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Francijai Pasilieka 
Sutikti ar Trauktis

Amerikos naujas planas Vokietijos finan 
sams gelbėti

Rytoj laukiama Londono kon
ferencijos svarbaus pareiškimo

Washington, liepos 21. Pre
zidentas Hooveris paskelbė vie
šai planą, kaip pagelbėti Vokie
tijos kreditui, nereikalaujant 
iš Vokietijos jokių politinių ga
rantijų, kaip Franci ja reika
lauja.
Amerika didžiausias kreditorius

Kol kas Washingtono patiek
tasis planas yra vienintėlis, 
pristatytas septynių valstybių 
konferencijai Londone ir jį da
bar svarsto tam tikras finansų 
komitetas ir visų septynių vals
tybių finansų ministeriai.

Amerikos planas pagelbėti 
Vokietijai be politinių garanti
jų reiškia tą patį ką ir be Fran
ci jos. Tuomi yra duodama 
Francijai suprasti, kad jai lie
ka arba atsisakyti nuo savo 
reikalavimų arba pasitrauktu

Faktinai, Franci jos reikšmė 
kreditų Vokietijai klausime la
bai maža. Iš $1,200,000,000 
kreditų,- Francijos kreditų Vo
kietijai yra tik $60,000,000, 
kuomet viena Amerika turi Vo
kietijoj kreditų, įdėtų bankuo
se, industrijoj ir Jnvęstmen- 
tuose virš $600,000,000.
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Vokietija grasina paskelbt 
moratoriumą

Londonas, liepos 21. ši kon
ferencija yra vienas iš svar-’ 
blausių įvykių pasaulio istori
joj, pareiškė MacDonaldas va
karykščiame posėdyje, ir pra
nešė, kad apie 50 nuošimčių nu 
puolimas kainų ant reikmenų ir 
karo skolos-reperacijos baigia 
slėgti Europą, kas reiškia, kad 
apie 20 ar 30 nuošimčių repa
racijų ir skolų turi būti nu
leista, kad galima butų prisi
taikinti kainų nukritimui.

Vokietijos kancleris Bruen- 
ing, paklaustas, ką Vokietija 
darys, jei negaus pinigų, atsa
kė “Vokietija paskelbs morato
riumą visokiems išmokėjimams 
į užsienius”. Tas pareiškimas 
padarė didelio įspūdžio į kon
ferenciją ir daugeliui baimės.

Amerikos plano turinys
šio ryto konferencijos posė

dy Su v. Valstijų valstybės sek
retorius Henry Stimson patiekė 
antrą Amerikos planą Vokieti 
jai išgelbėti nuo finansinio 
žlugimo. Planas, kurį sako pa
ruošė Hooveris, prižada, kad 
Amerika paliks Vokietijoj sa- 
tos valstybės panašiai padarys, 
tos valstybės panšiai padarys.

Viso svetimų šalių 
terminų kreditų Vokietijoj yra 
$1,200,000,000, iš kurių pusė 
yra iš Amerikos.

Washington, liepos 21. Ame
rikos pasiūlymas pagelbėti Vo
kietijos kreditui yra toks:

1. Padaryti tarptautinį ban- 
kierių susitarimą, kad atnauji
nus Vokietijai $1,200,000,000 
trumpų terminų kreditus.

2. Ištirti reikalą' tolimesnių 
paskolų Vokietijai.

3. Laike ateinančių šešių ar 
8 mėnesių sudaryti planus, ku
riais kaikurie trumpo termino 
kreditai butų perkelti į ilgo 
termino kreditus Vokietijai.

Patarta, pasiūlyti Internatio
nal Settlements bankui Gene- 
voje, kad sudarytų komitetą, 
kurs tarpininkautų tarp vals
tybių tokiam programui pra
vesti.

Nuotaika kol kas gera
Londonas, liepos 21. Septy

nių valstybių sudarytas finan
sų komitetas pasiekė nutarimo, 
kurs bus paskelbtas tik rytoj 
konferencijos plenumo 
džiui.

Amerikos sekretorius 
son savo kalboj išgyrė
čių darbštumą ir sugabumą, 
kas gana patiko vokiečių dele
gacijai. Italijos užsienių minis 
teris pasakė, kad jo šalis dary
sianti viską, kad Vokietiją iš
traukus iš finansinio krizio, 
nes vienos šalies nelaimė yra 
visų kitų šalių nelaimė. -Net 
franeuzai vienbalsiai pasisakė, 
kad ir jie sutinką diskusuoti 
ant tų pamatų.

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July 22 d., 1931
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Už barzdos skutimą prie 
gėdos stulpo!

Centralia, Wash., liepos 21. 
Keturi šio miestelio piliečiai va 
kar praleido po pusę valandos 
pririšti prie “gėdos stulpų”, 
kad visi to miestelio piliečiai 
galėtų pasijuokti ir pasityčioti. 
Jų nusikaltimas buvo tame, kad 
jie nuėjo pas barzdaskutį ir nu
sikirpo plaukus bei nusiskuto 
barzdas, o miestelis buvo išlei
dęs parėdymą, kad ligi rug- 
piučio 12 d. taip vadinamo 
Southwest Washingiton pionie
rių pikniko niekas nesiskųstų 
ir nesikirptų. Policija gaudo 
“slakerius” ir šiandien bus dau
giau prie gėdos stulpo!' -

Amerika pralekia dau
giau nei visas pasaulis

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausia bus giedra; ne- 
perkaršta temperatūra; švel
nus ir vidutinis vėjas daugiau
sia nuo šiaurės. „

Vakar temperatūra buvo 10 
vai. ryto—78, 12 vai. 85, po
piet 89.

Saulė įteka 5:32, leidžiasi 8:- 
Mėnuo leidžiasi

Chicago. Amerikos United 
Air Lines pralekia savo orlai
viais kasdien po 35,000 mylių 
arba per metus apie 12,000,000 
mylių. Iš tų naktimis pralekia
ma'kasmet po 5,000,000 mylių. 
Tai yra daugiau negu visų ki
tų šalių krūvoj sudėjus.

Išėmė vinj prarytą prieš 
28 metus

20. 11:51

Elmer, N. J. liepos 20. Ed- 
ward Snider, gelžkelių forma
lias pajuto didį skausmą krū
tinėj. Jis atsiminė, kad 28 
metai atgal jis buvo prarijęs 
vinį. Daktarai išekzaminavę 
rado vinį įstrigusią tarpe plau
čių ir šonkaulių ir padarę ope-nak- čių ir šonkauliu ir padarę ope- 

. I raciją, išėmė. Ligonis sveiksta,
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Ihfsbridįe elosed by orderi * 
UnftriStatesjudteafthe ' 
Castempistrictcr Texas.'

•[Acme-P. U A. Photo]

Karas tarp Texas ir Oklahoma valstybių dėl tilto
Paveiksle matomas tiltas skersai Raudonosios (Red) upės ties Denison, Tex. Tas tiltas 

sujungia Texas valstiją su Oklahoma valstija ties Durant, Okla. Texas valstija buvo tiltą už
tvėrus, bet Oklahoma gubernatorius W. H. Murray paliepė užtvaras pašalinti, kas ir buvo pa
daryta. Bet Texas gubernatorius Ross Sterling paliepė tiltą i vėl užtverti ir prie tilto pastatė 
ginkluotą sargybą, kuriai vadovauja generolas leitenantas W. W. Sterling ir kapitonas Tom 
Hickman (abudu sėdi iš.kairės). Oklahomos gubernatorius pasiuntė, Texas gubernatoriui uiti- 
matumą, grąsindamas, kad pasiųs savo valstijos nacionalę gvardiją tiltui nuvalyti.

Denison, Tex. liepos 21. Karas dėl Raudonosios upės tilto vėl įsismarkavo po to, kai Okla
homa gubernatorius padarė naują žygį pašalinti Texas sargybą nuo tilto, kurs jungia Texas 
su Oklahoma. Kad privertus “be kraujo pralėjimo” nusileisti, Oklahoma .gubernatorius paliepė 
išardyti kelią ties Čolbert tiltu ir palieps uždaryti tiltą ties Carpenters Bluff, kad niekas iš 
Texas i Okląhomą nebeįvažiuotų. Manoma, kad tokia blokada privers Texas prašyti taikos.

Muštynes Waukegan Lietuviu Bažnyčioj
, ,. <r‘ _ ,

Sukilimas Sovietų 
Baltijos laivyne; 3 
vadai sušaudyti

'Jureiviai reikalavę geresnio 
maisto

RYGA, Latvija, liepos 21.— 
Maištas sovietų karo laivo Voi- 
kov jurininkų tarpe sutrukdė 
Rusijos laivyno manevrus Bal
tijos jurose ties Finijos įlan
ka pereitų šeštadienį. Žinios 
apie sovietų jurininkų sukili
mą gautos šiandien Talin Es- 
tonijos sostinėj. Pranešama, 
kad trys maišto vadai jau su
šaudyti pereitą sekmadienį 
Kronštadto tvirtovėj, kur tapo 
pasiųsti maištininkai. Praneša
ma, kad maištą pakalusieji ka
reiviai reikalavę genesnio mai
sto. •/ 1... ’ V-

Ispanijos streike 3 už
mušti, 50 sužeista

Seville, Ispanija, liepos, 21. 
Visas miestas pilnas policijos, 
kareivių, kurie turi įsakymą 
šauti, jei dar sykį pasikartos 
sindikalistų smurtas. Seville 
kalėjimas pilnas suimtų maišti
ninkų. Pereitą naktį girdėta 
daug šaudymų mieste,
dienos suirutėse užmušta 3 ir 
sužeista apie 50.

Vakar

Kanibalai suvalgė vie
ną; užmušė 50 kanibalų

Cape Town, Pietų Afrika, 
liepos 21. Belgijos Kongo ka
nibalai iš Bapendi giminės už 
mušė ir išsivirę suvalgė ,dist- 
rikto komisionieriį MaHot. No-; 
rėjo ir Kikwi administratorių 
suvalgyti, be^?atsąkubėjusi por 
licija jį išgelbėjo {tžmušdama 7 
kanibalu#, Vėliau įvykusioj ko
voj su kulkosvaidžiais užmušta 
50 kanibalų. -

Kaip Huveris “už
dirbo” vieną dolerį
London. Paskutiniu 

Londono kliubuose tapo 
mėgiamas šis anekdotas:

Išeidamas iš Baltųjų Rūmų 
prezidentas Huveris sutiko ne
turtingą senelį, kuris sunkiai 
ėjo šaligatviu. Huveris priėjęs 
pradėjo klausinėti senelį, ar jis 
neserga, ar nereikalinga jam 
kokia nors pagalba.

—Ne,—atsakė senelis, —ma
no tik materialiniai reikalai 
blogi.

Huveris išėmė iš kišenės vie
ną dolerį, įkišo seneliui į ran
ką ir skubiai ėmė eiti tolyn.

Bet senelis jį pasivijo, sugrą
žino atgal dolerį ir tarė:

—Dėkoju > jums. Pasiimkit 
savo dolerį atgal ir priimkit iš 
manęs vieną dolerį už pareikš
tą man jūsų mielaširdingumą. 
Prezidentas Huveris įsidėjo abu 
dolerius į kišenę ir pareiškė.

—Jei tamsta esi toks džen
telmenas, tai sekantį kartą, jei 
vėl susitiksim, aš tamstai duo
siu dar vieną dolerį.

laiku 
labai

LIETUVOS ŽINIOS
Jž amerikiečių nusi
skundimus “Lietuvos 

Žinios” nubaustos
300 litų i

I
Komendantas redaktoriaus 
motyvuotą Skundą atmetė \

------- u--------
Waukegan, III., liepos 21. Re

voliucija su muštynėmis įvyko 
pereitą sekmadienį lietuvių šv. 
Baltramiejaus bažnyčioj laike 
pamaldų, kur smarkiai susi 
daužė dvi parapijonų frakcijos, 
stovėjusios už ir prieš kunigą 
J. B. Kloris. Kaip tyrinėjimai 
vėliau parodė, kunigas Kloris 
ir buvo visos tos revoliucijos 
centras.

Laike pamaldų ritualo kuni
gui Kloris beeinant per bažny
čią William Zupkus, 64 metų 
amžiaus iš 810 So. Victory St. 
priėjęs užgavęs kunigą Kloris. 
Fr. Bujonauskas, 1010 lOth St. 
išėmė varantą prieš Zupkus. 
kaltindamas jį ardžius religinį 
susirinkimą. Zupkus iš savo 
pusės išėmė varantus prieš Bu- 
janauską, Juozapą Butkų ir 
Mike Butkų, kaltindamas juos 
jį užpuolus. *

Nesusipratimai šioje bažny
čioj jau eina treti metai, šį 
pavasarį kovo mėnesį paduota 
dvi peticijos, viena pasirašyta 
400 parapijonų, reikalaujant 
pašalintu kunigą Kloris, kita pa
sirašyta 23 parapijonų, kurie 
prašo kun. Klorį palikti.

Vakar po muštynių šv. Juo
zapo draugija per savo prezi
dentą A. ‘Jankauską pasiuntė 
kardinolui Mundeleinui rezo
liuciją, reikalaudami tuojau pa
šalinti kunigą Kloris...

Majoras išvažiavo 
Sharkey su Walker 

bokso pasižiūrėti

Visiems valdininkams 
ims pirštų nuospaudas

t T
I

Washington, liepos 21. Vie
toj parašo Suv. Valstijos įve
da seną kiniečių būdą., dėti 
piršto 'antspaudą po; aplikacija, 
prašant valdiškos tarnybos.

Nuo šiol apie 45,000 valdiš 
kų tarnautojų turės duoti savo 
pirštų nuospaudas. Ta praktiką 
reikalinga tam, kad butlegerių 
ir kriminalistų agentai nebepa- 
tektų į valdžios vietas. Jau du 
sykiu tokia -praktika daryta, ir 
buvo rasta, kad tarpe pašto 
tarnautojų yra daug sti rekor
dais ir tarpe prohibicijos agen
tų labai didelis skaičius * butle
gerių.

“L. ž.” liepos 6 d. numery 
rašo:

“Liet. Žinių” 129-me nume
ry buvo įdėtas straipsnis “Kur- 
oziški nenormalumai,” ku- £riame buvo išdėstyti viešai pa

sakyti atvykusiųjų Lietuvon 
Amerikos lietuvių nusiskundi
mai. Straipsny ir pasakyta, 
tad tai yra Amerikos lietuvių 
žinios.

Kauno miesto ir apskrities 
<aro.komendantas už tą strai
psnį redakciją nubaudė 300 li- 
ų. Redakcija buvo įteikusi 

skundą, bet skundas nepaten
kintas ir redakcija liepos 4 d. 
300 litų^ pabaudos sumokėjo.

Pastaba: “Naujienų” 159 nu
mery iš liepos 8 d. po įdėta ži
nia “Nubaudė ‘Lietuvos Ži-

4 t

nias* ” per neapsižiūrėjimą 
tapo praleista parašas, kad ta 
žinia buvo imta iš “Lietuvos 
Aido.”

Amerikietis dalino Vii 
niaus bedarbiams 

pinigus.

Kumštynes įvyks šį vakarą 
' apie 10 vai.

Šiurpios scenos kariant 
moteris

Augina tabaką be 
nikotino

Chicagos .majoras Cerinak 
vakar išvažiavo į New Yorką 
su visa partija draugų ir po
litikos lyderių dalyvauti Jack 
Sharkey ir Mickey Walker bok
so rungtynėse šį vakarą. Ma
joras grįš šeštadienį.

