
dalyvauti pikhike. Mes vlehi 
kilūs turime remti, kiekvieno 
kuopos nario pareiga yra būti 
piknike, o ypač tų; kūrie iš Su
sivienijimo yra gavę pašalpą.

Nepamirškite, kad kuopos 
Įtikhikas (vyks liepos 26 d. Vi
si dalyvaukite. Komitetą* d«š 

, kad visi butų kuo 
gėdinusiai patenkinti;

itašltolnkri*.

Indiana ind.
' J' r‘ 17 I

IŠ ŠIA Ž43 kw»s tftototes

kUtytoS SttSIHh- 
teli svar

bų* Mitom! de» Bteivfehiji- 
nttt h- iabtt. fcmiiMfeiai

lifcn kart &ily-
vhti* Atstoto 
sė jubiteėfatts wvaito»jtoūio- 
se. Į ktttolų !§Httko 
vtobų teteisiu ik1 fekkktta- 
ntokisikį savtt MHkįt p.
SMtokto Jtodįv kktopttS iMr- 
riihikkk^ » 6 Apstoto i®Ai- 
ntokų. lis mum* kas 
bus to komiteto vuiktoma-.

AMtos MtaKmas ftukmyta 
kubuos mtoM Butelį suums- 
ti pikniką-. NkhikUs rengiama 
liepos 26 d. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Visi, khrie norite tame 
piknike dalyvauti, shsirinkite 
pas St. Bartkų, 3824 beodor

• •> ■... y................-......... • • • -

Johkston City, III.
SLA. 12 Apskričio kuopoms

SLA. 12 Apškfrčid ^Važia
vimas įvyks liepos ŽŠ d. Liber
ty svetainėj; Žeigieh Ilk Pra
sidės lygiai 10 vai. ryto.

Gerbiami kuopų delegatai, 
malonėkite į suvažiavimą at
vykti paskirtu laiku, nes turi
me svarbių reikalų aptarimui;

H. Alikonfe
SLA. 12 Apskričio pirmininkas.
^a.,7, ■■ ■r..TijTnJ...rž?   n^raTsagsaffi.;;

NAUJAS HtttaėUB; Atė
jo Khltto-ft No. B—f. Gtoi- 
ifti gfcttti rtatijfettm. Kai
na 45 cėhtfti. /
; -'.jT,?.-..... 7: , ......... .. "• — •—

1 ItelfelAukite "NAU
JIENAS’* ant bite kam
po, kut patduodami lai
kraščiai-. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patamtiti. Jisai 
tenai stovi tm savo sma
gumui, bet .tUsiį pate- 
gumo dėlei.

NEATBŪTINAI PAMATYK

^isJIK3'VrCfel EB?
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paraše UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vikrius 
turčių persjcaihjli šią labai įdomią ir gabiai^

• parašgtą lenijįjolę^ W
TtihiNYs r

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikŠtyių. ,
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, inagometonus, prolcstonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ii* nepaliaujdmi 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas niigino! Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. ‘‘Ponus gerus it* nėkOllus į hfeValę ilna”.

VIII. Kupigai klupdo lietuvius prieš carų ir dVarą.
IX. TcgU nlctdžiaš, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji;
Kaina tik 25 centai.

Išleido Naujienų hėndi'oPe
Siųskit nioilčy ordebį

II.

III.

NAUJIENOS
1739 So* Halsted Street

CHICAGO, ILL.

.‘/■T

Bolševikinis nepasiseko
—i--------------------------

Liepos 12 d. vietos draugija 
Lietuvių Susivienijimus laike 
savo mėnesinį susirinkimą. Ati
daręs susirinkimą, pirmininkas 
A. Juhčius iššaiikė valdybos 
narius*, kurie užėmė savo Vie
tas. Sekė nahjų narių priėmi
mas. Tapo priimtas Viehas naU- 
jas narys. y

Skaitomas protokolas, o po to 
einama prie įvairių f komisijų 
raportų.- Viskas ėjb tvarkiai li
gi dienotVatkės iŠ puhkto,— 
skaitymo korespondencijų. Raš
tininkas pareiškia, kad turįs 
keletą laiškų, kuriuos ir p‘e,r- 
skaityšiąs susirinkimui. Pir
miausia skaito laišką iš Lietu
vos nuo vieno buvusio draugi
jos nario. Narys nusiskundžia 
savo varginga padėtimi ir mel
džia* iš draugijos pagalbos: pa
aukoti jam nors kelis dolerius. 
Kilo klausimas, kas daryti su 
tuo laišku. Duodama įnešimas 
jį priimti. Tuoj pašoka keli 
bolševikėliai ir pradeda įneši
mą atakuoti. Girdi, tas narys 
buvęs ir šiokis ir'tokis ir nie
ko gero draUgijai neimdavęs. 
ReikUlAUja, kad laiškas bUit, 
atmestas.

Diskusijoms pasibaigUS, eina
ma prie balsavimo. Dauguma 
balsų laiškas taVnpa atmestas. 
Pb to skaitbmu kažkoks atsišau
kimas nuo mainierių gelbėjimo 
komiteto. Bolševikėliai šaukia, 
kad tas atsišaukimas reikia 
priimti. Riti reikalauja, kad jis 
butų atmeslas. Prasidėjo kar'4* 
tos diškuąįjųp'.; čRaiMkuttiė '-'pa^ 
reiškė, jbg bėra ’ yęikhlo ^škotr 
badau jąiiČių ’ žmonių • P^s'yiv^į 
nijoj,— jų galima surasti * iV 
tarp} draugijos narįų,' kuriais 
labiau reikia rūpintis.' TąčiAti 
bolševikėliai su ašaromis aky
se prašo paskirti iš iždo $10 ir

:

......... -....

Vienas
1 • •

Saugus 
luVestmentas
APSIRŪPINK ATEINANČIAI ŽIEMAI

TIKRIAUSIOMIŠ

Consolidation 
Milto Creek Anglimis 
Nėra dabar, šaUjgesiiiid investmehto kai|p ateihąnčios žiemos Aft- 
giys; jeigu tas pripildysite savo anglies sandėlį tikriausia Coti- 
sdlidation Millers Crėek šiluma.
Yra tai ta pati goriausios riįšies, anglis; kurią, taupus čekai, 
kukai it lietuviai Chicagofc ir apielinkese vartoja dideliu Už- 
siganėtlihiittta
Kiekvienas tomas Cohsblidation Millers Creek Anglies yra to- 
ttafe hėišpgšakytoš šilumos išskyriant vieno bušelio pelenų — be 
šiferio, UkUiehų, jftifVO ir išdegintų plytų—VIENA štLŪMA; 
Kahlds hiiniažihtbs — Žetneshes UegU bUvb liepos kada 
uųts kitais metais. Dabar yra laikas pirkti. įPirm hfejgu k&iitos 
pakils. f
P&saiįta: Yra tik viėha tikriausi Consolidation Millėis CrOek 
Anglis; parduodama Chicagoje ir apiOlinkėse lik Įpas regulia
riai Autorižuotus Pardavėjtte sUmihėtus šiame sąraše.

LAIKYK SAVO PINIGUS SAU
GIAI INVESTUOK DABAR!

AUTHORIZED 
nAiieni inATiAN

'b

v A I’

£J?
*4

Viėhihtėli autorizuoti ĮKirdavčjai

Consolidation 
Millers Creok*

tJhicagbje ir Apielinkėse

Wfesr SIDEI
2te5 &>. AibahyA^W. 3501

, fcdHteM&N coAL
D34 18th Street Telefonas Canal 0315 

.CALIFORMA tČfe and CČAl CQ.,
3^34 W. 22AU fcttttt T«. UWhTe 066^ 
32bD So. CeAtril PaHt Avt. LaWnxhlc mO 

.FĄStMAN COAL CO.; k
1930 W. 17th Street yėlefonas Canal !5Š6 

first National coal cd.,
18l4 S'6. WVštern Avė. Telefonas Canal 2666 
, , c GARDfeN citV WAL to..
ŽX)13 &y. Morgan St. TelefoMs Cltail 4136 

, LAWDALE COAL CO..
2614 Sd. Whipf»te Stiftt Til. LiMtfile 3088 

MONARCH COAL and SVPpLY CO.; .
ko. CritePord Avė.. Tel. Lawndale 7072 

tVfeštfekN klteL *C’O.,
2'623, \V, Adatos Bt THdtHHs Wttt 045) 
360 N. Lamon Avefttfe - AWin 14234

CICERO’

Ij

5Čth 'GJdrt ahd 33Ydt St. ta. Cicero im 
CICĖNO PŪteL cb..

Austin Blvd. and 3 Ist St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609 

CLYbfc COAL Čd.,
5901 W. 28th St. TtfrfbAas GWb 9'02 

MORTbN PARk COAL. CO.,
2100 So. 52nd Avehųe . ,/TeL Cicero 89 

NOVAK BROS. doAL CO.
Cicero and Ogdtrt AVe*. Tfel. Ufrh&fe 6 70S 

ir Cicero 120

BERWYN:
C. M. MOLINE,

SriMty ir O.Vk Park Ąves. Tel. Berwyn 530 
, _ , ' NERAD BROS. CQAL CO..
Ž924 kidgland Avė. Tehefoftas Berwyh 588

BROOKFiELD:
G. Ai SPEIOEL and SON. 

Bkdčkficld. 1U. Telefonas ĖrootfikH Ž85

BROABViEW: 
spEtebtVAt toAt ęo.» 

brčaclvicu’, III. TtL BcWyrt 472 it May 4130

SOUTH SIDE:
Atlas FUEL Cp.. • 

4923 So. Paulina St. Ttl.
L john BraANte and sOMs, 

5596 Archer Avė. telefonas Lafayette 0600 
CHICAGO LAWN COAL CO^ 

3605 W. 59th Sneetį £ į. TcYl^HM.. 8g44 
dameiWsU<;q-. I1828 43rd St.i l''TelefonasCfeoiiievard ,9029 į

U . 1 ■ ftrAD* coMe ,nd ;eoNs., co.į. t ; ‘ 
a v. Jį?, . Tel. Lbfoyette 4030

- , .« J ;> ' VILIJA CO., •• l K , -n L
Tel.1'Lafayette' 258į44* * 

CTTDDTV. V'K ’ *W V *. a. *-r. A -.w ,

TU. PWett 3^b0 fn A Ve. •
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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.

