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Angliakasių Judėjimas 
įvairiose Valstijose

♦

Policija ir komunistai muša ir vaiko mai- 
nerių susirinkimus

Mažas miestelis visą valstiją 
privertė rūpintis

Henrieta, Okla., liepos 20. 
Šio, 8,000 gyventojų miestelio 
gyventojai su majoru Morgan 
ir visa savo valdžia rimtai pra
dėjo rūpintis savo bedarbių 
reikalais po alkanųjų maršo 
pereitą šeštadienį, kur kelių 
šimtų bedarbių minia, vietinio 
kunigo vedama ir Amerikos vė
liavą nešina padarė kolektą po 
krautuves ir namus, prašydami 
ir gaudami (trumpam laikui 
maisto.

Miestelis pradės statyti 3 
mylių kelią j paežerį ir duos 
valyti visus tuščius lotus bei 
daržus, taip kad visi vietos 
bedarbiai galėtų užsidirbti sau 
ir savo šeimynoms. Tuo tarpu 
susidarė vietos labdarybės ko
mitetas, kurs toliau renka mais
to aukas bedarbiams.

Majoras Morgan išvyko pas 
Oklahomos gubernatorių Mur- 
ray tartis dėl plataus pagalbos 
bedarbiams plano. Rengiama 
si visoj Oklahoma valstijoj 
steigti komitetus ir šaukti vals 
tijos konferenciją aptarti pa 
gal bos reikalus będarbiąjns ir 
nukentėjusiems jiub sausrds. 
. ' Vien I len rietta apylinkėj
yra z apie 10,000 bedarbių.
Komunistai užpuolė mainerių 

mitingą
Caninsburg, Pa., liepos 20. 

Daugiau kaip 100 žmonių su
žeistas, penki sunkiai, kuomet 
būrys komunistiškos organiza
cijos National Miners union į- 
siveržė į mitingą, surengtą 
United Mine Workers of Ame
rica ir bandė jį išvaikyti.

Laike 20 minučių 750 žmo
nių turėjo karščiausias mušty
nes su kėdėmis, bonkomis ak
menimis ir brūkliais. Tarpe 
sužeistųjų yra U. M. W. A. 5 
d įstrik to prezidentas P. T. Fa- 
gan ir U. M. W. A. internacio

Sudegė 8 žmonės,
7 mirtinai apdegė

Mt. Pleasant, Mich. liepos 
20. šeštadienį čia* užsidegė 
aliejaus šulinis. Ugnies pama
tyti susibėgo apie 200 žmonių. 
Tuo tarpu dėl nežinomų prie
žasčių sprogo 2000 bačkų di
dumo aliejaus tankas, apipilda
mas žiūrėtojus degančio alie
jaus banga. Aštuoni žmonės 
sudegė vietoje ir 7 randasi li
goninėj arti mirties.

žmonės parodė daug heroiz
mo gelbėdami kitus, ypač mo
teris, ir kaikurie patys žuvo 
kitus begelbėdami’.

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

Giedra; ne tiek karšta; švel
nus, toliau vidutinis šiaurvakar 
rio vėjas. -• » ■ •

Vakar temperatūra buvo 73- 
74 ligi pietų ir 78 pavakary.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
8:30. Mėnuo leidžiasi 11:27 
vakaro. ’ • ' "f < 

nalio vice-prezidento duktė Mer
cedes Murray.

Atvykusi policija areštavo 6 
mušeikas iš National Miners 
unijos.

v 'Ohio mainerių streikas
St. Clairsville, O. liepos 20. 

Rytinio Ohio mainerių streikas 
prasidėjo išnaujo, kai 250 mai
nerių iš Jefferson county iš- 
maršavo į keletą Belmont coun- 
ty mainas. Mobilizuoti deputy 
šerifai ir areštuoti -keli strei 
keriai, kaltinami už puolimą.
Lenkai steigia savo kolonijas

New* York, liepos 20. Vienas 
lenkų kunigas \ Stanislovas 
Przybysz suorganizavo keletą 
lenkų kolonijų Kalifornijoj ir 
Washingtono valstijoj ir dabar 
steigia dvi naujas kolonijas 
Texas valstijoj.

“Aš turiu gerą pasisekimą 
šiuo industrijos krizio metu iš
imdamas savo draugus lenkus 
iš susikimšusių ir pavojingų 
komercinių miestų ir perkelda 
mas juųs į derlingą žemę”, pa 
sigyrė kun. Przybysz.

5 ekspliozijos sugadino Indiana 
kasyklas

Oakland City, Ind. liepos 20. 
Šį rytą įvyko penki dinamito 
sprogimai Sommervil No 1 mai 
noje. Maina tapo visai suardy
ta. Sprogimai buvo tiek stip
rus, kad sukrėtė apylinkę per 
8 mylias aplinkui.

Du .užmušti, du sužaisti
Čharleston, W. Va., liepos 20. 

Sniperiai užmušė du angliaka
sius, nušaudami juos iš užkru- 
mio, kuomet jiedu su kitais 70 
darbininkų ėjo į mainą dirbti. 
Vienas užmuštųjų, Spaulding, 
paliko pačią ir 10 vaikų. Snipe
riai nepagauti.

Policistai pašovė du streike- 
rius mainerius ties Valley Camp 
mainos už nepaklausymą išsi
skirstyti.

Londone prasidėjo - 
svarbi konferencija
MacDonaldas perspėjo apie 

padėties rimtumą •

Londonas, liepos ’20. Septy
nių valstybių konferencija pra
sidėjo labai rimtoj nuotaikoj. 
Susirinko Francijos, Italijos, 
Vokietijos, Belgijos, Japonijos 
ir Sv. Valstijų bei Anglijos di
plomatai.

Pirmiausia pasakė prakalbą 
MacDonald, pabrėždamas kon
ferencijos svarbą ir atsakomybę 
Europos ir pasaulio ekonomijos 
krizio akyvaizdoje. Po to pa
sakė prakalbas Francijos ir 
Vokietijos premjerai ir konfe
rencija tapo pertraukta ligi 
ryto.

Vokietija ir Austrija 
prieš Pasaulio Teismą
Haague, Holandija, liepos 20. 

Šiandien prasideda viena svar
biausia bylų prieš 15 juodai 
apsirengusių pasaulinio tefemo 
teisėjų, tai yra Vokieti j os- 
A natri jos muitų unijos bylą, 
perduota Šiam teismui Tautų 
Sąjungos. .

[Acme-P. U A. Photo]

Kur moterys greitos?
Los Angeles. Tai yra Billie 

Dove, krutamu jų paveikslų 
žvaigždė. Kaip tokia, \savaipii 
suprantama, ji vėl laisva nuo 
vyro, kurį buvo vedusi metai 
atgal. Priežastis — žinoma, 
žiaurumas.

PAPA NEKANTRIA]
LAUKIA STEBUKLŲ
Tik su stebuklais besitiki nu

veiki fašistus

Roma, liepos 20. Papa Pius 
XI savo prakalboj šiandien pa
sakė, kad šiuo laiku labai esą 
reikalingi stebuklai, “tuo mo
mentu, kuomet visa .bažnyčia 
kenčia, kuomet jos galva ken 
čia”. Stebuklas esąs reikalin
gas, kad ,‘^prJfęegėtų- visų aklių 
akliausieji”. . -šie žodžiai buvę 
taikomi fašistams. “Galbūt”, 
pasakė papa, “jie nėra tokie 
taip mes turėdami progą ži
noti, studijuoti ir įvertinti tą 
tiesą, kurią mes žinome”. Pa
stebėta, kad papa pakeitė to
ną iš agresivįai karingo į gai
lestingai nuolaidų, ir žada ver
čiau atsidėti ant apveizdos, ne 
taip ant diplomatinių barnių.

Butlegeriai vartoja nuo
dingus gazus

Vineyard Haven, Mass., lie
pos 20. Du pakraščių sargybi 
linkai visą mėnesį sirgo ligo- 
linėj kol pagijo nuo nuodingų 
gazų, į kuriuos įpuolė besivy- 
damu butlegerių laivą. Butlege
riai, matydami, kad nepabėgs, 
paleido gazų rūką ant vandens 
ir sargybiniams užtroškus, pa
spruko.

Šaus raketą 50 mylių 
aukštyn

New York, liepos 20. Carne- 
gie institutas gamina raketas, 
sūriomis bus šaunama ligi 50 
mylių į stratosferą su įtaisytais 
instrumentais oro ir kitokioms 
aukštybių sąlygoms maituoti.

Potviniai Rio Grande
M'Allen, Texas, liepos 20. 

Papildoma vandenimis iš San 
Juan ir Salado upių, Rio Gran
de upė nepaprastai pakjlo. 
Upės žemumoj, Delta, gresia- 
tvano pavojus.

Sharkey panaudos 
Walker Už čiučelą 
didesniam tikslui 

... -i ■ '
i

Kumštynės su Walker liepos 22 
d.; su Loughran rugp. mėnesį

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

Pompton Lakęs, N. J., liepos 
20. Jack Sharkey sako, kad 
Mickey Walker turės padėti jam 
pasipraktikuoji kovai su Tom- 
my Loughran rugpjūčio mėnesį. 
Su VValker įvyks kumštynės šį 
trečiadienį, liepos 22 d. vakarą 
Ebbcts field, New Yorke.

“Aš nesiskubinsiu su VVal
ker”, pareiškė Sharkey. “Aš be- 4
veik per du metus negavau pro
gos pasimušti ilgiau kaip po 4 
roundus, —paskutinis su tuo 
dučmomi Smėlingu, kurs ket
virtame pradėjo staugti “foul”. 
Man reikia pasjdarbuoti, kol 
stosiu kovon su Tommy Lough
ran rugpiučio mėnesį Ebbetš 
lauke. Todėl aš figūruoju taip, 
kad aš leisiu Mickey VValkeriui 
pasidarbuoti su manim septy
nis ar gal aštuonis roundus ir 
tada nusmogsiu jį žemėn”.

New Yorke iškrėtė 40 
“šokių namų”

New York, liepos 12. Savo
tiškas komitetas iš 14 žmonių 
padarė kratas miesto “špkių 
namuose”: rasta, kad 40 tokių 
“namų”, yra lankomi kas savai
tę 35,000 ligo 50,000 vyrų ir 
vaikezų, ir tid “namai turi apie 
3,000 merginų ,užlaikomų .tiems 
šokikams “linksminti”.

[Acme-P. B A. Photo] ,
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* Graži? ;
Matomas senorita Carmencita 

Giron, laimėjusi Ispanijos gro
žio karalaitės kontestą.

Paėmė gengsterių 
i ' tvirtovę
Ncw York, liepos 20. Aštuoni 

New Yorko gengsteriai, visi na 
riai garsios Coli gengės suimti 
po susišaudymo New Yorko 
priemiesty. Rasta 2 kulkosvai
džiai, 7 užtaisyti šautuvai, 10 
revolverių ir keli tūkstančiai 
kulkų. Ten pat rasta 5 vogti 
automobiliai, viens su kruvi
na sėdyne ir kruvina kepurė 
viduj.

Nušoko 1,200 pėdų iš or- 
laivio stačiai į kapus ' ' • i.
Jamesitown, N. Y. liepos 20. 

Pasisamdęs orlaivį tūlas Geo 
Wallace pasikėlė ^1,200 pėdų į 
aukštį ir išlipęą ant s orlaivio 
sparno, sušuko pilotui “Laimin
gai nusileisti, bičiuli”, nušoko 
stačiai ant kapinių.

1 ‘
Rado 60 000,000 metų 

kaukolę
Washington, liepos 20. Be- 

gręžiant aliejaus šuįinį, pusmy 
lio gilumoj rasta keisto gyvulio 
kaukuolė, vištos kiaušinio di
dumo. Tas gyvuliukas gyveno 
dinosaurų išnykimo gadynėj. 
Kaukuolė rasta ■ Caddo Parish, 
Louisiana. .

[Acme-P. 8 A. Photo]

Joja be koį’ų
G. H. Hughes, Raudonojo 

Kryžiaus ligoninės Sydney, 
Australijoj invalidas, kurs ka
re pražudė abidvi kojas ir da
bar jodinėja sėdėdamas tam 
tikrame balne.

LENKAI SUSAUDE 
I.ICTUVĮVILMr.1

Lietuvis buvęs lenkų armijos 
kapralas

Waršuva, liepos 19. Lenkų 
spaudos bendrovė skelbia tokią 
žinią: šeštadienį anksti War- 
šuvoj Sušaudytas majoras Pioti 
Demkowski, kuriam įrodyta, 
kad jis pardavė kamyninei val-
stybeį (Sovietų,* Rusijai) svar
bias ‘kariškas\pas^tptis; tuojau 
po to Vilniuj šį rytą anksti 
sušaudytas kapralas A. Zymko- 
las (Lietuvis) pardavęs kaiku- 
riuos kariškus dokumentus liev 
tuviškam agentui, kurį sykiu su 
Zymkolas areštavo.