New York, liepos 21. 25,000 
žmonių minia ir $200,000 pa
jamų bus garantija pasiseki
mui Jack Sįiarkey ir Mickey 
Walker kumštynėms šį vaka
rą, liepoj 22 d. Ebbets Field, 
New Yąrke.

Airišis Walker turi 165 sva- 
rus svorio, o lietuvis Sharkey 
turi 197 sv. Sharkey stovi prieš 
Walker 5 prieš 2. Sharkey yra 
vienais metais jaunesnis už 
Walker.

Berlynas, liepos 20. Tam tik^ 
ras institutas netoli Karlsruhe 
išrado rūšį tabako be nikotino, 
tik reiks keletos metų, kol tą 
rūšį išaugins. ,
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Paliuosavo “raudonąją 
liepsną
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Boston, Mass?, liepos 21. Miss 
Anna Burlak, 20 metų komu
nistė * streiko vedėja, tapo pa- 
leiisa iš imigracijos ągentų da
boklės, kuomet ji įrodė savo pi
lietybę.
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Darbai sumažėjo vėl 6 
nuošimčiais

. . , I
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Washington, liepos 21. Per
eitą birželio mėnesį visi darbai 
bfendrai sumažėjo ant 5>9 nuo
šimčių. Automobilių industrija 
labiausiai sustojusi, net ant 
10.57 nuoš. Vyrų drabužių ir

Plienoplieno ' kuomažiausia. 
tik ant 0.11 nuošimčių

Francija nusiginklavusi 
kiek begalėdama

Paryžius, liepos 21. Kaltina
ma dėl nuolatinio ginklavimosi 
Francijos valdžia išleido 28 pus
lapių memorandumą, kųriAmc 
aiškinasi,, kad 'pėr paskutinius 
10' mėtų , jį nusiginklavusi net 
ant 60 nuošimčių. 19921 m, ji 
turėjusi 796,000 kariuomenės, 
dabar turinti tik 270,000. 'Tei
sės laikyti kariuomenės Fran
cį j a turinti 576,000 vyrų.

Budapest, Vengrija, iiepos 
21. Pereitą savaitę pakartos 
dvi moterys, Rose‘ Scordas 58 
metų ir Amelia Shabo 58 metų 
amžiaus, pagautos vyrų nuodi
jime.

Tišazug kaime per kelis me
tus tapo arseniku išnuodyta 
žymus skaičius vyrų, ir tik per
nai tapo areštuota 31 moteris. 
Scordas nunuodijusi 3 vyrus ir 
Shebo ,2 vyrus. Kitos moterys 
tebelaukia teismo ir kartuvių.

Vedant į nužudymo vietą, 
abidvi moterys kovojo iš visų 
pajėgų ir abidvi nuvargusios 
apalpo, ir pakartos be sąmonės.

l: ....... ....... ....... . ... .

Yorko valdininkai
varė baltų vergių 

prekybą

N

New York, liepos 21. Pradė
jus tardyti ir kratyti “šokių 
namų” raketą, susekta, kac 
žymus valdininkai užsiima if 
dengia baltąją vergiją. Areš
tuotųjų tarpe yra buvęs Kings 
county teisėjas, doko komisid- 
nierius ir būrys jo padėjėjų ir 
dar eilė miesto oficialų. Pa 
Šaukti liudininkai žada papasa
koti stebinančių dalykų.

Nesenai vilniečiams ieKO ma
tyt keistas vaizdas.

Iš Bunimovičo banko išėjo 
elegantiškai apsivilkęs, požilis 
ponas. .Rankoj jis laikė nema
žą maišelį pripildytą penkių ir 
dviejų zlotų vertės monetomis.

Priėjęs prie rotušės, kur yra 
darbo birža, nepažįstamasis 
ponas sustojo, atrišo maišelį 
ir ėmė bedarbiams dalinti pi
nigus.

Greitu laiku aplink jį susi
rinko didelė žmonių minia. 
Negalėdamas visiems paduoti 
pinigų į rankas, nepažįstama
sis ėmė juos mėtyti toliau sto
vintiems. Minia stumdydamosi 
šoko rinkti barstomus pinigus. 
Bet netrukus rotušėj pasirodė 
policija ir nepažįstamą j am 
ponui surašė protokolą.

Vėliau paaiškėjo, kad šis 
keistuolis yra amerikietis, at
važiavęs į Vilnių pas savo gi
mines. '

Kiaulininkėstės kursai
“Maisto” suorganizuotus 

kiaulių rūšiavimo kurpus bai
gė 33 asmenys, kurie “Maiste” 
ir gausią tarnybas.

Pasikorė dėl skurdaus 
gyvenimo

Vyrą pasodino, pati tei
sėjui atidavė vaiką '
Camden, N. J. liepos 21. Aš- 

tuonių vaikų motiųa, įpykusi 
kad jos vyrą pasodino į kalėji
mą už degtinės varymą, atnešu
si metė teisėjui j glėbį savo ma- 
žiausj vaiką, pareikšdama, kad 
ji nepajėgia vaiko maitinti. Vy
ras yra Felix Pšygoda. Motina 
ir vaikai atiduoti socialės glo
bos įstaigai.

Žagarės mieste rastas pasi
koręs Šukys Kazys, apie 70 m. 
amžiaus. Spėjama, kad pasiko
rė dėl skurdaus gyvenimo.
II ...........     ' I.--. II !■
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

fieorge Lukas nuteistas dešim
čiai metų kalėjimo

George Kaupas, kuris buvo 
žinomas taip pat. kaipo Lu
kas* per kelis* metus garsino- 
si laikraščiuose ir kitokiais bu
dais, kad jis yra laivų kompa
nijų agentas ir svetimtaučiams 
gali . padėti įsigauti į Kanadą 
bei Jungtines Valstijas. Jis taip 
pat tarpininkavo kai kuriems 
advokatams gauti klijentus. Ži
noma, nuo advokatų už tai jis 
gaudavo tam tikrą' komisą. 
Tokių parazitų mes randame 
kiekvienoj lietuvių' ir leųkų 
kolonijose.

Šiomis dienomis Lukas ta
po nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimo. Jis turės sėdėti 
Lcavenyvortlr fedfcraliame ka
lėjime. Laike teismo paaiškė
jo! jog jis išgavo klastuotas gi
mimo metrikas mažiausia pus- 
tuziniur lietuvių; daugeliui len
kų ir kitų tautų žmonėms, Ph- 
siremdami tomis metrikomis 
tie žmonės nelegaliai įvažiavo 
į Ameriką?. Prieš Luką buvo 
penki* skirtingi1 kabinimai; prie 
kurių jis prisipažino: Už kiek
vieną kaltinimą’ jis gavo* po 
du meta kalėjimo; — viso 10 
metų.

Kadangi Lukas* yra lietuvis, 
tai* bus pravartu- pranešti ko-

NAUJAS numeris. Ate* 
jo Kultūra No. 6—7. GaHu 
ma gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

No j H “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau- 
skite Naujienose.

Reikalaukite “NAV

krašeių bus gatavas 
Jums patarnauti.. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato*- 
gumo detek

kiais prigavingais budais jis 
išgavo, pinigus iš- žmonių. Jis 
operavo* maždaug taip t jis su
rasdavo' lietuvį, kuris nelega
liai yra įvažiavęs' į* Jungtines 
Valstijas, ir už tam tikrą at
lyginimą sutikdavo išgauti jam 
gimimo metriką. Klastuota 
metrika, rodydavo, jog nelega
liai įvažiavęs lietuvis arba ki
toks žmogus yra gimęs Ame
rikoj. Metriką gauti nėra sun
ku. Žmogus paprastai išpildo 
afidavitą, jog jis yra tėvas. 
Tačiau .ant išduodamos gimi
mo metrikos ir yra pažymima, 
jog, ji yra išduodama afidavi- 
to keliu, nes rekorduose tokio 
gimimo nesurandama. Tos pu
šies1 metrikos paprastai suda
ro keblumų, kadangi lengvai 
gali kilti nužiūrėjimas, jog jos 
yra klostuotos.

Taip* atsitiko ir su Luko* kli- 
jentti,. kuris* pateko* į. valdžios 
rantau*. Bekainantinėjant jis 
prisipažino), kadi nėra, gimęs 
Amerikojt. o metriką pirkęs, iš 
Luko. Luko ofise tuoji buvo pa
darytai krata) kur tapo- suras
ki daug inkriminuojančios me
džiagos. Buvo* surastas* sąra
šas* kai kurių- asmenų* kurie 
yra- pirkę iš- jo* metrikas. Ačiū 
taną kai* kurie nelegaliai, at
vykę lietuviai topo- suimto ir 
jie* busv žinoma, deportuotu

Įdomu čia bus pažymėti, 
kad Lukas už klostuotos met
rikos išgavimą imdavo1 $500, 
o. nuo kai1 kurią gavo nett $1,000 
ir $1,200. Tokiu bildu jis su- 
kolektavo iš žmonių* gal* ke
letą desetftą tukatančią dole
rių^

Lukas,, kaip jau Buvo mihė*- 
ta, agentavo advokatams,. Jis 
gaudė jiems- kostumerius. Tai 
yra- savo rūšies parazitizmas. 
Agentas, paprastai* prikalba* vit- 
šokių stebuklų apie savo* ad
vokatui Kadangi advokatas tir
pi, mokėti savo^ agentui tam 
tikrą komisą* taii jis- ir nuo* 
žmogaus ima daugiau; negu* 
imtą be agento patarnavimu, 
šiaip* ar taipv bet buvimus to*- 
km agentų jokiu* Hudu* nėra 
pateisinamas.

— Jos. P. Uoick.

KRUVimn IR
PiYKIAI St.mW08E

kioT Uraųftivfiį šiauHuose*, Au
šros* alėją pastebėta* ver
žiantis iš vidaus tiršti! dilinai, 

___ k ^pa^IojjlteautMtviėjiliepsnaiPh’- 
Baldos panikos N.. bažnyčioje .mulĮmĮ.1^ Įsas TS±.'"iS

ŽMires. tturfiate suflrihti vi*®

Grynumas yrą
. biausias dalykas* 

duonos gamyboje
- - ' -»*■ Uųtwvo» Itartko

- • - • - * __ , --*41Įe^ip|MrLjpn^oae budėję iždibėS sargy-
krautityės padegjmasu. Krimiaalae^kum pa^ ibiniair— kaitoiviai,. bet niekam 
sekoj piliečiui iš galvos veržiasi smageftOffi.1 apie gaisrą i nepranešę.

..........- ............. L Tik-ėjęs-pro* šalį kauniškis 
jL •...................i studentas* Olyva* susivbke užei-naudojus <arbt»nW U f tuos paėtuos namuos, esan-

MabraualHs. atog^m iv admi.
T. e,tle. rraU1T^ JUdraoTO » pvanoStl, tuo*laiku 

j Jo kairioji, galvos dtdik mk, blw*gianĮ, atltainitrtratoriui 
,alus buvusi, taip* aumuĮta,. jrf apfe gai Pa.
visa. veulo. puse nuoSwaaiiK 
pmukro- susiliejo į. kažltok^L.. in pPawiS{ po.
Reformų masę. UioijH kurii skubiai* drauge su
į Dabar Babrauskis gilto ligo* jiignmgesiuis atvyko įi gaisro 
ninėj laBar nusiljięs, vos> bėgat kvifctty itt ėmėsi* gerinimo dar- 
Jėdhmas* išttirtfi žodį1 ir? skųšdto- - Mok « r
įmauto didtelluiš skausmais vi* Kftauftroff buvo* užbaftiirta, o 
šamo- kuirei ' jiS“ gaUros. pueSs dtavys* užkaltos
; .To gyvybev gresia pavojįitn hsimkiomis* geležinėmis* šttango- 
I Aidrojį* stomBesriė1 panikwkniri, ijr stora* sllavdbv toii teko 
>auka* Petras Bodbaitlis, 9* metų* jgraužti vartus in eiti? į; krau- 
amžiaus vaikas,, vieną namąper kiemui. Ibi gavus. į kie- 

’šiuuliflose sarger sėnus, J^nupmą), įt jį* išeinančios krautuvės 
‘smarkiai' sudaužytai galiai ir Jdinrįfs rastos atidarytos. Vicnc- 

sutrinti* vidiimaL irią dtirą spyna* Buvusit sulau- 
' Taiįp* pu* Be sąmonės: a<gą»- Kžytto* kittl> — atrakintai, ma- 
Bentas* įi B giminę, kur ittgptvim paririhktui raktui Pro du- 
jtas* iir ajinairibtasi. Dtell vieta# ris* įi kiemą veržėsi* ugnis ir 
Ciftos- ligoninėje* pagiriotas* ir udUmaiv Vidiijp' krautuvės- degė 

dbmw namie:. Lig ribk nie~Ppriestalis ir- Ifengviau* užside- 
ko nekalba ir paliestas ima gančios prekės. Degė iš kart 
ąežmoniŠkai vaitoti* Jo* moto įkeltose vietose. Iš to galima 
nai,. Zosei Budraitienei, buvur spręsti, kad gaisras- kilęs ne 
^siai panikos metu draugę su savaimi, o įvykęs padegimas, 
’sunum šventoriuje, teko taip Tai liudijo ir gaisro vietose 
'pat nors* ir Ifengviauį nukeie* pšlttfsf'ytas ir d'ar nespėjęs vi-

Smulkmenos apie paniką ir 
kitus- kongreso įvykius

Euoharistininkų kongreso* į- 
vykis visiems Šiauliškiams*, o 
ypač kaikumems kongreso du** 
yriams, visam amžiui paliks 

skaudų atminimą*

Kada tūkstantinės žmonių; 
minios*.Sausakimšai susigrūda*- 
sios> šv. Petro1 Bažnyčioje,, klau
sė ri» laikomų) pamaldų* staiga* 
tylią šventoriuje pasigird b 
spiegiąs* šauksmus:

"bažnyčiai griuvai”
Greiti šauksmą/ pagavo* šim

tą ii lutų žmonių* balšų, kurie 
susiliejo: įi nežmoniškos baimes* 
ir išgąsčio* riksmui

Kilto* baisis panikai.

ŽmvneSi. Beprottiškai* šaukr 
damiįs kJyikiami;. spiegdhitiiį. 
pasilteidb' Bėgto iš* š*ventbnihtt» 
'ir bažnyčios, grūsdamies pro 
ncplačius šventoriaus vartus' į 
gatvę. Kaikas, neprasiskverb
dami* pro užsikimšusius var
tus* šokinėjo* stačiai* per aukštą 
murinę tvorą,, dauždamiesi 
anapus į. gatvės grindinio ak- 
imeniš arba kullaversčiais ver- 
sdtimiesi' per galvą* kainuotu 
Kapų gatve žemyn. PVo* kibiu
sį sąmyšio triukšmą*.

į pasigirdo sužeistųjų* žmonių' 
vaitojimai ir verksmas.