TUMLER’S
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALRS kaino* — 
v,'.tuvių fotografijos $10 
tuziną* ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru- 
pl*. 1HIO N. Weila St.. 
Tel. Lincoln 477S.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Ičirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikšėiojate ir stovite per 
ilgesnį laikį. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas (čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

64 W. Randaiph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615. Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas •« 
j, be •

VIRINIMO,
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

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

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiaustos. ___

2452 WEST 69th STREET

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894 t - *

I. Petras Dauginas, penkioli- 
ką metų sunkiai po žeme dir
bęs, nusitarė biznelį užsidėti. 
Už nupiautą koją anglių kom
panija tris tūkstančius dolerių 
sumokėjo; pusė paėmė advo
katas, bet dar liko krautuvėlei 
įsigyti. Dauginas užsidėjo val
gomų daiktų krautuvėlę. Pa
žįstamų daug, tai gal pasiseks. 
Su medine koja kasyklose dar
bo vistiek nėra. Dauginienė, 
buvus tarnaite Augustavo dva- 
ve, darbo nebijojo. Reiškia, 
tikrai pasiseks.

Kadangi Dauginai teisingai 
patarnavo savo pažįstamiems 
ir nepažįstamiems, tai iš pat 
pradžių turėjo gan gerą pasi
sekimą, tiktai labai daug “ant 
knygučių” išdavė. Bet daugu
ma užmokėdavo. Už metų lai
ko Dauginas jau visam mieste
ly buvo žinomas kaip teisingas 
biznierius “bučeris”. Jau ir pi
nigų bankoje turėjo. Nors abu
du sunkiai dirbo, bet buvo lin
ksmi ir svajojo apie ateitį. Ka
da pinigų turės, namą pasista
tys, paskui biznį parduos ir 
abudu su vaikais į Lietuvą iš
važiavę galės be darbo links
mai gyventi.

II. Po dešimts metų. Daugi
nas turi didelę valgomų daik
tų krautuvę ir apie dešimts 
tūkstančių dolerių banke. Da
bar perka namą, jį pertaisys ir 
visa šeima galės gerai gyventi. 
Viskas kai sviestu patepta. 
Petras Dauginas, buvęs uolus 
darbininkų judėjime darbuo
tojas, jau tikras buržujus. Už
siaugino pilvą, išmetė iš galvos 
socializmą ir įsidėjo dolerį. 
Kam čia tos idėjos, teorijos ir 
streikai: Amerika puikiausių 
progų šaljs — kiekvienas čio- 
nais gali pinigų pasidaryti, 
kiekvienas gali biznį užsidėti. 
Kam čia po žeme lįsti ir anglių 
dulkes gerti.

Viešai Petras taip nesakyda
vo, bet savo žmonai dažnai pa
reikšdavo: •

—Matai, kad galima pralob
ti. Už dešimts metų jau galėsi- 
va Lietuvoje be darbo gyvent.

Petro žmona dirbo, dirbo ir 
tylėjo. Kad ir šoną skauda’, bet 
dirbti reikia. Daktaras patarė 
operacijai pasiduoti, bet jinai 
neturi laiko. Dar galima ken
tėti. Gal pereis. Dabar ir dar
bo daugiaus, ypatingai apie 
namą ir vaikus, jau neskai
tant padidėjusio biznio.

III. Dauginienė staiga susir
go ir staiga įnirę. Aukštąją 
mokyklą lankanti duktė džio
vos sanitorijoj baigia džiūt. 
Petras užtraukė paskolą ant 
namo. Nors biznis gerai eina, 
bet pinigų kaip nėra, taip nė
ra. Dabar reikia darbininkui 
algą mokėti. Pats Petras 
irgi vos paeina. Daktaras 
tarė pasilsėt, bet kur tu 
žmogus pasilsėsi. Vaikas 
augs, tai bus lengviaus, 
duktė pagis, nereikės už 
dymą mokėt.

IV. Po dešimts metų. Duktė 
mirė. Simus mėsą * plausto ir 
visus sunkesnius darbus atlie
ka. Petras jau vos kojas pa
velka.

Užėjo blogi laikai. Žmonės 
nedirba, viską “ant knygučių” 
ima. Kaip tu čia neduosi. Gal 
pasitaisys darbai, tai atsimo
kės.

Dauginas vos galą su galu 
suduria. O čia ateina laikas

jau 
pa
čia 
pa
gal 
gy-

paskolą atmoket, nes bankas

skriaudas. Jisai 
apie tuos dalykus 
didysis Doleris jį 
smaugia.i. Didžio-

apie prailginimą nė kalbėt ne
nori... Nemokėta kompanijai 
už mėsą... Agentai jau pyksta, 
laiškai kasdien vis rėkia: už- 
mokyk, užmokėk, o jei ne tai 
skųsime...

Didžiojo dolerio kompanija 
atidarė didelę valgomų daiktų 
krautuvę, viską pigiau parda
vinėja... Mažos krautuvėlės vie 
na po kitai užsidaro. Dauginas 
dar laikosi, bet ir jam jau 
akyse rodosi didelis doleris, 
kuris taikosi jo biznį praryt. 
Prarys jo biznį ir jį patį...

V. Bankas atėmė Daugino 
namą. Paliko krautuvė, bet ir 
čionais jajLi skolų daugiaus ir 
daugiaus renkasi.

Dauginas atsimena buvusius 
laikus. Jisai jau vėl kalba apie 
socializmą, apie nelygybę, apie 
darbininku 
jau viešai 
kalba. Bet 
smaugia ir 
jo Dolerio atstovai visą mies
tuką užvaldė... Namus atėmė, 
krautuves uždarinėja...

VI. Šerifas Daugino krautu
vę uždarė už skolų nemokėji
mą. Jei visi jam užmokėtų, 
tai dar atsilaikytų, bet dabar... 
kasyklos nedirba, žmonės pini
gų neturi...

VII. Už poros savaičių laik
raštyje tilpo sekamas praneši
mas :

“Šiomis dienomis čia nusi
skandino lietuvis Petras Dau
ginas, 68 metų amžiaus. Jo kū
ną surado prūde angliakasiai. 
Dauginas prieš nusiskandini- 
iną nusivilko švarką, kurio ki
šenėj rasta raščiukas. Raščiu
ke Petras nusiskundžia, kad 
jam nėra galimybės gyventi, 
nes jo visas turtas pražuvo, o 
sveikata labai bloga...”

Petro buvę draugai anglia
kasiai palaidojo tautiškose ka
pinėse, vienas dar prakalbėlę 
pasakė.

Didysis doleris suėdė ma
žiuką dolerį. —Mat.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos parodos finan 
savimas užtikrintas

Suv. Valstijų ambasadorius 
Didžiajai Britanijai, Charles 
Dawes, prieš išvažiuodamas į 
Angliją, pareiškė, kad Pasau
linės Parodos Chicagoj 1933 
metais finansavimas esąs už
tikrintas. Parodos bonų jau 
parduota už $6,555,000. Liku
siems $3,445,000 sumos bonams 
paimti yra gauti prižadai. Taip 
kad $10,000,000 suma parodai 
statyti yra užtikrinta.

Padidins pašto siun 
tinių apėmj

Chicagos pašto perdėtimis pra
nešė, kad nuo 1 dienos rugpiu- 
čio mėnesio paštas priims siun 
timui paketus, kurie gali būti 
iki 100 colių apėmiu (išilgai ir 
skersai). Be to, paketai galės 
būti iki 7,0 svarų sunkumo. Dė
ka šiam ' patvarkymui t ateity 
paštu galima bus siuntinėti: 
daugelį tokių paketų, tūrių jis-
nepriimdavo siuntimui iki šioj.. |__
--------------------- ------ --------------—Lj—L

STAR DUST CopyrteM Mldwe«T Feature Service^
' ■

daryti
Praėjusį balandžio mėnesį 

mirė John J. Mahoney, kuris 
tarnavo federalei Valdžiai kaip 
kolektorius. Jo sąvastis paliko 
jo broliui Patrikui, kuris gy
vena Airijoj. Tarpe kita ko, 
Mahoney skiepe užtikta senos 
ir brangios viskės ir kitokių 
gėrimų vertės $20,000. Vald 
žios atstovai nežino ką daryti 
su ja. Parduoti viskės šiandie 
hevalia. Siųsti ją į Airiją ne
apsimoka, ba viskė ten pigi. 
Taigi teismas įsakė duoti ži
nią Patrikui apie palikimą. Lai 
jis atvyksta ir žinosi su ja.

Chicagos Dailės In 
stitute

Institute, 
diena, at 
fotografi-

Chicagos Dailės 
pradedant liepos 23 
sidarys tarptautinė 
nių paveikslų paroda. Institu
to biuletenas praneša, kad pa 
rodą bus turtinga ir įvairi.

Taipjau pradedant liepos 23 
diena atsidarys paroda artisto 
Frederic Tellander. Be to, kal
bamą dieną atsidarys ir paro
da paveikslų ir kitokių dailės 
kurinių Edgaro Millerio. Tre
čia artistų grupe, kurios pa 
veikslai bus išstatyti tą dieną 
parodai, yra Burnhamų šeimy
na. Visa šeimyna porą metų 
keliavo po svietą ir piešė po 
paveikslus kelionėj. Susidarė 
didelis paveikslų rinkinys. Ir 
dabar kai kurie geriausių tų 
paveikslų bus iškabinti parodai.

Nemokėta $1,340,000 
miesto darbininkams

Miesto kontrolerius Szym- 
czak šeštadienį pranešė, kad 
Chicagos miesto darbininkams 
neišmokėta algų $1,340,000. čia 
neskaitoma nė mokyklų tary
bos, ne Coėk pavieto samdi
niai.

Vericose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas |25 be extra 

daihokėjimų
Visai nauj'as Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
—< tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, .išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Bėdino Universiteto, Vokietijos 
190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Plėtnyčiomis uždaryta.

n

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumkthm*, Ranku, Kojų, I 
Nugaros akaudejima. Salti, Ranku, I 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau* Į 
dėjimą. Ir taip visokiu* skaudėjimu* I 

į (tik ne rona* ).
Tūkstančiai žmonių yra liaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnlo Galinga Moetia ' yra tiek 
verta aukso* klek ji pati sveria *u> 
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu antra už peraluntima.

Klauskite pa* aptlekoriua telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S O1NTMBNT CO. ' 
į ' P.O. Bo* 352 į.

Hartford, Conn.
I • . A . ,

..... U. ‘ . ž.'
' ?7-.’ 