Amerikietės iš'eidžia
abortams po $100,- 

000,000 '
New York, liepos 20. Suv. 

Valstijų daktarai kasmet pa
daro kriminališkų operacijų 
mažiausia dėl 1,000,000 moterų, 
paskelbė Dr. Abrahams J. Ron- 
gy. Pridėjus nedaktarų daromas 
operacijas, skaičius viršija 1,- 
250,000 kasmet. Dauguma to
kių operuotų moterų palieka 
invalidais ir' tūkstančiai žūsta. 
Paduodamasis skaičius esąs tik 
mažiausia dalelė tų operacijų, 
kadangi susekti galima tik to
kias operacijas,- kurios nelai
mingai pasibaigia, žinomų ne
legalių operacijų išlaidos kas
met kainuoja' po 100 milijonų 
dol.

Kaip laukiniui atrodo 
musų civilizacija

NeKv York, liepos 20. Du juo
di jauni vyrai atgabenti iš Af
rikos raistų į New Yorką pri
žiūrėti atvežtų Afrikos žvėrių, 
stačiai nustebo pamatę šio 
miesto gyvenimą ir žmonių 
spūstis. “Visi šie žmonės turi 
būti bepročiai ir gyvena be
protnamy”, nusprendė afrikie- y i l i

miesto

Trylikos mėnesių 
kalendorius pri

imtas 24 tautų
Tryliktasis mėnuo bus Saulės 

mėnuo

Paryžius, liepos 20. Metai 
greit turės tryliką mėnesių vie
toj dvylikos, jei projektas, ku 
r j paruošė Tautų Sąjunga ir 
kurf jau priėmė 24 valstybės, 
bus visų priimtas.

šis trylikos mėnesių kalenu: 
dorius bus internacionalis pa
stovus, todėl poilsio dienos vi
same pasauly bus itą pačią die-
ną. Prisilaikant biblijos tvar
kos poilsio diena pasiliks sep
tintoji diena. Tokių poilsio 
dienų bus lygiai 4 kas mėnesį, 
kadangi kiekvienas mėnuo tu 
rėš po 28 dienas.

Naujas tryliktasis mėnuo bus 
įspraustas tarpe birželio ir lie
pos mėnesių ir bus pavadintas 
Sol (Saulės mėnuo). Sekma
dieniai išpuls kiekvieno mėne
sio pirmą, aštuntą, penkioliktą 
ir dvidešimts antrą dieną. 
Kiekvienas mėnuo prasidės su 
pirma ir pasibaigs su paskuti 
ne savaitės diena.

Indijos riaušėse už
mušta' 11

Bombay, Indija, liep. 20. Ke
liose vietose susirėmimuose 
tarp policijos ir riaušininkų 
užmušta 11 žmonių ir apie 200 
sužeista.

Per dvi dienas aplink kurmis
■ pasaulį

■ v ■'

ke-’ London, lipeos 20. Per 
lėtą metų.jau bus galima 
ti po 1,000 mylių per valandą 
ir aplėkti žemę per 48 valan
das, lekiant aukštumoj nema
žiau 15 mylių, pranešė pulk. J. 
M. Kenworthy, Anglijos laivi
ninkystės ekspertas. Vartojant 
deguonį ir dirbtiną šilumą ne
bus jokių rubežių aukštumui ir
greitumui.

KLAUSIMŲ KONTESTAS
“Ar Žinote?”
Mokama Cąsh Dovanos Už Geriausius 

Atsakymus

N AUH EM @ §
1739 So. HalstedSt., Chicago, III

Jau ir už skaitymą moka!
Senai žinoma, kad apsimoka skaityti, bet Sį 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 kaiku- 
rio laiko. Kasdien bus po kitokį straipsnj.

“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,

A • j

LIETUVOS ŽINIOS
Kaune įvyko Pabaltijos 
mokytojų konferencija /
Dalyvavo • apie 500 Lietuvos, 
Latvijos ir 'Estijos mokytojų

Konfercncijos pabaigoje pri
imta tokia rezoliucija:

Trečiasis Pabaltijos mokyto
jų sąjungos kongresas, išklau
sęs pranešimų apie aktualinius 
mokyklos ir Aiokytojų uždavi
nius, pripažįsta, kad

1) dabartiniu momentu, ka
da tautų siekimui aktyviai ii*i 
savarankiškai spręsti • savo li
kimą daromą įvairių kliūčių, 
turi būti ypatingai susirūpinta 
laisva, demokratine mokykla, 
kuri jaunąją kartą išauklėtų 
tikrosios demokartijos dvasia.

2) Turėdamos galvoje ekono
minius ir moralinius nuostolius, 
kuriuos daro karai, ypačiai 
Did. Pasauk karas ir konsta
tuodamas augantį ginklavimą
si—rengimąsi naujoms, griežtai 
smerkia tokius militaristinius 
siekimus gresiančius pasauliui 
dar didesniais sunaikinimais 
pripažįsta, kad mokytojai turi 
ypatingai susirūpinti taikos ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 
idėjos skleidimu plačiose liau
dies masėse ir ypačiai tarpe 
besimokinančios jaunuomenės, 
auklėjant ją pacifizmo ir tarp
tautinio solidarumo dvasioj. Be 
to, kongresas kviečia visus mo
kytojus atkakliai kovoti su vi
sais tais gyvenimo reiškiniais, 

militarizuojama mo< 
kykią.

3) Pasiekti tiems aukštiems 
visuomeniškai humanistiškiems 
tikslams, reikia naujais auklėji
mo principais plačiai reformuo
ti mokyklą, pagrindžiant tėvų, 
vaikų ir mokytojų bendradar
biavimu, savarankišku jų veik
lumu ir savitarpišku pasitikėji
mu.

Rezoliucija priimta visiems 
kongreso dalyviams karštai plo- 
jaut.

Y
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Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

ma gauti Naujienose. Kai 
na 45 centai.

yai- 
nėra ne

parašė UNTULIS

Kadangi dauguma gyvena ža
liajame Kalne ir kasdien vaikš
čiodami privargsta, tai miesto 
valdyba pastate elektrišką kel
tuvą su dviem vagonėliais.

kurie žmones 'džiaugia-, 
jaūna porą savaičių 

O niilionai žmonių

NAUJAS numeris

Berlino Univeesiteto 
190 NORTH STATE ST
Kambarys 834
Kasdie nuo 10i30 iki 5:30

PVtnyČiomis uždaryta.

Kai 
si, kad 
atostogų 
jau po porą mėtų turi atosto
gas ir dar nemato galo joms 

iPuslapėdis.

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti iios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie 'iios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj • knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

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.

O’uri'Savo Atstovus ir Išnešiotojus kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolionijoj Chicagoje. ~ Jie 
Tamstai patarnaus greit ir be atidėliojimo. 

‘Viskas kų turite padaryti, tai patelefonuokite 
ų JflUffll cirkuliacijos departamentų ir Tamsta 
gausite NAUJIENAS KASDIE.

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę 

Vargas lenkino.

Saliunčikams ir siurprąiz 
parių rengčjapis užėjo > tikra 
cholera. Tai vis 'nedarbo 
sfai.iMat, nėra darbo, 
pinigų, ir pasidarė visiems ka

Kaune Įrengtas elektriškas 
kaltas

Kauno miestas yra dauboje, 
o priemiesčiai visi yra kalne.

Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai ip.insluliai.

Saulės spinduliai mokina—Jiluma'ivaHna •

Prieš kniteįimus — prie* .kosulį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Kt 

CHICAGO. 4LL.
Siųskite money orderi arba kratos 

ženklelius.

ryba (teatrai), čižauskis (ap- 
tiekorius), Cekolas, Norkus 
Povilaitis ir daug kitų.

Apie sketuriosdeaimls metų 
atgal -Mažai iš Ghieagos atsi
kraustę terado vos tris šeimy
nas, o dabar jau visas miestu
kas lietuviu rankose.

“Vilnis” butų iškišusi raudoną 
vėliavą iš savo tvirtovės. .Juk 
neseniai Rusijos lakūnai pusę 
metų lėkė, kol, atlėkė j Ame
riką. Bet "ir tai komunistai nu
bučiavo visus lėktuvų tajerus. 
Ale.ką čia daug pasakoti-: kas 
nežino stalininių davatkų!

Aną kartą Naujienose” bu
vo pranešta apie Bill Burkę-, 
kuris laimėjo Amerikos golfo 
čempionatą. Mat, Burk c yra 
lietuvis, lodei “'Naujienos” ir 
pranešė apie jo laimėjimą. Bet 
štai rusiški Stalino i patriotai 
“Vilny” už lai išplūdo “Nau
jienas”.

Žinoma, jeigu butų atvažia
vęs koks komisaro sūnūs iš 
Rusijos ir butų laimėjęs Ame-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Paskirta 'Voldemarinin- 
Mttj byla

Kariuomenės 1 teismas, gavęs 
iš Vyr. tribunolo "■ voldemari 
ninku -bylą,* tuojąu j0r pasky- 
re, .būtent: voldemarininkų by 
la paskirtą spręsti rugp. 17 d.

' Be to, kariuomenės teismas 
pakeitė kardomąją priemonę 
Butkevičiui ir Juršėnui paskir
damas laidą įkoiius turtą po 
lOiOOO 4t. vertės kiekvienam. ■

Dabar kalėjime sėdi tik Sv<el- 
liauskas, Vaitkevičius, Pupalei- 
gis, inž. Steikunas, kap. Ginei-

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie ncapsikrikštytų. ,
Popiežių politiku, lietuvius naudoja prieš stačiati-į 
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami; 
karai, o valstiečiams
Kunigų fanatizmo politika
Vargas migino
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

Kas žinote kur dingo pasau
lio pinigai? Dėdės Šamo pini
ginė tuščia, neturi pė sudilu
sio Lincolnp cento. Chicaga ne 
tik ne cento neturi, bet dar 
pasinėrusi iki ausų skoloj. Vo
kietija atidavė pinigus ir pi
niginę kitiems. Ir visi dejuo
ja. Tai kur tie pinigai dingo?

Nejaugi ir kiti žmones turi 
tokių skolininkų, kaip Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoj Dę- 
venį? '■;

mokytojauja VVestville 
Taip pat mo- 

Čapanskis ir Ma- 
Mokykių tarybo- 
Daujotas, Apo-

įtakjngiausi bus 
Slazas (dabar varo biznį 
su savo žentu Petru 

graborius Urba, Gc-

Lietuviškas miestelis.
Jūsų reporteris šiomis dieno

mis lankėsi Westville, 111. ir 
dabar gali pasakyti, kad šis 
miestelis lietuviškesnis už pa
tį musų Kauną Lietuvoje, čio- 
Dais diduma valdininku lietu
viai, didesnė pusė biznių lie
tuvių rankose.

Štai ir faktai: miestuko ma
joras Glatkauskas, pašto virši
ninkas Šimkus, teisėjas Apa- 
naitis ir kt. Majoro duktė Mil- 
dred aukštus mokslus baigusi 
dabar 
Migli schoorėje 
kytojauja P. < 
ria Daujotas, 
je P. Guntor, 
Haitis ir kt.

Iš biznierių 
šitie: 
kartu 
Guntor)

. Žingeidus žmogus.
Nors čionais suėjau daug 

žingeidžių žmonių, bet teisė
jas Apanaitis bene bus žin- 
geidžiausias savo keliu. Jisai 
žmogus jau augęs, turi šeimy
ną ir dar pats kasyklose dirba. 
Jisai buvęs mainerių unijos 
organizatorius, dabar teisėjas, 
vargonininkas ir darbininkas. 
Dar linksmas ir, rodos, lai
mingas žmogus. Neturtingas, 
bet rodos jam užtenka gerai 
pragyventi. Buvęs majoras 
Daujotas įsitaisė dvarą ir da
bar farmeriaųja. Stažas dar 
vis sunkiai bučernėj dirba, jau 
senas žmogus, keturios dukte
rys vedusios, bet jisai dar gana 
gyvas.

Laimingas miestu k a s.
Majoras pareiškė, kad West- 

ville nėra bedarbių, nėra ko
mų ir kalėjimas tuščias, olda- 
pų jie irgi nežino. Kai kada 
federaliniai agentai aplanko 
namines pardavinėtojus, kai 
kada, sako majoras, koki pa
kastos iš kitur užklydę trobe
lių kiek padaro, bet vietiniai 
gyventojai visi gražiai gyvena. 
Sakau, tai laimingas miestu
kas.