Bet maldininkai, nepaisyda
mi šito, pagauti gaivališkos 
panikos- jausmo,; nesiliovė1 ver*- 
žęsis^ iš* šventoriaus^ 
^negailestingai mindžiodami' ir 
traiškydami ant žemės parkri
tusias moteris,, vaikus ir setie- 

liusj.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA' VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ> ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

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

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS'

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

parašytą, knygely..
TURINYS

L Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad> 
jie neapsikrikštytų. ,

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

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

IV. Kunigų fanatizmo, politika — silpnina valstybę.
V:. Vargas migino! Vargas lenkino. ,

J VI. Velniai, Raganom ir Teologai..
VII. “Ponus gerus ą nekaltus į nevalę ima’’.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą; ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

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

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

'■* ■ ■

1739* StL Hatsted Street
CHICAGO, ILL.

i

i

Taii tęsusi1 apie ltk—15 miniu- > 
čių. Tik didžiausiomis polici
jos- ir iššauktos pagalbon* ka- * 
riuomenės pastangpjnįs*; pavy- i 
ko* įgąsdintą mintą, nuraminti į 
*ir įtikinti* jų, kad joks pavo- I 
jus jai negresia: Miniai apsir.a- i 
minus ir ’ grįžus šiokiai: tokiai 
tvarkai,, žiūrovams persistatė 
šitoks panikos pasėkų vaiz
das:. 
visas šventorius ir artimiau
sios šalimos Kapų gatvės ir 
miesto- rinkos vietos* atrodė ti- I 
knu kautyniųi laika po tik ką 

įvykusios kovos.
Visur galima* buvo matyto iš*- 

mėtytą daiktų*: lietsargių, uit- 
dikulių, kepurių,, skrybėlių ir 
kit., o kur ne kur1 
gulėjo be gyvybės- žymių' ap- 
kruvinti keli it žmonių kunaii.

Dar didesnis žmonių, ypač 
moterų ir vaikų! skaičius gar
siai’ dejavo^ skųsdamiesi' ap
daužytomis galtoomis'i 'apdras
kytomis rankomis, kojomis ir 
kitais kuiur sužalojimais.

Skubiai* imta* teikti* sužeistie
siems pagelbą, Be* sąmonės 
parkritę vežikais- ir autbmobė- 
liais nugabenti į miesto ligoni*- 
nę, o mažiau nukentėjusioms 
ant greitųjų 
Kapų gatvėje įsteigta div (uy? 
rams ir moterims) greitosios 

pagelbos punktai.
Ligoninėj ir abiejuose punk

tuose viso
suteikta medicinos pagėlba^ 

apie ^0-čiai asmenį^ 
iš kurių daugumai yra apdras
kyta veidai, rankos, kojos ir 
kitos kūno dalys, šokant ir len
dant pro murinės ir spygliuotų 
vielų šventoriaus tvoras, bet 
kaikurie nukentėjusieji sužeis 

sti labai sunkiai.
Labiausiai* nukentėjo* pil. 

Stepas. Babrauskis iš Vainagių 
k. Padlihisio v., Šiaulių apskr. 
Tai 68 metą amžiaus senis, kur 
rį ^inja • šyentoriuM*;wrmuše 
aiit žemės,’p si^arkįai'5sutr^p.ė 
kojomis kairįjįšopąjjr |al^ą jit 

..paliko gulėti be sąmonės> Tb- 
kiam stovy atgabentos ų iBiės- 
to ligoninę Babrauskis ilgą lai? 
ką nerodęš’ jokių gyvybės 
žymių ir net gydytojas manęs, 
kad jis jau negyvas. Bet pa-

lieijito kurk staibiai* drauge su 
‘ įi gaisro

Aprūpindami daugelio žmo
nių reikalavimus, Marozas 
Bake Sliop, kuri randasi ant 
4330 So. California Avenue, 
iššaukė didelį pareikalavimą 
savo garsios duonos. Gera duo
na tolygi namie pagamintai, į 
kurią sudėtu geriausi tokiai 
duonai kepti materijolai, ge
rai iškepta, taip, kad ji yra 
turtinga švelniu Ir skaniu kvap
sniu. Šviežus pečiaus kvapsnis 
dar nėra iš jos išgaravęs kuo
met ji pasiekia jūsų stalą.

Niekas neužmiršta? ir ne pa* 
likta, nuo to laiko, kaip auk
sinis grūdas paliko laukus iki* 
tam laikui kaip ji pasiekia jū
sų stulą—kad? dtioti jums ge
riausią* ką pinigas gali nupirk
to

Blizgančiose keptuvės sienejj 
se, šios keptuves kiekvienas 
proceso' žingsnis yra padaro
mas ir prižiūramas taip, kaip 
stropiausiai ir geriausiai pri- 
žiurėhr laboratorija. Kiekviena 
mašina sterelizuota; ir kiekvie
nas kepėjas daro geriausią ką 
įjifr gali, kdri pagaminus tokią 
įduoną, kokią- Tamstai1 net sun-

i na
muose nors ir geriausiai pri
žiūrėtumėte. Chas. L. Marozas, 
savininkas, bus linksmas, jei- 

’gu Tamsta- atlankysite jo? dtio- 
ios kepyklą Bile Ihiku, jis-Tanr 
štai pasistengs parodyti kiek 
triūso* ir darbo reikia padėti* 
kad; pagaminus Tamstai ge
riausią- duoną, ir kitus kepi
nius. Vien geriausi kepėjai dir
ba šioj gerai žinomoj kepyk
loj, ir visos jų pastangos yna 
sukoncentruotos* kepimui duo* 
nos. Maistingumas ir švelnus 
skonis jų duonos, kurią gali
ma gauti už prieinamą kainą, 
daug prisideda prie jūsų abel- 
naus maisto svarbos. Užeikite 
į šią kepyklą šiandie,, arba pa
šaukite Lafayette 1515 ir pa
duokite užsakymą, nes ši dUo- 
ha? ynai skaniausia, — paraga
vęs. pats, tai pasakysi.

AR JŲ& ŽINOTE kokia šian
die yra' kaina jų garsios duo
nos?

(Siųskite savo atsakymu “Naujiem^” 
Kontesfo Dtpt. Už tris geriUtuisr at
sakymus

pinigais- — $5; $3.50- ir $P.50.

p>r«iy<u» lietuviHaai. arta 
angliikai — bus duotos t r p dovanos 
pinigais — $5, $3.50- ir $P.50. — 
K0NTBSTA6).

Skelbimai Naujienose 
duodat naudą dėlto* 
kad pačios Naujienos

itėtii sudtegtii žibalas.
< Trečia* iš- eilės labiausiai nttr i . ■
kentėjusio  ji, yra. Elzbieta. Že- L • ^in"
puiytė Kaimo gytontoja (Ma-W il100' ^"8^1 suma
Ittmjj g-ve 2!J'nr.)', 56" mėtį am. iŠ varnų* meta-
žiiitis moteris; .tai < * Ribėtų, tadhk sudegti ne-
išnarinlusi taip vadinamas- kryk.
ŽiauS- kaulas iv nųkent&jiisiojėL* .    —-------------- -----------
Įneieko galimumo vąUlyįi' visą k ■ . . ..

apatinį kūno dalį, L Rėlllarąuklte NAU-* 
1 Ke to, ji skundžiasi nepa- MENAS” ant Bile kam- 
kenžiamais^ skausmais krutinė-Lpoj kur parduodanti lai- 
J • •• inl‘X toa^iai.Pardaiv<jashi- 
P'"' RaSei* >«» Satoraą

• Kik; mažiau nukctitį'ę; dbti- JaMs patarnauti. Jisai 
ginusia yra susižeidi rankas ir tenai StOVL ne SaVO Sma- 
^ojas į gatves' ^rinpnį. arba gumiu, pato-
kpygjiuotas! tvorai. gurno dfefei.,
! Jhšų korėsponufentas, nore-p 
damas ištirti tikrąją nelaihiinrĮ ’.... '
'go įvykio priežastį, ktiri dabar 
mieste ir pačią kongreso dbiy.-h 
-vią labai įvairiai . aiškinama,! 
aplankė it apRlaifsiiiėjp žyinią.Į; 
dhlį nukentėjusią ir šiaip tuol 
metu šventoriuje Buvusių mal- 
diniiikų. Svarbu yra pažymėki' 
ti, kad jau šeštadienį maldi-l 
ninku tarpe t j
kursavo fantastiškiausi gandai!, į 
kad su Šiaulių šV.. Petro baž- L 
nyčia kongreso mėtų* turi fcaž- ' 
kas nepaprasto įvykti. Pasak į 
tų gandą ' Ii
bažnyčia turėjo sugriūti 

degti arba paskęsti.
Kas tuos gtindus palaido ir h 

platino — neištirta. Kunigai |Į 
tvirtina, kad jie fyčiąBąvo pa- 
leisti, kad' sutrukdytų in' par 
kenktų kongreso pašisėkiinui. 
Kaip ten bebuvo, bet- >ųiinios 
psichologiškai buvo papuoštas 
kažkam nepapriistant' ir tuo 
'bildu minių panikai, sukelti ne
daug. tereikėjo.

Apįe 12 vai’, viršum' miesto I 
pasirodė orlaivis,. į 

iš kurio* pabiro žemyn lapeliai, b 
kviečiantieji dalyvauti rytojaus 
dieną įvykstančioj aviacijos į 
šventėj Šiauliuose..,Orlaivis, pa-1 
traukęs šventoriuj, susigrudto 
sių mardiniilkų de-mesį ir vir
si sužiurę į dangų. Tuo laiku 
dangumi plaukę debesys iš 
rytą į vakarus ir sako; kad 
kaikurionis moterįmt> optiškosį 
.regėjimo iliuzijos suklaidin-[ 
toms; pasirodę, j*ogv ‘ |

bdžnyčios bokštdš ' griūvąs 
- į ežerą'. * Į

Taip pamaniusios,, jos emu* į 
šios šaukti. TaČiaią Jtaip tyri
nėjimo nustatyta’, aeroplanas

EKSKURSIJA LIETUVON
• Didžiausiu Pasauly 

WHITEr STAR LINE LAIVE 
Išplaukiu iš New York

Rugp.-August 3 d., 1931
Viduunaktį

A. S. Trečiokas, Ekskursijos Vadas* 
t Laivakorčių kainos 
TREČIA. KLASE-.

Į Khipčdą ir atgal’ ....................... ...................
į Mauną ir. atgal ....... .......... ....................... .......

TURISTINE* KEAŠ'Et
Į Klaipėdą ir atgal ............... . .................. .
į Kauną iri atgal .............................. ............

KARO TAKSOS ATSKIRAI
šią ekskursiją rengia ir remia Lietuvių* Laivakorčių* Agentui Sąjunga 

A'mcrikoje. Dilti platesnių informacijų, kreipkitės į, S%jungps> agentu j*M|» 
mieste arba. į (

NffiEOUK Neitev.

$159i0a 
• r 7xo o
$>220.00'

251.38

ginusia yra siu

su- b
|į'

aėroptond’fversija1 ntJtųnuito pdn L
f. ‘* •

; Yra? ir kitokių aiškinimų.
’ lt i

Gaisras "Lietūkio" fcrau<ui)ėj.|!
Antrą kongreso dieną, bir*!

,želio 29 d. apie 16 “Wd-I.

antras
t PIKNIKAS

1 ‘ /v . - • ' . .

NAUJIENŲ,
; ii" " " i • ’ • ■'

Įvyks Nedėkoj>

“THE OAKS”
DARŽE

mum



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
SPECIALUS Tcainoa — 
vestuvių .Vato trr afijon $10 
tustinas Ir aug. Taipgi 
vaikų ir šeimynų gru
pės. ĮSI O N. Wella 8t„ 
Tel. Lincoln 4770.

Padaro 
Skalbimą 

F Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

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

Išdirbėjai ,

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS- 

'LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas {Čirškimo 

.metodas ,duoda gerus rezultatus, • J»et 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy-> 
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują {čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

64 V/. Rando!ph 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.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Diatance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Re». Tel. Yardi 3408v - J

----- o-----
1

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Telef. Republk 639«

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. Vaitush važiuoja 
Lietuvon

Gerai žinomas Town ofLake 
kolonijos gyventojams daktaras 
Vaitush šiandie išvažiuoja į 
New Yorkų. Iš čia jis liepos 
23 dienų iškeliaus laivu “Eu
ropa” Lietuvon.

Dr. Vaitush mano pabūti 
Lietuvoj tik trumpa laikų. Kai 
sugrįš, tai praneš savo klijen- 
tams.

Sutaupinkite pinigus 
ant anglių dabar

kuro, 
rųšių 
pasi- 

kokie

Gyvenimo komfortas labai 
daug priklauso nuo šildomojo 
pečiaus ir vartojamojo 
Markcte yra tiek daug 
anglių, kad sunku yra 
rinkti tinkamiausius, 
mums yra reikalingiausi. Ame
rikos namų apšildymo proble
mos dėl tos priežasties daro
si kiekvienais metais viš rim
tesnės. Ne visuomet yra išmin
tinga pirkti pigiausius anglius, 
negi visuomet būna išmintin
ga pirkti brangesnius—tas pri
klauso nuo niekurių sųlygų. 
Betgi yra viena taisyklė nu- 

te anglis sulig jų duodamos 
šilumos, o ne sulig mokamos 
už juos kainos. Parinkimų an
glių turi atlikti ekspertas, ku
ris nuodugniai pažysta anglis 
ir visų anglių biznį.

Yra daug užtikimy anglių 
pardavėjų, bet aš noriu at
kreipti jūsų ypatingų atidų į 
vienų anglių kompanijų, ku
rių man teko aplankyti anų 
dienų—tai Garden City Coal 
Co., kuri randasi 2013 South 
Morgan-St. į P-n a s C. ;H.*Mc 
Carthy, įstaigos viršininkas, 
aiškino, kad jų organizacijoj 
yra žmogus, kuris yra apšildy
mo ir kuro ekspertas, kuris 
nieko kito neveikia, vien tei
kia, dykai ir be jokių parei
gų norintiems patarimus kaip 
geriausia apšildyti namus, pa
siremiant savo patyrimais, įgy
tais per daugelį metų anglių 
biznyje. Jus gausite naudingų 
atsakymų į savo klausimus ir 
laikydainies jo patarimų jus 
gausite daugiau komforto ir 
sutaupinsite pinigų ant ang- 
lių.

Ši kompanija turi vienų mo
derniškiausių yardų mieste, 
užlaiko visokios rųšies anglis 
ir greitai juos pristato į visas 
miesto dalis. Dabar yra tin
kamiausias laikas pirktis ang
lis ateinančiai žiemai, nes kai
nos yra žemiausios. Pilnas an
glių aruodas duoda užtikrintų 
saugumų komforto. Pirkite da
bar.

AR JUS ŽINOTE kiek pini
gų ant tono jus sutaupinsite 
pirkdami anglis dabar?

Del platesnių informacijų 
šaukite Canal 4136.

(Siųskite savo atsakymą “Naujienų’’ 
Kontesto Dept. Už tris geriausius at
sakymus — parašytus lietuviškai arba 
angliškai — bus duotos trys dovanos 
pinigais — $5, $3.50 ir $1.50, — 
KONTESTAS).

Padėka “Naujie
noms”

“Naujienoms” dėkoja Sta
nislava Latvenaitė, kuri atva
žiavo Amerikon “Naujienų” 
Laivakorčių skyriaus patarna
vimu.

Ji yra dėkinga, kad buvo ge
rai sutvarkyti visi kelionės rei
kalai, ir kad smagių kelionę tu
rėjo.

Dabar p-lė Latvenaitė gyve 
na Rockforde, III. Bet jos dėdė, 
V. J. Latvėnaą, gyvena Chica- 
koj. Jis ir rūpinosi ir padėjo 
p-lei Latvenaitei atvykti Ame
rikon.

Stanislava Latvėnaitė yra gi
musi Amerikoj.

Lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny, liepos 

19 d., buvo garžus ir geras ra- 
dio programas iš stoties WCF- 
L, kurį davė Jos. F. Budriko 
krautuvė.

Solo dainavo p. Anelė Zabu- 
kienė, soprano; Antanas Vana
gaitis ir Stasys Rimkus, vie
nas geriausių musų baritonų. 
Ypatingai visiems patiko jų 
duetai, kurių šiame programe 
jie nesigailėjo, šie duetai bu
vo gražiai sudainuoti: “šiandie 
subatėlė”, “Aš užlipsiu ant kal
no”, “Saulutė tekėjo’ ir duetas 
iš operos Laima. Artistas An
tanas Vanagaitis sudainavo 
Vincų dainų, sveikindamas vi
sus Vincus. Vargonais keletu 
numerių puikiai išpildė J. Sau- 
ris. Bendrai, tai buvo tikrai 
gražus ir turiningas radio pro
gramas.

