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Waukegan Lietuvių 
Vargai su Klebonu

Waukegan, III., liepos 22 d.
Nesantaika tarpe kunigo Jo

no Klorio, per dvyliką metų 
klebonaujančio lietuvių šv. Bal
tramiejaus Romos katalikų 
bažnyčiai ir tarp daugumos pa- 
rapijonų, pasibaigė -pereito 
sekmadienio rytą riaušėmis, ku
riose vienas parapijonas kunigą 
Klorį laike pamaldų išmetė lauk 
iš bažnyčios.

Riaušėms persimetus į gatvę, 
smarkios muštynės tęsėsi ke
lias minutes, kol policijos skva- 
das atskubėjęs sustabdė susirė
mimą.

Parapijonai jau nuo pereito 
balandžio mėnesio vertė kunigą 
Klorį išsikelti, bet kardinolo 
Mundeleino kancleris neklausė 
parapijonų. Po šio įvykio pa 
rapijonai griežtai pareikalavo 
Mundeleiną, kad kunigą iškel-

Bylą svarstys liepos 27 d.
Ateinantį pirmadienį 2 vai. 

dieną įvyks pas magistrato tei
sėją Clarence Brown teismas 
keturių parapijonų. areštuotų 
dėl muštynių. ; »■"'***•*- ’

William Zupkus, 64 metų am
žiaus varante įtartas dėl muš
tynių su kunigu Kloris bažny 
čioje, tapo areštuotas. Zupkus 
gyvena 810 S. Victory St.

Zupkus iš savo pusės išėmė 
varantą prieš Frank Bujanaus- 
ką, 1016 Tenth St., kurs areš- 
tuodino Zupkų. Bujanauskas 
kaltinamas užpuolęs Zupkų. 
Zupkus taip jau išėmė varau- 
tus prieš Mike Butkus iš 825 
S. Victory St. yr Joseph But
kus, 706 Helmholz St., abudu 
kaltindamas užpuolimu.

A. J. Sutkus pasakojo, kad 
jau trys metai kaip eina aštri 
kova tarpe parapijonų ir kuni
go Kloris. Sutkus, kurs yra 
šv. Juozapo draugijos vadas, 
pranešė, kad apie nesutikimus 
su kunigu Kloris jau buvo se
nai informuotas kardinolas 
Mundeleinas ir kad dabar šv. 
Juozapo draugija pasiuntė jam 
kopiją savo priimtos rezoliuci
jos.

Rezoliucija dėl kunigo 
pašalinimo

KADANGI per paskutinius 
tris metus tęsėsi nuolatiniai 
nesusipratimai šv. Baltramie
jaus bažnyčioj, žinomoj kaip 
Lietuvių parapija Waukegane, 
Lake- county, Illinois, dėl vei
kimo ir elgėsių kunigo J. Klo-’ 
ris, šios parapijos klebono;

IR KADANGI sekmadienį, 
liepos 19, 1931 m. toje bažny
čioje įvyko muštynės, laike ku
rių vienas parapijonas išmetė 
minėtą kunigą Kloris iš bažny
čios ir pasekmėj to visi išbėgo 
į gatvę ir įvyko apgailėtina 
scena gatvėje, kurios priežas
tis, nepaisant užpuolimų teisė
tumo ar neteisėtumo, krinta 
tas komitetas iš 12 parapijonų 
bažnyčios lietuviams;

IR KADANGI toks incidentas 
susarmatino daugumą dalyva
vusių šioje kontroversijoje pa
rapijonų ir atbaidė juos nuo 
pamaldų bažnyčioje;

IR KADANGI vienintėlė ir 
visiška priežastis šių nemalonu-

mų yra kunigas Kloris ir joel- 
gėsiai parapijoje;

Ir KADANGI jo kaip kleboną 
pašalinimas pašalintų svarbiau
sią barnių ir nepasitenkinimų 
priežastį parapijoje;

TODDEL TEBŪNIE NU
TARTA šios parapijos šv. Juo
zapo draugijos, kad ši draugija 
pageidauja dėl parapijos labo ir 
žmonių gero vardo pašalinti 
kunigą J. B. Kloris, ir kad labai 
gerbiamam kardinolui Munde 
leinui butų pasiųsta kopija šios 
rezoliucijos, reikalaujant, kad 
jis į minimą reikalą kuosku- 
biau’siai atkreiptų dėmesį, kol 
neįvyko dar negarbingesnių da
lykų”.

Aleksas Jankauskas, 1019 
Eight st. yra šios draugijos 
prezidentas ir J. Semulinas, 829 
McAlistęr avė., sekretorius.
Mundeleinas neklauso lietuvių

Nesusipratimai, kurie prasi
dėjo prieš kokius trejus metus, 
pasiekė savo aštrumo balan
džio 11 d., kuomet skundas dėl 
įvykių tapo pasiųstas kardino
lo ofisui kartu su peticija, pa
sirašyta 400 parapijonų, reika
laujant kunigą pašalint.

Kovo 13 d. įvyko susirinki
mas bažnyčios trustisų, A. J. 
Sutkaus ir J. Semulinio sykiu 
su kunigu, parapijos finansams 
peržiūrėti, kur kunigas įpykęs 
apleido susirinkimą, kaip Sut
kus sako.

Bažnyčios susirinkime vė
liau, 207 parapijonai viešame 
mitinge nubalsavo, kau kuni
gas Kloris apleistų bažnyčią, ir 
tik 23 balsavo, kad jis/ pasilik
tų, kaip pasakyta laiške, pa
siųstame kardinolui balandžio 
11 d. Po to, kaip Sutkus ir ki
ti tvirtina, kunigo Klorio rei
kalavimu Sutkų ir kitus du die
cezijos . kancleris pašalino iš 
trustisų.

Užgavo su švento vandens 
puodeliu

Kaltinama taip gi, kad ku
nigas Kloris neprileido kaikurių 
parapijonų, antikloristų prie iš
pažinties ir kad savaitė atgal 
kunigas iš sakyklos smarkiai 
išplūdo kaikuriuos parapijomis, 
vadindamas juos “bolševikais ir 
komunistais”.

Sekmadienio incidentas įvyko 
po to, kada kunigas laike pa
laiminimo ceremonijos aplenkė 
kaikuriuos tparapijonus, nepa 
šlakstydamas juos šventu van
deniu. Kai kunigas aplenkė 
Zupkų, muštynės ir prasidėjo.

šioje vietoje versijos skiria
si. Kunigo Klorio draugai tvir
tina, kad kunigas tapo užgau
tas. pirma, gi jo priešai sako, 
kad kunigas užgavo Zupkų su 
puodeliu, kuriaime buvo laiko
mas šventas vanduo.

Kai kunigas tapo išmestas iš 
bažnyčios, jo šalininkai pradė
jo ginčą ir kumščiai pradėjo 
švaistytis be atodairos, kol po
licijos skvadas atvažiavo.
Bijosi kumštynių pasikartojimo

Parapijonų komitetas žada 
nusamdyti advokatus ginti 
Zupkui ir,taip jau žada dar 
šią savaitę reikalauti audienci
jos "pas kardinolą. Jie yra tik-

Jack Sharkey
[Acme-P. 8

Shaw įstrigo, Maskvoj i 
- ■ elevatorių

Triukš-Maskva, liepos 22.
minga anglų ekskursija su Ge
orge Bernard Shaw ir Lady 
Astor pryšaky, nuvykę į So
vietų Rusiją; pasidarė tikras 
spektaklis bolševikams. Nuvy- 
kukV Maskvon ir besikeliant elc- 

viešbutį, kėlikąs tiek 
ėjo į Shaw, kad nebepri- 

elevatoriaus ir įstrigo. 
Po ilgV\ laiko bepasisekė iš

 

traukti \\Shaw ir ponią Astor 
pro elevA\>riaus plyšį.

va t

Londono konferencijoj 
niekS nauja

Londonas 
dieną ir šiandie 
sukosi apie tris 
tus Amerikos, Fr^\cijos ir Vo-. 
kieti jos, iš kurių vienas dar 
nepriimtas. KonfeĄ\idjft sku
binasi baigti p< is rytoj. 
Kol kas francuzai

)os 22. Vakar 
konferencija 

anus, patiek-

Mickey Wąlker
A. Photo]

Rasti šeši žemaitiški- 
tautiški moteriški 

kostiumai.