, >■ i

Moteris advokatas pa

Municipalio teismo vyriau
sias teisėjas, Sonsteby, pasky
rė p-lę Pearl Hart, advokatę, 
kaip gynėją moralybės teisme 
toms mergaitėms, kurios netu* 
ri advokato, bet norėtų jo pa- 
gelbą gauti. P-lė Hart paskir
ta sulig rekomendacija Dr. So- 
phonisba Breckenrigde, iš Chi
cagos universiteto. Mergaitės, 
patekusios moralybės teisman, 
galės gauti nemokamos advo
kato pagelbos. /

Paliuosavo nuteistą 
kalėti

Teismas paliuosavo iš kalė
jimo Eugene Piamtkowsk|, ku
ris buvo kaltintas plėšimu ir 
kuriam buvo paskirta kalėti 
nuo vienų iki dešimties metų. 
Piantkowski išsėdėjo keturis 
mėnesius. Bet šiomis dienomis 
suimti keletas vaikėzų prisipa
žino, kad jie papildę tą nusi
kaltimą, už kurį Piantkowski 
pateko kalėjimai!, o ne Piant- 
kowski.

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

NAUJIENŲ 
k 

antras

Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kulturifiką “NAUJO ŽODŽIO” 
leidžiamą dvisavaitini spalvuotą Jumoro žurnalą

“VAPSVA”
Joks Jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbiu sąstato: A. Varbas.
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite:

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Preu

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS,SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE VPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

PIKNIKAS
1

Įvyks Nedėlioj, 

Rujpiutio-Aiiįust 9 d. 
“THE OAKS” 

DARŽE
i 

i

Programas bus įvairus. ♦
Smulkmenas paskelbsi;

me vėliau.

BY WESTPHAL

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. S«. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
801 W. 81 St. Victory 1«9S

..... —

' RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
t*—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
,T«1. B**J<w<t 9UĮ .. . ,

REAL NAME 
ftUBERT PRIOft 

.VALLfeE , 
BOR.H >903 
V/EST8RO0K' 
. WN6*~

ptAYED >N
SCHOOk

' ANO
coiieoE .. 

ORCHBSTRA5

GRKbUATED 
Vro»a

I TALE

becanvb vėąy * 
VOPOLAR UlGHT.

CLUB-.
BNTERTAlHtte
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Ivlollyv»qod||

tOOK FOR 
HiM IN.

THE VAGKBOND
vovery *

BfcD habiTs f I 
JHUTS MIS €Y£S 
WH6N HE SINGS 
GOES WltH 
ĮAKRY BRIAN -

I BAT$ BETm^eH 
IAB AL S

CAN BE LOCATED
| KT 
paramounT v/esT- 
ĮcoąsT Šluotos.
I WOH.YWOOD. _
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Chicagoje — važta:
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Pusei metų ............................ — 4.00
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TARP ILLINOIS MAINIERIŲ

f Illinois valstijos angliakasiai pernai buvo pakėlę 
maištą prieš tarptautinius United Mine Workers of 
America viršininkus (prezidentą John L. Lewisą ir k.) 
ir įsteigę savo atskirą unijos centrą Springfielde, prie 
kurio prisidėjo beveik visas senasis 12 distriktas (Illi
nois valstijos)
kurie skyriai kitose valstijose. Bet bylos teismuose 
“maištininkus”
Lewisu. Distriktas Dvyliktas vėl sugrįžo į United Mine 
jVVbrkers of America ir ėmė siųsti duokles į Indiana- 
pohsą. x

Dabar tečiaus kilo naujas angliakasių maištas 
unijoje. Belleville mieste, III. valstijoje, susirinko “rank 
and filė” konvencija, kuri vienu balsu nutarė atmesti 
distrikto viršininkus ir tarptautinį centrą Indianapo- 
lise. Konvencijos vadai sako, kad joje dalyvavo 213 de
legatų, teisėtų budu išrinktų skyriuose ir reprezentuo
jančių 37,000 ankliakasių, kas, anot jų, sudaro 70 nuo
šimčių visų dirbančių angliakasių valstijoje. Konven
cija taip pat nutarė šaukti masinius mainierių mitin
gus tose apielinkėse, kurios dar tebėra ištikimos Le- 
wisui ir Jbhn H. Walkeriui, ir agituoti angliakasius 
dėtis prie haujojo judėjimo.

Belleville konvencija, pagaliaus, priėmė rezoliuci
ją j kuri pasmerkia komunistišką National Miners 
Uhitoh.

Taigi Illinois angliakasiai vėl suskilo i tris frakci
jas: “maištininkus”, Lewiso šalininkus ir komunistų 
sekėjus. Jos aštriai kovoja tarp saVęs, ir tuo, žinoma, 
naudojasi kasyklų savininkai. Liūdna padėtis. Bet kaip 
ją pataisyti, niekas nežino. Butų stambus žinksnis prie- 
kyn, jeigu pasitrauktų iš “fronto” komunistų frakcija, 
kuri Illinois valstijos mainieriuose vistiek turi labai 
mažai įtakos. Kuomet pasiliktų tik dvi srovės — seno
sios U. M. W. A. rėmėjų ir jos priešų — tai nebūtų 
jau taip sunku išspręsti klausimą, su kuria puse eina 
angliakasių masės.

toks, kaip dabar, pakrikimas angliakasių eilėse, 
yra apgailėtinas. Butų pageidaujama, kad seni lietu
viai angliakasiai viešai pareikštų saVo nuomones tuo 
reikalu.

reorganizuotas Kansas distriktas ir kai

paalsino ir jų vadai padarė taiką ąu

NAUJA MADA

Paskutinis, 
nių nėapribotų 
ratoritos Haile Selassie, davė savo kraštui konstituciją, 
sulig kuria Abisinija turės dvejų rūmų parlamentą ir 
atsakohiihgą ministerių kabinetą.

Matyt, kad parlamentinės tvarkos idėja pasidarė 
populeriška jau ir Afrikoje. O kaip čia seniai absoliu
tinės monarchijos, “valdžios iš Dievo malonės”, buvo 
madoje da ir Europoje. Prieš 26 metus Rusijos žmonės 
turėjo kelti revdliuciją, kad caras jiems duotų konsti
tuciją.

arba tikriaus sakant, vienas paskuti- 
monarchų pasaulyje, Abisinijos impe-

VIETOJE KARO, PftEKYBA

Šiomis dienomis Maskva ir Paryžius pasirašė su
tartį, kuria alsteigiaiha tarpe sovietu Rusijos ir i?hah- 
cijbs hohihuiiįs prekybos santykiui. VA'dihasi, Galicija 
nori daryti biznį su bolševikais, o ne kariauti, kaip 
skelbia komunistų agitatoriai.

Amžina komunistų pasaka, kad kapitalistinis 
saulis jau-jau rengiąsis pradėti karą su Rusija, 
grynas propagandos “triksas”. Tos pasakos tikslas 
pateisinti karo stovį Stalirto viešpatijoje ir krašto 
litarižavimą. t>o priedąhga gyhimbsi nūo užsienio
jterialistų, sovietų valdžių nedudda laisves Rusijos 
žmonėms.
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partijos iškėlė reikalaviihą, kad butą tuojaus sušauk- »tsW; Tik avi ar tHs /dfenąs 
tas reichstagas kritiškai valstybės finansų padėčiai k/u
apsvarstyti. Valdžia, ahot fašistų it komunistę atsto
vų, hęprivalanti be seimo pkitarimo lejsti dekretas, nes 
tokia tvarka esanti despotiška.

Bet seniūnų tarybos dauguma tą reikalavimą at
metė, gerai žinodama, kad fašistams ir komunistams 
rupi visai ne demokratija, o visai kas kita. Juodieji ir 
raudonieji fašistai nori reichstage patriukšmuoti ir 
pavaryti agitaciją už savo “išganymo receptus”. Seimai 
reikalingi jiems tiktai, kaipo tribūna (kalbėjimo vieta) 
propagandai. 1

Tenai, kur fašistai arba komunistai turi galią sąyo 
rankose, jie seimus išvaiko ir žmonių valiai visai ne
leidžia pasireikšti.

Plrrtiadfėhls, liepta 20,1931
W*.—* •JT*’** '"W _______ s y- — *- . _' *
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KATĖ
Katės vardas. — Kačių mumi

jos.
Kačių rųšys. — Katės pro
tingumas. — Kačių pavojin
gumas. — Paukščiai ir ma
žesni žvėreliai nemėgsta ka
čių. — Voverių santykiai su 
katėmis.

Miškinės katės.

Pats kates vardas, rašo vie
nas laikraštis, įvairiose Euro
pos kalbose tur būt bus vienos 
kilmės. Vienur ją vadina kate, 
k o t, kitur c a 11U s, g a 11 u s, 
k a t z e, c h a t e r, c a tur o 
ir t. t. VisUr tas pats garsas 
aiškiai rodo, jog ik pats gyvu
lys yra bendras visoms Euro
pos tautoms. Kalbihihkai, bety
rinėdami katės pAVadinimo kil
mę, ' galėtą muftis pasakyti ir 
tą tautą, kiiri šį nAriių gyvulėlį 
pirmiausiai .pradėjo auginti.

Iš visų naminių gyvulių ka
tes pradėta riamie, auginti be-* 
ne vėliausiai, būtent tada, kai 
surinktus iš lahkų javus pra
dėta pilti į sandėlius ir aruo
dus. Vadinasi tada, kai svar
biausiuoju žirtbrtių Užsiėmimu 
pasidarė žemdikbystė. Piemi- 
nims ir medžibtbjartis katė ne
reikalinga. Galima Spėti, kad, 
žmonėms pradėjus javus sėti 
ir juos į aruodus pilti, atsira
do ir paprastieji javą mėgėjai 
pelės ir žiurkės, o kartu ir jų 
priešas kate. Kur ir kokiu bu
du naminės krttės pirmiausiai 
prisijaukinta tikrai nėra žino«» 
ma. Viena aišku, kad Europoj 
pirrtiosios nartiiiiės katės gau
tos iš Afrikos arba, tiksliau 
sakant, iš Egipto, kur jas au
ginta nuo šertą laikų. Egipte 
<ateš buvo laikomos namuose, 
kai kur net vartojartios me
džioklėj padėti paukščius gau
dyti. Jų savininkams mirus ir 
jų katės dažnai būdavo balsa- 
muojamos ir laidojamos kartu 
su jų savininkais. Tokių bąisa- 
muotų kačių mUirtijų randama 
Egipte ir šiais laikais. Tačiau 
tdš Senovės Egipto katės gero
kai skiriasi nuo dabartinių Eu
ropos naminių kačią. Taigi ma
noma, jog musų rtrtrtiihės katės, 
be senovės Egipto naminių ka
čią, lūki dar nemažai ir iš Eu
ropos miškinių kačią bei kinų 
naminių kačių ktAlijo..