Buvo taipgi pranešta, kad už 
dviejų savaičių, t. y. rugpiučio 
2 d., yra rengiamas milžiniškas 
radio dainininkų piknikas. Bi
rutės darže, Justice Parke. Ęud- 
riko krautuvė yra paskyrus 
$100.00 prizų. Kviečia visus į 
šį piknikų atsilankyti.

« —žaibas.

Ieško banditų galva- 
^žtidžitĮ1

Banditai nušovė Frankj < Kutį

Westsidės priemiesčių polici
ja ieško banditų, kurie nušovė 
Frankį Kutis, 19 metų, gyve
nusį adresu 2026 West 22 St. 
Kutis tarnavo garaže, kaip nak
tinis garažo prižiūrėtojas. Kal
bamas garažas randasi adresu 
2226 So. Leavit St. Banditai ir 
apiplėšė Kutį. Atėmė iš jo $20.

Nelaimingo jauno vyro kū
nas rasta sekmadienį prie Fo- 
rctsPark Gun Club, ties Des- 
plaines upe ir North Riverside.

Policija mano, kad Kutis pa
žino banditus, o šie, bijodami, 
jogei jisai gali padėti juos su
imti, nužudė jį. Manoma, kad 
plėšimas ir' galvažudystė papil
dyti buvo anksti sekmadienio 
rytų.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra at«Je iŠ Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausij| paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobej nuo Adams gat« 
vSs. pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

pas-

3 Bumbliso Frank
4 Donushi Petro
21 Puscionei Julijonai

Joniškiečių-Žaga- 
riečių išvažiavimas

Joniškiečiai ir žagariečiai tu
rėjo išvažiavimų j Indiana 
Sand Dunes ■

apie dviejų 
nuo Michigan

visu keliu, p- 
Jule dainavo, 

dainuoti p-ųia 
žinoma, ir aš.

Praėjusio sekmadienio rytų 
brightonparkiečiai Akvilina ir 
Kųzys Baltai įsisodino į savo 
naujų Nash automobilį mane, 
Julę, Leonardą, Jonų ir Mari
jonų Slavinskus (p-nios Baltie- 
nės tėvelius). Prie musų dar 
prisidėjo kita mašina su pasa- 
žieriais John Green, Chicagos 
Latvių Darbininkų Apšvietos 
Draugijos pirmininku, Akvile 
Ančiute, Autose C. Burnickie- 
ne, Stanislovu ir Florentinu 
Burnickiais. Abi pilnos žmo
nių mašinos lygiai 8 valandų 
ryte išvažiavo į Indiana smil
čių kalnus. (

Į vieną, valandų ir 45 minutes 
jau buvome Beverly Shore, prie 
Michigan ežero, 
mylių/atstume 
City. ,

Nuvažiuojant, 
nia Balteine su 
Joms padėjo 
Slavinskienė,
Mums dainuoti labai sekėsi, nes 
visi buvome geram upe, o-prie 
to ir balsus turėjome gerus.

Kaip kai kūrių organizacijų 
nariai buriu, taip ir pavieniui 
asmens mėgia nuvažiuoti į Sand 
Dunes. Ir • reikia pasakyti, kad 
tai iš tikrųjų puiki vieta. Van
duo maudytis buvo ne tik šil
tas, bet ir nepaprastai tyras. 
Ir mes, kai tik nuvykome,' tuoj 
visi pasileidome į ežerų pa
plaukioti. Diena buvo graži, 
oras šiltas, net nesinorėjo 
skirtis su vandeniu.

Apie antrą valandą vedusieji 
Akvilina su nevedusią Akvįlirta 
paruošė puikius pietus. Susėdę 
visi ratu, geriausiu apetitu, 
atidavėme kreditų taip šeimi 
ninkėms, kaip. patiems val
giams.

P-lė Ančiutę nutraukė atvaiž 
dą. Sumanėme lipti į kalnus. 
Buvo sunkutkopti stačiai į kal
inu nes klimpo smiltyse p. Bal
to to jos. Ir jis nebūtų pajėgęs 
užlipti, jei pdė, Ančiutė nebū
tų jam pągelbėjusi. Aš pats, 
arti kalno yiršunės ' būdamas, 
su smiltimią/jąu važiavau že
myn, ir tik ^iu Julei susilai
kiau. Tik viena p-nia Baltienė, 
nepadedama užlipo.

Visi .domaudami gėrėjomės 
puikia scena. Smilčių / .didėti 
kalnai,, staigios pakalnės,/jau
nais krūmokšliais apaugę kai
nai dąrė gražų vaizdą. ,

* Puikių gimnastiką atlikę ir 
pusėtinai pavargę, o taipgi ge
rokai saulės apdeginti vųkare 
sugrįžome į Chicagų.

—Joniškietis.
* . ■ , • • ' . r

TheEnglishColumn

“A BIT OF MUSIC 
HISTORY”

A longj long time before the 
tipie of the birth of Christ, 
people who lived then showed 
love for music as well as the 
people dę, living today.

Music is found in every part 
of the world, from the islands 
of the Southern, Pacific to the 
Americas> and from the eųua- 

toriai zone f ar ' toward the 
poles.

Music is a part of man’s 
nature, by which he can ex- 
press emotional feelings and 
thoughts, that he would other- 
wise be unable to express 
through words, gestures, and 
the likę.

The Chinese say that music 
began in their country’ 3(X)0 
years before Christ was born. 
We cannot say that this is 
true, because wc find various 
evidences that Instruments and 
vocal music were known in 
India, Arabia, Babylonia, As- 
syria, Egypt, Pcrsia and among 
Hebrews.

Vocal music was probably 
the first music of a nation and 
people. It was the ūse of their 
voices. They uttered sbunds in 
sing-song fashiėn, which wė 
later find out, were supposcdly 
their native tunes. We also 
find that the people had the 
natūrai desire to tap timė 
(rythhy) regularly, which led 
to the making of Instruments 
of wood, metai, skin, or clay, 
for that purpose.

Chinese Instruments arč nu- 
merous and important. These 
Instruments would not sound 
aš musical to ųs as they d6 
to the native of China. They 
are used invariably as accoin- 
paniments for their ąativė 
dances, weddings or death ce- 
remonies, or mayBc for a 
singer.

The Greeks who lived long 
before the Christ, used musič 
for many reasons, too. Art, 
poetry and culture were ne- 
cessities with the Greeks and 
thė union of poetry with music 
made the art of music one of 
great importance.

Greeks always <used music 
in their performances of their 
dramas.

The music of India is very 
interesting. India’s music is in 
the form of popular song or 
as an accompaniment for danc- 
ing. Dancing to their music tš 
very popular, and professionųil 
dancing — girls are a feature 
at šOtial"ftinctions.

Now we come to the music

Padaro Silpnus Or
ganus Stipriais

Nuga-Tone priduoda naujų jėgų ir gyvu
mų silpniems. išsidevėjusiems organams. 
Jis pabalina iš kūno ligų norus, sustiprina 
silpnus • inkstus, nugali skilvio pakrikimus, 
galvos skaudėjimų ir kvaitulius. Nuga-Tone 
atgaivina silpnus nervus ir raumenis ir pa
daro jusu miegų poilsingų Ir atgaivinantį. 
Jeigu jus Blokuojate spėkų ir gyvumo, būti
nai gaukite. Nuga-Tone ir pasigerėkite gera 
sveikata ir veikliais organais. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptleklninkų. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite j| už
sakyti dol jus IS savo urmininko.

NETIKI,NIEKS
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 

< Savo meile savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvšjų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
• padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie

tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybš Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUT!
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

- “Lietuvos Ūkininkas” 
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” Šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kainą visiems metams tik 6 litai, TAIGI 
TIK 60 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

/ Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 69 centų I Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 60 centų Jus padarysite dideli dalyką, įttbs ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui' Jau jie patys nemokės' 
apseiti be 'laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite | Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
60 centų ir savo giminių adresus: Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti. » .

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: J 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon^išsirašyti, nei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 doL

Kadangi 6® centų i Lietuva siųsti nepatogu, tai si 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, pfes : 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui' jau ji< 
apseiti be laikraščio!
■ C— ______ ,____ _____
60 centų "ir savo giminių adresus Lietuvoje, 
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnai

of tjie Hebrews. The Origin of sočiai ’diversion, second, as a 
courtly luxury and lastly, in 
religious ceremonies. lt was 
United with poetry as wcll as 
with dances.

Egyptian Instruments were 
numerous and varied. As time 
went on, better tones were 
produced,’ better instrumentą 
were made, notation was f i n-

the Hebrews seems to have 
been in Arabia, būt tlieir geo- 
graphical position involved 
contacts with Mesopotamia 
and Egypt. Hebrews were imi- 
tators and borrowers in all 
kinds of culture. By this 1 
mean that, for instance their 
music was derived froin out- 
side, anothcr country. The ex- 
istence of Hebrew music iii 
conriection with religion has 
excrted upon Christian 
thought and customs. Therė 
arez very many Hebrews who 
are of great musical ability 
and several leading compos- 
ers, likę/ Mendelssohn and 
Meyerbeer. ‘

Music in Egypt was divided 
into three classes: first, as a

PIRKITE DABAR
Sutaupysite daug pinigų per 
šį išpardavimų prieš radio 
piknikų, kuris bus

AUGUST 2, 1931 
Birutės Darže

$89
$79

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

Stcinite kombinacija, $250 
vertės, 
už ............. r......... .
Majcstic, $189 ver
tės Už ................ ....
Radio šu viktrola kombina
cija parsiduoda 
už ....... ............
Gražus radio, 7 
tūbų už ............
Radio 7 tūbų 
už .......... ...........
3 šmotų parlpr
setas už ..'............
Elektrikinįs refri
žeratorius už .......
Kimball mažai 
vartoti pianai už

Lengvus 'išmokėjimai 
Klausykite radio programų: 
Nedėliomis *iš WCFL nuo 1 

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

iki 8 vai. vakare. 
i

Jos. F. BudrikJnc.
K. . .. ? . ■

3417-21 S. Halsted St
Phone BOULEVARD 4705 

scemed to progress greatly i n 
music, būt it wasn’l tinti! 1,000 
years later that this wonder- 
ful progress was made.

Valeria (Čepukiutė).

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. 1

asmilk 
itself I

KRAI T

Velveeta
skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

Pabandykit jį šiandie 
, —dėl kepimo ir sendvi- 

tių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Jie niekad jos 
nekviečia t

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

.-klaida, kurios niekas neat- 
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 

ų halitosis. Gerkles plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo (degimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pbarmącal Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894 -v

STAR DUST’ 'Copyright Mldtmf Feiture Service . • . BY AVESTPHAL

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sw. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Aotomobilnu 
80S W. SI SL Victory M9S

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepofe 
te—teisingas ir greita* patarnavimai 

81d W. 35th SL 
T«L Boulevard 9122
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’PjftUšhrtl Daily Bxeept Snnday by 
The Uthuanian Newu Pub. Co.» Ine.

1789 South Halsted Street 
Tetahene Rooaeveh 8500

Editor P. GRIGAITIS

88.0&

Subscriptian Ratert

Entared m Seeond Class Matter 
March 7th’ 1914 at the Port Office 
of Chicago. UI. under tba art of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
4Įekmadieaius. Leidžia Naujiem) Ben-
i

Pusei metu —........... —. 4.00
.Trims mtoeriMne . ................. 2.00
Dviem menesiams 1.60
Vienam mtntrtui .. ................ .,75

Chicagoj per iiaeiiotojMS
Viena kopija -IWW, 8c
Savaitei  18c 
llineeiei ..... ....  7*c

Suvienytose VatetijoM, ae Oloagoj,1 
4MŪUI

Metama > , . , 17.00
Pusei metu ................  8;60
Trims mtneaiams . 1.75
Dviem m&nesiams ___ _ ■ 1.26
Vienam mėnesiui------------------ .76

Lietuvon ir kitur uirieniuose 
(Atpiginta)

Metama . .... ............  88.00
Pusei metu ,    4.00
Trims mėnesiams 2.60

S. Halsted St.. Chicago, 
• Beosevelt 8500. Orderiu

KARAS IR PILIETYBĖr*
Prieš kiek laiko spaudoje buvo gana daug kalbėta 

apie teisėjo atsisakymą, suteikti pilietybės teises dviem 
x kanadiečiam, Dr. Macintosh ir p-lei Bland, kurie, tei

sėjo paklausti, pasisakė prieš ginklų vartojimą karo 
;atsitikime. Dabar yra nauja tos rųšies byla Californi- 
joje, kur kveikeris Peter 'Guldbrandsen padavė aplika
ciją dėl pilietybės popierų. Aplikantas pariškė teisėjui 
Norcross, kad jo (aplikanto) religiniai įsitikinimai yra 
(priešingi žmonių žudymui, ir todėl jisai atsisakytų im
ti ginklą į rankas, jeigu valdžia pašauktų jį stoti į ar- 
imiją. Guldbrandsen’as negavo popierų, bet teisėjas jo 
•bylą atidėjo iki lapkričio mėnesio, tikėdamasis, kad 
iper tą laiką gal suspės apsvarstyti aukšČiaus ;paminė- 
'tųjų Macintosh ir p-lės Bland apeliacijas aukščiausias 
federalis teismas.

Šitie aplikantų susikirtimai su teisėjais dėl karo 
klausimo yra visai bereikdlingi ir daro nepateisinamų 
kliūčių norintiems priimti pilietybę. Visų-pirma, kokią 
prasmė yra klausti aplikantų, ar jie eis į karą, ar ne? 
Labai .galimas daiktas, kad daugelis žmonių, kurie šian
die nori patapti piliečiais, niekuomet nebus karo tar
nybon nė šaukiami — ar dėl jų amžiaus, ar dėl ligos, 
ar, pagaliaus, dėl to, kad jų gyvenime neįvyks karo. 
Taigi tas klausimas yra grynai teoretiškas. Bet jisai 
neturi net ir teoretiškos vertės, kada reikalas eina apie 
moterį, kaip, pav. p-lės Bland atsitikime, nes moterų- 
dar iki šiol Amerika į armiją neimdavo, net ir kilus 
karui. z

Žmogaus pasisakymas natūralizacijos kvotėjui, ar 
jisai eis, ar neis į karą, gali daugių-daugiausia paro
dyti, ką žmogus galvoja tųje 'valandoje, kada jisai yra 
klausiamas (jeigu jisai nenori meluoti), bet tai dar 

' anaiptol nereiškia, kad jisai taip ir ėlgsis, atėjus karui. 
Karo metu žmonių protavimas ir sentimentas yra daž
nai visai :kitoki, .negu paprastu laiku. Pereito pasaulio 
karo metu, {pavyzdžiui, stojo savo noru į armiją daug 
žmonių, 'kurie prieš tai niekuomet nebuvo manę tapti 
kareiviais. Vieni taip darė iš patriotizmo jausmo, ki
tus (prikalbino jų giminės arba pažįstami, treti nenorė
jo 'būt ^paimti -prievarta, ketvirti tiesiog nenusivokė ką j 
darą, ir 1.1. - į

Todėl 'iš -anksto skirstyti žmones į norinčius “gįnti' 
tėvynę” dr 'nenorinčius vargiai yra kokia prasmė. Bet 
teisėjai lyg tyčia stato aplikantams tokius klausimus, 
kad jie savo įsitikinimus karo klausimu viešai,pareikš
tų ir tuo budu patektų į pageidaujamų” arba “nepa
geidaujamų” kategoriją. Tokia natūralizacijos teismų 
taktika yra niekas kita, kaip propaganda prieš paci
fizmą. Ji tuo labiau yra ne vietoje, kad Jungtinės Val-( 
stijos pasirašė tarptautinį amžinos taikos paktą, ‘kuris 
pasmerkia karą, kaipo “nacionalės politikos įrankį”.