Turi dvi lietuviškas bažny
čias, du klebonu, — kun. Bart
kus Rymd katalikų bažnyčios, 
kun. Mikalauskas neprigulmin- 
gos bažnyčios. -Neprigulminga 

{parapija turi savo kapines. 
Apie aštuonioliką metų atgal 
tebuvo tiktai viena Rymo ka
talikų bažnyčia, bet parapijo- 
nai susipešė- su kunigu, vysku
pas atsisakė kitą kunigą duoti, 
tai suskilo,. pasidarė dvi baž
nyčios. Dabar didelių peštynių, 
rodos, jau nėra.

Lietuviai turi keletą draugi
jų, jos šiuo tarpu neblogai gy
vuoja, peštynių ir čia, rodos, 
nėra. Vietiniai gyventojai mo
ka susirengti šokius ir kilo-

“Vienybė” džiaugiasi Lietu
vos fašistine valdžia, kad Lie
tuvoj statomi tiltai. Labai pui
ku: Lietuvos konstituciją fa
šistai sulaužė, o tiltus stato 
Bet Rusija dar labiau progre
suoja: demokratiją ten sumy
nė, o .kartuves stato. .

[Acme-P. B A. Photo] 

Astronomas Frost ir jo piaties žmona
Paveiksle yra prof. Edwin B. Frost, pasižymėjęs astronomas 
ir Yerkes observatorijos direktorius, apakęs į žvaigždes be

žiūrėdamas.

kius pasilinksminimus. Čikaga 
davė jiems daug kalbėtojų ir 
dar tebeduoda. Piliečiai turi 
savo citizonų kliubą, J<uris vir
šininkų rinkimuose visuomet 
lošia nusveriančią rolę.

Man teko kalbėtis su bied- 
nais darbininkais, su biznie
riais, su viršininkais, ^kunigais 
ir kt. Turiu pasakyti, kad jie 
visi mandagus, svetingi ir geri 
žmonės. Tokių žmonių Čikago
je reikia su žiburiu ieškoti. 
Jūsų reporteris gali pasakyti, 
kad westvilliečiai turi .daug 
gražių lietuvaičių. Singeliams 
patarčiau pasižiūrėti.

Oras čionais kiek šiltesnis, 
avižos jau nųpiąulos, o prie Či
kagos dar pusiau žalios.

Miestukas dabar turi savo 
vandenį. Rendos pigios, tak
sos tai dar pigesnės (sulyginus 
su Čikaga).

Labai, daug čikagiečių šven
tomis dienomis čio.nąis atva
žiuoja pasisvečiuoti'ir draugus 
bei gimines aplankyti. —Mat.

IV a ‘ •»£»:■ u \ <

i s griebia 
kiekviena An
tradieni, Ketvir
tadieni-Ir $ešta- 
dięnį, varais 
per^N.. B. C. ra- 
44lo stotis. •
Ji:.'../••

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turčių perskailgli šių labai įdomių ir gabiai 

parašytų knygelę.
TURINYS

’ '•Į*'* H'J. '

Uždėkite savo; pirštą ąnt,gerklė? - ąi|t vadina
mojo “Adomo Obuolio.” Jus dabar ąktualįai 
palytojote forynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — 
kuriojejūsų vgar^inės <gyslęs.
iRasinąūdokiteopinija20i679Ąiperikoagydyto- 
jų, kurie yya pareiskę, jog LUCKIES savy turi 
mažiau erzinančių ypatybių nęgu kiti cigaretei. 
Viepiau gydytojas rašo:

“Aš esu rūkęs įvairiausių rūšių cigaretus, tačiau 
randu, įęad.Lucky Strike turi savy .mažiau įerzi
nančių ypatybių negu kiti cigaretei. -Nuo Lucky 
Strike niekad nereikia kosėti.”

Kitas gydytojas rašo:
■ ilV

“Mario manymu Lucky Strike cigaretai mažiau 
erzina jautrias gerkles negu kiti cigaretai . . » .
o mano gerkle nepaprastai jautri.”

“SPRAGIN1MU” pašąljnami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame ta- 

rr-ii 1 _ .ii -  ............. 1 <" > i....... . !-w< grr1JUSM gerkles apsauga -.prieš Uniteji- 
mus - prieš’kosulį. Apsaugok savo brangųjį 
balsą. ”

.................................... ..................... i '

Lietuvos klcrikąlai su kry-i 
žiu nori nuversti Smntoną nuo 
krėslo. Bet patys . hlęrikalai 
kuone per du tuksiančiu me
lų a tsidupdayo Kąibu (rąųgų.

j uodvarmai tik sūrį '■ Je- 
smetonos njonori?

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GP2RIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

sark

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS BE

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokčjimų
Visai -naujas Europcjiikas išradimas 
prašalina bjaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVLMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Vokietijos

8-tos lubos
— — — — — —,

i■E •K . *

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Ranku, Koja. 1
Nugaroa akaudejima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli,' Gahroa akau> ) 
dėjimą, ir te i p visokius skaudo jimua 
(tik no ronua ).
Tūkstančiai žmonių yra iiaigyde O t] 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dekanio Galinga Mostis yra tiek 1 
verta aukso, kiek ji pati avoria.au* 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu oatra už peraiuntiidn*

Klauskite pas aptiekorjua teip 1 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO. !
P. O. Bok 3S2 

Hartford. Conn.

’.v.wbk
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SPORTAS

Town of Lake

JUSĮJ PATOGUMUI

YGYNAS

Town of Lake

BY WESTPHAL

YORK

PERVED h)UR 
Y B AR* IN1H6 
\NOUD

$29
$49

THBH 
CAME. THfc 
MkLE ROLt 
V IN

ROiE MMt«

Šiandie bus lietuvių 
radio programas

fourTbbn 
RĄN AV/AY 

f ROM 
HOMB-

iš saugiausių vietų jūsų pini
gams. Pradekite naujų banki
nę sąskaitą šiandie—jūsų kom
fortui ir turtui vėlesniais me
tais.

AR JUS ŽINOTE—Kodėl tau- 
pimo sąskaita užtikrins laimę 
ateityje?

r, j ‘ik. * iL Lt -fe

SPECIALIS MALTING PROCESAS 
SPECIALIS PAKAVIMO PROCESAS 
suteikia jums šį geresnį skonį.

PIRKITE DABAR
Sutaupysite daug pinigų per 
šį išpardavimą prieš radio 
pikniką, kuris bus

AUGUST 2, 1931 
Birutės Darže

tMtUEiDmiCM*
Suece S S IN

stoMta \he>
SULIBT **

WP FLAVnno

Steinite kombinacija, $250 
vertes,

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

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

, Phone BOULEVARD 4705

TLKYED t N ' 
VTHB VAGABOHO 

x * KlNG *
ANt> THS THRBC . 

MUtKETKiRS
-H MARR1ED TO 
AR BHGUSH GIRŲ
THKTS KY CTORY# 

AMD o'U ilKK TO IT ■

CAM< TO 
V,S. wi7h

G€M)CĄ|RB

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.

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. .

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

$79
kombina-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
317 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintele lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St

-Klauskite pas 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas 
komis

BORN IN. 
covcnTry 
ENGIAMO

Naujienų” 
geriausius at- 

paražytus lietuviškai arba 
bus duotos trys dovanos 
55. $3.50 ir $1.50. —Menkas įvykis, bet visgi iš mu 

sų gyvenimo.

Apsivedė ne su 
“luganu”

Naujienos” suve 
lavo

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 
• Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Majestic,' $189 ver
tes už .............. .....
Radio su viktrola 
cija parsiduoda 
už ................. ........
Gražus radio, 7 
tūbų už ...............
Radio 7 tūbų 
už ..................
3 šmotų parlor 
setas už ..............
Elektrikinis refri- 
geratoriųs už .......
Kimball mažai 
vartoti pianai už

Lengvus išmokėjimai 
Klausykite radid programų: 
Nedeliomis iš WCFL nuo 1 

iki 2 vai. po pietų. 
Ketvergais iš WHFC nuo 7 

iki 8 vai. vakare.

NAUJIENOS, Chicago, fil.
f 1

sumažinti, dąnties. skaudėjimą. 
Nurijo iodiną. Buvo Nuga
bentas ligoninėn, bet čia, pasir
gęs tris dienas, mirė.

[Acme-P. » A. Photo] 

Pasiskubino
New York. Matomas Traugott 
Keller, New Yorko miesto 
dock depaj'tmento šefas inži
nierius, kurs nusižudė tunelyje 
pirmiau nei tapo pašauktas par 
siaiškinti dėl grafto.

Plovė iodinu gerklę; užsinuodi
• jo ir mirė

Buvo nuro- 
kuriiio apsi- 

inusų lietuvaitė ir jos

“AUŠROS
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES BAOS. CORP.

52 E. 107th St. '
Tel Pulhnan 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
j artimiausi atstovų.

Kai kurie “Naujienų” skai
tytojai gavo dienraštį pirma
dienį kiek vėliau, ne kad pa
prastai gaudavo. “Naujienų” 
suvėlavimo priežastis buvo to
kia. Smarkusis lietus sekma
dienio vakare užliejo “Naujie
nų” trobėsio skiepą, kur yrą 
presas dienraščiui ' spausdinti. 
Bekovojant su “patapu”, pavė
luota ir dienraštis išleisti.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu*
801 W. 81 St Victory 1698

Rytoj Brooklyne įvyks labai 
svarbios bokso rungtynės tarp 
Jack Sharkey ir Walkerio. 
Kaip laikraščiai rašo,’ laimėto
jas New Yorko atletikos komi
sijos busiąs pripažintas pasau
lio čempionu.

Walker buvo pusiau sunkio
jo svorio čempionas. Syeria jis 
apie 165 svarus. Vadinasi, apie 
30 svarų mažiau, negu Shar
key. Dauguma bokso žinovų 
mano, jog Sbarkey laimės run
gtynes. Bctuojama 2 prieš 1 už 
Sbarkey.

Tačiau Walker, .nors paly
ginti ir nedidelis vyrukas, yra 
gana pavojingas oponentas. 
Per paskutinius kelis mėnesius 
jis sumušė kelis pagarsėjusius 
boksininkus, kurie svėrė tiek 
ar net ir daugiau, kaip Shar-

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Amerikos tennis jauktas pra
laimėjo anglams.

Liepos 19 d', Amerikos tennis 
jaunktas tapo sumuštas. Ang
lai laimėjo iš penkių tris loši- 
musi To niekas nesitikėjo, nes 
buvo manoitia, kad Wood ir 
Shields nugalės anglų tennis 
čempionus *Perry ir Austin. 
Bet išėjo kaip tik priešingai.

inas, kuriuos 
da kiekyjeno 
karą Peoplcs 
Krautuvės.

Kadangi Peoples Furniture 
Kompanijos duodami progra
mai laimėjo užglrimą jų klau
sytojų, kaip gražiausia ir tvar 
kiiigiausia išpildomi lietuvių 
programai, todėl ir šiandien 
galima pasitikėti, kad bus gra
žus ir įdomus programas pasi
klausyti. Rodos, jo išpildyme 
dalyvaus žymus dainininkas 
K. Sabonis, panelė A, Ančiutė, 
S. Saboniutė ir kiti. Kalbės re-j 
daktorius M. Vaidyla, bus gra- 
Ži muzika ir kiti įvairumai.

Šį vakarą, tarp 6:30 ir 7:30* 
iš stoties WGES 1360 kilocyc- 
les, ir vėl bių; radio progra- 

u uola tini ai' duo- 
autradienio va- 
Furniturą Co.

patikėti savo sutaupąs. Jų 
draugiškumo dvasia ir nepa
lyginami biznio sugabumai su
kūrė jiems augštą reputaciją, 
kurios jie pilnai užsitarnauja. 
“Stiprus kaip Gibraltaro Uola” 
yra Central Manufacturing Dis- 
triet Bankas. Žmonės, kurie 
laiko savo pinigus namie, jie 
kviečia pas save vagilius ir 
plėšikus. Central Manufactur
ing District Bankas yra viena

Nesivėluokitc, kurie norėsite 
važiuoti trokais.

Kviečia visus į pikniką.
Komisija.

turi net du trokus, kurie veš 
į pikniką veltui kuopos narius 
ir tuos, kurie turės tikietus 
laimėti.

Vienas trokas bus adresu 
4523 So. Wood st., pas Joną 
Diambialį, Town of Lake. An
tras trokas bus pas K. Petraus
ką, 4432 So. Fairfield Avė., ne
toli lietuviškos bažnyčios, 
Brighton Parke. Trokai apleis 
stoties vietas kaip 11 vai. ry-

Louis Pakalka, 43 metų, gy
venęs adresu 4521 South Her
mi tage avenue, mirė kauntės 
ligoninėj sekmadienį, liepos 19 
d. Jis praėjusį trečiadienį, lie
pos 15 d., plovė gerklę ir plovi
mui vartojo kiek jodino, kad

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš
kinto Metodu, be skausmo arba iš
likimu iŠ darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laikų. Ar jut turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Med i kai išk i 
žinovai pripažįsta Šį naują įčirškinto 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

SLA 122 kuopos piknikas 
įvyks nedėlioj, liepos 26 d., 
M. A. Kučinsko darže, prie Lie
tuvių Tautiškų kapinių. Muzi
ka ir šokiai prasidės kaip 1 v. 
po pietų.