Šios

. budo atspalvius, 
dar ir dabar iškil- 
dienomis rengiasi 
tautišku kostiumu.

lllllll
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Vaikydami maine- 
rius ašarinėmis bom

bomis užnuodijo 
senatorių

Kai?erienes dvasia vėl 
gązdina vokiečius

WestPittsburghl, liepos 22.
Virgiriia, Ohio ir PenVisylvania 
angliakasių distriktai vakar bu
vo pilni nerimo.'

- Scrantone, antracito kasyklų 
rajone, senatorius James J. Da- 
vis, gavo truputį gazų, kuomet 
valstijos policistai pradėjo svai
dyti ašarines bombas su tikslu 
išvaikyti United Mine Worket’s 
unijos mitingą, kuriame sena
torius turėjo sakyti kalbą.

Bitumine anglių kasyklų are
noj laike dviejų dienų du sy
kiu tapo apšaudyti maineriai iš 
pasalų, vienas sužeistas. Neto
li Wellsbūrg, W. Va. salya kul
kų pasipylė į 50 mainerių buri. 
Iš krūmų paleista apie 20 šu 
vių. Mainą pikictuoja National 
Miners unija. Nenusimato grei
to susitarimo.

Berlynas, liepos 21. “Hohen- 
zollernų baltoji moteris” vėl 
pasirodė koridoriuose buvusio 
kaizerio pilyje naktį į pereitą 
pirmadienį.

Sulig vokiečių legendos tūlos’ 
Hohenzolernų princeses dvasia 
pasirodo kaizerio rūmų korido- 

kiekvieną didelę

pasaulinį karą ir 
pasirodžiusi. 1918

riuose prieš
nelaimę. Ji pasirodžiusi 1911 
metais prieš 
antrą kartą
metais prieš kaizerio dinastijos 
nuvertimą. Prietaringi žmonės 
priduoda tai pasakai, skleidžia
mai iš buvusio kaizerio rūmų, 
daug svarbos, ir tvirtina, kad 
kaizerienės dvasia lemia Lon
dono konferencijai katastrofą

A —

Meksika mažina kunigų 
skaičių

ri, kad kardinolas imsis\ akci
jos dar ligi ateinančio > stirna 
dienio, kad nepasikartot 
garbingos muštynės.

Frank Burka, vienas iš 
nigo Kloris šalininkų, dėl 
bėdų tik rankd numojo
me visame nieko tokio nėra”, 
jis pasakė. “Jie pyksta dėl nau
jo parapijos namo, itai viskas. 
Kardinolas palaikė kunigą Klo
ris prieš tai ir liepė jam pasi
likti parapijoje. Jo eminencija 
ir dabar taip padarys”.

Vasario 15 d. šių metų ku
nigui reikalaujant buvo paskir
ta skomitetas iš 12 parapijom) 
nesusipratimams peržiūrėti, ši 
grupė pagamino dvi peticijas, 
kurias pasiuntė per parapiją, 
su tikslu patirti parapijos ūpą. 
Komiteto nariai buvo A. Jan
kauskas, L. Žigas, F. Kaptu- 
rauskas, P. Neverdauskas, Jo
nas Butkus, Joseph Butkus, T. 
Urbanavičius, B. Mačiulis, F. 
Dapkus, T. Baronas, A. J. Sut
kus ir J. Semulinas.

Per

Baime,

*
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Sąrančiai užėmė 
valstijas

\Vahington, liepos 21. 
dešimtmečius nebuvo . tokios 
rykštės vakarų valstijų farme- 
riams, kaip šiemet. Sąrančiai 
užplūdo visą South Dacota, 

ebraska, rytų Colorado, Idaho 
nę Kansas.
Dacota sąrančiai apsė

do Ali,000 mylių plotį. Dideli 
kvi^ių laukai suėsti. Baimė, 

komai žus.kad

.. ............ -"T"1 1

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

IŠ dalies debesiuota ir nepa
stovi; temperatūroj nedaug per
mainų; Švelnus, nepastovus vė
jas.

Temperatūra vakar siekė 80

Meksikos Miestas, liepos 22. 
Vera Cruz gubernatorius Teje- 
da išleido cirkuliarą, kuriuo tik 
13 kunigų bepaliekama toje 
valstijoje, po vieną ant 100,000 
gyventojų. Vera Cruz valstijoj 
yra du vyskupai, kurie pasilie
ka. '

Meksikos senatas ir atstovų 
butas parėmė gubernatoriaus 
politiką ir prašė prezidentą Or- 
tiz Rubio taip pat paremti.Rubio taip pat paremti.

M

Tverų miestelyje (Telšių ap
skrity) gyvena senelė Uršulė 
Varnelaitė. Ji turi jau apie 105 
metus amžiaus. Išrodo dar 
tvirta ir sveika, turi gerą nuo
taiką. šiaip senelė gana sim
patiška ir švarutėlė.

Tačiau Varnelaitė įdomi nė 
savo amžiaus ilgumu, bet įdo
mi savo budu, kuris turi tikro 
žemaitiško 
Varnelaitė 
mingomis 
žemaitišku
siutu, gal prieš kokias aštuo- 
nias dešimtis metų. Tokių la
bai įdomių žemaitiškų tautiš
kų kostiumų Varnelaitė turi 
net šeštą. Visi-jie kiek skiriasi 
vienas nuo kito, tačiau yra ne
paprastai įdomus ir vertingi. 
Marškiniai, sijonai, Stanikai, 
kepurės, papuošalai—visa kas 
namų darbo, nepaprastai ati
džiai ir dailiai pasiūti ir iš
austi. Drobės pasakiškai baltos 
ir plonos, sijonų ir kitų me
džiagų raštai labai įdomus ir 
spalvos labai skoningai sude
rintos. žodžiu, šitie Varnelai
tės kostiumai bus žemaičių 
tautinio kostiumo pavyzdys. 
Savo nepaprastu įdomumu ir 
istoriška — meniška verte jie 
yra A žemaičiams . didžiausia 
brangenybė.

NEW. YORK, liepos 22. 
— Ssarkey Walker mušty
nės buvo nepaprastai smar
kios. Per visus 15 roundų 
ne vienas nepasidavė. Shar
key paėmė 8 roundus, Wal- 
ker tegavo 5 roundus ir du 
roundai išėjo lygiomis. Ne
žiūrint, kad Sharkey sumu
šė Walkerį į tikrą steiką, 
tačiau referee pasiskubino 
paskelbti “draw” (lygio
mis). Rytoj “Naujienose” 
bus smulkiai aprašyta kum
štynių eiga.

Kumštynės buvo abiem 
lemiančios I

New York, liepos 22.
kumštynės buvo labai svarbios 
kaip Walkeriui taip ir pačiam 
Sharkey. Mickey Walker, va
dinamas “The Toy Buldog” jau 
turi du pasaulinius vidutinio 
svorio boksininko rekordus ir 
šios kumštynės jam lėmė arba 
pasilikti tuo kuo yra arba su
silyginti su sunkiojo svorio bok
sininkais.