AMERIKOS ATSAKOMYBĖ v

KrvSSSSSS!

r*

Amerikos pareiga buvo pasipriešinti šitokiam įieiv 
pusiškam Versalės sutarties tpritąilęymui, bet ji ne tik 
to nedarė, bet dar pinigiškai rėmė Franci jos militariz- 
(mą. 'Eidama į karą, Jungtinių Valstijų valdžia skelbė, 
kad 'to karo tikslas <esąs išgelbėti pasaulio demokrati
ją ir padaryti galą karams ant visados. Vietoje to, 
Amerika padėjo pergalėtojams smaugti demokratinę 
Vokietijos respubliką ir auginti pas save militarizmą, |,Kaip kinta musų gyvenimas.—4 ( 

 

kuris visą laiką grasina pavojum pasaulio taikai. j Pasaulinio karo ^pasėkos.

Todėl Amerika negali kratytis atsakomybės už 
tuos ekonominius, finansinius ir politinius krizius, ku
rie šiandie vargina Europą. Pats gyvenimas, galų gale,! ____
atvedė prie to, kad Jungtinių Valstijų valdžia, .po dvy-| «nyksta, o jų vietoj • atsiranda 
likos metų nesikišimo į Europos reikalus, buvo privers- 
ta imtis iniciatyvos Vokietijos gelbėjimo žygyje. Karpį -----------
skolų atidėjimas vieniems metams tečiaus dar nesu- Dabar jau sunku rasti tolfį 
tvarkys Europos reikalų. Po moratoriumo turės sekti | žmogų, kuris nežinotų, kad vi-» 
kiti žinksniai, kad Europoje butų bent atsteigta pu- ®^ž.ir jĮ^citimai08411 
siausvira, kurią suardė Amerika, paremdama Francijos ‘“ig’tikro.a^idaTrykime aplink, 
pusę karo metu. Dabartinis musų gyvenimas:

Dabartinėje Londono konferencijoje, kaip n^atome, Į fabrikų mašinos, geložinkeliai, 

 

jau dalyvauja įgalioti Jungtinių Valstijų atstovai, o ne telegrafas, telefonas, automobi-. 
vien tik stebėtojai, kaip kad būdavo iki šiol. Taį? yra,. rliaijir radio— visa tai, -ką mes 
reikia manyti, pradžia Amerikos kooperavimo tarp- turime šiandien, prieš šimtą ar 
tautinėje politikoje, be kurio negalėtų nei pasitaisyti. p!lsanvtro šimt° ™e,tM 
ekonomine padėtas pasaulyje, nei būt užtikrinta pašau- )Dar,ne teip 

ho taika. vo išgyti staip įkalbant:

Apie Įvairinę Dalytus |

Vkkas Keičiasi f***;jurB ^iurbtf»*« ta 
t raitas ivcivitrai tjgag spit^. ;Bet ,budavo ir kl.

cMn

< Apžvalga
v--n-- / - ---------

“KAIP ŠVEDŲ KAPITALIS
TAI APGAVO LIETUVOS 

MINISTERIUS?”

•Po tokia antrašte, vilniečių 
išleistame lapelyje skaitome: <

“Lietuvos dienraščiai ‘Ry
tas’ ir ‘L. Žinios’ rašo, kad 
Žemės Bankas turįs dabar 
pakankamai lėšų — apie 6 
milionus dolerių. Lietuvai, 
tiek paskolino švedų kąpita-, 
listai už degtukų monopoli
ją- žemės Bankas naudoda
mas tuos milionus turi pat
sai mokėt švedams 7%. Iš 
žemės Banko skolinasi smul
kaus kredito bankeliai mokė
dami po 7l/y, o patys iš 
-žmonių imdami 13% (nes 
daug kąštuoja - bankų tar
nautojų išlaikymas). Užper
nai kai švedų paskola buvo 
imama, tai pinigų rinkoj ko
merciniai kreditai kaštavo 
7%, * bet dabar komerciniai 
kreditai atpigo; dabar stam
bieji ‘Europos kapitalistai 
sutinka skolinti valstybėms 
net .už 3%. Tuo tarpu Lie
tuvoj švedų i paskola laiko 
prislėgusi musų bankus ir 
-neleidžia 
skolintis, 
kas pats moka 7% švedams. 
Vadinasi, švedų kapitalistai, 
numanydami kreditų atpigi
mą, įkišo Lietuvos ministe- 

rriams už -7% dą, ką šiandien, 
butų galima gaut už 2% ( ? 
— “N.” Red./). Dabar švedų 
doleriai guli žemes Banke 
be jokios naudos, žmonės 

. neišgali bankeliams mokėti
r už paskolas 13%, nes ūkio

produktai yra atpigę. Šve- 
I dums pinigų grąžint irgi ne

galima, nes paskolinta į36 
metams. Tiktai Maskvos ko-, 
munistų komisaras Kapsu
kas ramina lietuvius, rašyda
mas, kad tos (paskolos šve-i 
dams nereikės begrąžinti, 
-nes jis, Kapsukas, pakeisiąs 
Lietuvoj revoliuciją... Mask
vai ir -Švedams juokai, o lie
tuviams valstiečiams 
tos paskolos vargas.

žmonėms 'pigiau 
nes žemės Ban-

Žemės drebėjimai Juros 
dugnas.— Padavimas apie 
Atlantydą. Juros gyvūnų 
pėdsakai.— Vieni gyvūnai

taip. . Jura pasitraukdavo ir iš- 
džiudavo, <o įjos dugnas virsda
vo gilia lyguma, , kurioj ilgai
niui atsirasdavo augalų, gyvu
lių ir žmonių.

Tokiu išdžiuvusiu juros dug
nu yra, pavyzdžiui, dykuma 
tarp Kaspijaus ir Arplsko ju
rų '(Rusijoj). Čia senovęj <bu? 
ta didelės juros. Ji .pradėjo;' 
džiūti ir dabar nuo jos liko tik 
dvi mažesnės juros.

Pietinėj Italijoj yra mažas 
miestelis Puccoli. Tame mieste
lyj yra senovės stabmeldžių 
bažnyčios griuvėsiai. Iš jų la4 
biausiai įsidėmėtini užsilikę ke
li aukšti stulpai .(kolonos). Tų 
stulpų -dalys yra fštėkintos 
smulkių juros gyvūnėlių, pri4 
dariusių joj takelių, panašių $ 
«tuos, ^kuriuos kirmėlės daro*

žmogus,'kuris nori pažinti ir 
ižtirti dabartinę musų žemę, 
kiekviename žingsnyj randa 
žemės praeities pėdsakų.

Gyvenimas nuolat, be atvan
gos, kuria naują, , bet tas nau
jas gema ir vystosi >iš seno.

’lr ten, kur nėra ugniakal- 
nių, kur nėra ir žemes drebė
jimų, gamta, nuolat keičia savo 
veidą.

Ar nematėm mes, kaip iš
senka ir išdžiūsta upės, kaip 
negilus ežerai apauga samano
mis ir virsta pelkėmis, kaip 
•keičiasi oras? Tiese, daug lė
čiau, bet vis dėlto tokiu pat 
budu 'išnyksta viena gyvulių 
ryšis ir atsiranda kita. Taip, 
pavyzdžiui, ten, kur prieš 200 
metų buvo tik viena juodųjų 
žiurkių rųšis, dabar atsirado 
stambesnes pilkos žiurkės. Pil
kos žiūrės pradėjo vyti lauk 
iš Įgimtųjų guštų senus gyven
tojus, ir pagaliau, juodos /Žiur
kės 'beveik visai išnyko, o vi- 
sur atsirado pilkų. Juodieji ta- 
takonai visur užleido savo vie
tą rudiems prūsokams.

Tokių -pavyzdžių yra šimtai. 
Svarbu ^pažymėti, kad visi šie 
pasikeitimai nėra pripuolamas 
reiškinys, o juos paruošia tam 
tikros priežastys.

įpiedyj.
./Tuose takeliuose oižsiliko tų 

j|>gal ir ateis 'tokie laikai, 'kaij gyvūnėlių mažytėles kriauklės.
•Visuose 'trijuose stulpuos^ 

takeliai yra dygiai aukštai nuo!

Kee tai atsitiko? i 
^Senovės ’itdlų metraščiai -pa-į 

sdkoja, *kad ‘prieš daug 'tuks-i 
tančių metų ’toj 'vietoj buvo 
žemės drebėjimas: juros kran- 
‘to ttdlis nuslūgo, ir jura ‘užlie
jo didelį kranto plotą. Van
dens buvo 'ūžlięta ir senovės 
bažnyčia su kolonomis-stulpais.;

•Žemutinė 'bažnyčios dalis bu-j 
vo apnešta smėliu >ir dumblų,; 
viršutine Jfko aukščiau van-į 
dens, ‘o vidurinė nusmuko įį 
vandenį ir joj Apsigyveno gy
vūnėliai. 1 ; i

Pamažėle juros dugnas vėl 
pasikėlė, vanduo pasitraukė, ir! 
kolonos atsidūrė pakrantėj, bet 
jau turėjo pedsdkus, kurie ro
dė, kad .jos kadaise buvo van
denyj. Tokią .pėdsakų jura pa-j 
lieką daugybes, RŠkia tik mo
kėti juos pažinti.

Jura -savo gdlniČsę slopią

darbas, bet ekspertų ■— fHpmonės 'išmoks balionus wldy-' 
nansistų, ekonomistų darbas, pi ir akris kur tik ^panorės”, 

 

jei itų ekspertų Lietuva ne- Babar .-aeroplanai išilgai ir 
butų turėjusi, tai nei seimaįiskersai raižo padanges, ‘ir 'Pie

 

nei partijos su ‘principais’ 'kas nesistebi, pamatęs piaūkio- 
nebutų nieko padarę.... Lie^l’jaitti ore plieninį paukštį, mie-.*1 

 

tuvos universitetas, mokyk- kas neišsigąsta išgirdęs'kažkur 
los dr geležinkeliai buvo ir| aukštai aeroplano -nepaprastu 

 

yra butini kiekvienai raišty- birbsimą. y

bei, jų (steigimas ir sutvar-j Visa, kas yra aplink mus ke-v 

 

įkymas, reikia pastebėti, ne| lių dešimčių mėtų laikotarpyj 

 

seimo darbas bet Lietuvos | visuomet labai pasikeičia ir, jeį 

 

kultūrininkų'ir ekspertų, sei-1 pasikeitimai vyksta palaipsniu^ 
mas tik buvo priemonė (! — mes .prie jų greit priprantama.

“N.” Red.) juos užtvirtiriti' 1 ’ 
ir legalizuoti...”

O tiltus, kurie dabai* prie 
“tautiškos vyriausybės” yra 
statomi, tai jau, matote, nei 
ekspertai statoL i

Na, ir kalbėt žmogus su 'to
kiais tuščiais barškalais!

f

WISGONSINO (DARBO 
ĮSTATYMAI

^NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA-

Tokiu pat budu, vadinasi, tai 
Į palaipsniui, tai staigiais šuoliais 
viskas keičiasi ir gamtoj ir. 
žmonių visuomenes gyvenime.

*Pasaulio karas išgriovė vie-< 
tinas valstybes ir sukurė įeitas, 

naujas. Po. karo .įvairiuose kraš
tuose buvo revoliucijų. Revoliu
cijos taip pat žymiai pakeitę 
politinį ir visuomeninę ‘kraštą

’ tvaiką dr ^rųionių santykius. į
•. Tačiau įpasaųlio karas ir re4 
voliucijos nebuvo kažkoks stai-j“ 
gusr ir netikėtinas 'reiškinys^ y ura savo gennesc slepiu 
žmonės, kurie tyrinėjo įvykius; ^gyvenimą. Jei Jura pasitraukiaWisconsino legislatura, koo-į 

poruojant joje pažangiems >re-, , _ .
publikonams ir socialistams,’|-^ar pūkščiau matė, kad pate 
priėmė eilę -įstatymų, liečian
čių darbininkų teises. Guber
natorius Philip La ’Follette 
juos pasirašė ir jie įėjo gar* 
lion.

Tais naujais įstatymais (pą-! 
tikrinama darbininkams teisiėj 
organizuotis savo reikalams 
apginti, streikuot, rinktis, kal
bėt viešai ir pikiėtuot ramiai,' 
“visviena, ar pavieniais, ar bu-; 
riais”. Jie, toliaus, draudžiu 
vadinamuosius “yellow dog”

ano laiko gyvenimas ruošia.La- 
rą ir revoliucijas.

Gamtoj 'taip ipat dažnai <etti 
savo rūšies revoliucijų.

Visi .girdėjome apie 'baisų 'žeį 
įmės drebėjimą Japonijoj 023 
metais, 'šis žemės? drėbejipiW 
'kėlių minučių laike išgriovė 
ištaisas Japoriijo sritis ‘ir didžiu-* 
'liūs miestus. Visi ;gird^jome ir 
apie ugniakalnių išsiveržimus? 
kurie kartais užpildavo pelenais 
ir mčgina ((lava—ugninė masė) 

kontraktus, t. y. tokias darbi-Į‘kaimus ir miestus. j
‘ ‘ ‘ ‘ Tokius įtaigius ir netikėtu

į 
Jm-36 gelmėse veikiančios jogos.,

•‘d J: Ja* aJi ii ii.:

arba -išdžiūsta, kai joj yra gy-f 
vunų, tai ’pirm ’buvusio jurų 
(gyvenimo .pėdsakai visur pasi* 
lieka. Taip ^buvusioj jurų dug- 
’np ^žemėj randama daugybė 
kriauklių ir suakmenėjusių, 
•gyvenančių ’tik juroj, gyvijų 
atspaudai, JSie išnikusio gyver 
pimo pėdsakai .pasakoja mums' 
apie tolimą ‘praeitį.
-1—---------- , ...u- ... t *

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. >Holsted > Street 

Tel. Yards 4754

TUBUCIO APTIEKA

Brighton Parit
k R. ?IETKIEWIC

2608 W. 47th St.

Uosdami k Pullmtm
IVAITCHES BalOS. CORP.

4 52 E. Itath ?St. *
Pdllman 5950 ”

Kai jums reikės ;pa- 
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, !k^eipkites 
i ^Artimiausi atstovą.

ninku sutartis «ų darbdaviais,? 
kuriomis darbininkas aš ankstoj gamtos reiškinius parūošia že- 
pasižada nestoti 4 ’unįją.

Bet gal žymiausi yra patvar
kymai apie “indžorikšenus” 
darbo 'konfliktuose, 
šenas” gali būt duotas tiktai 
už 48 vdlandų po mištiško pra
nešimo tiems, prieš ką norimą^ 

i jisai 'išimti, kuomėt -yra aiškus 
•įrodymas, kad skundėjui įgali!

TKLA.VSIMV ESTAS
<Ar Žinote?” 
.Mokama *Cash iDevanos Už Geriausius 

Atsakymus
Jjmi «ir už 'skaitymą moka!
Senai "žinoma, kad apsimoka skaityti, bet ši kar

tą ,yta pr<Jgta, kad .gyvate pinigais apninka už skoi- 
| lipnią.
| ^Naujienų” skaitytojai, tokie kurie ir .garsini- 

H&kaito, įgulės tamdyti laimę gauti cash prizus, 
Įkurto bus . duodami Jakaity tojams kas savaitę.