Kuopa duoda net šešias do
vanas laimėti: elektrikinį bu
feto laikrodėlį vertės $25.00, 
kišeninį laikrodėlį vertės $15, 
elektrikinį prosą vertės $10.00, 
fontaninę plunksną $7.00, sin- 
ką vertės $3.50 ir šntbtą auk
so vertės $2.50.

Bus progos vieną arba ir 
viską gauti iš aukščiau minėtų 
daiktų.

Reikia nepamiršti ir atva
žiuoti į pikniką pasigerėti 
gamtos dovanomis žaliame ą- 
žuolvne. Pasilinksminti ir su

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

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai' 
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
TtL Yard. «894
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Permainykite į Buckeye menesio laikui. Tada per- 
mainykit atgal. Betgi mes perspėjame, kad jūsų se
noji rūšis tada niekad daugiau jus nebepatenkins. 
Buckeye specialis naujas Duo-Malting procesas pa
gamino kokybę ir skonį kokio inoltas niekad pir
miau neturėjo. Stiprumas ir gerumas kokio jus ne
užtikote jokiame molte. Tada jis yra VAKUMU PA
KUOTAS, kad išlaikyti visą tą gerumą jūsų sma
gumui. Del jūsų paties pasitenkinimo, pabandykite 
Buckeye!

■ i

* Jokiu budū nelyginkite Buckeye su 
kokiomis nors pigiomis prastomis rų 
šimis, kurios, dėl labo sveikatos, ne 
turėtų būti vartojamos. ( .

Taupumas ir pasise
kimas eina ranka 

rankon
Kad pasiekti pasisekimą gy

venime kiekviepam yra reika
lingas taupumas. Banko są
skaita <yra geriausias “lietsar
gis” tradicinei “lietingai die
nai”. Sutaupęs, kurios nuola
tos didėja yrą tikra atspara 
gyvenimo blaškimams.

Kiekvienas susilauktų gero
vės, jei visi mes atidėtmnėin 
dalį savo savaitinio uždarbio. 
Žmogus, kuris daug uždirba, 
bet mažai sutaupo, neužsitar
nauja užvydejimo, nes jo nau
dojimasis gyvenimo smagu
mais nėra užtikrinti,—jie iš
nyksta prie pirmo biznio de
presijos ženklo.

Tankiai žmonės pasirenka 
bankus su daug mažesniu rū
pestingumu ir atsargumu, ne
gu- kad jie pasirenka naujus 
drabužius. Bankas turi būti 
pasirinktas atsargiai, atsižvel
giant į jo piniginį rezervą ir 
žmones, kurie banką veda.

Viršininkai Central Manu
facturing District Banko, ku
ris randasi 1110 West 35th 
Street, daugeliu metų sėkmin
go bankininkavimo ir puikiais 
visuomeniniais darbais, neabe
jotinai įrodė, kad jie yra to-

(Siųskite savo atsakymą 
Kontesto Dept. Už tris 
sakymus 
angliškai 
pinigais 
KONTESTAS)

Jauna lietuvaitė nenorėdavo 
lietuviškai kalbėti. Nė jų kal
bos girdėti. Lietuvius visuomet 
“luginais” vadindavo.

Nė draugauti su lietuviais 
vaikinais ji nemėgdavo. Va
dinasi, buvo nuosaiki: kaip 
manė, taip ir elgėsi.

Susirado lietuvaitė vaikiną 
tikrai ne “luginą,” kuris pasi
sakė, kad jis esąs “paliokas.” 
Na, juodu ir apsivedė.

Praslinko kiek laiko. Kokia 
tai moteris ėmė žmones klau
sinėti apie vestuves, kurios ne
seniai įvykusios 
dytas ir adresas, 
gyveno 
vyras.

Klausinėjusi moteris at
lankė jauną lietuvaitę, dabar 
jau moterį, ir klausia: “Ar tai 

ištekėjai?
pavardė?” 
jo pavar- 
pareiškė:

Ryloj Sharkey boksuosis 
W ai keriu.

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

tamsta neseniai 
Kaip tamstos vyro

Lietuvaitė pasaki 
<lę. Tada moteris 
“Jis jau yra mano vyras. Mu
du su juo ir kevertą vaikučių 
turime. O jis yra ne paliokas, 
bet italionas. Ir jei tamsta ne
tiki, tai ateik pas mane. Kai 
jis šiandie pareis namo, tai 
pamatysi, kad jis mano tikras 
vyras.”

Lietuvaitė padarė, kaip mo
teris patarė. Atsilankė paduo
tu moters adresu. Neilgai tru
kus, pasirodė ir judviejų vy
ras. Pirmoji moteris ėmė verk
ti, lictuvąitė gi išėjo.
• Sugrįžusi namo, ji išmetė 
vyro drabužius.

Pasirodo, kad kai kada “lu- 
ginai” yra žiponiškesni, nei ki
tataučiai. — Vikis.

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
SPECTALRN Ramna' — 
vestuvių f'otorrafijos $10 
tuzinas ir autr. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų jrru- 
pi's. 1810 N. Welh St., 
Tel. Lincoln 4778.

po 20c 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 
, Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

VIRINIMO, 
TRINIMO, 

KAVIMO.
savo groserninką

kvortinėmis bon- 
už bonką.

Padaro 
Skalbimą

F Lengvą t

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Dabar anglai turės teisės su-|kie žmonės, kuriems galima 
sikibti su frančuzais už “Da- 

f 1

vis Cup” čempionatą. Kadangi 
šiais metais frančuzų jauktas 
bus daug silpnesnis, negu pra
eityj, tai ąnglai turi šansų 
čempionatą laimėti.

KtNG 
(jmumount sTar)

8ECAME.
ACN-L-GOYJN 
JOHN DRlNKNMtk 

RepfiRAToKY 
THBATRB. in

BlRbMNGHAM
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Buckeye
MALTSYRUP
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motina ir tėvas: ot, musų duk
tė tai biskį mergina.

Juozas moka keikt, o Ieva 
dar gyriaus, o jau pasakų tai 
visojkių jiedu prisiklausę ir 
pajys jaą išmoko pakartot. My
li jiedu seni ir pliki kostumc- 
riai, ypatingai senberniai Ievą 
mylį, o kiti Ievutę, kuri jau 
dabar, nors dar jauna, bet mo
ka ir tinkamai pasijudint ir 
kaip reikia nusijuokti, ir Snap
są išgert ir cigarctą sudegint, 
įr dar kai ką...

Bet štai dabar...
Įevyte susirgo. Guli, nevalgo 

ir ganą. Šnapso motina davė 
nuo šaknų ir gyvatinės, bet 
“nemačyja” ir tiek. Gal gum
bas, gal velnias žino kas. Pa
šaukė juqdą daktarą, kuris pa
liko alijošiaus šaknų ir velnio 
plutos vandens. O Ievutė spigu 

. dosi ir dek. Pąbap jau jos dra
bužiai ankšti...

UŽ ipetų.
Juozas vaišina tuziną sen

bernių, p Ieva jam kumšt j 
smakrą ir sako: -

—Jau su ta bestija tur būt 
kas negerai. Pašauk daktarą.

Juozas nusišluostė alaus pri
gėrusią rankove pageltusius 
usus ir atšovė:

—O tegul ją velnias griebia, 
kad porČjp, tąi dabar ię teturi.

Vis-gi atėjo daktaras. Duk
tė levųfė pagimdė septynių 
svarų sūnų.

Ant rytojaus.
Juozas atidarė saliuną, išgė

rė porą stiklelių rytmetinės, 
susiveržė kelnių diržą, prikė
lė storąją Ievą ir sako:

—Tai, sakai, susilaukėm sū
naus? Auginsim ir viskas, ką 
čia padarysi... Dįevas davė 
dantis, duos ir duonos. O Ie
vutė galės sau gyvent kaip gy
venusi. Sakyk, kad tavo, tai jr 
krikštynas turėsime, dar ir 
biznio padarysime.

Storoji Ieva sutiko. Buvo 
krikštynos. Juozas daug šnap-

Kuomet neįiškąsanja tiek angl
ių, kiek numato “piatilietku”, 
ir nepagajninama nustatytas 
kiekis metalo, tai yįąa pramo
nė kenčia, hes dirbtuvės be tų 
medžiagų ir kuro negali eiti, 
štai, Maskvos “Pravda” gegu
žės 18 d. pranešė, kad Qdesso$ 
fabrikas “Raudonas Spalis” 
(Krasnyj Oktįabr), kuris dir
ba traktorinius plugus, buyo 
uždarytas gegužės 16 diejią 
trims ar keturioms savaitėms.

“Trūksta geležies”, sako 
laikraštis. “Pasekmė yra ta, 
kad pristatyti iš Stalingrado 
ir Putilovo dirbtuvių trak
toriai turi gulėti be naudos. 
Fabrikui reikia per mėnesį 
45 vagonų. Visos direktorių 
pastangos gauti reikiamą 
jiems geležį buvo bergž
džios.”
Tai ve, kokia padėtis prispy

rė Staliną priimti 
dustrinę politiką”.

Pirma Rusijos 
jandė visokiais 
iriksais pakelti puolančią so
vietų pramonę: dirbtuvėse bu
vo įvesta vadinamas “^opialis- 
tiškas lenktyniavimas”; buvo 
siunčiamą iš vietos į vietą tam 
tikri “vajįninkų (u4$r" 
nyje otrįady). Bet iš to nau
doj nebuvo. Toflel, galų gale, 
Stalinas griebėsi paprastų k|v- 
pitalistiškos tvarkos prienamių 
gamybai padidinti:
<ėt 
dek 
“piece work”), 
vedėjams atsakomybę už fab
riko pasisekimą’ duot aukštą 
atlyginimą inžinieriams ir spe
cialistams, nežiūrint, kad jie 
?utų kilę ir iš buržuazijos, i^ 
vesti visokių kitokių “speed- 
up” sistemos dalykų.

Bet iš kalno galima pasaky
ki, kad ir šitos priemonės dide
lių rezultatų neduos, kadąpgį. 
industrijos bosąs Rusijoje par 
silięka diktatoriuku valdžia. 
Diktatūrą ręi^kiąĄ sauvąįiąvimą. 
Vieną dieną diktatorius siųĮo 
ekstra atlyginimu inžinieriams, 
kitą dieną jisai juos į kalėji
mą kiša; vieną dieną jisai reiš
kia pageidavimą, kad iš dar
bininkų masės išsivystytų “dar
bininkiška inteligentija” (aris
tokratiją), kitą dieną jisai šauT 
kia mases kovon su daugiaus 
išlavintais darbininkais, maty
damas juose “oportunizmą” ir 
“menšeyikišką pąvpjų”. šitor 
kiose sąlygose prąmęne negalį 
tarpti, kad ir jos vedėjai tu? 
retų Sąliąmono gątyas, — o 
rusų pramonės vedėjai, kaip 
žinpma, dideliais gąbumąis paT 
sigirti negalį. Juk ne be reika
lo savitai samdomi Amerikos^ 
Vokietijos ir Anglijos eksper
tus inžinierius piešti dirbtuvių 
planus ir tvarkytį ištisąs pra
monės šakas. • - j. » w,

Pramonės bu jojimui reikia,
visų-pirma, užtikrinimo ir pa- 
stovuinft. Despotiškose šalyse^ 
kur valdžią biįe dieną galį pa
daryti su pramonininkais ką 
ji nori, pramonė peaugą: pav. 
senojoje Turkijoje, despotiško^ 
j e Ispanijoje ir t. t. DeąpotįZT 
mas gali būt naudingas fabrir 
kantams tuo, kad jisai prisle
gia darbininkus ir padedą fąbT 
rikantams labiau jųps išnau
doti. Bet jeigu darbininkai bū
na- prislėgti ilgą laiką, tai jie 
ima išsigimti mprą,ĮSįąi -r Re- ; 
tenka ambicijos, nesistengia 
geriąu išsiįąvinti darbe, nepai
so savo ąmato ir t. t. Q be mo
rališkai stippų darbininku W 
rponę irgi nekylą. Despotąįį 
^iąiįriąi spąusjąmi dainių- 

gali priversti juos kokiąs> 
ąor^ pirąmįdąs s.tątytį, įpip se-, 
rifjvfy ft>ęginte, j Eet 
tfėra'

' Stalino •‘piatilielkoje” 1)8- 
ąteįytį; t jųiRįhįšįį / į W«į 
:tu«is7nę .daugiau. -$q-' 
nbmi^kąm gyverįiW» fkiėk fa- 
iraeinų pirąnįidos, ■—< j&gu tię 
fabrikai -bus ir tolįąits diktatą-, 
riaus valdomi. < .

s -................  n . ............ .......