Sharkey šios kumštynės buvo 
lemiančios. Jis turėjo jas lai
mėti. Tapti nugalėtu už save 
visa galva mažesnio, 30 svarais 
lengvesnio ir vienais metais se
nesnio Mickey butų reiškę 
Sharkey nebepataisomą reputa
cijos žlugimą ir butų ant vi
suomet atėmę j am. galimybę be- 
patapti pasauliniu bokso čem- 
pięnu. , ,

Sharkey švariausias boksi
ninkas

Nors Walker turi visas pa
matines laimėtojo sąlygas, drą
są, ištvermę, vikrumą, pakantą 
atlaikyti smūgius ir didelę 
kumščių pajėgą ypač kai
riosios, bet įr Jack Sharkey tu
ri visas tas pačias ypatybes. 
Kaip Walker yra skaitomas “a 
good lit'tle man” taip jau Shar
key yra skaitomas “good a big 
man”. Be to Sharkey turi vi
są eilę kitų privilegijų. Pir 
minusia, jis nuo seno yra skai
tomas vienintėliu Amerikos 
geriausiu sunkiuoju boksininku, 
antra jis yra nepaprastai grei
tas kaip sunkiojo svorio kumš
tininkas ir trečia, jis yra vie
nintelis visų pripažintas kaip 
švarus kumštininkas. Tad • ne
stebėtina, kad visų simpatijos 
buvo su Sharkey ir kad ne tik 
lietuviai ir amerikiečiai, bet ir 
patys airišiai mieliau ėjo lažy
bų ųž Sharkey.

Sharkey tebėra čempionas
New Yorko valstijoj Sharkey 

yra skaitomas pasaulio čempio
nu, kadangi New Yorkas ne
pripažino Max Schmelingui to 
titulo tada, kai kumštynėse su 
Sharkey pereitą metą referi 
paskelbė Schmelingą laimėtoju 
dėl žemo smūgio (foul). Tuo
met Sharkey buvo pripažinta 
absoliute tekniška pirmenybė 
prieš Schmelingą ir dar tik ket 
virtame rounde Schmelingas 
jau vos vos besilaikė.

ifį“
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Erie ežere sugavo < 
18 pėdų gyvatę

Sandusky, O., liepos 22. Du 
žvejotojai čia pagavo gyvų In
dijos pythoną, 100 svarų sun
kumo ir 18 pėdų ilgio. Prieš 
tai buvo paplitę įvairiausių 
gandų, kad ežere randasi mil
žiniška jūrių “pabaisa” ir apy
linkės gyventojai bijojo net be- 
simaudyti ir bežvejoti. Spėja
ma, kad ta gyvatė pabėgo kur
is zoo daržo.

Vieškeliu sujungs Rusi 
ją su Amerika

Maskva, liepos 21. Sovietų 
valdžia padarė pasiūlymų Inter
national Highway asociacijai 
statyti vieškelį, kuriuo butų su
jungta Rytų Sibiras su Alaska 
per Beringo įlankų.

Nubaudė “Rytą”
Kauno karo komendantas 

atsakingąjį “Ryto” redaktorių 
Kazį Benilį, už spausdinimų 
neteisingų žinių, k. a. negrįšiųs 
iš atostogų Kauno miesto poli
cijos vadas, kad busiančios ap
skričių viršininkų permainos, 
etc., nubaudė 500 lt. arba 1 
mėn, -kalėjimo.

■■■. , .....i................
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LIETUVON

Varšuva, liepos 21. • Liublino 
apylinkėj kilo smarkiausias 
uraganas, kuriame užmušta 19 
žmonių, sužeista 300‘ir suardy
ta 7,000 namų.

Argentinoj sukįlo 
garnizonas. . . ....

Buenos' Aires, liepos 21. Val
džia pasiuntė stiprią kariuome
nės dalį į Corriente provinci
ją, kur sukįlo visas kareivių 
garnizonas.

19 užmušta, 300 sužeista 
Lęnkijoj

V v \

Amizituos Kauno mies
to gatves

Kauno miesto burmistras su
darė sutartį su švedų “Svenka 
Vagaktiebolaget” firma išami- 
ztuoti 10,000 kv. ’metr. Kaunė 
miesto1 gatvių.
x Darbas norima tuojau pra
dėti ir dėl to Kauno miesto 
burmistras , kreipės į vidaus 
reikalų ministėrį prašydamas 
patvirtinti sutartį. '

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILU
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

6 valandai. Iventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.
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Sharkey ir Walker Kumštynes Išėjo Lygiomis
Waukėgan Lietuvių 

Vargai su Klebonu

WALKER SUMUŠTA BET NENUGALeTAS

(FAKTAI PRISIŲSTI MUSŲ KORESPONDENTŲ)

Waukegan, III., liepos 22 d.
Nesantaika tarpe kunigo Jo

no Klorio, per dvyliką metų 
klebonaujančio lietuvių šv. Bal
tramiejaus Romos katalikų 
bažnyčiai ir tarp daugumos pa- 
rapijonų, pasibaigė pereito 
sekmadienio rytą riaušėmis, ku
riose vienas parapijomis kunigą 
Klorį laike pamaldų išmetė lauk 
iš bažnyčios.

Riaušėms persimetus į gatvę, 
smarkios muštynės tęsėsi ke
lias minutes, kol policijos skva- 
das atskubėjęs sustabdė susirė
mimą.

Parapijonai jau nuo pereito 
balandžio mėnesio vertė kunigą 
Klorį išsikelti, bet kardinolo 
Mundeleino kancleris neklausė 
parapijonų. Po šio įvykio pa 
rapijonai griežtai pareikalavo 
Mundeleiųą, kad kunigą iškel
tų.

Bylą svarstys liepos 27 d.
Ateinantį pirmadienį 2 vai. 

dieną įvyks pas magistrato tei
sėją Clarence Brown teismas 
keturių parapijonų. areštuotų 
dėl muštynių. 7 r

William Zupkus, 64 metų am
žiaus varante įtartas dėl muš
tynių su kunigu Kloris bažny 
čioje, tapo areštuotas. Zupkus 
gyvena 810 S. Victory St.

Zupkus iš savo pusės išėmė 
va rantą prieš Frank Bujanaus- 
ką, 1016 Tenth St., kurs areš- 
tuodino Zupkų. Bujanauskas 
kaltinamas užpuolęs Zupkų. 
Zupkus taip jau išėmė varan- 
tus prieš Mike Butkus iš 825 
S. Victory St. i,r Joseph But
kus, 706 Helmholz St., abudu 
kaltindamas užpuolimu.

A. J. Sutkus pasakojo, kad 
jau trys metai kaip eina aštri 
kova tarpe parapijonų ir kuni
go Kloris. Sutkus, kurs yra 
šv. Juozapo draugijos vadas, 
pranešė, kad apie nesutikimus 
su kunigu Kloris jau buvo se
nai informuotas kardinolas 
Mundeleinas ir kad dabar šv. 
Juozapo draugija pasiuntė jam 
kopiją savo priimtos rezoliuci
jos.