"Gražus skaičius straipsnių -apie 'žymius biznio 
žmones ir įstaigas randamos “Naujienose” kasdien, 
tįk reikią, lapus paversti.

Tdkto ^taipsniai Ims dedami ^kasdien ligi koiku- 
ąrto Jaifa®, fKasdton bus >po kitokį straipsnį.

žinote?” <kontestas supažindins “Naujienų” 
•Skaitytojus su biznio ir (profesijos žmonėmis, firmo
mis ir įstaigomis.

♦Kiekviename minėtų straipsnių rasite .po vieną 
W dąugiau klausimų. “Naujienos” nori, kad jus tuos

II ^klausimus atsakytumėt.
U Atsakyti negalima spėliojimais!

Norėdami tinkamai dtsakyti, turite pamatyti ar 
HKiklausti 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 | klausimus, gaus prizus įkas 'savaitę. Pįr- 
mas prizas yra $5.00, antras prizas $3.50 ir trečias 

50. Laimėtojų vardai bus paskelbti kas savaitę.
Atsakymai' turi ;buti < atsiųsti Ugi vakaro trečios 

a^ieibstotomipjstBipsiiis bus’at^p»*Hidiri|as. ;
Sigite^lai^kiis’konitesto “Ar ^žirorteY'Lredakto- ■’ ■ F?

1739 So. Halsted St., Chicago, 411,
1

mų, kurie nors ir darosi visiųįi 
akivaizdoj, .bet taipdš lėto, kad. 
jų ilgai negalima 'pastebėti.
* Pavyzdžiui, kai kur pamažė
le .pasikelia jums dugnas, kai;? 
kur jis nuslūgsta. <ai .kurtuos^ 
mieštuose iptie pąt Juros .pasta- 

but padaryta nepataisomos 4a-1 tyli ‘trobesiai daugeliui metąj 
los, ir po abiejų pusių išklaujrpmslinkus atsiduria jau tali 
symo. Tečiaus “indžonkšenas”>| nuo kranto. t
kuomėt (jisai yra 'duotas, ipalie- Reiškia, juros dugnas pasikė-į 
ika galioje ‘tik;5 dienas; po 'to I lė, o jura pasitraųkė tdliau, 
jissti automatiškai {palieka be| Bet esti ir priešingeii. JKarrf 

 

vertės, jeigu teisme (neparodo- j tais, laikui ‘bėgant, jura vėl 

 

ma reikalo :padaryti jį nuolat [arčiau prieina prie miesto (jei 
tiniu. i. frantai nuslūgsta) -ir tuometi-

šitokių darbininkų teisų ąp- | gyventojai yra priversti statyti1 f 

 

saugojimų neturi nė 'viena -kita užtvaras, 'kad vanduo wwi 
valstija Amerikoje. 'O tai dėl- -neužlietų.

to, kad niekur ki|ųr darbiniu- Yra senovės padavimas apie 
kai nėra taip susipratę, Žemę, Ikurtaj buvo puiki,

cialistų partija /turi *kdliolikąį|4amė žuyusi ;per wieną dieną, 
^stovų dbtejuose lęgislaturos I Ji Luvo juros ijsiurbta.
būtose. u į Rėksią

“Indžonk-

Ghicagos Universiteto profesorius, Robert MorsęJ 
Lovett, visai teisingai sako, kad Amerikos Jungtinės 
Valstijos turi didelę atsakomybę dėl Europos susitvar
kymo. Savo įsimaišymu į pasaulio karą 1917*18 m. 
Amerika 'neleido tam karui pasibaigti lygioms (“be 
pergalėtojų ir be .pergalėtųjų”). Ji padėjo Santarvei 
sutriuškinti Vokietiją. * i

Amerikos prezidentas Wilsonas prikalbino . Vokie
tiją padėti ginklus, -užtikrindamas ją, kad taika bus 
padaryta garsiųjų °keturidlikos punktų” pagrindu. Bet, i VAIKIŠKAI NUŠNEKĖJO • 
to vietoje, pergalėtojai padiktavo Vokietijai visai įprie-n ------- —-
šingos rųšies-taiką, atimdami iš jos didelius žemjš plo- - Vienam f asistuojančių rėks- 
tus, uždėdami jai milžinišką 'kontribuciją ir .paąi^rob- j-nta organui, kuris kėlė į įpa- 
dami jos kolioriijas. Wilsonas tai taikai pritarė M 'nors [dange*i Lietuvos. ‘tautišką vy- . muw

Jungtiniu Valstijų .M#tas atsisakė Jg ĮpBMrtiHU, Ę8 . 6C0Miaq’ «?nW šOm*** ((Mutiantyda). ffa
rika vistiek yra mobiliai ateakominga už netikusias 1 keie jjZttffoje’ Wvo. pastatyta?

, f nepalyginti didesnių dalukų,

teciau8;!WEiq5pa‘
it>iir}Santąr;vėgi..i-. . j.- -

Versalės sutarties padėkas.
f Taikos traktate «buvo įdėta r 

kietįja’ nusįgiiikl^t>tų,4 taja sąlyga

dėl

V
'niekuomet;neba&*4#U

lavimąsi mažinti. '* •Pnesmgaj, ji skolino .pinigus savo
talkininkėms — Lenkijai, Rumanjjąi, Čekoslovakijai ir bas _ekspertų! ifiako: į 

“Lietuvos nuosavos valiu- 
’ tos įvedimas

talkininkėms
Jugoslavijai — kad dr jos įgalėtų įsitaisyti dideles ar
mijas. ' ; x £

V į ,

būsi

/ Valgoj

;■ K

<

irgi ne seimo

įUrĄ. ' .
iau vis v dėl f to ' negalima

( Imąnyti,, kad tos rsątos biwo ta- 
I kios didelės, ;kaip kad >sako pa
davimas.

f’



Praktikuo,

Patys S. D. LACHAVK’Ho ne pažeminama
ir Vaikų Ligų

Lietuvės Akušerės

DR. MAKLERIS Phone. Armitage 2822

.i,*.-*-*

Išvažiavo Lietuvon.
kolektavimiį

Akių Gydytojai

Advokatai

U.Tki

zmo 
pri*

Ofiso Tel. Victory 6893, 
Rez. TeL Dreztl. 9191.

tąiJ Tadtįi tik ir{įn» kį 
tokiu laiku viskas mat

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Prospect 6257.

įfe it oht' 
Itr Taiktj’

©ieilės* tarnybos komisijai pa
šalino iš diirbe dar du* policinin
ku, būtent Weilngtoną W. B»i‘; 
tonątin JamesEL Horelaud^ Por- 
lieininkiu buvo* kaitinami kyšių 
ėmimu..

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Musų patarnavimas lai* 
dotuvčse ir kokiame rei* 
kale visuomet esti sąži* 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime ii* 
laidų užlaikymui sky*

(Siųskite savo atsakymą 
Kontesto Dept 
sakymus 
angliškai 
pinigais 
KONTESTASs)

Indiana valstijos policijų* sek
madienį pradėjo vykinti; patvar
kymų,. kurias reikalauja*, kadi ©li
nų vieškeliu automobilistai’’ va
žiuotu ne mažesniu; kaip 40' 
mylių, va lando ji greitumuu Vie
ta, kur 'tokiu.1 greitumu važiuo** 
ti reikalaujama,, yra tarp Gary 
ir. Michigan. City..

.ir męs 
kad šita

1327 So.. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero. 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard. 5203 

Boulevard 8413

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

5103 S. Halsted St. 
Telefonas- 

Victory 1115 
Valandos: t

nuo 8 iki. 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 
9vah vakare

i Grand džiurėt pradėjo tyrinėta 
įraUetą, Kuris taikomai visokiais 
budais* išnaudoti automobilis- 
;ttis: lupant, iš jų; pinigus už lai
kymą automobilių* gatvėse,, pan- 
dUoadirt jiems suktų* apdraudę,

, Prasidėjo, saugumo; savaite 
^Chicagoj*. Automobilistai*, galii 
jdUoti tam» tikroms, stotims per 
žiūrėti, ar jų automobiliai yrai 
gerai nuregiiliuotn Pirmadienji 
peržiūrėjimas tose* stotyse pa
rodė, Radi keturi iš- kiekvienų i 
pekių automobilių: tori tokių ar 
kitokių, ydų*, kitaip, sakant*, ne
tinkamai nureguliuoti.

' Chicagos Darbo* Federacijos 
radio stotis
įgaus, leidimų* pastatyta eksperi- 
■mentinę tol b vi rijai stotį; Tokį 
leidimą* duotii Chicrigos Fede- 
racijak rekomendhvir radio ko
misijos .ekzaminieniS' Pnatrt.

Aldermanų taryba, suteikė 
IHinois BelT Telephone. kompas
ai jai koncesiją, telefonams ope
ruoti Ghicagoji. Koncesija su
teikta 28 mėtoms* nuo* to laikoj 
kai ji pasibaigė#, t. y., nuo sau
sio mėnesio. 1929 Koncesijai 
pasibaigs 1952 m., miestui ar
ba kompanijai įspėjus vienam 
kitą apie baigimąsi. Koncesiją 
užgyrė 37 aldermanai prieš 9*.

Patvarkymas, .kad iš 
i vengti kūdikių su- 

maišymą

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Grand džiurė* tyrinės 
dar vienos- rųšies 

raketą

Chicagos Federacija 
gaus televizijai 

permitą

Namų Te!.' Ravepswood 1664

Dr. J. P;. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Mihvaukee- Aw. 
(kampas North ir Damcn AVes}' 

Tel. Brunswick 8281 
Utara., Ketv. ir Snbatomis 

Ofiso valandos: 1>3 it, 7-8- p. m.. 
Nedaliomis pagal susitarimą

1145 Miltoaukee Avenue 
Valandos: 14 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seterio* vakare uždaryta 
Nerišlioj pagal, sutartį

ADVOKATAS
29 S. La. Šalie St. Room 730 
.Tek Centai 6800* Vai* 9—4 
Rezidencija 6158, S..Wmaix'Aj£

JOSEPHJ.GRISH
Lietuvis Advokatas j 

4631 So» Ashland Acfe 
Tel. Boulevard 2800

Am 651.5 So» Rockvcll 8įt M 
Tek Republic 9723, _~JkŽš

Apskaičiuojama^. kad tarpi 
12,000 ir 15,000 protestų. įteik
tos Coek pavieto teismui pirma*- 
dienį, liepos* 20‘ d. Protestai* p 
teikti' dėliai) vyriausybes; misi- 
tarimo parduoti nekilhojamąj 
savastį,, kurios 1929 metų tak
sos- pasiliko* nemokėtos. Tiek 
daug protestui buvo#, kad teisė
jas. pailgino* laiką: protestams 
p&diioti teismui1 ikii ateinančio' 
penktadienio.

Gražus Priruošimas 
Paskutinio Atsisvei- 

kmimo

aišku** liftąs vy« 
>agal naujausius 

te’ kitokio* elektros
* ' ' • *. *

Ofisai ir Laboratorija: v

Valandos: nuo 10—12 pietų ifr
i nuo

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Išmetė iš darbo* du 
polfcinnt&u.

BUTKUS 
Undertaking €o.

Wm. A*. Pikorny 
Koplyčia, dykai,

710 West 18th Street
> Te L Ginai 3161

, GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Ofisast 3102 So. Halstad St., Chicagfi 
arti 31 st Street

Valandose 1—3 po? pietų, 7—8 Vite 
Nerišliomis ir šventad. 10—12 <UiM>

V alstyhės gynėjas 
ir taksos;

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po . pietų,. 2 ik 
4 ir 6 iki 8 vak. Nerišliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

timas, kard" kova už materi

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

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

Rez. 2359 S, Leavitt Si. Canal 2330) 
Ofiso valandos 2, iki 4, 7 iki 9. 

Nerišlioj pagal sutartį

įphe
For Brewerš f aedUį? Barten- 

« i ' •'J'- ,.■’?< ikders. f ■ ' -

Sakomai, kadf Tds. 'Šiems 
tikslams būva prausias. Bht 
vėliau aldermanai aimątę juos* 
ir palikę svarstyti tik vieną fti*-

Pakartotinai Amerikonai, yra 
kaltinami taųie, kad Jie yra 
dideli materijalistai, kad nie
kas buk nesą svarbiau*, kaip 
lenktyniavimas už spėką, ir pi
nigus, ir kad todėP paaukaus 
iami visi gilesni ir . aukštesni 
teusmaitj teft s^jpmįjaiJŽ^ 
|ingtonas <i'r tatenenybė to;!

Aldermanas David L. Suttoni 
įnešė miesto' terybon sumany
mą* kurie taikoma, apsaugoti i 
kūdikius, gimusius ligoninėse, 
kad jie nebūtų sumaišyti.

4729 South AMand Ava., 2 tobo| 
CH1CAGO, ILL. > 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po* pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedšl. nuo 10 iki 12 y. dieną 

Phorie Midvay 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas- Halsted St.
Valandos nuo 101—4; nuo 6 iki 

Nerišliomis nuo 10. iki 12.

AMBfJE.ANCE' PATARNAVIMAS DIČNĄ ir "NAKTĮ 
visuomet teikiame širdingų, simputingii ir rainų 

patarnavirini, kuomet jis ^rą labiausiai reiknlitogas. ■

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

Tel. Lafayette 4146

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

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

2400 W. Madieon Si

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

Namų telefonai Brunswicli 0597

Ilgai Užsitęsusios Ligas
Širdies, 
mal M

Chicagoj rengiama dažnai, vi
sokiems tikėtoms* “Ttag! Etoys”. 
Ttoigi vakar kai; kurie aldermm 
nai. sumanė duot įnešimus- mies
to taryboj “Tag Days” ir šito
kiems tikslams:.

The( Brewers and Bartendr 
ers’ union.

Toni, Diek, and Hhrry, un- 
cmployed.

Alfonso, exking' of Spain.
The Chtcago froard1 of ėdu- 

cątibm
The Disabted Veterane. o£ the 

W6tld* Wąr. J. f.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAiL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m..
’ 4649 S. Ashland Avė..

kampas 47th St.
'Tęi, Boulevard 6487

■ ' . • 5.Didysis* Ofisai ? . \ .< r*. -

4605-07 South Hermitage Avęnue
VWi TtUftmait YARDS 1741 te 1742

U; akušeris.
Gydo štai 

rųi moterų: 
metodus t 3i 
prietaisus.

1025 18<* Si, netoli Margoj St.

6 iki 7:30 vaL vakare 
TU. Ganai 3110 .

Rezidencijos telefonai 
tfydf Patk 6755 « Randotpl* 6800

Office Pbone Cinai 19 f T

DR. M X SHERMAU
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomu Si 
kamp. 18 ir Blne Island Avė.

Valandos: 10 to 12> A. M;, 2 to 4 
& 7 ta 8:30 P< Mv

Res. Pbone Fairfaz 6353*

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki Ui valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadiėnio ir ketvirtadienio

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet.

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Gtovehill 1595

jnlhis dhlyRus yra. bergždi. Ir 
užmiršdami' Opie materi j aitus 
dalykus, žmones per amžius 
savo išsivystimo visados trok
šdavo atiduoti augščiausią pa- 
garbą. įnirusiems. Kiekviena 
Sasė savb religiškose ceremo- 

ijbse irgi atiduoda pagarbą 
jgalihgai mirties rankai. Musų

3307 Auburn Avė.
CHICAGO; ILL.

M. & ADeit n
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijoe 

ofisb iš 3506 So, Halsted Street

»' B. BOKDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

' • LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adanti Si., Rjmuh 21X7, 

Telephone Randolpte 6717
Vakarau. 21511 UT. 22ori S* nuo. 6-ft 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigjausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 arba 2516.