Miškinių kačių Europoj se
niau btota daug ir jOs buvusios 
randamos ne tik Europos, bet 
ir čentrnlihėš ir pietinės Azi
jos miškuose. Jos mėgsta gy
venti kalnuotuose miškuose, 
ypač tokiuose medžiuose, kurie 
auga tarp uolų. Čia drevėse jos 
veda savo vaikus ir maitinasi 
mažesniais miško žvėreliais ir 
paukščiais. Miškinių kačių Eu
ropos miškuose rAhdama. dar 
ir šiais laikais. Viena labai 
svarbi jų- savybė yra ta, kad 
jos prie savęs nieko neprisi
leidžia, iri negali btoti pkijAtai* 
narnos. Nors ir bandyta> Bet

ateina iš miškų į namus ir pb 
to vėl išeina. Tas pats galėjo 
atsitikti ir su katėmis. Iš ki
tos pusės manoma, kad nami
nių kačių istorijon įėjo ir Kini
jos katės. Yra žinoma, kad Ki
nijoj augina kates jau nuo la
bai seny laikų. Jos turi kai ku
rių savybių, kurių neturi nei 
Egipto, nei Europos miškines 
katės. Tų savybių randama ir 
musų naminėse katėse ir mano
ma, kad jos galėjo atsirasti tik 
kryžiavimosi keliu 
naminių kačių.

Taigi paprastoji 
tė savo kilme yra 
tingus gyvulys. Be įvairių ki
tų ypatybių, kurios geriau su
prantamos tik specialistams, 
kates kilmės sudėtingurtią pa
rodo jos šerkšties ir spalvos 
nevienodumas. Savo spalva aiš
kiai Atskiriamos dvi kačių rų
šys: marga ir rainuota. Rai
nuotosios katės, manoma, esan
čios tikros Egipto ir Europos 
miškinių kačių kilmės, o mar
gosios esančios Europos ir Ki
nijos kačių kilmės. Rainuotu- 
mas yra atsigimimo keliu įgali-' 
toji kačių savybė iš Europos 
miškinių kačių^ !kurios visuo
met yra pilkos su juodais dry
žais, arba tamsiai rainuotos. 
Tačiau visos nartiinės katės tu
ri palinkimą į melanizmą, tai 
yrA jrtodėti, tai ir juodų kačiiį 
pasitaiko labai dažnai. IŠ kiioš 
pusės jos turi palinkimo ir j 
labinizmų, tai yra baltėti. Del 
to, nors tikroji nAmihes katėš’ 
spalva, ir turėtų būti rtiarga ar 
rainuota, tačiau dėl jų įgimtto 
palinkimo juodeli ir baltėti, la
bai daug kačių yra ir kitokios 
spalvos, negu tos, kurią jos 
nonnaliai turėtų tureli, šiud, 
žvilgsniu ypač yra įdomios Sia
mo katės, kurios dažnai augi
namos ir Ėuropoj. Tų kačiiį 
jauni kačiukai, yra visai balti. 
Tik po keturių ar pelikių rtiė- 
nesią saVo ainžiaiis jie prAdrt- 
da tamsėti ir užaugę prtšidAta 
beveik Visai jtiodi.

Behdrai imantį rtaminė krtlij 
yVa nepaprastai lipšnus ir pVd- 
tihgas gyvulėlis. Ndts ji it hb- 
prisiriša taip prie sAVo sAVirtih- 
kb, kAip šuo, tačiaii įVAlrialfe 
budais ji patodO dAug pasill- 
kljimo ir prisirišimo, šit ji 
atneša SaVo Vaikus pdrodyli 
Šeimininkei; susinešą juos At
gal į gušt^; išrieša juos iŠ ht- 
tihkamos guštos į kitą, gePėŠ- 
n'ę; ’AlhbŠA šUgAlitiį pelą ipAito- 
dyti šeimininkei, vis tai ątsilį 
kimai, žinbmi visiems, kurie 
tik augino kates. Jos prisiriši
mą prie savo namų geriausiai 
parodo tai, kad ji išnešta į ki
lūs hArtrtis, kUriŪbšb jrti tepa
tinku gyventi,- sugrįžta j 'seną
ją yiėtą. Man prisimeta, šis ąt- 
sitįkinias: pri'eš pdtą dešįrtčių 
motą musų nainuose buvo Ūž- 
ąuginta daugiau kačių, negu

iš Kihijos

naminė ką- 
labai sūdė-

btivb irtuSų rtuštebimah, kdi po : 
rhėhėsib laiko Viėrtą rylą tpji ; 
katė vėl pasirodė musfį utobdji 
Tdigi Sugrįžti iš toklbs vfetosj 
iŠ kurios hėt žmogui btilų nė 
taip lengvi surasti sau kelią.

Kiek naudihjgoš gyvenamuose 
rtamuosė katės Visfeihs gerai 
žihomh. Jos rte tik grtiido pbles 
ir tuo saugoja įvairius maisto 
dalykus nuo tų labai įkyrių 
gyvulėlių, bet savo švelnumu ir 
mokėjimu prisimeilinti paįvai
rina šeimininkių gyvenimą.

Tačiau katė yra žmogui it 
pavojinga. Jb paprastai^ turi 
įvairių parAzitų, kurią ji pri
sirenka visur belandydartiA ir 
beesdama dažndi nėvisrti švdrų 
ir parazitais užkrėstą maištą. 
Daug parazitą turi ir pelės; 
kurias katė stiėdusi ir pati Už
sikrečia. Parazitų kiadšinėlial 
gali patekti ir patenka Artt 
žmogaus ranką, o iš Čia ir j 
bUbhą. Išėjusios j latikuš ir 
miškus, katės dažhai išrtaikirta 
daiiį paukščių ir jų jauniklių 
bei kitą mdžėshių Žvėrelių. Ir 
kaip paukščiai, taip ir mrtžėš- 
nieji žvėreliai kačių labai hė- 
mėgsta. dažnai galiirta mėtyti; 
kaip pempes, Šarkos irt kiti 
karingesnieji paukščiai varihė- 
jasi katę po laukus ar mišką. 
Nemėgsta kačių ir voverės. Jos, 
mat, labai nukenčia nuo kačių, 
kurios Valkiojasi po miškus, 
įdomių dalykų yra pastebėjęs 
R. L. Robinsonas, kuris šiaip 
tašo:

“Liepos hiehėšį Wimblėtdhė 
į mano Sodų Atėjo riida vbve- 
rė. Manau, kad ji horėjb Ap
žiūrėti augančių gylių derlių. 
Neilgai trukusi VbVerė prtštė- 
bėjo maho jAUną Petsijos ka
tę, kuriai, kaip aš vėliau šii- 
ptAtau, pasisekė voverę užhip
notizuoti. Aš tik pastebėjau, 
kaip katė stpvejo prie pat me
džio ir įsistiprinus žiurėjo į vo
verę, kuti bUVo Apie trijų HiŪ- 
rų Aukštumoj tartie pAČirtrtfe 
rticci^j. Voverė brtvo labai su
sijaudinusi ir mažAiš Šuoliais 
leidosi žemyn, ly£ BtitU kokios 
jėgos trddkidma priė katės. 
Apie medį vaikščiojo keletas, 
žmonių ir garsiai kalbėjo, trt- 
čiau nei katė, nei voVerė ne
kreipė į juos jokio dėmesio. 
Kai voverė nusileido visai arti 
T* ■ ■ ■• . ' * ’

kAtės, aš paėmiau katę į ran
kas, o ji vis nenuleido nuo vo-j 
vėrės sAvo akių. Katę įnešiau 
į vidų, o Voverė valandėlę pA- 
laukusi nubėgto savb keliais iri 
daugiau mes jos nematėme-.

“Visai nesenai kita pilki Vo
vere apsigyveno tame pačiame 
medyj. Matytu ji buvo atspa
resnė, negu rudbji, o gal tik 
labiau užšiėmu&i sttftb datbu. 
Per dienas ji rinko gyles ir 
jas slėpė netoli nuo medžio iš
artu dirivbj. fcrtrtis ttub karto 
atęina kitį; paŠižirtri ir vėl 
nueina savo keliais. Voverė ma
žai tekreipė dėmesio j širtos ka
tės VižitUš; iŠskiriiht Ilk Vlėhą 
dalyką-. Matyt rtiažai tbpaslti- 
kėuartli kates teišiftgrtrthi; krtip 
tik šioji nueirti šilih, ji išlipa 
iŠ rtiedŽib h bėga ipžirtPetl Ši- V^iimi hrtsfoja ŠiVo dii^imb, 
Vo Pateptųjų fcylių.”

(tęsinys)
Antirtcuritinis vitaminas ŠŪ- 

UhknhlAš bcV’eik visliose hd- 
tMlititose produktuose. Gy- 
Vrthiį hhlftifehyšb ylA niažiau 
Vitditiihiį, negu kituose ktirtO 
brgahrtbše. Žibaįlkrtd’b patyri
mu klaulhiha hiesA, įeitai 
džiovinta oro srbVfe b0 laij^š. t. 
ŠihMbje, tai liek pat rtntiheu- 
ritmiii ta'džiagą, kibk ir hilė- 
1&, vddinašl, priėdėjiiš 10-15 
htibš. bHc pbliritaų rtyžhį; 
kArvbilAl polyhertritrt nesušferi- 
gA. triėšlhgai, Jei tą bačią mė- 
hą vlrihbihib autbklavfe 120° C 
lėiitarAtarti esant bet tris va- 
Irtrtdas, tai vitartiihą veikihirts 
benykstą. Wght’aė laikė šh- 
šrtiayU taštĮ - 0° Iki 17°C 
lėhibėh ik b<> hieliį rado vi- 
lArtiihą kiekį htosu’mažėjusį. 
Viši bAtyHttiai rbio, kAd gV- 
vuihį bkganiZirtaš hegAli an'ti- 
hchrllirtią hiė’džįAįų Šintetikili 
Ik j Aš g Abba libstOgirtiu ar Ne
tiesioginiu budu iš abgAlą, kb- 
rie VitąttiįĄbs šbdAko. Pastėbė- 
lA, krtd VilAtnįhiį daUgiaUšia 
esti liąukbše, iš kurių pereina 
į jų išskiriamus produktus, 
pĄv., pieną, kdrtdėhšbbtahiė 
pierte ir jo hiiltfeliutose niaža 
nelieką vitaminų, bors, krato
se įsitikini’mto, išgarinant pie
ta prie Žėirtbs tekUpėkAltoroš; 
vitamibni b'epAšikeičia. Patir
ia, kad ir šlapUUie yra vitahii- 
biį, bes Šlaphmas iš dalies .yra 
inkštų liatoką ėkskretąs. Rie- 
baliniartie audiitiyjė šią įbed- 
žiagiį yka lik pėdsakai. DAU- 
giausia jb tai lapai ir kitos 
žaliosios dalys, O jau šaknia- 
šUfeblai, šak’niAgb’mbirti ir Šak
nys turi kiek mažiaU. TAčiab 
vis (iėltd^ faiiiyes palyginti jų 
yra turtingos. titkiUbs šullyš, 
kurios yra turtingos antiskor- 
bųtini^ vilAhiinb. vitaniiho BI 
visiškai UiAža teturi, babsiai 
šio Vitamino, yra kviečių, ru
gių,, ryžių ir kitą seklų dieguo- 
še ir 
belėsbi 
rirtibntą&škbš įyHniuŠ darė 
ArlhuPas ir Šęheuncrt’A 
konstatavo, -kad kviečių ir 
pių dieguose yrA labai dabg 
vitaminų Iii ir A, o tuo tarpu 
vitamino t visai neką.