KODĖL STALINAS PAKEITĘ 
SAVO POLITIKA?

ju^ąs KgrmąRokMt ąupus 
l^leip KeWWkp,
yetuvpje vedė tikrai bernišką 
gyvenimų: valgė duRną, 
pedū|iqje su liūnais, pląkė 
dalgį, arė, akėju, arklius $ėrč 
(r sąbatos vakarais inergas vi- 
jipjp. Tylėjo čebatus, senpėgą 

pypkę su ilgu cįbuku. Baž- 
pyčįpįp rankose laikė storą 
>pialjąknygę,. bet skaityt ne- 
pmkėįp. Visi gąspadprąičiai 
skaitydavo mišių maldas, tąi 
ir jįs įpraįo žiūrėti į Jėzaus 
mukų paveikslus.

Fąs kaimynų tarnavo Ieva 
A^menskąitė. Jina| bpvp tru
putį per maža dėl mergos, per 
didelė dėl piemenės, tai ban
dą ganė įr žiemos .metu akselį 
pipyė ir kūlė.

Jupzas mokėjo pasidirbti lie- 
duyiškąs klųmpeą, o Jeyą iį- 
mpku keturnytį ausį. Jinai at
skaitydavo gijas, supįnkdavp 
pati vieną, apsimesdavo įr at
audus prisirinkdavo. Liuoseą- 
niu laikli Ieva ir kiaules na- 
šerdavo, ir arklius 
davo, ir vaikams 
kirpdavo.

Ir Juozas ir Ieva svajoję 
apie Ameriką, kur aukso gali
ma prisikasti, kur balta duoną 
ir mėsos kasdieną gali valgyti.

Juozas susitaupė kiek pinigų 
iš pasėlių, iš linų, iš avižų ir 
iš Komaro miške pasivogtų 
medžių. Ieva irgi kaž kokiu 
budu susirinko keletą dešimts

8c 
18c 
78c

Suvienytose Valsiitone, ne CMcncoj, 
■Mitai

Trinia mtaeaiauMi „ 
Dviem mėnesiams 

Vienam mėnesiui  .75
Lietuvon ir kitur nisieniuose 

(Atpiginto)
Motam. ___________________ $8.00

4.00 
_ 2.60
Money

Neperseniai Rusijos diktato
rius Stalinas sovietų pramonės 
vadų konferencijoje pasako di
delę k«lhą, kuria, anot spau
dos pranešimų, tapo nustatyta 
nauja poliška Rusijos pramo
nėje. Toje savo kalboje Stali
nus įsakė panaikinti darbinin
kų algų lygybę fabrikuose, ge
riau apsieiti su inžinieriais ir 
specialistais, paliuosuoti • dirb
tuves nuo “trustų” kontrolės 
ir padaryti atsakomingais už 
dirbtuvių pasisekimą jų vedė
jus, panaikinti penkių dienų 
savaitę ir, jos vietoje, įvesti 
šešių dienų savaitę. Kokios 
priežastys privertė bolševikų 
diktatorių paskelbti 
mainas industrijoje ?

Trumpas atsakymas yrą 
toks: nesisekimas vykinti “pia- 
tilietką”.

Stalino “penkių metų pla
nas” 'turi svarbiausią tikslą iš
vystyti sunkiąją pramonę Ru
sijoj e, t. y. mąšįpąs ir įran
kius gąminąnčią pramopę. 
šios pramonės gyvavimas pri
klauso nuo geležies, plieno ir 
anglių gamybos. Bet kaip tik 
geležies, plieno ir anglių gamy
ba Rusijoje pastaruoju laiku 
ėmė visai atsilikti nuo “plano”.

Metalo gamyba Rusijoje per
nai metais pralenkė prieškari
nius metus. Šiais metais ji tu
rėjo būt dar labiau padidinta. 
Sulig “piatilietka”, 1931 me
tais turėjo būt pagamintą: 
8,000,000 tonų geležies, arba 
60 nuošimčių daugiau, 
pernai, ir 89 
negu prieš karą; plieno turėjo 
būt pagaminta 8,850,000 tonų, 
arba 55 nuoš. daugiau, kaip 
pernai, ir dukart daugiau, ne
gu prieš karą. Bet pasirodė, 
kad gamyba šitų skaitlinių toli 
gražu nepasiekė. ,(>Per pirmus 
keturis mėnesius šiemet žą- 
lios geležies pagaminta tiktaį 
1,528,000 tonų, vadinasi, ma
žiau kaip vienas pepktadalįs 
viso metinio plano. Tai yra bai
siai maža. Ir kas aršiausia, šie
met geležies gaminimas nu
puolė, palygint su pernai me
tais. Per pirmus keturis mė- 
nesins 1930 metais gele
žies buvo pagamintą 1*,- 
670,000 tonų. Taigi pereitu 
ąiętų gąmyba buvo didesnė 
142,000 tonų, negu šių metų. 
Vietoje padidėjimo šiemet — 
smukimas!

Pąąąšiai dedasi ir plieno ių- 
dųstpijeje. Perąai per kpvp 
mėąpsį buvo pagamintą 496,00,0 
tonų, Šiemet per tą patį mėne
sį — 439,000; pernai per bą- 
įąpdŽię mėnesį buyo pągamią- 
ta plieno 477,700 tonų, šiemet 
— 416,000; per gegužės mė
nesį pernai buvo pagandintą 
494,3000 tpnų, Šiemet — 4|3į- 
500. O jeigu palyginti pereitų 
įr šių metų pusmečius, tai gau
sime tpjdąą ręzųltątųs: pernąį 
iki liepos mėnesio buvo gele
žies pagaminta viso 2,557,OQO 
tonų, kąs reiškė dąųgiau, kaip 
pusę metinio plano (5 mil. tu
nu) ; o šiemet per tą patį lai
ką pagaminta 2,348,000 tonų, 
t. y. mažiau kaip pernai ir ne
pilnai 30 nuošimčių metinio 
plano (8 milionai tonų). Taigi 
šiais, anot bolševikų, “nąle- 
miajičiąįą” penkmečio melais, 
me|ą|Q gąmyba Rusioje, užuot 
įcįlųs, ėpič pulti.

Ąnglių gamybos srity j p da
lyki tąįp pat eina prąstai. 
Sąąsįp mėnesį šiernat Dqnbase 
buvo atlipą tjjįįįi -72^8 ,&uoš. 
piano,j‘ vąW|sūp ; tik)(p8,5 
nįoš.įOįJ^feco^basėino^

; gW įįdar ’ yrąK geresnės A kaįp įki- 
r į4są ^ąsy^ų1 srityse. ; ‘; Ąptrąą 

tfidųmų;* kasyklų distrik^ 
v M .. .. v. . ;tas,. 1 butąąt,vM^v,Qs dWife-

Šituo atžvilgių Įspanups. revoliucija yra pailsi 1 tas, visai ątšiliko. Per Jtovo, 
rusų revoliucijos pradžią, iki ją suteršė teroru boįšor balandžio7 ir gegužės mėnesius

18.00 per in Chicasro 
8c per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th’ 1914 at tKe Poet Office 
oi Chicago, III. undar tbe act of 
March 8rd 1879.

Naujienos 
sekmadienius, 
drovi, 1789 S. 
Iii, Telefonas

. DAR VIENA ^ĄSAVMft REVOUVCIJA”
■ ■ NĘJSDEGp

Vienas Stglinęų įganąs idėja VoWtijQS komunis
tų atsišaukiųift sų antrašte: “Revoliucija Vienatine Vil
tis Vokietijai!“. $et atpudu, kąd tų “vieųątiųe ViHi” 
žin kas nusinešė kažin kur- Kaip paskiausios žinios iš 
Europos praneša, vokiečiui su franeu?ais taikosi. Sako
ma, kad jų susitikimas Paryžiuje net panaikinęs ki
virčus, kuęje prasidėjo dar priaš Eraneuzų-Rusų karų, 
t. y. prieš 60 Wtų sų Viršum. Tai galį į}ut persūdyta. 
Bet jeigu jau Vokietijos įr yrawiį»s valdžių galvos 
galėjų draugiškai pasikalbėti i? be piktumo leistis j

Kokios

šitas at- paują in

diktatorius

is nusuk u o 
plaukus np

[Acme-P. A. Photo]

Graži ir turtinga
Washington. Valdžia norėjo 

uždėti $9,000,000 taksų ant 
turtų buvusio tabako karaliaus 
James Du^e. Taksy bordas at
rado, kad tą turtą tėvas užra
kęs Čią matprpąjai savo dukte- 
rei, vertės $30,000,000 ir tokiu 
budu turto npgąlimą esą apd§-
ti taksomis

' 'g. ■nuu'g.Tg; yųi';■'. " .i'-'r-rr 
r Ką tu čia tas kiaules še

valstybių tonfepeopĮją, tąį kelias sųsitą^OTi yj?ą pri- 
rengtąs.

Beveik tikpąi galinta todėl laukti, ka$ WR$tija, 
galų gale, gaus didelę tąrptąptipę paskolą, kad jos fi
nansai spsįtvąrkys, ir Europoje po šio krjzio apsidarys 
taikesnę atmosferą, negu buyp kąda pers nuo pasaulio 
karo metų.
V Vadinasi, komunistu prąnąšąųjąmąį ^eyoliuęijai” 
slysta dim is po kojų- “Pasėlio gelbėtoms” teks 
dar vieną kąrtą nusivilti ų? pakabinti npsįs.

Tečiaus, jeigu Vokįatiją įr nebūty susitarusi su 
Franci ja, tai ir tuomet Vokietijoje nebūty kilusi revo
liucija. Susmukus Vokietjjos finansams ir respublikos 
valdžiai, butų kilusi Vokietijoje ne revoliucija, bet 
kontr-revoliucijg. Valdžia butų patekusi į rankas fa
šistams !

Vokietijoje bolševikai yra per silpni paimti valdžią 
į savo rankas. Jie twi reichstage 76 atstovus, kuomet 
Hitlerio šalininkai tiini W atstovus. Įr hitlerininkus, 
dar remia nacionalistai, taip kad fašistų ir nacionalis
tų blokas yra bent du kartu didesnis, negu bolševikų 
partija. Todėl Vokietijos komunistai, šaukdami apie 
“revoliuciją”, tikrumoje pila vandenį ant fašizmo ma? 
luno.

Taip fašistai, kaip ir komunistai yra katastrofos 
partijos. Jie vieni ir antri tiki į obalsi “Juo blogiau,, 
juo geriau”. Jie tarpstą, kądą kraštą prispaudžia bė
dos, kada masės kenčia vargą ir rtustoją drąsos bei 
kantrybės. Todėl ir fašistai, ir komunistai nori, kad 
yargo butų kuodaugiausia. Kaip tam tikros rųšies pa
razitai yra laimingi, kuomet žmogaus kūnas yra pur
vinas ir nušašęs, taip “vado” Hitlerio pastumdėliai ir* 
Maskvos duvatkęs Vokietijoje geidžia, kad ekonominis 
krizis ir finansinė suirutė krašte nebūtų pašalinti, bet 
eitų vis blogyn, iki butų pasiekta toks laipsnis, kada 
jie galėtų ateiti ir suvaidinti “išgelbėtojų” rolę.

Jų nelaimei tęčįaus, Franci ją, kaip matyt, pasidavė 
viso pasaulin ppiąįjos spaudimui (q taip ir savo biznio 
inte^ay batui) ir pasuka m "baltojo kapu” i talkos 
kelią. Jeigu landūne dabar įvyks pūuas spsitaripias, 
tai pašiltų ir komunistu viltis katasįpofes centpaJipėje 
Eųpopoje visiškai įąnyks.,

Į WA?iWA NAJKpįĄ WJ6M®
UI JįJ 'JlU'-ry-. A!

* i "Komisija, kuri bwo paskirta- padaryti pasiū
lymų dėl krimanalinės teisės reformos, pasiūlė pa
naikinti Ispanijoj mirties bausmę ir kalėjimą iki

• gyvos galvos.”
Ispanijos steigiamasis seimas šitą klausimą dar 

npturėjo laikę svarstyt, bet vargiai galima abejoti, kad 
komisijos rekomęndąciją 'jisai priims, kadangi vadžia, 
kjiri ją paskyrė susideda iš partijų, Apučių seime mil- 
žįnišką daugumą.