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

X439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Naujienų” 
Už tris geriausius at

prašytus lietuviškai arba 
bus duotos trys dovanos 

$5, $3.50 ir $1.50. —

SVARBI ŽINUTE
DL M. L STRffiOt

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą.po nr.

4645 So. Ashland. Avė,
Valandos 2 iki 4i te 6 iki & vakare. 

Nerišlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 '

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Įvairus Gydytojai 1 
DR: CHARLES SEGAL 

20 metai

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252.

Dr. Ą. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė*
Tel. Boulevard 7589

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

Duokite savo akis < išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam, Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas ' 
Akiniai nuo $3

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

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780*

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Aez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

K. G U GIS ;
ADVOKATAS, 

į MIESTO OFISĄ®
127 N.. Dearbotn St.,. Room lilll 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvifcMi 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nerišlioj nuo 9 iki 12 ryto

duodhme kilnią reikšmę pa 
grabo ceremonijom 
taipgi reik alau j ame, 
kilhi. reikšme pilnai butų 
ihikoma
Niekas ne priduoda tokiam iš
kilmingumui (langiaus reikš
mes, niekas nėra taip tinkąs* 
tokiam sentimentaliam mo- 
inentui kaip gražus ir tinka- 
įmai vedamas pagrabas, atmin
čiai asmens prasišalinusiam iš 
Šio gyveninio.

J. F: Elideikis and Co„ pa- 
grabtj vedėjai, 4605 So. Hcr- 
mitage Avė., po asmenine va
dovyste p. Ėudteikio, yra vie
na įstaigų šiame mieste, kuri 
gali būti pavyzdžiam visiems 
'reikalavinie vedimo tokių reik
šmingų pagrabų. Del savo iš- 
kiliningai vedamų pagrabų jie 
^yra plačiai paskilbę ir mėgia
mi šiame mieste. Jie veda pa- 
grabą, kuris pasižymi manda
gumu, gražumu ir nepalygina
mu širdingumu. Jie yra pa
grabų direktoriai, ir aukščiau
sios klasos balsamuotoiai, ži
nantys savo amalą gerai ir 
atsakomingai. Gal dėlto, kad 
jie neužmiršta visų mažmožių, 
jų pasisekimas šiame biznyje 
auga ir jų vardas platinasi ir. 
už tarnaują tų pagodoj imą, ku
riuo jie yi’.a žinomi. Jie turi 
galimybę vesti bile pagrabų, 
nežiūrint jo didumo arba kai
nos.

Del tolimesnių informacijų’ 
šaukite tel. Yards 1741.

v AR. ŽINOTE kaip ilgai jų< 
įstaigar jau gyvuoją ?

Didžiausia * Lietuvių 
PARL0R SETŲ 

Dirbtuvė

Lietuviai Gydytojai

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

Tek Calumet 3294 
Nuo 9. iki 12 vai. dienos ii. 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

t David* Fhedman; aptiekorius,, 
laikąs aptieką adresu 3201 Westi 
Washingtoii' streeb, apteikė laiš
ką, kuriame buvo> pasakyta^ kad! 
jis- turi, sumokėti $5,000' 
gui, kurį sutiks gatvėj 
Rookwell ir Madison., 

Kaip* buvo* aptiekoriui
ta; taip jis ir padarėĮ Vėliam 
policija areštavo tūlą Gus, Ap
ple, 47 metų;, kuris, gyvenai adr 
resū 2840' Maypolė Avė; A'pple- 
pasisakė^ kad. jis esąs tik. pa** 
siuntinys,, gavęs centus už:
paėmimą, paketo)

Policija pasekė Apple ir 
areštavo Frank Richards, 4544; 

?Sbi. St. Louis ave<, kurį įtarė: 
kaip> savo- samdytoją.

VINCENTAS1' KUPSTIft 
1

Ptrsiskyrfc sut šiuo- pasauliu* lie- 
i posv 2211 dieną,, li0« 30. vahndą< r,y> 

tou 193»ll mt. s u h u kęs 4:4^ metųt 
amžiaus, gjmęs^ Kalina* rėdyhas* 
Šiaulių apske., Papilė parap., Žilųt 
Kaime. Palikot dideliame nuliūdi
ma moterį, Jbsefiną^ dukteris Qhą» 

Stanislavą in Marijoną, sūnų Ste
poną ir seserį, o> Iiietuyoj' moti?

* ną,. seserį ir brolį. Kūnas pašar
votas, randasi 7919 W. 45th PI., 
Uyons, III.

•r

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, lie- 
< pos* 24! dieną, 9:30 vai, ryto iš* 
į/ namų į St. Hillš bažnyčią, Lyons, 

Iii., kurioje atsibus gedulingos pa
maldos. už’ velionio* sielą, o iš ten 

( bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 
’ pines.

Visi A. A, Vincento Kupstis 
giminės, draugai ir pažįstami esat 

> nuoširdžiai kviečiami* dalyvauti 
! laidotuvėse ir suteikti jam pasku

tinį* patarnavimą ir atsisveikinimą.

, Nuliūdę liekame, .' x
■ \ I '

" Moteris, Dukterys^ Sūnūs, 
Sesuo ir Gimihės.

Phone Boulevard 7042 ’

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas \ 

4645 So. Ashland Avės 
arti 47th Street

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

t GRABORIUS. CHICAGOJ)

Laidotuvėse- patarnau- 
jm geriau ir pigiau, 
negu kiti lodei, kad 
priklausau prie gra- Kk' 

bų. išdirbystčs,
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:.
3238 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4088

i išdirbam ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigiii kainų.

547.95
ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manųfacturing 

Company
A. Patejunas, Sav. J, Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė, Lafayette 7404

; S. M. SKUDAS
Lietuvis. 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir. graži koplyčia dykai 

718 W. 1'8 St. 
Tet Roosėvelt 7532

. — , ui, f....- ■- Į  .liiliriMri riiM.1 II j     i    ,

Ji Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
jĮĮįJįĮ^f' Patarnauju laidotuvė- 

se v’sose miesto ir 
| ^miestelių dalyse. Mo- 

Z"'K|derniška koplyčia 
veltui.

M ;^m3103 S. Halsted St 
Chicago,; III. 

Tel. Victory 1115

A. A. ODES 14
R. A. VASALLE >

ADVOKATM
, 11 South La Šalie Street

Room 1934 TeL Randolph 033-2 
Valandos nno 9 ryto iki 5 vaL vali. 
3241 & Halsted St. Tel. Victory

Valandor— 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatos vali 
Vasallt—Pan., Sėt. ir Pelnyčio* vate

l Mėfcaa Cermakas ir burys< 
’Ghicagoa 'politikierių* demokra
tų’ išvažiavo Naw Yorkan tter- 
litio-Waikerio kumštynių; pažiUr 
tatii Kumštynės’ bus šįj vakarą..

( TeE Yards 1829

DR. Ck SERNER
LIETUVIS, i AKIU SPECIALISTĄ*®

Telefonai Ylrdr 0994

Dr. MAURO KAffli 
4631 South Ashland Aoenen 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 Iki 1% 
Rez. Telephone Plaza 3200

Jobu Kuchinskas i

Lietuvis Advokatas J 
2221 West 22nd St

Arti Leavitc St. 'kd 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9* tyro ilsi? 8 vakaro.. 
Seredoj, ir Pėtnyčiojj nūs 9 iki 6

Dr.P.F.ZMLYS 
■' UENTISTAS '■ 

30 E. Itlth St.
Kampas Wabash Avenue 

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

Cėsmafta*išvažiavo šar 
kin»Wallterio* kumšty

nių pažiūrėti

EMučių. InkMM ir. Kraujo pataite* 
miagal gydomi. Taipirt Aklų. Amm, 

Nosie* i» Geokltt*
Akiniai prlrenkanri; , _

DR. ALEX W.. MARMOB
{MMpvtV1* 

Tel; independenee OOM*
Valandoa: R ryto, iki 1. dienos. Vate e-lte-

. Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir. 7—8 

Seredomis ir nerišliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6,628 Sb. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868 

Telefonas* Boulevard 1.939‘

DR. S. A. BRENZA 
Ofito valandose

9, iki 12, 1 iki 3 d. ir;fa3tU iki. 9:30 *

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi- per 24 metus 

6042: So.. Peoria St
Tel. Wentworth 6866 

arba- Normai’ 7988

^rnj~TTtfTLrrknJtu’~,ii‘‘~ l jy —

D R. BLER ZMAN
— Iš RUSIJOS —

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 Washington> Sti 
Room 1502 TeL Central’ 2978.

Valandos; 9 ryto* iki 4- po- pittip

Vakarais: Utara., Ketv., te Snbatoan 
— 6 iki 9 vai.

414® Archer Avė. Tel. Lafayetto 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395

Valstybs gynėjas Swanson». 
paskelbė davinius,, kurie rodo 
ofiso darbuotę užvilktoms tak- , 
soros iškolektuoti. Per pustre- • 
čių metų (t. y. nuo to laitton* 
kai jis buvo išrinktos valsty
bės gynėju), jis, iškolektovo už
vilktų taksų Circuit teisme $6,- 
785,492. O buvusieji, pirm jo> 
valstybė^ gynėjai’ iškolektavo 
užvilktų taksų Cidbuit teisme: 
peir Itr metų tiktai $2;535;586) 
Atrodo, kad‘ seniau vafetybe^ 
gynėjai mažai tepaisė kolektoi 
vimą užvilktų taksų, ypač va
dinamų personalių, žinoma, 
užvilkdhvo- taksas dhugiausiat 
tokie asmens arba įstaigos,, ku
rie turėjo* vadinamą “pull” po
litikierių; tarpe. Kiti gi pilie
čiai turėdavo už jiioss užmoka-

Graboriai 
atelteltete««te«MnMMMMMMMMVWWWWWWWMWWVWM._.>w 

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Graborlai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina ,f prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Areštavę* maudžittsras 
<i.

, Policija areštavo būrį asme- 
•nųv kurio maudėsii nuogi< ežere 
prie, šalna ties. 12 gatve;. Jhd- 
niausias areštuotų* buvo Wal' 
ter Magala, 15 metų. Seniausi 
—iMike Parginskiv 54i metų; ir 
John> Kowateki;. 51 metų. Kada 
policija pasirodė, besimaudantys 
puolg iš vandens prie savo dra
bužių; Policija irgii, te pęlici- 
jte “laimėjo-’.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 
Tel, Boulevard 5913

Ofiso it Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS 

756 W. 35th St.
(kampas 35-tos 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
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

giaii, kaip 100 Amerikos ko
legijų buvusieji auklėtiniai čia 
apsistoja, kai atvyksta į 
cagą.

60 nuošimčių viešbučio 
čių turi čia rezidenciją

Chi-

-r
Trečiafiięnis, liepos 22, 1931 -- T—-   —- —  u .

Kai kas apie Chicagą

North Michigan avenue

Važiuojame busti. Palikome 
aikštę, aplink kurią buvo su
sispietę milžiniškieji Chicagoš 
murai. North Michigan avė. 
yra švari. Namai, matyti, pri
žiūrimi. Krautuvės ir kitokios 
įstaigos, nors ir ne vidurmies- 
ty, atrodo turtingos. Bendrai, 
musų garsioji Halsted gatvė 
vargiai galės susilyginti su 
North Michigan avė.

Bet štai Huron gatvė. Ant 
šiaurryčių kampo didžiulis 
raudonų plytų mūras 25 auk
štu. Tai Albertono namas. Ofi- 
cialis kolegiją baigusių asme
nų asociacijos viešbutis. Dau-

sve- 
nuo- 

latinai. Regis, pora aukštų pa
vesta moterims. O skiepe yra 
įtaisytas mažas kursas golfui.

Vandens pampos bokštas
Busas bėga toliau, štai pa

sirodo mažiukas namelis, ku
ris tartum stovėtų pačiame Mi
chigan gatvės vidury.

Privažiuojame arčiau ir pa
matome, kad namelis randasi 
vidury mažyčio parkelio. Tai 
buvęs.Chicago avenue vandens 
bokštas. Didžiajame Chicagoš 
gaisre 1871 metuose tas bokš
tas vienas teišliko šioj vietoj 
liepsnų nesunaikintas.

Ir apielinkė, kurioj kalbamas 
bokštas skaitomi kaip centras, 
vadinasi “Towertown”.

Bohemija
Towcrtown, manoma,

vadinamos bohemijos centras.

sa- 
ar- 
tu- 
gy-

esąs

NAUJAS 1932 NASH
KĄ TIK IŠĖJO NAUJAS NASH. GRAŽUS. STIPRUS. SMARKUS IR 
PAGERINTAS AUTOMOBILIUS. KAINOS NUO $795 IKI $202$ f. o.

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pres>

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE VPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

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

Biznieriams
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis

Kas yra ta “bphemija?”. Bo
hemija vadinama koloniją, ku
rios gyventojai yra nepasto
vus, ne visai prisilaikantys “so- 
saidės” ' nusakomų taisyklių 
kaip rėdytis, kaip linksmintis, 
kaip gyventi, apie/ ką kalbėti 
ar nekalbėti.

Jeigu paimsime musų 
liunčiką, arba bučerniką, 
ba bet kurį 'kitą biznierį, 
rintį gražų automobilį ir
venantį patogiuose namuose 
su minkštais rakandais, kaip 
pavyzdį draugijos tvirtumo, 
pasitenkinimo gyvenimu ir esa
mais papročiais, tai bohemijos 
gyventojai, bendrai, sudarys 
kaip tik priešenybę. Sakyčiau, 
bohemijos piliečiai yra daug
maž giminingi “Naujienų” Pa
daužoms.

Towertowne gyvena piešėjai, 
skulptoriai, muzikantai, rašy
tojai, ir panašus jiems pilie
čiai ir pilietės. Kai kuriems 
iš jų pavyko prasimušti į pa
viršių. Didžiuma gi gyvena'vil
timis, ir visokiais planais, idė
jomis, iš kurių dažnai nė pa
valgyti neturi ko. Prasimušu
sių į paviršių čia nedaug, ba, 
kaip tik kuris arba kuri pra
sisiekia, tai ir apleidžia bohe- 
miją ir persikelia gyventi į 
“buržujų” r; apielinkes.

Towertowne užtiksime dau
gelį studijų, knygų krautuvių 
skiepuose, vadinamų arbatos 
kambarių gatvėse, kurios žeg- 
liojasi apie minėtą aukščiau 
senąjį vandens bokštą.

įvažiuojame į auksinę 
pakrantę

Busas, nors ir stapčiodamas 
kuone prie kiekvieno Michigan 
gatvės kampo, visgi bėga pir
myn.

Pravažiuojame Northwešt- 
ern universitetą. Išilgai Chica
go avenue musų dėmesį at
kreips į save, kiek atokiau ry
tų pusėj, Northwestern univer
siteto gotiško styliaus trobėsis 
— McKlintock Mcmorial cam- i pus.

Bet ve pasiekėme Chestnut 
gatvę. Bloke tarp Chestnut gat
vės ir Delawarę Place> kairėj 
Michigan avenue pusėj, stovi 
paprastos išžiuros vieno auk
što namas.

Rodosi, taip sau namas. Bet 
tai yra Kasino kliubas, tur būt 
viena sunkiausių vietų įeiti 
mums, kurie važinėjame gat- 
yėkariais ir busais. Kasino kliu
bas yra viena parinktiniausių 
vietų mieste, kur Chicagoš “pa
rinktieji 400” ruošia savo pra
mogas arba kitokius “svar
bius” įvykius atžymi.