MUrtiš yra' žib'tomA, kAd gaiU- 
trt dirbk šū didžįaurtlb taUpUmu 
ir kuria tik tai, krts jai yra rei- 
kAlirt&A. AUgalAl prtlyš gArtiiiiA 
šrtVto BVybėi pAlaikyli BblittAi 
reikrtliHgaš brgAUlhes tnėdŽia- 
gaš ir j'a's su k rami a daugiau- 
ŠlAi- lošė Orgartižmo Urtlyše, kb- 
Hbnfrt AklktA Atlikti Meštife 
ktomplikUblesrtis Uždavinys Ik 
darbrtš. Ttodėi sėkibs, kukitoš yka 
piktateibš irtbardttokijoš, iš kto- 
rią tai kįili ptrmdš ždlinš la
pelis, turi šukrovdšibs UidŽirtU- 
šiį 'AtšAkgį orgartinią mtažia 
tai takią tatp'ė yta taug įvai
rią vitaihiuą. šbBi jau žnm- 
ttfeš yra Žinbhta, kad sėklos 
keletą, metų išbuvusios uriito- 
dubSO, viertbs Abkštab; kitos

I

r »>

rarfitotegasžiita.—■ j .

iUsiai starkiai
tijoje Jr^reikaląuja, ;kad kraštą ^vAldytų žmbhiU išrink
tas sėirflUS? / ■-7.A i

Fašistai ir korirtinistai!
Vokietijos reichstago seniūnų taryboje (komitete, 

sudarytam iš visų partijų atstovų) tos dvi kraštutinės
. ' .... . .

vimosi kėliais. Yra žinoma, kad 
net ir'dabAir kAi kuriose šAlyse 
išauga naminių mišrių kiAulių 
ir šernų, kurie veisimos laiku

M

rtięjiorių.^ Ubagė.1 jsįd^jo* kAtęM 
šAyb - tAtaą ir i$ejb\ lūliAil^gs- 
taūti. ‘ Tik po pords cfeįfyį ap
linkiniais kelinis, ubagė sugrįžo 
į savo nApius, kiįriė blivo puo 
musų beveik šejšių kilometrų

1 f-V*,*-> ‘.’f- .i

M

kai pastebėjo, kad šis reiški
nys yra artimai susijęs su vita
mininių medžiagų nykimu. 
Berg’as aiškina, kad sėlos, kvė- 
prtbdambs ramios būklės metu, 
pAmaŽU, rtikvoja savo rezervines 
medŽiagAs iki tol, kol pagaliau 
Visa Vitaminų atsarga' išsenka 
ir Sėklos hfetenka galios dygti.

Dar pravartu butų kai kas 
pažymėti apie žmonių vartoja
mus maisto produktus. Anti- 
neiiritiškb Veikimo atžvilgiu, 
Medical Research Comittce nuo- 
mbrte, kAi kurių hiaisto produk
tų relatyvi jėga yra tokia: 

kviečių diegai 
ryžių diegai 
kviėčių sėlenos 
sausųjų mielių 
džiovintų žirnių 
šoros 
trynio 
jaučio jAknų 
jaučio rartmehų 
btilVių 
taranuose i-os rūšies

L, , ______ _____

sakai, fš čia yrą aišku, kad 
žmonių sveikatai pehlidelis mil
tų nuo Sėlenų Vaiymasf paruo
šiant duonai medžiagą, yra ne
naudingas, nes aukščiausios rū
šies duona, pyragai neturi bū
tinai reikalingų organizmui vi
taminų. šiuo klrtusimu turime 
nemaža gyVertihib pavyzdžių. 
Taip antai, šiaurės Amerikoje, 
įvedilš hiOdeVhiškiatisių miltų 
apdirbimą, tuoj žmonių tarpe
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niiltbo- 
sė pAštėbirtia tik Vitaminą pčd-

t

Uų ir kitų seklų dieguo- 
ifendrai šių vaisių. W 
jšiuo kiausiinU ėkspc-

K‘ ir Sęhebiicrl’dš ir 
• hi-

ik pAštabbju dieta rtibkslihih-

ihija. ibll m. Japonijoje, j>fra- 
tiesus geležinkelį į krašto Vi
durį ir pagerėjus susisiekimui 
su miestu, ūkininkai gabenosi 
išdAilihtų miesto produktų ryžių 
vietoj ir netrukus visu praties
to geležinkelio Hiožu pasireiškė 

‘beriberi. Ilgą laiką vis dar ja
ponų mokslihinkAi tvirtino, kad 
ši liga esanti ihtękcihib pobū
džio, kol pagAKaii įsitikino, kad 
vyriausias jos kaltininkas yri 
poliruoti ryžiai ir kilos AVitn- 
mihinės medžiagos. Panašus 
įvykis didžiojo kato metu išti
ko ir europiečių kariuomenę 
Mesopotaihljbje. Mat, kareiviai 
buvo maitinami vien balta du- 
na it hiėsds kohšėrVAis’.

(Galas)

AMERIKOS

Siutina ir labai pagel- 
inga knygele tiems, ku
rie nori taį>ti Šios Šalies 

piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios Šalies tvarką.

Hiftga jprFe Ittimo egM- 
mend risite Ifoj khygelėj 

N lietuviu 4 ir auglį kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1T39 Šo. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Siuskite rioney drdet) arba kraso* 

ŽenkTeHfck.

I

NAUJIENOS
•' ; ' ' • ' ’......' . . . . ' . ‘

Turi 8aV» Atstovus ir Išnešiotojus kiekvienoj 
' did6šh@j lietuviu kolionijoj Chicagoje.

TŪMStoi uatotnaus greit ir be atidelid 
Viskas jratote padaryti
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. Jie 
atidėltojinto.

j, tai patelefonuokite 
os departamentą ir Tamsta
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Trys Centai Viena Kopija
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Sveikatos Departamen
to Darbuotė

Dr. Bundeseh, sveikatos de
partamento komisionierius, šiUo 
laiku deda pAstattgAs įtaisyti 
visose krautuvėse ir viešose 
Vietose saugius ir šahitAriūs 
vandens foMūnūs publikai ger
ti. Jo noras yra, kad butų įtai
syti tokie fontanai, iš kurių 
vanduo tekėtų prožulniai, aŽuot 
tekėjus tiesiai aukštyn, ka^ū 
kad dabar didžiumoj vietiį te
ka. Kada vanduo tokės prožul
niai, tai jis nekris atgal, ir ačiū 
tam ligotos lupos arba gerklė 
nesuterš vandens, dėka tam 
bus mažiau 
kurie geria 
nį.

Difterijos 
šiaurvakarių

pavojaus 
iš fontanų

tiems, 
vande-

epidemija 
daly, pirm

ne- 
£)e-

rrto- 
vai-

miesto 
keleto 

metų, kurį laiką pasirodė 
išaiškinama nbt Sveikatos 
partAmbnto tarnautoj artis.

daktarai ir nursės lankė 
kyklrts kasdien, tūkstančiai 
kų išekzamenuota ir visų #ėPk- 
lės, kurios tik rodė nesveiku
mo, buvo gydomos. Bet difte
rijos atsiradimo priežasties ne- 
užtikta. Nauji susirgimai dif- 
terija buvo raportuojami Svei
katos Departamentui iš tos 
apieiinkės, iki padaryta sura
dimas.

Vienoj, mokyklų pastebėta, 
kad vrtndertk spaudimas iš kra
uti buYo taip mehkas, jrtgrti 
vaikas, kad atsigerti vandens, 
turėdavo lupomis prisileisti 
prie ki*aiio. AhAlizŪS pa
lydė, kad arti šių vandehs krit- 
mį btiVo difterijtiš . mikroblį. 
Ačiū tarti, kad štūnste ligos 
užkrėtimo šaltinis^ ji buvb pa
šalinta-. J . j

Permainymas fontanų riąšiefey 
krtrtū sti galimume kisti di
desnę vandens srovę ir gerti 
išvalymu vietos, kūt gerta van
duo, parttiikiim tipyStoVaS, ku
rios bUVti priežastimi liūdesio 
ne Vieniems namrtnis.

fenriios Ilgūs-, kitokios krtip 
difterija, gali būti užkrečiamos 
deliai nesaititaHų arba netin
kamai padarytiį fontartų, iš ku
rių geriama vanduo.

Tokį įspėjimą chicagiečiams 
daro sveikatos komisionierius, 
Dr. Iiermaū Bubdesen.

Pradėta penktas paro-

Liepos 20 dfehų jiVa'^ėta -ka
sti pamatas Voktam trobėsiui 
Chicagos basaūliriei Parodai 
1933 m. Trobėsis y ta skiria
mas elektros sritfes atstovybei 
parodoj. Plaūą trbbėšiui pada
rė Raymohd H’OOd> newyorkie- 
tis.

Musu tautiečiai,, ar girdėjot, kad 1981 iru 
“KULTŪRA”,

’ftokslo, VisėdfteneŠ. literatė tos iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, etn'a ztfrniai 'pttitiitMrds, pertvarkytas Fr pbigerintas. Peė metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio forihltb iliėštrūota knyga.