Rezoliucija dėl kunigo 
pašalinimo

KADANGI per paskutinius 
tris metus tęsėsi nuolatiniai 
nesusipratimai šv. Baltramie
jaus bažnyčioj, žinomoj kaip 
Lietuvių parapija Waukegane, 
Lake- county, Illinois, dėl vei
kimo ir elgėsių kunigo J. Klo
ris, šios parapijos klebono;

IR KADANGI sekmadienį, 
liepos 19, 1931 m. toje bažny
čioje įvyko muštynės, laike ku
rių vienas parapijonas išmetė 
minėtą kunigą Kloris iš bažny
čios ir pasekmėj to visi išbėgo 
į gatvę ir įvyko apgailėtina 
scena gatvėje, kurios priežas
tis, nepaisant užpuolimų teisė
tumo ar neteisėtumo, krinta 
tas komitetas iš 12 parapijonų 
bažnyčios lietuviams;

IR KADANGI toks incidentas 
susarmatino daugumą dalyva
vusių šioje kontroversijoje pa
rapijonų ir atbaidė juos nuo 
pamaldų bažnyčioje;

IR KADANGI vienintėlė ir 
visiška priežastis šių nemalonu

mų yra kunigas Kloris ir joel- 
gėsiai parapijoje;

Ir KADANGI jo kaip klebono- 
pašalinimas pašalintų svarbiau
sią barnių ir nepasitenkinimų 
priežastį parapijoje;

TODDEL TEBŪNIE NU
TARTA šios parapijos šv. Juo
zapo draugijos, kad ši draugija 
pageidauja dėl parapijos labo ir 
žmonių gero vardo pašalinti 
kunigą J. B. Kloris, ir kad labai 
gerbiamam kardinolui Munde- 
leinui butų pasiųsta kopija šios 
rezoliucijos, reikalaujant, kad 
jis į minimą reikalą kuosku- 
blausiai atkreiptų dėmesį, kol 
neįvyko dar negarbingesnių da
lykų”.

Aleksas Jankauskas, 1019 
Eight st. yra šios draugijos 
prezidentas ir J. Semulinas, 829 
McAlistęr avė., sekretorius.
Mundeleinas neklauso lietuvių

Nesusipratimai, kurie prasi
dėjo prieš kokius trejus metus, 
pasiekė savo aštrumo balan
džio 11 d., kuomet skundas dėl 
įvykių tapo pasiųstas kardino
lo ofisui kartu su peticija, pa
sirašyta 400 parapijonų, reika 
laujant kunigą pašalint.

Kovo 13 d. įvyko susirinki
mas bažnyčios trustisų, A. J. 
Sutkaus ir J. Semulinio sykiu 
su kunigu, parapijos finansams 
peržiūrėti, kur kunigas įpykęs 
apleido susirinkimą, kaip Sut
kus sako.

Bažnyčios susirinkime vė
liau, 207 parapijonai yiešame 
mitinge nubalsavo, kad kuni
gas Kloris apleistų bažnyčią, ir 
tik 23 balsavo, kad jis pasilik
tų, kaip pasakyta laiške, pa
siųstame kardinolui balandžio 
11 d. Po to, kaip Sutkus ir ki
ti tvirtina, kunigo Klorio rei
kalavimu Sutkų ir kitus du die
cezijos . kancleris pašalino iš 
trustisų.

Užgavo su švento vandens 
puodeliu

Kaltinama taip gi, kad ku
nigas Kloris neprileido kaikurių 
parapijonų, antikloristų prie iš
pažinties ir kad savaitė atgal 
kunigas iš sakyklos smarkiai 
išplūdo kaikuriuos parapijonus, 
vadindamas juos “bolševikais ir 
komunistais”.

Sekmadienio incidentas įvyko 
po to, kada kunigas laike pa
laiminimo ceremonijos aplenkė 
kaikuriuos parapijonus, nepa 
šlakstydamas juos šventu van
deniu. Kai kunigas aplenkė 
Zupkų, muštynės ir prasidėjo.

šioje vietoje versijos skiria
si. Kunigo Klorio draugai tvir
tina, kad kunigas tapo užgau
tas. pirma, gi jo priešai sako, 
kad kunigas užgavo Zupkų su 
puodeliu, kuriame buvo laiko
mas šventas vanduo.

Kai kunigas tapo išmestas iš 
bažnyčios, jo šalininkai pradė
jo ginčą ir kumščiai pradėjo 
švaistytis be atodairos, kol po
licijos skvadas atvažiavo.
Bijosi kumštynių pasikartojimo

Parapijonų komitetas žada 
nusamdyti advokatus Sinti 
Zupkui ir t taip jaw žada dar 
šią savaitę reikalauti audienci
jos pas kardinolą. Jie yra tik-
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Shaw įstrigo Maskvoj i Vaikydami maine
elevafority

Maskva, liepos 22. Triukš
minga anglų ekskursija su Ge
orge Bernard . Shaw ir Lady 
Astor pryšaky, nuvykę į So
vietų Rusiją; pasidarė tikras 
spektaklis bolševikams. Nuvy
kus Maskvon ir besikeliant ele
vatorių į viešbutį, kėlikąs tiek 
įsižiūrėjo į Shaw, kad nębepri- 
Žiurėjo elevatoriaus ir įstrigo. 
Po ilgo laiko bepasisekė iš
traukti Shaw ir ponią Astor 
pro elevatoriaus plyšį.

Londono konferencijoj 
nieko nauja

Londonas, liepos 22. Vakar 
dieną ir šiandien konferencija 
sukosi apie tris planus, patiek
tus Amerikos, Francijos ir Vo-. 
kietijos, iš kurių nei vienas dar 
nepriimtas. Konferencija sku
binasi baigti posėdžius rytoj. 
Kol kas francuzai nenusileidžia.

ri, kad kardinolas imsis akci
jos dar ligi ateinančio sekma
dienio, kad nepasikartotų ne
garbingos muštynės.

Frank Burka, vienas iš ku
nigo Kloris šalininkų, dpi visų 
bėdų tik rankd numojo: “Ta
me visame nieko tokio nėra”, 
jis pasakė. “Jie pyksta dėl nau
jo parapijos namo, tai viskas, 
Kardinolas palaikė kunigą Klo
ris prieš tai ir liepė jam pasi
likti parapijoje. Jo eminencija 
ir dabar taip padarys”.

Vasario 15 d. šių metų ku
nigui reikalaujant buvo p'askir? 
ta skomitetas iš 12 parapijom) 
nesusipratimams peržiūrėti, ši 
grupė pagamino dvi peticijas, 
kurias pasiuntė per parapiją, 
su tikslu patirti parapijos ūpą. 
Komiteto nariai buvo A. Jan
kauskas, L. Žigas, F. Kaptu- 
rauskas, P. Nevėrdauskas, Jo
nas Butkus, Joseph Butkus, T. 
Urbanavičius/ B, Mačiulis, F. 
Dapkus, T. Baronas, A? J. Sut
kus ir .T. StAmnlinns.kus ir J. Semulinas

įjp

rius ašarinėmis bom 
Įlomis užnuodijo 

senatorių

Kaizerienės dvasia vėl 
gązdhta vokiečius

WestPittsburghi, liepos 22.
Virgiriia, Ohio ir PeiVrisylvania 
angliakasių distriktai vakar bu
vo pilni nerimo.'

Scrantone, antracito kasyklų 
rajone, senatorius James J. Da- 
vis, gavo truputį gazų, kuomet 
valstijos policistaf pradėjo svai
dyti ašarines bombas su tikslu 
išvaikyti United Mine Workets 
unijos mitingą, kuriame sena
torius turėjo sakyti kalbą.

Bitumino anglių kasyklų are
noj laike dviejų dienų du sy
kiu tapo apšaudyti maineriai iš 
pasalų, vienas sužeistas. Neto
li Wellsbūrg, W. Va. salya kul
kų pasipylė į 50 mainerių buri. 
Iš krūmų paleista apie 20 šu 
vių. Mainą pikictu.oja National 
Miners unija. Nenusimato grei
to susitarimo.