Ispanijos vadai, stodami PŠ Mirties .bausmės Įr da
gi kalėjimo iki gyvpp galvos panąjkinimą,, pgypdo, kad

■ ••• "įįnipi žmonįfeiinjtas.'p Sopieji--tq®
/d^$tąį,*Į

Išpurti jos ireyolRidjąl j rupi žmoni^dmas.j\’ '..tos 
šaH&. yąlįipygi, bfyo/dęs$tąi,« Mų 
žjnogaųs-gyvastis. t Juk teįąiMpijtpia įbauaifeyo mirti#} 
net fsinR ,.$•

• »

vikai.

negu
nuoš. daugiau,

tame distrikte iškasta 930,000

įsąkė mo- 
darbinipkams suįig tųp, 

jie padaro (vadinasi, 
uždėt fabriką

čiupt už alkūnes ir sako: 
“Važiuokiva, Ievute, į Ame

Tik laisvės sugrąžinimas Rm 
sijos liaudžiai duotų galimumo 
tam kraštui pradėt vytis pra
moningąjį pasaulį. Kitokios iš
eities nėra, nežiūrint, ką ple
pėtų apie “milžiniškus progrer 
sus’’ bolševikijoje Bimbos ar 

‘kiti koki ignorantai!

4 ..

'H.
Suliko- Išvažiavo abu kartų. 

Lyg v*ųię, lyg ne, bet važiuo
ja kaip akis išdegę. .Vis bus 
gerinus. Gąl klumpių nereikė^, 
gal blauzdos nup rasų neper- 
štės, gal neręikės verpti ir blu
sas šerti...

prabėgo dvidešimts metų. 
Juozas su Ieva Amerikoje sar 
liūną ląikp .ir gerai gyvęna. 
Koks gpruinas, tai nežinau, 
bet pinigų tųri^ abu stori, rie
bus ir amžinai gerią kas va
karas, kas rytas, ir kas diena. 
Jųdviejų duktė Ievutė irgi s|Or 
ra, b,ct, žinoma, dar jauna. Jir 
nai tėvam gerą biznį padaro: 
atęina jps kavalieriai ir vis so pardavė, o duktė Ieva vėl 
perka ir perka visiems kiek su kavalieriais pradėjo vaikš- 
tik saliune yrą... Džiaugiasi)čioti. — Mąt.

^PIKNIKAS
?■ ■ n !■ i'iih ■■ i "i —

i *

'f b j •

(vyks Nekėlioj,
9 d. 

fiĮf OAKS” 
DARŽE

■' -__ uLrmn------- .

i Programas bus, įvairus



liau užpuolė j j. Dudorius pabe

Lietuves Akušeres

0036

Akių Gydytoja

Bitėms nepatiko muzika

CHICAGO, ILL. Valandp»: 0 ryto

Advokatai

ROSAMARIE ZEWERT

kasdic

Lietuviai Gydytojai

Tel. Cicero 5927

w B«

padarė holdapą bankui

Arėher prie 'KeWe

Skiepai užlic 
priemiesčiuose

Ofiso T«l. Viaory 6893 
Rez. TeL DW1 9191

Šaukia pasiaiškinti-jver 
' 'tintųjų kompaniją

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonai 

Victory 1115, 
Valandos t

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

dideliame nubudime du 
- Martiną, ir Viktorą, 2 
'Adomą -ir Kazimierą Ma- 

o ,Lietuvoj tėvą 
pašarvotas ran-

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

•Tel. ’VlRGfNIA ^400

Lietus išmaudė Chicagą 
sekmadienį

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted S t. 
Chicago, III.

Tel. iVictory 1115'

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

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Dr. Susan A. Slakis
Specialius Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Ofiso valandos/
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 m 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 IH
Rez. Telepbone Plaza 3200

Atsirado kaimynas. Jisai pa
sisakė bites suvaldysiąs. Bet jo 
overolės pasirodė keliose vieto
se kiauros. Ir kai .bitės paste
bėjo skyles, tai ir kaimynui te
ko .bėgti.

Pagalios pasirodė policinin
kas. šis patarė McAndrewui 
surasti bitę motiną, įdėti ją 
skryniom Girdi, tuomet visos 
bitės sumurmbės ten, -kur yra 
motina. Patarimas atrodė iš
mintingas. Bet ve bėda: Kaip 
išskirti motiną iš kitų bičių 
tarpo ir kaip prieiti prie jos, 
ypač kad jau dabar bitės susi
metė obelėn? -

Kol šitaip ieškota priemonių 
bitėms išprašyti iš McAndrew 
kiemo, jos pačios pakilo ir vi
su spiečiu pasileido šiaurės link.

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

vy-
naujaųsius

Kalbama -asociacija ..veiks *vi-j 
su šalies plotu. Ji tikisi per 
metus laiko turėti apie milioną

Michael *McAndrew, jo žmo~ 
na ir 4rys ^vaikai, -8916 West 
63 place, .parėjo apie 11 valan
dų jiamo iš kjrkas. Kieme, -ant

Musų, patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet eiti sąži 
n ingai ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii 
laidų užlaikymui sky

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.

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

Namų telefonas J>Brnnswick 0597

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies, * " ‘ ’
mal m

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
SYKAI DEL ŠERMENŲ

M. -S. AUen ■’i
Praneša apie perkėlimą savo dentuterijoi 

ofiso ii 3506 So. Halsted Stuet

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect $25 7.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miluvaukee Avenue 

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki 8 P. 
• Seredos vakare .uždaryta 

Nadilioj pagal^sutartj

įėeptyni ^'bandi^i ^’mžjtyiofė 
VVflst Side A tlasNatiomiK bįn- 
ką. Teh>rizaV9^3Į’hflįn|įį>\ 4įr- 
binjpkus ir kQStįiiW»Ms» J* Pa
sidavę ųpie 'septynUis,'.tūkstan
čius dolerių pabėgo, 'Kalbamas 
bankas ,A4pdąsi ' Adresu *1601 
VVest Roosėvėlt road.

patarnauja grabo 
1. Yards 1741.

Nauja karo 'veteranų 
asociacija

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
T 4649 S. Ashland Aoe,

. kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Federalis cenzo biuras vieJ 
name savo tyrinėjimų analizuo: 
ja -Chicągos vyriausybių paja
mas .ir ' išlaidas 11929 > metais. *

Aukščiau .pasakyta “vyriau
sybių”, aauot tpasakyti Vvyriau į 
sybės”. .Dalykas toks, kad Chi-[ 
caga turi keletą >vyriausybių,1 
•Pavyzdžiui ,yra viena' vyriausy-į 
bė miesto salėj, su mėru ..prie-N 
šaky. -Yra kita «vyriausybė —I 
tai mokyklų taryba, ^praktiškai 
nepriklausanti nuo miesto sa
lės. Yra sanitaris apskritys su| 
savo autonominėmis .teisėmis^ 
savo pajamomis jr .išlaidomis/ 
Toliaus—kai kurių .ypaikų tary
bos. Dar Cook pavieto taryba 
ir k t. Atskirų stambesnių vy-. 
riausybių Chicagoj šiuo laiku* 
yra aštuonis, smulkesnių gi ko-į 
kia dvidešimt su viršum.

Visos Chicagos vyriausybės! 
metais, kurie .baigėsi gruodžio* 
mėnesio 31 d. 1929 m. ,turėjo’ 
išlaidų $143,588,990 daugiau,j 
negu pajamų miesto bizniui va-

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus 

6042 So. Peoria St.
Tel. Wcntworth 6866 

arba Normai 7988

pR. J J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.2403 W. 63rd St, Suite. 3’ 
Tel. Prospect 1028

Jčez. 2359 S. Leąvįtt St, Canal 2330 
Ofiso valandęs 2 iki '7 -iki 9 t į 

N«dėl|gj pągal sutari

•Veikiantysis vyriausias kri- 
mipalio geismo .teisėjas Sabath 
įsakė Uidted Apraisers kompa-^ 
nijaį, adresu 11 West ,Wash 
ington Street, priduoti savo 
knygas teismui. Kompanija 
yra kaltinama tuo, kad ji ko- 
lektavusi pinigus iš taksų mo
kėtojų pasakodama jiems, jo- 
gei jų savasties įvertinimas 
galįs būti: įtikčiau pritaikytas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisais 3102 So. Halsted St., Chiapgd 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—-8
Nedėliomis ir iventad. 10—12 din*.

127 W 1 LMatbom iSf., lūnm 111| 
‘Telefonas ‘Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyveninio vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

\Vabodos: lUBO 6 iki 8 vaL kiekvjeu|į 
-vakarą,-išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

28—rBuick 5 pas. 120c. whetl 'barti 
»Master 'Six Sedanas

28—Buick 51;pas. J-28 c.,wbfd baseM 
•Ma$ter'6ix'rBrougbam J

28—Buick 4 pas. 120 c. vvheel lįase, 
\Master Six 'VictoriavCojjpe.

28—Buick Maltas. 11.1.6 \ f. Standard 
Mast|rk6Įx^Rud)ble Seat Coupe.

Visi viršminėti Buick kątąi .yra iš- 
nąujo pertaisyti ir yra. pirmus Jtlesps 
stpvyje.' fyfaleva, n rifelis, tąkai
.ir t.-.' t.' ‘ . į*'*
DAųgH^kiių išdlrbys«ų4ųr

LIUDVIKAS PAHKALKA ’ 
į 

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie- > 
pos 17 d., 3:30 vai. po piet, ‘
1931 m.- sulaukęs 39 metų am- $ 
žiaus. gimęs Ežerėnų apskr., Rim- y 
Šių pa ra p., Girštonių kaime. Ame- * 

.rikoj išgyveno 20 metų. Palikot 
dideliame nubudime moterį Micba- 
liną po tėvais ‘ Romanauskaitę, * 4 ’ 
dukteris — Amelę Vandą, Micba- I 
liną po tėvais Romanskaitę. 4 
dukteris — Amelę, Vandą, Micba- - 
Vogei ir gimines, o Lietuvoj -ke- 1 
turis'brolius ir seserį. Kūnas pa- . 
šarvotas randasi 4605 S. Hermi- ’ 
tage 'Avė. I

■Laidotuvės įvyks utarninke, lie
pos 21 d., 8 vai. ryto iš Eudeikio . 
koplyčios į Šv. 'Kryžiaus parapi- t 

Uos bažnyčią, kurioje ątsibus ge- j 
dulingos pamaldos už velionio sie
lą, ra iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero .kapines. j

Visi a. a. Liudviko Pahkalkos .. 
giminės, draugai ir pažįstami esat ‘ 
nuoširdžiai-kviečiami dalyvauti lai-J 
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį t 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
■Moteris, Dukterys, Sūnūs, I 

Žęntfli ir .Giminės.

.Uaidotųvėsę patarnauja grabo-1 
rius EudeikJs, tel. Yards 1741.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

’ JŪSŲ GRABORIAI
’ ’ ' PįfrWOfisas .

4605^07 Sauth Hermitale Avenue
< ^Vul Telefonais Y^RDS 174 L ir 1742

Pepsodent kompanija, viena 
didžiausių pasauly kompanijų 
dantims miltelius, tepalą ir an
tiseptikus gaminti, planuoju 
statyti didžiulį plentą prię 
6901-23 Weat « 65th Street, ,va 
dinamame Clearing pramonit 
niam apskrity. Plentas užims 
vietos 182,000 kvadratinių pė»

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki Užkalančiai ryto

< t nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6-rJi vakare 

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

4193 Archer Avė.
Valandos: .2-r^4 po piet 

‘Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas G rovė h iii 1595

Re*. 6600 South Artėtiem Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

»r. A. P. Kazlauskis
' Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. 'Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 

Residence Phone Hemlock 7691

AkinhU prirenkate!
DK ALEX >W. MABM

Gydytojas, Chirurgas, OstWUtM« 
.jŪOZ-O j MteHh ■ iiiMiMtsis^aĮįte,'' *

.Persiskyrė su šiuo .^pasauliu •lie
pos ’• 17 dieną. 8:15- vai. - vakare, 
1931 m., sulaukus-6 metų am
žiaus, gimus Riverside, J|l. -Pali
ko dideliame nubudime motiną 
Maria, ' tėvą Juozapą * N., seserį 
Heleną 16 metų, ’brolį Arthur 11 
metų ir gimines. 'Kūnas pašarvo
tas randasi 7700 >W. Perib»ng,'Rd., 
Riverside, 111.

Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 
22 d„ 1:30 vai. po 'pietų iš na
mų į Tąutiškąs kapines. .Del pla
tesnių žinių telefonuokite River
side 5193.

Visi a. a. Rosatnarie Zewert gi
minės, draugai <ir pažįstami ,esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
-laidotuvėse tir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius EddeiRis, 'Tel. Yards 1741.