“KULTŪROJ” rišd įžymiausi Lietuvos pažangiosiės visuOftehes 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žuriialų .pįts skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad "Ktdtutos” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj 
metams ~ tik 3 doleriai. Užšakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Ad'resas:

“KULTŪROS” Ž., 
Šiautiai', Aušros til. 15, Lithuania

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

MARGUTIS
VIENAtlNIS MUZIKOS ŽURNALAS. išeina kės forto

16 iki 32 puslapių Ūltfoino. ,
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina htetams $1.50 <8 fo C nesiūs $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th Stv, ChičagO, HL
V Marguti tVMttoM KOMP. A- VANAtiMtlSi ..

I '34'Ūainbk už $L00 f.v,..
7 ibli) Hėifoūiš. lirtae^j, 8 chorilitiairtosir du trio,'telpa kVit?-) 

haita šĄMtiVijiy. -Vistas'Minos Hriksrrfo^-juokingos, gražios.ir visų 
tnylimos; Tai yVa Ą. VANAGAIČIO dainos. r 7.' ' 7

Kas užsirašys 2 nitams Mėbgutj ir prisius $3.D0, tas gaus Vei-’ 
Ibi “Margučio Dain'ds”.. • _ . i

Reikalaukite iŠ Margučio. Sftjškfte $1.00 paprastam įkilk©.

*'*Vli^Kash ■■ ■■

NAKTĮ
■ ir , ramu 

patarnavimą, 7 kuomet jis yra labiausiai reikalingas. ■

AiviBULANCE PAT APAVIMAS: DIENĄ ir
Mes visuomet teikiame širdinga, nimpaling:}

į. F EUDEIKIS & CO
. L:' '■ 1 iVs.O/GRkBORIAI '.d ,

' 1‘ J J "i. Didysis Ofisas ; ‘ *
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YA^DS 1741 ir 1742 ,

Chicagos mokyklų 
Užlaikymas >

GnbematorirtUs komisija^ pa- 
sklHd Rakšty Prtibkmhi 
jlitith dnV ktiLbį ŠAtikš irttiky- 
khį YyriAū&yb^ paniškiūU kui 
ktiHūtiš dalykais. 0 ba‘ai§^hti 
yrfc Itas.

Štai mokykliį trtibėsūj ti&lrti- 
kyrttafc ir jiį bpbraVimaš 1015 
irtėtelš kaštavo ftiiėšlūi $2,158,- 
246. O praėjusiais, t. y. 1930 
m., taš ūžlaikymite miestui kaš- 
tavd jrtb $14,487#06; Kitaip su 
ktirtt perimi mtikykli) Užlaiky
mas kaštavo 482% daugiau, 
nei lbl5 metais. Tuo gi tarpu 
pernai buvo mokiniu Chicagos 
mokyklose tik 55% nuošimčiai 
daugiau, nei 1915 metais.

LIUDVIKAS PAttkALKA

Petsiskyr? šn Šitto pasaulin lie
pos 17 X, 3:30 VaL Pė piet, 
1931 ft.. suHttkęš 39 Wetų am- 
žtatiš, gimęs fežerepų Opskr., Rift- 
5iU pArap., GiršboniU kaime. AiAVe- 
tikoi išgyveM 20 • metg. Palikė 
dideliame nėlittdiftė ftotetį Micha
liną po tiVAis Rėftahaėskąitę, 4 
dukteris — Atntfię Vahdų, Micha
liną p'O tėVaiš. R,hmahskaitę, 4 
dbktėris — Aftelę, Vattdg, Micha- 
Vbgel it giihihcš, 6 LietėVdj ke- 
tėtis Bromas ir sešėtj. Kėlias pa
šarvotas randėsi 46u5 S. Hėt’nti- 
tage AVe.

LąidotėVės įvyks ėtirhihkč. I?e- 
pės 21 d.,. 8 va!. Vytė iš Etadeikto 
koplyčias į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibos ge
dulingos pamaldos už vėltonio siė- 
)ą. o iŠ ten bos hėlydėtas į ŠV. 
Kažlntiėto kėpiėėš.

Visi a. a. Liudviko Pahkalkėš 
gitfiinės, drangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiėfti dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 

Žentai tr Giminės.
L,aidotuvese patarnauja grabo

rius Eudeikis, tel. Yards 1741.
■nftMBibMMMMMMn

na
rį pla-

ROSAMARIE ZE\VERT

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17 diehį, 8:15 vai. vaki?e, 
1931 ft., sulaukės '6 ftėhį ift- 
žiiės, gimtis Rivcrside, IH. Pali
ko dideliame nuliudi'm'e motinų 
Maria, rėvų Juozapą N.>, rtSętį 
Fbfftdį I fe ftėtų, btolį Artb’ur 11 
ftetų ir giftVieS. KO n aš pašakVb- 
Hs Mdaši 77'00 W. Per$Wg Rl, 
RiVersiot, UI.

Lųidotuvės įvyks semtoj, liepos 
22 d., .1:30. val\ po pietų iŠ na
mų į Tautiškas kapines. Del pla
tesnių žinių telefohuokite River- 
side 5193.

Visi a. a. Rosamariė. ŽeVvert pi
ntinės, , draugai ir^ pažįsdtai ėsit 
{itioširdži.ii kviečiami, dalyvauti 
aidotUvėse ir suteikti jai paskuti

nį patarnavimų ir atsisveikiniftų.
t

Nuliūdę liekame

Tėvai, Sesao, Brolis 
ir 'Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ebdeikis, Te!-. Yi^ds 1741.

■■y. ■i..i4ri i gulinu ililfrUti.

860,000 atlankė plane
tariumu

Jau bus 14 mėnesių, kai-ta
po atidarytas Chicagos plane
tariumas. Ver tų laikų planeta
riumą atlankė 860,000 vizituo- 
tojiį. kas yra tie lankytojai? 
Visokių sluoksnių ir visokių už
siėmimų žmones: darbininkai, 
profesijų žmonės, mokslininkai 
ir vaikai, vyrai ir moters.

Pritruko vandens
Miestelis HortieWoodį Ctiok 

paviete, pritruko vandens šeš
tadienį. Vahdtio Vos sunkėsi iš 
kranų. Tyrinėjimas parodė, kad 
Lėžervurtras veik visai satisas. 
Miestelio vyriausybė ketina Ve
dėti gyventojams drausti lai
styti biėVUtos ties namais ir 
dai’žUs, išskyrus to’os atsiliki
mus,' kalia būtinai reikia lai
styti.

KAziMlEkAS SUkWILtA

Persiskyrė sų šiuo pasauliu He
bės 17 d., 1931 m., sulaikęs 37 
metų amžiaus: gimęs Švenčionių 
apskr., Čekonių parap., Vaikučių 
kaimt. Amerikoj išgyveno 18 m. 
Paliko dideliame nubudime du 
broliu — Martinų, ir Viktorų, ž 
'dėdes — Adortių ir kažlihierį Ma- 
jųki’is ir gimines, o Lietuvoj tėvų 
Motiejų. Runas pašarvotas ran- 
diši 4447 S. Fairfield AVe.

Laidotuvės įvyks utarhiėkc, lie
pos 21 d., 8 vai. iš Eudeikio kop
lyčios į Nekalto Pras. Pan. Šv. 
Sarapijos bažnyčių, kurioje atsi

us gėriulihgėS 'pAmaldės už ve
lionio siela, o iš ten. bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

K \
Visi a. a. Kazimiero SursVillos 

giftinės, (.indigai ir pažįstami esat 
PuoširdžiAi kvieciimi 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimų ir 
fti *

NėiiėAę Ifekafte

'broliai, i^ėclčs tr Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius febdėikis, tef.’ Ydrds 1741.

dalyvauti 
jain pasku- 
atsisveikįni-

ANTANAS F. ŪARKAUSKAS

Ūcfslskytė šu šiuo pasauliu lie- 
jpos 17 Ūitilų, 1 yalahdį Vyte 
J931 m., sulaukęs 39 metų am- 
ziiuš, gimęs LietuVdj. Palikė di
deliame nuKddihie poterį Anti- 
ninų, too tęvais Bcviršaitę, 3 sū
nus Franciskus, Edwardas ir Sta
nislovas, 3 seserys Antanina, Ona 
ir Monika ir S^irtlihės, o Lietu
voj motinėlę, brolį Juozapų ir 2 

■ seseris. Kūnas pašarvotas, randa
si 2431 W. 45th St.

Laidotuvės įvyks Pancdėlyj, lie
pos 2’0 dienų, 2 vai. po pietų 
iš namų bris nulydėti į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Antano Barkausko 
gitfiin'es, dratigai ir pažįsOkni esat 
ųuėširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutį- 
iiį patarėaVi'rrtų ir A'fsisVeikinitnų.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnus, Seserys 
ir Gim'inės.

Laidotuvėse pyarUĮduja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Graborfai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL. .

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias 
Graborius

1646 W. 4«tb St.

Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard &413 

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. kooseVėlt 75 3 ž

J. LulėviČiūŠ 
,'GkĄBORIUS IR. 
balsamuotojas 

Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miesteli^ dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

3103 S. HalsteA St. 
Chicago, III.

Telefonas Yatds 1138

Stanley Pi Mažeika
Grhborius ir 

Balžamuotojaš
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Ttiriu autoftobilius visokiem^ reika
lams. Kaina prieinami

3319 Auburit Avenue
CrtlCAGO, ILL.

1 F. RADZIUS
Pigiausias lieTuvis 
Graborius chicagoj

• • *1

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, . 
negu kiti todėl, kad j 
priklausau prie gra- I 

bų išdirbystės. ?
OFISAS:

668 W. 18th Street 1
Tel. Cailal 6174 A

, fcfcYfclUS: 1 
323b s. Halsted St. ’

7Y1. Vietoj 4088

BUTKUS 
tjiidėrtaking Co. 

Wtn. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 Wėst 18th Street
Tel. Canal 3161

S. D. LACHAVICH
LILTCVIS GRABO&1US
Pata'rnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite, užganėdinti, .

Tel. Roosevek 2515 hba 2516 ,

2314 W. 23rd PI., Chicago
SkYRlUs:

14Š9 S. 49 Court, Cicero, 111.
ei. Cicero 5927,

duoda nau 
kad pačios 
yra naudingos.

idą dėlto, 
Naujienos

LuleviČiene
AkOSerka

3103 S. Halsted St. 
Telefoną*

Valindos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mrs. A. K.
JARUSH

IpMyŠicAl 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av. 

Phone
Hemlock 9252

MRS. L. MAGNUS
Akušere

Praktikavusi .per 24 metus
6042 So. Peoria St.