Sąrančiai užėmė 5 
valstijas

Wahington, liepos 21. 
dešimtmečius nebuvo tokios 
rykštės vakarų valstijų farme- 
riams, kaip šiemet. Sąrančiai 
užplūdo visą South Dacota, 
Nebraska, rytų Colorado, Idaho 
ir vakarinę Kansas.

, South Dacota sąrančiai apsė
do 11,000 mylių plotį. Dideli 
kviečių laukai suėsti, Ęaimė, 
kad ir komai žus.
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Per

Berlynas, liepos 21. “Hohen- 
zollernų baltoji moteris” vėl 
pasirodė koridoriuose buvusio 
kaizerio pilyje naktį į pereitą 
pirmadienį.

Sulig vokiečių legendos tūlos 
Hohenzolernų princeses dvasia 
pasirodo kaizerio rūmų korido- 

kiekvieną didelę 
Ji pasirodžiusi 1911 

pasaulinį karą ir 
pasirodžiusi. 1918

riuose prieš 
nelaimę, 
metais prieš 
antrą karią 
metais prieš kaizerio dinastijos 
nuvertimą. Prietaringi žmonės 
priduoda tai pasakai, skleidžia
mai iš buvusio kaizerio rūmų, 
daug svarbos, ir tvirtina, kad 
kaizerienės dvasia lemia Lon
dono konferencijai katastrofą

H T------- : .

Meksika mažina kunigų 
skaičių

Meksikos Miestas, liepos 22. 
Vera Crųz gubernatorius Teje- 
da išleido cirkuliarą, kuriuo tik 
13 kunigų bepaliekama toje 
valstijoje, po vieną ant 100,000 
gyventojų. Vera Cruz valstijoj 
yra du vyskupai; kurie pasilie
ka. '

Meksikos senatas ir atstovų 
butas parėmė • gubernatoriaus 
politiką ir prašė prezidentą Or- 
tiz Rubio taip pat paremti.Rubio taip pat paremti.

Argentinoj sukilo 
garnizonas

f -k ■ .

Buenos Aires, liepos 21. Val
džia pasiuntė stiprią karinome 
nes dalį į Corriente provinci* 
ją, kur sukįlo 
garnizonas.

visas kareivių
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Chlcagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

IŠ dalies debesiuota ir nepa
stovi; temperatūroj nedaug per
mainų; Švelnus, nepastovus vė- 
jaa.

Temperatūra vakar siekė 80.

19 užmušta, 300 sužeista 
Lenkijoj

m....... ................. — —
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Varšuva, liepos 21. Liublino
apylinkėj kilo smarkiausias

A ui

NEW. YORK, liepos 22. 
Ssarkey Walker mušty- 

is buvo nepaprastai smar- 
os. Per visus 15 roundų 
vienas nepasidavė. Shar- 

y paėmė 8 roundus, Wal- 
sr tegavo 5 roundus ir du 
undai išėjo lygiomis. Ne* 
irint, kad Sharkey sumu- 

Walkerį į tikrą steiką, 
čiau referee pasiskubino 
įskelbti “draw” (lygio- 
is). Rytoj “Naujienose” 
is smulkiai aprašyta kum- 
ynių eiga.

Kumštynės buvo abiem 
lemiančios I

New York, liepos 22. šios 
mštynės buvo labai svarbios 
ip Walkeriui taip ir pačiam 
arkey. Mickey Walker, va- 
lamas “The Toy Buldog” jau 
ri du pasaulinius vidutinio 
orio boksininko rekordus ir 
>s kumštynės jam lėmė arba 
silikti tuo kuo yra arba su- 
yginti su sunkiojo svorio bok-

■.............. ... —

Rasti šeši žemaitiški* 
tautiški moteriški 

kostiumai.

. budo atspalvius, 
dar ir dabar iškil- 
dienomis rengiasi 
tautišku koątiumu,

Sharkey šios kumštynės buvo 
niančios. Jis turėjo jas lai- 
ėti. Tapti nugalėtu už save 
sa galva mažesnio, 30 svarais 
igvesnio ir vienais metais še
inio Mickey butų reiškę 

~.iarkey nebepataisomą reputa
cijos žlugimą ir butų ant vi
suomet atėmę j am x galimybę be- 
patapti pasauliniu bokso čem- 
pięnu. . .

Sharkey švariausias boksi
ninkas

Nors Walker turi visas pa
matines laimėtojo sąlygas, drą
są, ištvermę, vikrumą, pakantą 
atlaikyti smūgius ir didelę 
kumščių pajėgą ypač kai
riosios, bet įr Jack Sharkey tu
ri visas tas pačias ypatybes. 
Kaip Walker yra skaitomas “a 
good little man” taip jau Shar
key yra skaitomas “good a big 
man”. Be to Sharkey turi vi
są eilę kitų privilegijų. Pir 
minusia, jis nuo seno yra skai
tomas vienintėliu Amerikos 
geriausiu sunkiuoju boksininku, 
antra jis yra nepaprastai grei
tas kaip sunkiojo svorio kumš
tininkas ir trečia, jis yra vie
nintelis visų pripažintas kaip 
švarus kumštininkas. Tad • ne-F 

stebėtina, kad visų simpatijos 
buvo su Sharkey ir kad ne tik 
lietuviai ir amerikiečiai, bet ir 
patys airišiai mieliau ėjo lažy
bų už Sharkey. 

r

Sharkey tebėra čempionas
New Yorko valstijoj Sharkey 

yra skaitomas pasaulio čempio
nu, kadangi New Yorkas ne
pripažino Max Schmelingui to 
titulo tada, kai kumštynėse su 
Sharkey pereitą metą referi 
paskelbė Schmelingą laimėtoju 
dėl žemo smūgio (foul). Tuo
met Sharkey buvo pripažinta 
absoliute tekniška pirmenybė 
prieš Schmelingą ir dar tik ket 
virtame rounde Schmelingas 
jau vos vos besilaikė.

Tverų miestelyje (Telšių ap* 
skrity) gyvena senelė Uršulė 
Varnelaitė. Ji turi jau apie 105 
metus amžiaus. Išrodo dar 
tvirta ir sveika, turi gerą nuo
taiką. Šiaip senelė gana sim
patiška ir švarutėle.

Tačiau Varnelaitė įdomi nė 
savo amžiaus ilgumu, bet įdo
mi savo budu, kuris turi tikro 
žemaitiško 
Varnelaitė 
mingomis 
žemaitišku
siutu, gal prieš kokias aštuo- 
nias dešimtis metų. Tokių la
bai įdomių žemaitiškų tautiš
kų kostiumų Varnelaitė turi 
net šeštą. Visi-jie kiek skiriasi 
vienas nuo kito, tačiau yra ne
paprastai įdomus ir vertingi. 
Marškiniai, sijonai, Stanikai, 
kepurės, papuošalai—visa kas 
namų darbo, nepaprastai ati
džiai ir dailiai pasiūti ir iš
austi. Drobės pasakiškai baltos 
ir plonos, sijonų ir kitų me
džiagų raštai labai įdomus ir 
spalvos labai skoningai sude
rintos. žodžiu, šitie Varnelai
tės kostiumai bus žemaičių 
tautinio kostiumo pavyzdys. 
Savo nepaprastu įdomumu ir 
istoriška — meniška verte jie 
yra žemaičiams . didžiausia 
brangenylig. .

Erie ežere sugavo < 
18 pėdų gyvatę

Sandusky, O., liepos 22. Du 
žvejoto jai čia pagavo gyvą In
dijos pythoną, 100 svarų sun
kumo ir 18 pėdų ilgio. Prieš 
tai buvo paplitę įvairiausių 
gandų, kad ežere randasi mil
žiniška jūrių “pabaisa” ir apy
linkės gyventojai bijojo net be- 
simaudyti ir bežvejoti. Spėja
ma, kad ta gyvatė pabėgo kur 
iš zoo daržo.