S.D.MAVICB
LIETUVIS .GRABORIUS
Patarnauju lardptuvsse kuopigiausia.

Reikale me|džiu; atsišaukti, o mano 
darbu 'busiteų užganėdinti.

Tel. RooMvclt 2515 ąrba 25.16
2314 W.(23rd Chicago

į . SKYRIUS.

DR. VAITUSH, QPT.
■ LIETUVIS akių specialistas 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandoj 
nuo 10 iki-8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ 'SU 'NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

<akinių. Rainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL 

Prakdknoia 20 metai 
’ OFISAS

4729 South Ashland Ane., 2 lah^t 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

......... . —..u. L.'.J.IK .. TĮ-.Į’.-T!'?.... . 'IflTJIir.T'r.T
Įvairus Gydytojai____

DR. BERZMATi
— IS RUSIJOS —

.Gerai j lietuviams žinomus pęt 25 me 
ras kaipo r--------  --------

ir akušeris.-t 
i Gydo1 štai

<ų, moterų - 
tpetodus 
prietaisus^ J

Ofisas ir Laboratorijai
IO25*»W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—-12 pietų t it 
nuo 6 iki 7:30

Tel. Canal 3110 
J<ezidenęiios -telefonai 

Hyde Patk 6755, ar Randolph 6800

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

KAZIMIERAS SUR\yjLLĄ

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 17 d.» 1931 - m., -sulaukęs 3 7 
metn -amžiaus: gimęs Švenčionių 
apskr., Čekonių pawp.» Vaikučių 
kaime. Amerikoj -išgyveno 18 m. 
Paliko 
broliu 
dėdes • 
tukus ir gimines, 
Motiejų. Kūnas 
dasi 4447sS. Fairfięld Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, lie
pos 21 d., 8 vai. iš Eudeikio kop
lyčios į Nekalto Pras. Paų. ’Šv. 
parapijos bažnyčią, -kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiera papines.

Visi a. a. Kazimiero Survvillos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai .kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse -ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ■ ir atsisveikini
mą.

\
Nubudę liekame

Broliai, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse 
rius Eudeikis,

MM.T.SOT0L
Lietuvys Gydytojus 

jr Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

▼
Aflinūlienis, 'liepos 21,1981'

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 MUtvaukee Ane. 
(kampas North ir .Damen Avės) 

Tel. Brunsvrick 8281 
Utarn., Ketv. .ir' Subarantis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal susitarimą

Office Phone Canal <1912

DR. M. J. SHBRMA»
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 10 to 12 A. \M., 2 to14 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
'756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
'•i. . n. i.r 1 ''--i'

Vyriausybės tępajėgū tais; 
metais gauti iš pieličų tik $101,-; 
260,961, o jų išlaidos buvo 
$244,849,951.

Kaip galšjo•< Chicagos vyriau
sybės miesto biznį ,vesti? Atsa
kymas: paskolomis, vėliau nc- 
išmokėdamos aglų kai kam .irį 
atidėliodamos už ‘ reikmenąs. z » '

Miesto .tėtušiai-^politikjęrjaiJ 
—.varė ‘bankroto .biznį. Sinodą-i 
mi, kad neturi tiek -pajamų*! 
kiek daro išlaidų, i jie rtutitino 
dykaduonius, šėrė prisiplakėlius 
prie miestp ėdžių. ,< Galų galę 
abrako pritruko. I

___ Graboriai
Phone JJoulevard 4139 

A. MASALSKIS

KR. 1 J. KARALIUS
Gydytojas
3147 So. iJ

Dar vienas -plentas 
Chicagai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
įGraborius dr 
Balzamuotojas

Puokįte savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam \Qptometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3 

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

.4631 S. Ashland Ąye.<Tel. Yards 6780

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 TV. Adams Rotun 2117 
Telepbone Randųlph 6727 

m St. ynuo 6<9 
Kjtfl090 
JUppblįc <0600

Telefonas Yards 0994

Dr.MOIOEOBN

Sekmadienį, ^dešimtai valan
dai jšmužus, tX9We<tgą - užklupo 
smalkus lietus. įimtai automo
bilių '/užblokavo gatves prie pa 
kilčių, kurias apsėmė ivauduo. 
Koleto linijų igatvekariai ture j o 
sustoti1 bfigioję. 
ta. <tChioagos 
atsitiko tas'pats

^Miesteliuose >Iomawood,uLan* 
sing ur apielinkčj -elektros *užį- 
.geso kokiam pusvalandžiui, kai 
lietus .elektros -stotis užplūdo. 
Kai -kur audra išvertė medžiui 
ir užblokavo vieškelius.

Deliai lietaus tapo sužei^tk 
13 asmenų. ’Tai įvyko šitaip, 
■Keletas Šimtų asmenų buvo su 
sirinkę šokiams po atviru dan
gum Englewoodo keltų atleti- 
-kas aikštėj. Kai lietus pradėjo 
pilti, šokusieji bėgo pasislėpti 
nuo jo po stųgu, kur platformėj 
muzikantai grojo. .Platformė 
neišlaikė. Jai lūžūs, sužeista 
13 asmenų, y

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
• arti 47tb Street

Dr.PP.ZALŲYS
: DENTISTAS

30 E. lllthSt.
Kampas Wabash Avenue

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

Phone Canal **6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

....................... ■■■"■I —<f » "■■■' " ■ "T-te—

B U T K U S
Undertaking Co.

Wm. »A. Pakorny
IKoplytia $vkai\

710 Wefct l-8th .Street
Tel. Canal ,3161

■   —■■■    ■■■■■ 1 ■

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatas

463} So* įMįM# Ava.
Tel. ‘ Boulevard 2800 1

Re*. >65i5 So. & J
____ TeL Republic ____ J

A. A. OLIS -
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 TeL Randolph f3>» 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. 
4241 S. Halsted St. Tel. Vietosi Q5$| 

\ Valandos — 7 iki 9 vakare ‘ 
Olia—Utarn., Ketv. ir Subacos 
Vasalle—Pan.» Ser. ir Pėtnyėios

■ ...... "—i;" " .. * " ... . . .............

John Kuchinskas

i Chirurgas 
sted Street !

Tel. iCalumet 3294 
Nuo 9 iki 12 i vąl. dienos ir 

inuo 6 iki 9 Valandos vakare
..... .ir. .... -■.. ........ .

A. L. Davidonis, M.D. 
4910! So. Mlchigan Avenue 

'Tel. Kepwood 5107 -
VALANDOS:

.nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadįenlo ir ketvirtadienio

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

telefonu Canal 2552 
Valandos 9 <ąyto< iki vakaro.

Setędoj ir 'Pėtnyčipj- nuo 9 iki |6

A. A. S1AKIŠ”
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 Washington St.
Room 1502 Tel. Central -19 

Valandos: 9 ryto iki 4 -po sietų 
‘ ----------------- ■

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafpyette 7337<

Nąmų Tel. Hyde Pąrjc 3195

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS, CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti <todel, kad Br'/ 
priklausau f prie gra- 

bų išdirbystės. Rk
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174 j 

SKYRIUS: '
3238 S. Halsted St.
Tel. Vidury 4088

V. 'W. RUKKAUSKA8 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL Room-730
TeL C«ifarari680O .VaLje-74 
Jtazijienoijft 6158 ,S. ZEakqan

i ’ - VTaI Pmorniz-f ; iM&K ;I< / y

K. GUOS

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 

•f Tel. Boulevard 5913 

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DK. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 

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

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 

‘Graborius Chicagoj
1«46 iSl;

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Susitvėrė nauja buvusių kaį- 
reivių asociacija * vardu Utfitdd 
Servicemerais Msaociation < oi 
America. 'Chicagoj ji atidar^ 
buveinę adresu 162 North StaU 
Street.

ši asociacija priima visus vyt 
rus, kurie tarnavo šalies vėliat 
vai karo arba taikos laiku i? 
kurie buvo garbingai .paliuo? 
suoti iš tarnybos.

Naujoji tarnavusių kariuo? 
menėj vyęų guupČ, pasak na? 
cionalio jos .komanduotojo, pa? 
sižada stimuliuoti Amerikos 
liuosybės ir tikrojo patriotizmo 
principus.

Vienas svarbiausių asociaci
jos Hks|ų busiąs kovoti už pąr 
naikinimą 18 amendmento. Nes 
tą nusižengimą -asmens teisėm? 
šios asociacijos tvėrėjai skaitą 
kaip -.vieną dabinusia nepakenti 
čiamų ir nepopuliarių įstatymų,’ 
knrie kada nors- yra buvę iš
leisti bet 'kurioj civilizuotoj 
šaly- Ugonko, <rądo -susispiętusį "bičiųj

ąpieįįį. ’:Bak4ą >gi jie pasiėmė 
durims tik iš»kiemo. Kas dda4 
ryti, kaip įeiti widun?

Girdėjo <MacAndrew, 'kad du-: 
duw muzika nuvaikanti ‘ bites. 
tTaigi i jis ^pašaukė škotą dudd-

karto 'bitės .jo nupaišė. .Bet <vė-‘



Antradienis, liepos zi,

CLASSIFIE S ADS

Kai kas apie Chicagą

Mathcr bokštas

šiukšlės ir skar

PRANEŠIMAI

Chicago Motor

JOHN
MADOS MADOS MADOS

Biznieriams

Trimis Spalvomis CLASSIFIED ADS

Už Vienos Spalvos Kainą
LIETUVON

Įdomi musų Chicaga, įvairi 
pilna gero ir blogo, jei mieruo

rųšių 
pasi- 

kokie 
Ame-

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Business Service 
Biznio Patarnavimai*

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu. Reat Kstate For Sale 

Namai-Žem6 Pardavimui

NAUJIENOS Pattren Dept. /
1?39 S. Halsted St., Chicago, UI 

čia Įdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdi No 
' • , i -

*Mieros a....... .......i........

Eddcationąl 
Mokyklos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

u Už tris 
parašytus lietuviškai arba 
bus duotos trys dovanos 
55, $3.50 ir $1.50. —

šaltas šiutelis.
materijos _

Sukirptos miėros 6, 8,

Tinka iš šilko 
Praktiškas radi

stok j ardus, 
ekursi- 

delegatams, 
itokiems 

mažiems

VERICOSE GYSLOS 
IŠGYDOMOS $15

Ir $2 už treatmentą, Tai yra mo
derniškas (čirškimo metodas. Jeigu 

1 
metodo, kad 

mas yra

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

ELEKTR. SKALBIMO tnaMna. $20, retame 
stovy j. 4826 N. Leavitt. 1, teli Rav. 3200.

ti priimtomis mieromis. Daug 
įdomesnė, nei kaimas, iš kurio 
mes atvykome. Ir todėl norė
čiau šį tą papasakoti apie ją.' 
Bet prisipažinsiu, kad ųieko 
sistemačio, nieko nuodugnaus 
nesugebėsiu papasakoti. Ot, 
mėginsiu tik vieną kitą bruo
žą perbraukti.

Help Wanted—Malė 
* Darbininku reikia

PAJIEŠKAU patyrusio*bučeriaus. Jau
no vaikino. Box 1326, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. *

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

PARDAVIMUI ŽEME. 10 akrų ge- 
ros žemės 45 mylios i vakaras. Kaina 
$1000, $100 casb. Tel. Central 1715.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

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

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 de 
žymiausio S. S. dekoratoriaus: spec. š 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50. Casb ar išmokėjimais.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimu ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdraudė. Geras darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuve 4420 Elston Avė., prie Montrose

SPECIALUS KAINOS DEL LIEPOS 
Cbambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

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

• M. KANE » SON., 
Tel. Mansfield 9707

JONO KVEDARO 
Valgykloj 

702 W. Lombard St. 
Baltimore, Md. 

BALTIMORfiS LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda

Specialiai žemos kainos vasaros lai
ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
355? S< Halsted St. Tel. Yards 0385

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbūdavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dūr
iam, Oak, 3805.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
j, šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, ,‘ ,z

672 West Madison Street >

335 AKRAI su geroiAis triobomis, 
verti $27,500, apsėti. Bankas parduo
da už morgičius $7.600. išmokėjimais. 
Netoli. 1434 W. 46th St.

PARDAVIMUI bučernės fizturiai, ais 
baksis, blakas, 2 kaunteriai, sienų len 
tynos; pigiai. 3243 S. Paulina St.

2 PLATŲ medinis, 6-6 kambarių 
su 5 kambarių cottage užpakaly, kar
štu vandeniu apšildomas. Pajamų $102. 
50. Kaina $7,500.