Tel. Wcntworth .6866 
arba Normai 7988

Akiį Gydytojai
Valingos

drTvaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akjų {tempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
dkių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karšų, nuima kataraktų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vaL
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikiriių akut atitaisomos be 

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

Phone BoUlevarŪ 75&9

Tel. Yirds 1829

DR. G. SERNER
lietuvis Akių sPIecialištas

Ofisas ir Akiniu. Dirbtuvė
756 Wėst 35th St.

kampas Halst'ed St.
Valandos nųb 10—4, niro 6 iki 8 

Nedeliomis nirč 10 iki 12.

Duokite skVo akis išegzaminuoti

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4'649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. BdttieVird 8487

Duokite’ savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam O^tometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metiĮ 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Td. Yards '6780

Lietuviai Gydytojai

DR. A. j. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halstfed Street 

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

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

Tel. Kenvvbod 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki H Valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio tr ketvirtadienio

dr's'biems
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 ir 7—Š 
Serccįomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6’628 So. Richmond Street 

»Telefonas Republic 7868

Telefonas Boblevad 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vaiandėl:

9 iki 12, 1 įki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 V. 
46081 South > Ashland Avė. 
J i' Netoli 4 6th St. Chicago, III.

Dr. P. P. ŽALLYS
■■■■DENTISTAS

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir

756 W. 35th St.
(kampas 35-tos ir So. Halsted

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

St.)

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
Seredėmis ir nedeliomis pagal susitarimų 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valingos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ft 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephdnai dieną ir naktį Virginia 0036

________

Rėk, 6600 South Artetian Avenue.
Phone Prospect 6659 

bfiso Tel. Canal 0257

DR. P. ž. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. MAKGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš lieptis hiėhėSid 

pabąigoj.

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

2400 W. Uaditon Sti

Vai.: 1 iki 3 ^o pietų, 6 iki 8 Vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunswick 0597
* s

• Namų Tel. RavensjvėdA 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas No'rth ir Daften Avės) 

Tel. rtrunsfcfck 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis

Ofiso valandos: 1-3 ir^7-8 p. m.
Nedelioųri* pagal susitarimą

1 

4

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas
ir Chirurgas

erkelė abė SaVė ofisu į naują Vietą po nt.
645 So. Ašnlįand Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sjit^rtį
Tel. BoėleviVd 782*0

Namai: /
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South WetTetn Ai>¥nuė 

TeL Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai Vyto 
nuo 6 iki 9 valandai Vakaro

Phone Cantil 2118 
Valandoj; 6-—8 yakatb 

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

4193 AtchOr Ade.
Valandoj: 2—4 įfo pirt 

Photo Lafdfttte 0098 
Naktinis teleforias GrOVehill 1595

Dr. A. P. Kažlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 .

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

Phone Boulevard • 7042

DR. C. Ž. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

A gydytojai ik chirurgas l 
Ž403 W. £3rd St, Suitė & 
, Tęl. Prospect ,1028 , ....
Aez. 235^. 5. Leavttt &. (W Ž33O 

Ofiso valan^oi 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartįJ <*■ '

■ {vatais Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

įjetil ftetttVtim trioAlį per Žj me- 
ths kaipo patyi^ gydytojas, chfrurgaj 
it akušeris.Lt << , Ii ... ’ c
I Gydo staigias fr VhrėėišLali/ligas vy
lė, moteriai it Vaikų pigai naujausius 
meto'dūS /, X-Ray it kifokluli > UekttoS 
(frictaisUS^

Ofisas ir Laboratorija:
1025 \V. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
jįėė 6 iki 7:30 vai. Vakare

Tel. CaėU 3110
• Rezidencijos telefonai

Hyde Purk 6755 ar Randolpb 6800

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

,r. ĮYafa?Į?

Praktiktooja $0 mėtai 
OFISAS .

4729 South .Adfand Aoe., 2 loM 
CHICAGO, HX.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS*
Noo 10 iki 12 nL tfit. Ma I Bd 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 dienų 

Phone Midvay 2880

Drs. S. E. Allen
i. ** .'-M
M. S. Allen ‘ 

a neša apie perkėlimą savo dentisterijos 
ofiso iš 3506 So. Halsted Street 

J
6657 So. Ashland Avtaufe 
Telefonas Ptospect 625/,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So, Looma' St. 

Blue Islanj AV%.
12 A. M., 2 to Ą 

8:30 P. M.

kamp. 18 ir 
Valandos: 10 to 

8 7 to_______ ____
Res. Phone Fairfav. 6353

Telefonas Yarda 099^

Dr. MAURICE KAHN
4t3i Mh AiSianJ

Ofiso Valandoaf
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pfcf.

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

......  " ......  ' ..A
Phone Armitage 2822

Nedėlioj pagal sutarti

-------------------------------LMl
Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

DILA. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 310Ž So. HaTrttd St., Cbkoyh 
dfti Sfrvirč

Nedeliomis ir šventad. 10—12 
_______ ;_________________________ .4. a

mat aekmlnaai rydomi. Taipgi Aklų. AlMHS. 
Nosies ir Gerkl&i

DR, ALE^1 wTmARMO8 
(kftrtolas. Chirurgas, Osteopataa 

440T-9 Jpforth Kedaie Ava.

Advokatai

nb

K. GUGIS 4
AbvdKATAŠ 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearkohi St., Room ] 

Tefeltonis Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halfted Street 

Tel. Boulevard ii 10
Vatodok: nėrė B iki S VaL ttdt 

Vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytu 

........-. ..į. '■. ...... • r/'Ti ur- —W

A. Ak OUS ai 
R. Ak VASALLE >

AbVtikATAi

Room 1934 Tel %ndolpb 0331 
Vahėdės Atfo 9 ryto vM. rHc. 
3Ž41 «. Batited 9t. Td. Victory 05V|

Vahndok — 7 tid 9 vakare B 
QIb—Utėrit., KetV. fc . Sukatos 
VaaiUt—Pta.» Sėt. fe PftėyHoU vbk.

Wu&HuuusuiunisHSNi«fiumiUUiii2iliS^^

John Kūdikiškas ,
Lietuvis Advokatės t 

2221 Wte8t ŽŽnd St 
AM Lrtviū St.

TkhhMas GMA 2552

•__ ----------------—__ -------------------- -tfb

A. A SLAKIS.
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Vashington &
Robta 1502 . Tel. Central Ž978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uta'rn., Ketv., ir Subitoi ■ 
— 6 iki 9 vai. u

411^ Amhtr Avė. Td. B 3 Z

Naftų Tel. Hyde 33B

JOHN B. BORDEN

lv5t
r

Vakarti

Namie

andtrtph 67«7 
22nd St. ntįo 6-9 

.oosevelt 9090
Tel. RepuMic 9600 

• • -y; ------ ' rr.-J

V. W. RUTKAUSKAS
advokatas

KezidencJja 6158 S. Talman Ay. 
’ ;, tėV Priospfect ?&&& ;į y. i

? * « « f i.• U ' a’

JOSEPH X GRISI!
Lietuvis 'Advokatas .

4631 So- Ashtend Avė.
Tel. Boulevsrd 2800 T?

Rez. 6515 So. Roc kuteli St, J®!
Tel. Republic 9721 ..

aku%25c5%25a1eris.Lt


ir jos

Vikis.Ekskursanto Laiškas

Bravoras

vien
20 st.

PRANEŠIMAI

Į draugiją gali pri-

Biznieriams
Motina ir sūnūs

Trimis Spalvomis
CLASSIFIED ADSUž Vienos Spalvos Kainą

Mirė

$3.00

3086

Brdoklyn, N. N«,193 Grand Street 3021 3086

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

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Dykai iš- 
nuo % 

iki 50 galionų. 
CHICAGO GERMICIDE CO.

po 
Nedė-

3021
LHUl U4CJU9. , UUC Ik U lt 11? IClIgVAUS Sllltu aiUil LMUBIO

Sukirptos meros 16,’ 1$, tapgi 36, 38, 40, ir 42 colių,pęrkrutinę. 
086 — Plonesnėm moterim Vasarinė sukhėli, Plonesnei todėl, kad ‘

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jokių nemalonumų, širdingai 
ačiū agentui A. Rypkevičiui.
Aš keliauju laimingai, ir jau 
baigiame važiuoti vandeniu. 
Laivas eina gerai, patarnavi
mas geras, yra visokių paran-

Pirmadienis, liepos 20, 1931 ..... .......... . -
Išvažiavimai - pik

nikai-

Gerbiamos Naujienos!
Ačiū Jums už gerų mano rei

kalų sutvarkymu, ba aš turiu 
gerų, laimingų kelionę Nau- 
jienų patarnavimu. Neturėjau

Orą geras ir nesupa. O su 
bagažu irgi viskas buvo gerai 
sutvarkyta, nes nereikėjo net 
mokėti.. Per kitus agentus va
žiuoja svetimtaučiai, tai jie tu
rėjo dikčiai klapato.

Ačiū dar kartų Naujienoms 
už teisingų patarnavimų.

Andrius Gavenis.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS
Į KAUNĄ IR ATGAI

$173.50
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TREČIA KLASE ANT VISŲ MUSŲ LAIVŲ

Pradedant RUGPIUČIO (AUG.) 1 D.
Del informacijų kreipkitės į lokalinius

musų agentus ,

Hamburg-Amedican Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., ęHICAGO

P-nios Dundulienės 
artistų grupės piknikas, kuris 
įvyko Dambrauskų formoje 
šeštadienio naktį, liepos 11 d., 
buvo gan skaitlingas. Suvažia
vo kokios trys dešimtys auto
mobilių. Ir dalyvavo svečių tur 
būt daugiau, kaip šimtas. *

Nors tai buvo moonlight pik
nikas ir turėjo šviesti mėnu
lis, bet jis nešvietė, kažin kur 
pasislėpęs.

Šokių platformoj žybėjo far- 
meriška liampa, prie biznio 
vietos kita tokia pat. Taigi 
šviesos buvo ne daugiausia. 
Šokių mėgėjam tačiau stoka 
šviesos tur būt nekenkė, o gal 
dar ir geriau jie jautėsi.

P-nia Dunduliene svečius 
priėmė nuoširdžiai, Jos links
mas, malonus būdas sudarė 
smagų draugiškumų, tad ir iš
važiavimas buvo smagus.

Tik jūsų korespondentų Pi
lietį bemaž neištiko nelaimė.* 
Jis mat nežinojo, kad ten upe
lis yra. Gi tamsoje nė nepa
stebėjo. Tik dėka savo “vik
rumui” jis neišsimaudė.