Vieškeliu sujungs Rusi 
ją su Amerika

Maskva, liepos 21. Sovietų 
valdžia padarė pasiūlymą Inter
national Highway asociacijai 
statyti vieškelį, kuriuo butų su
jungta Rytų Sibiras su Alaska 
per Beringo įlanką.

Nubaudė “Rytą”
Kauno karo komendantas 

atsakingąjį “Ryto” redaktorių 
Kazį Berulį, už spausdinimą 
neteisingų žinių, k. a. negrįšiąs 
iš atostogų Kauno miesto poli
cijos vadas, kad busiančios ap
skričių viršininkų permainos, 
etc., nubaudė 500 lt. arba 1 
mėn. kalėjimo.
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LIETUVON
Amizituos Kauno mies

to gatves
Kauno miesto burmistras su

darė sutartį* su švedų “Svenka 
Vagaktiebolaget” firma 'išami- 
ztuoti 10,000 kv. *metr. Kaunb 
miesto- gatvių.
* Darbas norima tuojau pra
dėti ir dėl to Kauno miesto

uraganas, kuriame užmušta 19 burmistras , kreipus j vidaus 
žmonių, sužeista 300 ir suardy- reikalų ministėrj prašydamas
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Siunčiame Pinigas Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai,. Ivenmdieniais nuo
9 iki 1 valandai

*

ta 7,000 namų. • patvirtinti sutartį

- -
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Cleveland, Ohio
Gražus išvažiavimas

Liepos 19 d. būrelis vietinių 
Veikėjų turėjo išvažiavimų į 
Madison on Lake, kur ir man 
teko dalyvauti. Suvažiavę visi 
papietavome, o paskui nuėjo
me į ežerų pasimaudyti. Po 
to susėdome ir gerokų valan
dų kalbėjome apie įvairių or
ganizacijų reikalus. Apie 8 
Vai. vakaro visi sėdome į ma
ginas ir išVažiavome naiUO.

— Jonas Jarus.

Toronto, Ont.

“Galingiauši” ir karingiausi, 
žinoma, yra musų kodui įriš
tai. Jie turi prisisteigę tiek vi
sokių draugijų, kad pirštų jų 
Suskaitymui jokiu bildu nepa
kaktų. Štai kai kurios jų: Ly
ga apsigynimui, Literatūros 
draugija, Spaudos Bendrove, 
Bangos tboras, Jaunimo S-ga 
(jAu pakratė kojas), S. h’ D.- 
draugija (irgi uodegų jaU prt- 
spftudė). t) kiek dar visokių 
matomų ir nematomų ratelių, 
sekcijų ir kitokių smulkių or-> 
ganizacijų. Viši jie smarkiai 
dirba ‘‘Vilnies” ir ‘^Laisves”; 
naudai. Lenda pas krautuvi-! 
mnkus ir slalė griežių ultima
tumų : jei tu ncUžsiprenume-j 
ruoši laikraštį, lai aš iš tavęs1

wrw ®w

S f tisu oryanizarijos 
veikimas

ir ]'!
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Apie čionykŠčias organižačt- 

jas butų galima br>rAAyIi liek 
daug, kiek prirašo LordUIo ko
respondentai vieni kilus be- 
Šmciždanii. Tie vargo žmone- 
Jiai vieni antrus šmeižia kiek 
įmanydami, barasi, vie’Ui kitų 
neapkenčia ir visOmiš prieino- 
Uėmis giria sAvo tavoYų. Visi 
save ir saviškius kelia Į pa
dangę ir jnabo, kad tuo budu 
jiemš pasiseks į save atkreip
ti pasaulio dėmesį. D tuo tar
pu jais domisi tik toks skai
čius, kiek iš pusbutelio gali pa-

Pasidairius kiek, Platai, kad 
galingoji srove” jau kabo,

klėj. Jei Įniktų tas voratink
lis, tai Visi ir numarmėtų į. be
dugnę ir jokio ženklo neliktų.

Kartas nuo karto atsiranda 
ambicingų vyrukų, kurie no
ri likti vadais. Jie visur lan
džioja, visur ieško sau pase-

ti'žf liudija bačkutę. Prie bačku
tės greit Susikalbama, ir am- 
bicingani vadui nesimku.^tėra 
įsteigti naujų organizacijų.

ini ir sau vadų pareigų be- 
ieškotfaftii, pristeigė tiek daug 
organizacijų, kad sunku jas 
visas ir besurokuoti. O tuo 
tarpu visame mieste randasi 
gal tik apie tūkstantis lietu
viu.

deniai didžiausiais Šūviais šAU- 
db į višaš ptišes. Žihomn, 'dau
giausiai Ihik'ohYa Š'dcinl-tūŠ'iš- 
laiUš. Visa beda su jais lik ta, 
L a d jų dideli ŠbViniAi šprog- 
šla jokiu smarkumu, kaip mttl- 
lo buHiute. Jų oVgabai iabnt 
prolctariškai kov'oja .Už darbi
ninkų reikalus. Jie iŠ Viš'oš ka
karinės šaukia, kad jiems ru
pi palengvinti darbininkų būk
lė. Tačiau tikrumoj jie niekuo
met neužinitŠta A^te proleta
rų kišenių ‘Tehgvinimų”: vis 
kaulija ir kaulija Attkų.

Nežinantiems dalykų gali at
rodyti, jog kObtunišiai turi la
bai daug pasekėjų, jeigu jie 
įstengia palaikyti tiek datlg 
visokių organizačijh. Bet tAi'p 
nėra. Mat, paprastai vienas ko- 
munislaš priklaiišo Kėni ke
lioms organizacijoms. Vadina
si, pas juOs organižaėijoš Skir
tingos, o žmonės vis tie pa- 
b-< v. . į

Katalikų srovė itgi pusėtinai; 
išsišakojusi. Jie turi savo pa
rapijų, Šv. Jurgio drAUgija, 
švyturio kuopų ir dar kelias 
“nekaTtaS” otganižacijas.

Labiausia, žinobla, yta pa
garsėjęs seteris. Teh yrA prie
taisų, kurie padedi įriikfttt!! 
išlieti fr muskulus' suiVirtibti.:

Prenumeruoja jie du savo 
laikraščius, — “Draugų” ir 
“Darbininkų”, korėspohdeiici- 
jų iš jų veikimo tuose laikYAŠ- 
čiuose rAUžai tesiinato. Neba 
kam rašyti, kadangi ir pats 
klebonas “negraiuatnaš”. jei!

NEATBŪTINAI PAMATYK

CIUJĮ 1^9 H EZ|
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4580

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties daVbihifikų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata S. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai
iiiiMiiiirf wilmii tV^Įitfciį.-įli VįlIH Trt.fui.-U-ii'*, .i.i.il'

„ ... .. ..
dirf. ^0 ii »■*

Visi, kas kovoja prieš juodą JiŠižiū^ 
SKAITO

PLATINA IR.
REMIA

LietdVos SOcialdemokrtttų Užsieny dvisavaitiftj iBikrA^tj, 
Kaina metams 2 dol., pusei ihėtų 1 dol. ‘ »». •

Adresas laiškams ir pinigams:..

Germany, Berlin, SW 68, Schlfešsfach 80 
n liun

jESteagįIEL
...p'.''.Į—!.*—n,.... .....