Čikagietis.
(Bus daugiau)

Bet tokia “northsidė” yra 
taip plati, kad tęnka ją skirti 
j “North Side” ir į “North 
West Side”.

Daugelis net rašytojų klaidi
na žmones, vadindami vieną 
arba kitą tų Chicagoš dalių 
klaidingu vardu. Reikia va
dinti taiji, kaip miestas yra nu
statęs rubežius tąi ar kitai vie
tai. Patėmyta buvo, kad North 
Side buvo vadinamos apielin- 
kės, kurios turėjo būti Vadina
mos Nortli West Side.

North Side yra tiksliai va 
dinama apielinkė nuo upės, ku
ri tęsiasi j žiemius, pradedant 
nuo Wacker Drive. Tai yra 
rubežius tarp North Side ir 
North West Side.

Rašantieji laikraščiams ži
nias turėtų vadinti teisingai tą 
vietą ,kur lietuviai yra apsigy
venę, t. y. North West Side, ir 
nemaišyti jos su North Side, 
kame randasi vadinama “Mažo
ji Italija”, pasižymėjusi krimi- 
nališkumu ir kuri yra jau gerai 
žinoma viisems. šioj kolonijoj 
beveik negyveną lietuviai. O jei 
gyvena, tai tik vienas-kitas. 
Taigi negalima jiems pavesti 
visus lietuvius iš North Wes»t 
Side.

Tenka patėmyti, kad dažnai 
priskiriama lietuvių draugijos 
North Sidei, kurios niekuomet 
neturėjo ten savo buveinių, o 
turėjo jas North West Sidėj. 
Todėl ir sakykime, kad jos ran 
dasi North West Sidėj.

—Vietinis.

Iš Margučio pikniko

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.NAUJIENOS

1739 South Halsted Street

W1SSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš ' ___
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PĖR 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. t Jeigu kiti ne
galėjo jus Hgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykaL OFISO VALANDOS: Kasdit nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., * kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Adv. A. šląkis, pa
skirtas g e n ė r a 1 i o 
prokuroro padėjėju

I . ■

Oscar p. Carlstrom, Illinois 
valstijos generalis prokuroras, 
pranešė adv. A. A. šlakiui, kad 
jis, Carlstrom, paskyrė p-ną 
šlakį kaip savo padėjėją Illi
nois valstijoj, žemiau paduo
dama prokuroro laiško p-nui 
šlakiui nuorašas, štai jis:
Gerbiamas p. šlaki:—

Su smagumu paskiriu Jusge- 
neralio Illinois valstijos proku- 
orro padėjėju, su pilnu autori
tetu atstovauti šį ofisą reika
lais, kurie bus pavedami Jūsų 
žiniai, kaip Jūsų pareigų dalis.

Asmeninis draugingumas, ku
ris radoši itarp mudviejų tūlą 
laiką, buvo juo maloniausias 
man. Jūsų dorumas ir karak- 
teris, kaip advokatų asociacijos 
nario, yra verti pripažinimo. 
; Su tikra pagarba pasilieku. 
Jūsų, 
(Pasirašo) Oscar E. Carlstrom, 

Generalis prokuroras.
Adv. A, A. šlakis paskyirmą 

priėmė.—Rep. 
‘ . • f I .

.v-'

North West Side
♦. «

Margučio piknikas jau prasi- 
rito. Žinoma, piknikas tai 
piknikas. Bet senbernių kon
testas tai buvo vienas geriau- 
siiį. Kai kurie senberniai mielu 
n6ru stojo į eiles pagrindose. 
O kiti purtėsi ir nenorėjo eiti. 
Bet kaip tu žmogus . išlaikysi, 
jei pažįstami vyrai ir moters 
sugriebia s&ibernį ir neša jį 
parodyti svietui. Gi Dr. Narį- 
jauskas išėkzaminavo senber
nius, ir visi, fudosi, buvo O.
K. ' ’:,h
Valančius, kdHtėsto menedže

ris, prižus dalino. Pirmą prizą 
iš senbernių £Avo P. Pluskus 
rankinį laikrodėlį. 1 Antrą do
vaną paėmė F?! G. Lucas, real- 
estatininkas: jis7 gavo aiskrymo 
koną.

Dabar lai visi žino, kad sen
berniai taipgi yra žmonės ir 
gali dalyvauti gražuolių kon- 
teste.

Toliau. Buvo , vaikai, kurie 
grojo armonikas. Net penki. 
Pirmą prizą gavo K. Aučiųnas, 
antrą—J. Žukas. Gavo ir vi
si kiti, tik mažesnius prizus.

Svečių buvo. pilnas daržas. 
Margutis net nesitikėjo tiek 
publikos susilaukti.

Gale daržo, kur Margutis tu
rėjo pikniką, buvo ir komunis
tų piknikas. Jisai visas sutilpo 
poroj lotų. Vanagaitis sako
si gavęs apie tuziną komunis
tų, i kurie užsirašę Margutį.

Visai tai buvo gerai. Bet 
kaip pusę vienuoliktos pradėjo 
pilti lietus, tai jau gerokai iš
maudė tuos, kurie nesuspėjo iš
važiuoti namo anksčiau.

Beje, bučiau pamiršęs.. Man 
“kičiny” bedirbant, įėjo viena 
ciocė ir sako: “Kokią teisę tu
ri tu rašyti apie mane laikan
čiuose?”

O aš nianaiii “Nagi atėjo 
cenzorius ir draudžia rašyti. 
Kiek prisimenu, niekur, be rei
kalo, jokių ciocių neįyardinau. 
Q jįęį kas pamįt^^; saye mano 
aprašymuose,:tai ką aš kaltas”.

šiaip taip ciocę išmufinaU. 
Sakau: Dievo kočonė reporte
riams!

Dabar, girdėjau, Margutis 
rengs dąr vieną pikniką, kuris 
bus paskutinis šiemet. Jis įvyks 
The Oaks darže rugpiučio 30 d.

■—Pustapėdis. '

Real Estate—Saugus 
Investmentas

limas ir real edtate. Betgi tam 
nupuolimui nėra rimtos prie
žasties. Dabar yra laikas pirk
ti. Niekad pirmiau namai, že
me ir lotai nebuyp- pasiūlomi 
už tokias žemas kainas. Pasi
naudokite šia proga. Pirkite 
dabar ir pirkite kiek galite 
daugiausia. Kuomet stakas ir 
bonai yra geri, jei pirkti per 
užtikimą kompaniją, viena iš 
saugiausių vietų investuoti pi
nigus šiandie yra real estate, 
nes žemes verte greitai pakils 
ir vis augs kaip tik abelna 
padėtis kiek pagerės.

Tečiaus yra labai svarbu, 
kad jus vestumei reikalus su 
užtikimą įstaiga. John J. Žolp 
Realty Co., kuri randasi 45.56 
S. Paulina St., padaro pasko
las ir buvo apdraudos ir real 
estate biznyje per daugelį me
tų. Jus galite pilnai pasitikė
ti, kad jie sutvarkys jūsų rei
kalus kaip galimh geriausia. 
Jie yra gerai pažystami ir yra 
pasirengę suteikti jums neįkai
nuojama patarnavimą.

Pašaukite juos Yards 0145 
dėl visokių informacijų, ko
kių jus pageidaujate apie real 
estate, paskolas ir abelną ap- 
draudą. Jie turi labai gerų 
bargenų real estate srityje, ku
riuos ištirti pilnai jums apsi
mokės, jei manote investuoti 
pinigus į real estate. Dėlei la
bai augštos p. Zolp reputaci
jos, jus galite būti tikri, kad 
visi reikalai bus atlikti paten
kinančiai abiems pusėms. Jis 
laimėjo pasitikėjimą ir prie
lankumą tūkstančių žmonių, 
kurie tik yra turėję su juo rei
kalų.

AR JUS ŽINOTE kokią ne
paprastą real estate vertę šiuo 
laiku ši kompanija turi pasiū
lyti? ~ ' ■ -

PRANEŠIMAI
*
CLASSIFIED ADS

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Rooeevelt R<L 
arti St. Loufo Avė, 
CHICAGO, ILL.

Naujienų 

parašytus lietuviškai arba 
■ bus duotos trys dovanos 

$5, $3.50 ir $1.50. —

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

’ - ■ ■

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

A

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
8. Jei kiti negrais Jo jumis išgydyti, aisllan- 

kit pas mane. Mano pilnas isegzaminaTi- 
tnas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzamlnavlmo—kas jums

Dr. J. Ė. Zaremba
20 V/. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

■ CHICAGO, ILLINO)IS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedi- 

lioj huo 10 rvto iki 1 oo oietu.
>.... ---------------------------------------- -------

yra

St.

Vantose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPĖRACIJOS
Viskas $25 be extra 

dąmokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMIN AVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
H Berlino Universiteto, Vokietijos 

190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdiė nuo 10:30 iki 5:30.

. . Plętnyčiomis uždaryta.

K

*

Kai kurie, kalbėdami apie 
bet kokią vietą, kuri randasi į 
šiaurę nuo Madison, sako: “Tai 
northside’^

Chicagoš ir apielinkes lietuviai, 
naudokitės proga!

Dabar Chicagoš Lietuvių Draugijoje 
S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai papigintas. Į draugiją gali pri
klausyti vyrai ir moterys. Pašalpa ligo
je mokama savaitėje 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 pinigais — turi arti trisdešimt 
tūkstančių dolerių. Narys įstojęs draugi- 
jon gali apsigyventi bile kur Jungtinėse 
Valstijose^ pašalpa mokama nariui ap- 
sirgus lygiai kaip ir tiems, kurie gyvena 
Chicagoje, pomirtinė mokama*ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagoš Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagoš ir, apielinkių vyrus ir 
moteris rašytis į šią' orgihizaciją. 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.

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.

Lafayettc 2082

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaigai ,

ELERTR. SKALBIMO mašina, $20. gerame 
•lovyj. 4825 N. Leavltt, 1, tei. Rav. 8200.

CLASSIFIED ADS

Educationąl
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

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

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo ištaiga 
Amerikoje. Čia mokinamai kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios* ištaigose, 
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 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.
, CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos________

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetai valomi mu»ų dirbtuvėj, 
0x12 $2.60. 8x10 $2. Tel. Poufflas 8813.

SPECIALĖS KAINOS DEL LIEPOS 
Chambers Roofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
TPel. Victory 0943.
........ T*“........... . ......... ' ’■ 11 • ■

DABAR VABALŲ VEISIMOS L A?. KAS 
ir .visokių gyvių namuose. Mes 'atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo % 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE ČO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žyniiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamei., su medžia
ga, už $29.50. Casb ar išmokėjimais. 
...................................r**'............. ........  "" -

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

SEKLYČIŲ SETAI paujai apmuŠami 
ir apsaugomi nuo kandžių .—r $35.

M. KANE B SON..
Tel. Mansfield 9707

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wįlton 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.

PARDAVIMUI bučernės f ix tūriai. ais- 
baksis, blakas, 2 kaunteriai, sienų len
tynos; pigiai. 3243 S. Paulina St.

Fu^
KAMBARYS rendon vienam arba 

dviem vaikinam, arba merginom. 7134 
So. Campbell Avė., antros lubos.

RENDON gražus kambarys jaunai 
porai be vaikų, prie mažos šeimynos, 
visi patogumai. Galima ir virtuvę nau
doti. Box 1327, Naujienos, 1739 S. 
Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS 38 metų amžiaus jieško 
darbo prie namų, turi patyrimo. 6141 
Šo. Seeley Avė., tel. Prospect 0906.

JIEŠKO DARBO. Tauriu 10 metų 
patyrimo kaipo bučeris. Tel. Boulevard 
9550. Bronis Banevičia.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis, turi būti lietuvis, turintis 10 me
tų patyrimo. Kreipkitės 4321 South* 
Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė, 
geroj vietoj. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. TeL Spaulding 2027.

PARSIDUODA bučernė geroj apie- 
linkėj, tarp lietuvių ir lenkų. Biznis . 
išdirbtas per 5 metus.

1814 W. 47th Street

PARSIDUODA pigiai labai geroj vie
toj minkštų gėrimų Storas.

4314 So. Ashland Avė.

DELICATESSEN krautuvė. Gera vie
ta, parduosiu pigiai. 1619 W. 55th St.

BARGENAS. Kampinis minkštų gė
rimų. aiskrimo ir tabokės, 6 kambarių 
flatas, lysas ilgas.

3932 So. California Avė.

Farmg For Sale
Ūkiai. Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA. 14 akrų farma 
prie pat 47-to kelio, | vakarui, nuo St. 
Charles: geros trioboB, vaismedžiai, pavėsio, 
veja, $(1.600: $2,000 cash. Tel. Central 1715. 
Nepriimsiu mainų.

PARDAVIMUI gražus ūkis, 80 ak
rų, Washburn paviete, Wisconsino valst. 
Labai tinkama vieta dėl privatiško ar 
bizniško rezorto. Visa mylia pakraš
čio vandens pęie trijų ežerų. Pušynas. 
40 akrų išdirbtos. Mažos tridbos, ge
rame stovyje. Geras vieškelis. Kaina 
$3?5OO. Adresuokit: Box 146, Birch- 
vo«d» Wis»

* *** / ■ *' / , •» ’ J*-. ’ ’*

Real Estate For Sale
l Namal-žemB Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
. REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mahnom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra

kandai'* nugabenami į California, ■ New 
Yorką, Kansas City. Nereikia krėituoti. 
Žemiausios kainos. National, Moters. 
Telefonas Rogers Park 1190.

SPECIALIAI DEL LIEPOS
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimanruŽ pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas, nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET' CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

,, "Į I ..................................................................... --------------------------------

NUPIGINTA NUO $8500 iki $7500 
GREITAM pardavimui tikras barrenas 

Reikia pinigu- 8 kambarių mūrinis bun- 
galow, labai dideli tvtesųs kambariai — jei
gu jieikote gerus namus —- pamatyk Aiuos. 
Geros išlygos. 10637 May St. Tel. Bcverly 
5380.

2 FLATŲ medinis, 6-6 kambarių, 
su 5 kambarių cottage užpakaly, kar
štu vandeniu apšildomas. Pajamų $102.- 
50, Kaina $7.500.

Tel. Englewood 8698
mmmmmii *■■■■ • ■ ■■■—

BARGENAI
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos

3 kambarių cottage .......... $3,500 ,
5 kambarių bungalow .... $6,200
2 flatų namas ..................  $13,500

flatų namas .................  $18,000
flatų namas o................ $21,000“e. j. glackin
7330 S. Westerii Avė.

- Tel. Hemlock 6375

4
NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSN1O GALINGA MOSUS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Salti, Ranku,' 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skaU- 
dejima, ir telp visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tukstanžiai žmonių yra Udgyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mestis yra tiek- 

į verta aukso, įdek ji pati Sveria su
lig naudos gydymo. / ‘

; Kaina 7B centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eatra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius telp 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

į OINTMENT. < t
DĘKEN’S OINTMENT CO

P. O. Bos 352 
Hartford, , Conn.

*
TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbūdavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
ham, Oak. 3805. '
........... -"“i............ .. v.---------------- ——

PATENTŲ Advokatas su v 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.

3 
4*

a

6 KAMBARIU bunga!ow,' cementi
nių' blakų beismentas, fumaso Šiluma, 
asbesto slate' stogas, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas, graži gyvoji tvora ir dar
želis. Savininkas. $5,500.

6207 So. Komensky Avė.

■ Real Estate • reiškia žemę, 
medžius ir namus. Deki da-4 
bartinio bizriip stovio, pasta
ruoju laiku pasireiškė nupuo-

Miscellaneous 
Įvairus r

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