Tel. Englevvood 8698

REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE

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

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

.6147 S. Artesian Avė., 8 kamba
rių mūrinė rezidencija; tile maudynė 
ir virtuvė; stiklo ir skrynų porčiai; 
ąžuolu trimuota; 4 dideli miegamieji 
kambariai, 2 karų mūrinis garažas. Ori
ginale kaina $11.500. Paaukosiu už 
$9,000. Casb $2,000. Nepriimsiu mai
nų. Tel. Beverly 9557.

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par
terio 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.

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami j California, New 

Yorką, Kansrs City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Avė.
CHICAGO, ILL.

X- V t...

GREITAM pardavimui tikras barge- 
nas. Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bungalow, labai dideli šviesus kam
bariai — jeigu jieškote gerus namus — 
pamatyk šiuos. Geros išlygos. 10637 
May st. Tel. Beverly 5330.

vienas didžiūn
ių pasauly. Kai kurie 

kad ji yra ketvirtas di- 
miestas. Pirmieji 
: Londonas, New

jus turite šią ligą, kodėl neateiti pas 
originali išradėju šio , l„. 
jis atliktų jums daVbą? G
be skausmo, saugus ir tikras. Yra 
sriiagu matyti, kaip pastebėtinai šios 
negražios gyslos išnyksta, kad nie
kad daugiau nebesugryšth Žaizdos, 
skausmai ir sutinimai išnyksta kartu 
su gyslomis. Palieka kojos švarios ir 
lygios kaip kūdikio.

SPECIALI ĮRENGIMAI DEL 
' MOTERŲ

RUPTURA IŠGYDOMA $25
Aš taipgi išgydau rup t urą Be pei

lio, skausmų, ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr.E.N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly it Ketverge

Bušu gatve.
Pasiimkime busą. Kaštuoja 

tik dešimtukas asmeniui. Žino
ma, gatvekaris yra pigesnis: 
Bet gatvekariai bėginėja dau
giausia tokiomis gatvėmis, ku
riomis mes važiuojam kasdien 
darban. Bėginėja daugiausia 
tokiomis vietomis, kuriose mes 
patys gyvename. Todėl, išsky
rus vieną kitą miesto dalį, 
jais važinėti mums neįdomu. 
Kiek įdomiau bus važiuoti bu
sti, ba juo važiuodami galime 
pasiekti tokias apielinkes, ku
rios pasirodys-naujos ir įdo
mios.

Pradžiai paimkime busą vi- 
durmiesty, pavyzdžiui, prie 
Randolph gatvės ir Michigan 
avenųe. Žinau, kad . daugelis 
musų, nors išgyvenę I Chicagoj 
po porą dešimčių metų, dar 
nemokame vieni nuvažiuoti į 
vidurmiestį. Bet musų dešim
ties ar dvylikos metų sūnelis 
arba duktė' padės kelionę, at
likti ir surasti Michigan ir 
Randolph gatvių kampą.

šičia, galima sakyti, yra 
kaip ir koks busų apsigrįži- 
mas. Vieni atvažiuoja iš Šiau
rės, sukasi ir vėl grįžta į šiau-v 
rę. Kiti, atvažiavę iš pietų pu* 
sės, apsisuka ir grįžta į pie
tus. Kai kurie pravažiuoja ne
sustodami.

Paimkime
Coach busą No. 51. Jis važinė
ja Michigan avenue, Lake Sho- 
re Drive, Sheridan Road, Flow- 
ard ir Paulina gatvėmis. ; šis 
busas išvež mus iš 18 gatvės 
apielinkės, iš Bridgeporto, iš 
Town of Lake į kitą “pasaulį”,

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Siunčiame Pinigus Paš
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai, 

y
Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

wissig,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

štai distriktas, kur prie krau
tuvės kostumerį pasitinka ir 
jam duris atidaro šveicaras, o 
įve kitas, kur visi tavorai su
krauti gatvėje, kur smarvė ve
ria nosį net sergančio šalčiu 
asmens, kur spiečiai musių 
zvimbia aplink jūsų galvas, 
skrieja ant bananų, frankfur- 
terių, dešrų ir kumpių, kur 
vaikai čiuožinėja bananų luo
bomis, kaip pačiūžomis. Ten 
vieni praleidžia laiką ofisuose, 
skaitydami inilionus ir krau
dami naujus, kiti mieruoja vi
satos plotą, o čia būriai galvo
ja kur padaryti ateinančią na
ktį pelningesnius holdapus, 
apiplėšti turtingesnius namus, 
šičia gi vaikštinėja, sulig iš
vaizdą, žmonės, bet tikrenybėj 
žmonių šešėliai, nes jų dienos 
jau pasibaigusios, nes jų “uni- 
versas” tik du trys blokai, nes 
jų ambicijos beliko tik kelio* 
liką centų išmelsti puodeliui 
kavos ir komercinio alkoholio 
stikleliui.

Cicero, III. — Rytoj, Liepos 22 d., 
8 vai. vak. įvyks Lietuvių Liuosybės 
Namo B-vės šėrininkų pusmetinis susi
rinkimas Liuosybės svet.

Bus svarstoma priėmimas konstitu
cijos. šis susirinkimas yra vienas iŠ 
svarbiausių, todėl visų jurininkų parei
ga jame dalyvauti,
. C. Zix, Sekr.

Chicaga 
siu mirs 
sako 
džiausiąs 
trys esantys 
Yorkas ir Berlynas.

Chicago yra vienas miestų, 
kur kontrastai (skirtumai) at
rodo didžiausi. Čia turtas, 
puošnumas, o greta griuvėsiai, 
suirimas ir ubagystė, čia mok
slo įstaigos, o ten prietaringų 
gyventojų kolonija. Čia bulva
rai, apsodinti medžiais ir kas
dien apžiūrima žolė, o už po
ros blokų 
mulai suversti alėjose ir gatvė
se, kurių, rodosi, niekas nešla
vė nuo to laiko, kada tos gat
vės ir alėjos buvo pravestos

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

(Miestą* ir valst.)

lininės 
jog gali- 

I, 12 ir 14 
materijos.

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
naudokitės progai

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje 
S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai papigintas. Į draugiją gali pri
klausyti Vyrai ir moterys. Pašalpa ligo
je mokama tavaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6, $10 ir $16; pomirtinė 
$250, nariams nėra 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 pipigais — turi arti trisdešimt 
tūkstančių dolerių. Narys įstojęs draugi
joj! gali apsigyventi bile kur Jungtinėse 
Valstijose, pašalpa mokąma nariui ap- 
sirgus lygiai kaip ir tiems,' kurie gyvena 
Cbicagoje, pomirtinė mokama ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagos ir apiėlinkių 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.

BARGENAI
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos

3 kambarių cottage ............ $3,500
5 kambarių bungalow .... $6,200
2 flatų namas ••••»••••••••••• $13,500
3 flatų namas ..................  $18,000
4 flatų namas ...................... $21,000

E. J. GLACKIN
7330 S. Weštern Avė.

Tel. Hemteck $375

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo % 
gal, iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE CO.
17 S. Paulina St. i 
Tel. Seeley 3354

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100;
ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKJ

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdic nuo 7 iki 

8 valandai, šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted St^ Chicago, UI.

Žinia, kuri sutaupius 
jums pinigų

Gyvenimo komfortas labai 
daug priklauso nuo šildomojo 
pečiaus ir vartojamojo kuro. 
Markete yra tiek daug 
anglių, kad sunku yra 
rinkti tinkamiausius, 
jums yra reikalingiausi.
Hkos namų apšildymo proble
mos dėl tos priežasties daro
si kiekvienais metais vis rim
tesnės. Ne visuomet yra išmin
tinga pirkti pigiausius anglius, 
negi visuomet būna išmintin
ga pirkti brangesnius—tas pri
klauso nuo nickurhj sąlygų. 
Betgi yra viena taisyklė nu
statymui anglių vertes—pirki
te anglis sulig jų duodamos 
šilumos, o ne sulig mokamos 
už juos kainos. Parinkimą an
glių turi atlikti ekspertas, ku
ris nuodugniai, pažysta anglis 
ir visą anglių biznį.

Yra daug užtikiipų anglių 
pardavėjų, kurie gali suteikti 
jums šią informaciją, ‘bet aš 
noriu atkreipti jūsų ypatingą 
atidą į vieną anglių kompani
ją, kurią man teko aplankyti 
aną dieną—tai Vilija Com- 
pany, kuri randasi 3700 So. 
Spaulding Avė. Manažeris pa
aiškino, kad jam visuomet mie
la yra pasikalbėti su žmonė
mis ir duoti jiems reikiamų 
patarimų iŠ’savo patyrimų,' ku
riuos jis įgijo būdamas dau
gelį metų anglių biznyje. Jus 
neprisiimate jokių pareigų, jei 
pašauksite Lafayette 2584 ir 
pasinaudosite jo patarimais.

Manažeris prašė šio rašyto
jo pranešti skaitytojams, kad 
dabar jau galioja vasaros kai
nos. Kad užsitikrinti, jog atei
nanti žiema neužtiks jus su 
tuščiu anglių aruodu, pašau
kite Lafayette 2584 ir užsisa
kykite anglis dabar. Jus su- 
taupinsite daug pinigų ir gau
site geresnės rųšies anglis. Ne
laukite iki sniego pūgos su
trukdys pristatymą ir junkis to
dėl reikės kentėti nepatogu
mus.

AR JUS ŽINOTE kaip senai 
U kompanija gyvuoja?

(Siųskite savo atsakymą “Naujienų” 
Kontesto Dept. Už tris geriausius at
sakymus 
angliškai 
pinigais 
KONTESTAS)

NAUJAS 1932 NASH
KA TIK IšfiJO 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, Pnt.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

3145 — Jaunai panelei Vasarinis, 
materijos arba kokios kitokios vasarines 
ma jį nors ir kasdte išplauti ir prosinti. ........ _____
metų amžiaus. 8 metų Mergaitei reikia 3% yardų 35 colių pločio

Specialistu gydyme chroniškų Ir naujų li
tru- Jei kiti negalėjo Jumis Ugydyti, ataiian- 
kykit pu mane. Mano pilnu llezzamlnavl- 
mu atidengs jūsų tikrą Ura Ir jei U apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums suarryl. Ei
kit pu tikra specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kaa jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifegaaminavimo—ku jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pieta.

Daktaras
Kapitonas 

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

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

KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuvėj 
0x12 92.50. 8x10 92. Tel. Douglas IŠ

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 <

Financial 
FinansabPaskotea

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai______ •

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. Tel. Spaulding 2027.

" NAUJTEN08, Chicago, flL

kur, sakytum, gyvena ne tokie 
žmohės, kaip mes; kur tikrai 
gyvena ne taip, kaip mes.

Well, įsČdotę į busą, viršuj, 
Route 51. Netrukę, pasiekiate 
dviejų aukštų tiltą per Chica^ 
gos upę ir aikštę, apstatytą 
trobesiais milžinais. Po deši
nei, prieš jus trobėsis, pažymė
tas numeriu “333”. Tai dien
raščio “Tribūne” savastis. Ki
toj aikštės pusėj vėl milžinas 
—Londou Guaranty Building. 
Paskui kiti
Pufe Gils kompanijos trobėsis. 
Visa eilė milžinų.

ši aikštė šiandięn yra viena 
žymiausių vietų Chicagai pa
rodyti. Seniau atvykusius į 
Chicagą iš kitur žmones vež
davo parodyti 
šiandie gi įvairioms 
joms, konvencij 
diplomatams ir 
deliems” ir “riiažiems” žmo
nėms visųpirma rodoma ežero 
pakrančiai ir minėta aukščiau 
aikštė, apie kurią, toliau ar 
arčiau, susispietę yra Chicagos 
milžinai. *

Rodydami miestą svečiams, 
Chicagos tėtušiai, galima saky
ti, elgiasi kaip ūkininkai, kurie 
persikėlė vienkiemiais gyventi: 
Pradžioj, kai ūkininkas dar 
neįsigyyenęs, jis veda svečius 
parodyti savo tvartus, arklius 
ir galvijus. O kai įsitaiso, tai 
jau pirmiausia aprodo namus 
ir svirnus, o jaii paskui nusi
veda į diendaržį.

Bet grįžkime į busą, kuriuo 
važiuojame, žiūrėti ,į minėtus 
aukščiau., aikštės ! milžinus 
mums ilgai netenka, ines busas 
nestovi vietoj. Jei kada, turė
dami laiko, o ypač noro, suma
nysime, tai galėsime atlankyti 
specialiai taip /Tribūne” tro
besį, kaip kahkuriuos kitus. 
Vizituojantys yra leidžiami ei
ti-vidun ir net užvažiuoti į tų 
trobesių bokštus, pažiūrėti iš 
jų į plačiąją Chicagą.

(Bus daugiau)

Automobiies_______
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS '
Pinu pirkimu naujo karo, širdingai 

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

4080 Archer Avė.
Lafayette 2082