£aban<ię Vhl&ds, 14'nkiiritfs 
lirtburu vhMŽioŠ sudalyti kd-

^AUJIENO!
,/«,» ■— i—"“"*.....

kadA kaš Ir pnYBŠdiMj tM Už
baigiama su poleriais. ; Urtburu' VAldŽ-_ f_

Kas be ko, — turime ir fB-i rbitetai Vieb BtfefroĮ AiYes UV6'-) 
šistų. Pastarieji yra susispie
tę į kelias slaptas brganlžft’ci- 
jas, nes viešai. Veikti nedrįsta-. 
SekibadMiiBiš JiV bnžAy^oji 
garbina Dievų, o kitomjs die
nomis — Lietuvos karalius. 
Maldas Lietuvos karalių gar
binimui parūpina “Vienybe” ir 
“Dirva”. Tarp katalikų ir sme
toninės diktatūros šalininkų 
palaikoma tampri ryšiai. Ne
šuliai jie sukorė iš dviejų mi
rtų “Jaunųjų Lietuvų”. Sertldui 
jie turėjo “šviesos” draugijų. 
Bet toji mirė ir dabar nebe
galima nei paminklo besuras-;
ti. *

Socialistai irgi nesnaudžia. 
Ji'c tnrt tik vienų dVgahižA'ci-1 
jų — IM Hnnlmo sųjttivga. Bč-i 
dA tik, knd peVdAUį visi “lli- 
zi”. SbAVšnicji bŽteldŽlA' vic-' 
tas jftttnfėsfems, 6 tieji IVgl Vi-, 
sdkiniš Voikftifttš ųžiAld. Sų-i 
juntfoš pArtmgimni Vchi Hvyk-; 
stu, bet Vai jie yVA stort. • 

“^AAjVenbš’s ii’ ‘‘kclčiViš” tu-i 
r i štabų SųvUjų. TAIš teikva^-, 
čialš labtanMAi ėMVfšL 
Skaito jltoš šų IY’
prtfcfei. ’AhtontodbjA W 
iė”, W datotfBn&i ItotoviAi; 
netobka jnš ŠUpYAŠti lY škAI-; 
ty*ti. ŠatdiPio ^aegond jto bv-| 
mėgsta.

Day yra lietuviškas “puiru-? 
mis”, kuris kažkodėl yra va-į 
diUAtoaš kimbu, tam kitotodj 
dAUgiaUšIai UtlklaUŠd Va'^ki- 
nibkai. itUr jie laiko SUŠitlU-' 
kimus It- kokius etgabuš šknl-> 
to, — bežtond.

kačlnU $Ind laiku didžiausi; 
organižaeijTa yi*a '1'ri‘nity kark.! 
Ten danginusiai įvyksta vtšd-į 
kfOS YUŠI'cs diskusijų, viešų lt’ 
šiaudų pAšitnrtnių. kartais katb 
Štoš diskusijdš bni’giAki kUtoš-! 
čių iinktičjiunį. Bet iiofeijosi 
šaUkti Uetvikia, patys išsiškit-; 
std.

iš tos trumpos apžvaiges da-: 
bar patys galite št>Yęsti aįUe 
įvairias musų organizacijas ir 
iu veikimą. — Kritikas. ;

iofc feuAfttyti kd-

Sfeijbjc tApo sumušei: daufcu-
. bAfsų tik kų TOrerati! 

radikalai iręgoyeirtstai.. Valdžia 
atidėjo toHMetafas ribkirfidš 
(kitoms provincijomis paskyrei 
už pusmečio) ii* prUdėįj'b “košt” 
balsuotojus. Iškasė senų iš. 
1027 riietų bklį , tūlo žy^d’dlid 
Sch'vvarcbergO, kuris pasipasa
kojo, kaip, jis “gimė” Argenti-; 
noje. v

Mažuose Argentinos mieste
liuose, Pampa Central ir kitose 
provincijose, du senešni argen- 
tiniečiai, pas teisėjų prisiekda
vo, kad tikrai žino, kad Jų trę,- 
čiasai draugas gimė Argenti
noje. Nurodo laikų ir vietų,

to klncelfū^bje kštpo \fyVas, 
biifcį#terf<S rolėje net 2Ž Mus 
ir Mai fok fcottM hc- 
ktišekė, įdomiausia tai, kad 
'/liaiis Sttirez’"’ lurejb ir Yjflirc- 
t<5 dė, ‘Eni’tflamiento”, tat yra 

fl&rbingo ^tšttartiavi- 
Bo Argentinos kariuomenėje...

B. K. Algimantas.
Bs. Aires;’
20-VI-81.

•f* ■ ■ 1 . . .■
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Taupumas ir pAšise 
kirtAS eina Hhka 

raftkbrt
Kad pasiekti pasisekimų gy- 

veUUUė kiokyienam yra reika
lingas taupumas. Banko sų- 
skĄita yvų gert austas “hėtš'ar-

- - -.........- > ■ ...... .

tokie žmoliSs, kutitettis gMttha 
patikėti savo sutaupąs. Jų 
dbhūgiŠkbmo dvasia ir nepa
lyginami biznio sugabumai su
kūrė jiems Bugštu reputacijų, 
kUrfoš jie pilnai Užsitarnauji. 
“Stiprus kaip GibrAttarč Uo
la” yra Metropolitan Stale 
Bankas. Neišmintingi yra žmo
nės, kurie laiko savo pinigus 
namie,' — jie kviečia pas sa
ve vagilius ir plėšikus. Metro
politan J State Bankas yra vie
na iš ^Augiausių vietų jušp pi- 
UigAifaš. T^AdckftU ą&'djų Mul
kinę sąskaitų Šiandie — jūsų 
komtortui ir turim vėl cypiais 
metais.

AR JUS 21NVTE—Kodėl 
- \laupimo sąskaita užtikrink Jtfi- 

daši 2201 W. phf dteltyįe1?
[feliU WtU kck-1 k —

. j "Naujienų” 
'ept. Už tris geruusibs at-
- biralytus fiefuviitii arba
- bus .dūkto1! Vys dovanos 

$5, $3.50 ir $1.50. —

Kiekvienas susilauktų gero
vės, jei visi mes atidėtuhiėtti^ 
dalį savo savaitinio uždarbio/ 
žmogus, kuris daug uždirba, 
bet mažai sutaupo, nteužsitar-- 
nauja užvydejimo, nes jo nau
dojimais gyveninio sinagu-į 
inais nėra /užtikrinti,—jie iš-, 
nyksta prie pirmo biznio de
presijos ženklo.

Tankiai žmones pasirenka 
bankus su daug mažesniu ru- 
pcstirt'giimu ir atsargumu, ne- 
*gtt kAd jie pasirenka naujus 
drabužius. BAnkAs turi būti 
pAšMhktas atsargiai, atšižvcA- 
giant į jo piniginį rezervu ir 
žmones, kuĘie bankų veda. \ 
Viršininkai Metropolitan State

Bank, kltbiS tam 
22nd ŠtVect, dAUgteliU bYctų Wek . . --------
mingo bankininkavimo ir pui- savo-Atsakym*

i kiais visuomeniniais darbais,] j^tymus —■
... u <. i . _

pinigais — 
KONTESTAS).