Gaila, kad ne ilgai teko bū
ti šiame išvažiavime. Ar buvo 
žadėtas vaidinimas, nežinau, 
kadangi teko anksti apleisti 
piknikų. Pilietis.

vandenį,, tai kiirių tu gelbetū- 
me| įpirtniau? .

$unus atsako: Tų gelbėčiau, 
kuri jaunesnė.

Dabar motina* vaikščioda
ma, visiems skundžiasi, kad jos 
sūnelis nemandagiai atsakęs 
klausimų.

18 g-ves apielinkė
Ginkluoti prieš ginkluotus
Naktį iš trečiadienio į ket

virtadienį, Union avenue, prie 
Canalport, du vyrai užpuolė 
alėjoj kitus du vyrus. Abieji 
turėjo revolverius. Na, ir pra
dėjo šaudytis tarpe savęs. Ir

“Police,
Iš 18-tos g-vės apie 

linkės

dėjo šaudytis tarpe 
sykiu ėmė šaukti: 
police — help!”

Vienam užpuolikų 
ranka. i

peršauta 
Vikis.

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Motina klausia: Bladeli, jei
gu aš ir kita moteris įkristų j

18 gatvės aplelinkėj ne 
darbininkai lieja prakaitų nuo 
sunkių darbelių. Pas mus kai 
kada ir tautų lygai tenka lie
ti prakaitas.

Praėjusių savaitę Halsted 
gatvėj, netolj nuo 16-tos, atsi
dangino tautų lygos atstovai 
apie 10 valandų iš ryto. Na, 
ir pradėjo darbuotis. Po to 
net uniformas padėjo* ir tai 
prakaitas rasojo ant kaklų. Iš 
to galima suprasti, kad jie dir
bo tie tinginiaudami.

Jie dirbo visų dienų kol iŠ- 
rnufavo “įstaigos” f ėraičius. 
Įstaigos paveldėjas tačiau sa
kosi, kad spėjęs išmufuoti pir
miau, negu atvykę tautų ly
gos atstovai.

O tų visų stiprųjį skystimėlį 
išliejo į jėlų, Skystimėlio kva
pas subytijo net stokjardų 
kvapų. O tų skystimėlį, kuris 
buvo žmoniškiau apdirbtas, 
pasiėmė visų su savim.

Vikis.

Tautinių kapinių lo 
tų savininkų susi

rinkimas

CLASSIFIED ADS.
Business Service 
Biznio Fatarnaviman

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

M. KANE 0 SON„ 
Tel. Mansfield 9707

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami j California, New 
Yorką, 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 it 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

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 perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur-. 
bam, Oak. 3805.

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Miscellaneous 
įvairus

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

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

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

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

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

2512 Irving Park Blvd.

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai . dėl vaikinų 

arba merginų, arba vedusiai porai Mar- 
ųuette parke. 6545 S. Talman Avė.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisal

ELEKTR. SKALBIMO maMna. $20. reratna 
stovy j. 482B N. Leavitt, 1. tel. Kav. 82»9.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS sbeirmanas. Turi bū
ti patyręs. Kreipkitės Aetna Auto Parts 
Co., 2105 So. State St.

i Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė Brighton 
Parke. 2508 W. 42nd St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
seris. Nėra kompeticijos, gyvenimo kamb. 
Geriems žmonėms atiduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 5139 So. Ashland Avė.

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI 135 akrų farma, ma
žas namas, barnė ir prūdelis. $800 cash. 
G. C. Cotton, Box 129, Lansing, 
Mich.

Tleal Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Specialistas lydyme chroniškų ir naujų 11- 
rų. Jei kiti nofralCjo Jumis iirydyti, atafl&n- 
kyklt pas mane. Mano pilnaa iterzamlnavl- 
mas .atidengė jūsų tikrą liga Ir jei ai apiri- 
imaiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. EI. 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, t>et pats pasakys 
po galutino, liegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

Liepos 16 dienų Lietuvių 
Tautinių Kapinių lotų savinin
kai laikė pusmetinį susirinki
mų, kuris buvp labai rimtas, 
nors ir bolševikų pusės buvo 
išrinktas vedėjas, B. Liubinas. 
Turiu pasakyti, kad vedėjo 
vietai buvo perstatytas ir An
driulis. Bet šis atsisakė palai
kyti kandidatūrų.

In tenka pažymėti, kad B. 
Liubinas tų vakarų tvarkų ve
dė labai rimtai ir bešaliai. Tur 
būt ir jis pamatė, kaip nevy
kęs būdavo Andriulio vienpu
siškumas, kada jis vesdavo su
sirinkimus ir sukeldavo kivir
čus.

Svarstant bilas, išmokėtas 
kapinių puošimo dienoj, buvo 
kįlęs mažas kivirčas, kuris ta
čiau pasibaigė taikiai. Vienas 
svarstytas konstitucijos para
grafas palikta direktorių ko
misijai peržiūrėti, kadangi su
sirinkimas neišsprendė jo. Pra
ėjo vienas svarbus sumany
mas: nutarta įsteigti naujas 
fondas, kuris bus liuosnorių 
amžinas fondas kapams aptai
syti. Jeigu kuris žmogus, dar 
gyvas būdamas, pasirūpina pa
dėti 'į kapinių iždų, sakysiu, 
šimtų dolerių ar daugiau, tai 
už padėtų pinigų gautų nuo
šimtį bust sodinamos gėlės ant 
jo kapo, kaip* jis numirs.

Buvo nurodyta, kaip motina 
mirdama palikusi dukteriai 
turtų. Duktė išvažinėjo visų 
pasaulį, p per kelis metus nė 
kartų neatlankč motinos ka
po. Ir kų tikėtis iš jos, kad ji 
dar gėlės pasodintų ant moti
nos kapo. Bet (Jabar tie, ku
rie norės būti palaidoti Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse, ga
lės patys pirm mirties apsi
rūpinti, kad jų kapai butų puo
šiami, kai jie mirs.

Loto' savininkas.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
naudokitės proga!

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje 
S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai papigintas. ~ 
klausyti vyrai ir moterys. Pašalpa ligo
je mokama sakaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6, $10 ir $16; pomirtinė 
$250, nariams nčj-a jokių extra mokes
čių apart mėnesinių, nėra kitų verstinų 
pareigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. Šita draugija yra skaitlingiausia na
riais, turi arti tūkstančio narių, turtin
giausia pinigais — turi arti trisdešimt 
tūkstančių dolerių. Narys įstojęs draugi-, 
jon gali apsigyventi bile kur Jungtinėse 
Valstijoje, pašalpa mokama nariui ap- 
sirgus lygiai kaip ir tiems, kurie gyvena 
Chicagoje, pomirtinė mokama ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagos ir apielinkių vyrus ir 
moteris rašytis į šią organizaciją. Pra
šymus įstoti draugijon galima priduoti 
bile vienam šios draugijos nariui arba 
malonėkite kreiptis į šitos draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 S. Halsted 
St. Tel. Yards 4754.MADOS MADOS MADOSI

KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuvėj, 
0x12 $2.60. 8x10 $2. Tel. Douglaa 8813.

jeigu jieškote gerus namus —

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

i Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta----------- - -------
1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir’ skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ___________________
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
si&s paštas.

KAUNO ALBUMAS ..........— ................ —....------------- —.....~. .50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ____ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............  60

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. i 5

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......... ........... -........ ........................ 65
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas, Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti. ,

$2.50

$1.50
Kazimieras Sturvilas 

Liepos 17 d., Joliet, UI. 
kęs pusamžiaus. Paliko brolį 
Martinų. Kūnas pašarvotas 
Eudeikio Koplyčioj, 4447 So. 
Fairfield Avė. Laidotuves įvyks 
utarninke, liepos 21 d., 8 vai. 
ryte yį švento Kazimiero Ka
pines.

mirė 
sulau-

Educationąl
Mokykla.___

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO. *

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, , 

672 West Madison Street
--------- O---------

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NĖŽINYSTŲ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Nemalonus paly
dėjimas

Financial
Finansai-Paskolos

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš :

WISS1G
Pasauliniame Kpn 

Seno Krąjaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ MOTERŲ PĖR 26 MfeTUS. i 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas. Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas figas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. , Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tek Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos.
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooievelt R<L 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO, ILL.

Vasarinė suknelė kurią irjengva pasiūti' ir hnalonu dėvėti karštės-*, 
niam orui užėjus. Galim,a siūti iŠ i bile kokio lengvaus šilko arba batisto materi
jos. Sukirptos meros 16,’ 18. tapgi 36, 38, 40, ir 42 colių,,pęr krutinę. » 

3086 — Plonesnėm moterim Vasarinė sukhėlė, Plonesnei todėl, kad “bolero” 
švarkelis visados kiek nors “sustorina”. ,Ji labai gražiai atrodys ant jaunos pane
lės. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 cblių per krutinę.

3104 — Naujausios mados šilkinė bliuzka; Tinka su siutu ir šiaip vien su 
sejonu dėvėti. Sukirptos mieros 16. 18, taipgi 36, 38, 40,’4$, 44 ir 46 colių 
per krutinę. į i

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Sp. Halsted St., Chicago, III.

Vienų jaunikaitį veža į ligo
ninę. Susirenka žmonių pasi
žiūrėti ir palydėti.

Raišas žmogus kalba “Jau 
tas daugiau kišenių nekraus
tys, ties ir mano butų iškrau
stęs, jei ne policija”.

Kitas priduria: ‘/Jis nemažai 
automobilių yra nuvažiavęse 
Tur būt daugiau jų nebeva- 
žinės”.

Skaudžios yra tokios pasta
bos. Ir negalima kaltinti žmo
nių, kurie jas daro. Bet nega
lima perdaug kaltinti nusidė
jusį kaimynams jaunų vyrų. 
Tenka greičiau pasigailėti. Nes 
didžiulis miestas ne vieno mu
sų gyvenimų sudarkė ir dar 
sudarkys. Vikis.

. Business Service
Biznio Patarnavimas

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

O—

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame, 
bandymas. Mes pardubdame 
gal. iki 50 galiotr*

17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354 

'•---O------

JONO KVEDARO 
Valgykloj 

702 W. Lombard St. 
Balt i m ore, Md. 

BALTIMORES LIETU
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

GREITAM pardavimui tikras barge- 
nas. Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bungalow, labai dideli šviesus kam
bariai — «-«•----- ------
pamatyk Šiuos., Geros išlygos. 10637 
May st. Tel. Beverly 5330.