• * ‘I **'

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

Uefkdlaukite 4^AU- 
JIENAS” artt biie kam
po, km- ptadttotlami lai- 
ktaščiai. Pardavėjas lai- 
kt-a^iy , btte feaUvas 
Jums patarnaliti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma- 
giimuk bet Jusii pkto- 
giimd delei.

bei tadArifti tai bWę toli <tic-
hifesto, tti tiiip ir. liko Iftfola- .... ____________ ______
tas j registro Civii. rd tokmS Aidėto yfft tikta Itšpbra Ueabejoįinat įrodė, kAtl jie yra'
prieSBikOs pčdaro aktų iV įrk- 
§o į naUjagiVnių bby'g'šš, b Vė-į 
1iilū Iš jų ir tikfdš m’ėtt-j 
kuš ganfia. TurtntiS ’čiAgimio 
te’trtkus, jad ir yra fel gimęs 
ir gavęs nthtinkamą lipdymųt 
baisttbja iiž kavo gcf^ųms. Į 

mtoihiai Uribur6 VaWfe! 
iura^d. (kad

&& feišyVaj ’ gitnusių yva 
j m w

Mbinkų, W-Į 
gi O*ia no-.tik
ir pilietybės teisių neWtiinaš. ! 

Imbrikas Veikė , SpaVcSiM prt’i 
lt bMų. teeiki^ ‘manyii’, wl 

ilab'š tų Čia fn^yVM jįi-’ 
WmšiU aVgėn%inieftų jad

npšigyVenę. ŠUVTenytdšn 
^ia’ui’ėš Anfebikos Valšbijdke iv; 
gni ton no tik išgavo Anm-ikoš! 
^Tiėtybų, “bet gal iV “bidnšni-! 
Uį” paikiai įamifca...

1 » » »

Apšrt Si"to “pįiidčių febito”: 
Argėb'tinoye įapoj sušetba ViM 
organiŽAbija, varMsi bižpj 
kaVimn iš karAbebėš 
vyrų, inn yrh įmtoyti WeTi fea- 
fminkai, savu taiku tapę mi- 
lionicriais. Ą* ‘ k •» ė 1 lt < »

AtgfetttittOs piliečių 
fabrikavimas

(Musų koVesporidehto)
* ♦ ’ "Z * < iArgentinos spauda skelbia 

įdomius teismo tyrinėjimus 
apie tai, kaip anksčiau Argen
tina valdžiusios radikalų ir 
konservatorių partijos didino 
balsuotojų skaičių. Yra žino
mas faktas, kad visose šalyse, 
kurių piliečių skaičius auga, 
artinantis valdžios rink imtas 
yra lengviau pilietybę gauti, 
negu tiems rinkimams praė
jus. Pavyzdžiui, Urugvajuje 
reikalinga išgyventi 4 metuš, 
kad* gauti tos šalies pilietybę. 
Argentinoje reikalinga išgy
venti du metu be pertraukų,! 
t. y. be išvažiavimo už respub
likos ribų. Po ' dviejų metų; 
nuolatinio gyvenimo, jeigu gau
ni certificado de buena con- 
duetą (gero elgimosi atestaci
ja) iš policijos, darodai teisėtų’ 
įvažiavimų šalin liudymu iš 
imigracijos direkcijos, patvir-' 
tini savo asmens dokumentus; 
savo valstybės konsulate, tai,; 
po nekurios procedūros poliui-; 
joje ir tribunole, gauni Argett-' 
tihos pilietybę. Tai 'trunka apie' 
pusmetis lAiko. Tik prieš rin-į 
kimus, prišišliejus prie kurios! 
nors partijos, galima greičiau 

’piliečium pasidaryti. Vienok; 
tam reikalinga išmokėt kėlės-; 
dešimts pOžu: liudymų išėmi
mas, vertimai, patvirtinimai, 
žyminiai mokeshiai. Apart to 
reikalinga sugaišti kelios, j el
ne keliolika, darbo dienų.

konkuruojančioms tvirtoms 
partijoms reikalingi balšUotb- 
jai, bet kad sufabrikUot porų

.pezų,' Tai ^arįijfe?)jįu' 
ki našta”/’ \ Del'Afo uįaii ^piymA
iregoyeno preziuenbavinao ter- 
ininu tapo fabrikuojami’ AVg'en^ 
tfnoi piliečiai, bet ne “nAturali- 
zadds”, o staČiAi “čia gimusie
ji”

LABAI NUPIGINTOS
D TftIP

KAINOS Į KAUNĄ 
IR ATGAL

IĮ fg.SO I *164“
Kabin Laivu

V. Š. faksai Atskirti

kMlMs ĮfrAcfei veikti nuo Rugpiučio 1 <lienos 
mm W fėš yrį geros dviems metams.

srfcrtADĄtyifcsus traukiniai

tek-

*ORTH 
v f RMA N 

IAOYD

PrtėŠ
mirė Llris Sdab 
mergina-'* (LiUišt.' 
ištetoAVo
.... ....

itų Čia staigi 
k m kuv6 
Suarcz), kuri

*t- :4

• i
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H Vdfkb į iJiėHivų į Sq)tynias Dienas.
į)at(irnavimas pasaulyje^

Del informaci jų kreipk i Ičš prie vietos agento <fr'

NOftrHGERMANLLOYO
1Š0 W. ^ah^olpli Street,

Buy gtovės with whėt 
kŠbVėM ;

strl rįiiklo moM. feį įį %į 
dauriau. kad J!
kokele. LisUrtoe T
dįdeUa tubM parsiduoda ui A

usmiNfe
TOOtH RAŠTE

, L....

,a. fc, ../•><*> .<wtw
MII Mt$ fflM '

■m m

NAUJIENŲ
unitas

bidelfe shiaiinhks

Pypkes ir 
Cigaretę Jj

PIKNIKAS
Iryles NMelibį

Rugpjūčio-Augu s t 9 |

MTHB OAKS”
DARŽE

ivairus
į-' N'
.i f Į

«•*>»*

YOL SAT~ 
fitt btaymdl 
yMsšaveinl—.
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them Cle<

Writeį
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MetodųDepL^LS^E O!wSuChi&t*
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Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Radio programas

NAUJIENOS, Chicago, UI._________
------------- " "" 7'..'

8
■■ r į •

siekti, jeigu visi bendrai veik
sime.

Nepamirškite balsavimo. Ir 
balsavimo dieną padėkite kry
žiuką už slivienijimą. čia nė
ra jokia 
kad

politika, nežiūrint 
kai kas taip ir sako.

— Pilietis.

Burnside

i vedamas pagrabas, atmin-f Del tolimesnių informacijų 
i asmens prasišalinusiam iš šaukite tel. Haymarket 4264.

tinimo aiškiai pasirodo mirus 
kokiai nors artimai mums ypa- 
tai. Tada tik ir ne. kokiu ki
tokiu laiku viskas materijališ- 
ka užmirštoma, ir ateina mu
sų gyvenime pilniausias supra
timas, kad kova už materi- 
jalius dalykus yra bergždi. Ir 
užmiršdami apie materijalius 
dalykus, žmonės per amžius 
savo išsivysimo visados trok
šdavo atiduoti augščiausią pa
garbų įnirusiems. Kiekviena 
rasė savo religiškose ceremo
nijose irgi atiduoda pagarbų 
galingai mirties rankai. Musų 
civilizuotame amžiuje męs pri
duodamo kilnių reikšmę pa- 
grabo ceremonijom ir męs 
taipgi reikalaujame, kad šita 
kįlni reikšmė pilnai butų už
laikoma— o ne pažeminama. 
Niekas ne priduoda tokiam iš
kilmingumui (langiaus reįkš-; 
mes, niekas nėra taip tinkųs 
tokiam sentimentaliam mo
mentui kaip gražus ir tinka-

mai 
čiai asmens prasišalinusiam iš 
šio gyvenimo.
Peter Wojcik firma, kuri ran

dasi 942 Armour St., yra vie
na įstaigų šiame mieste, kuri 
gali būti pavyzdžium visiems 
reikalingiems vedimo reik
šmingų pagrabų. Delt savo iš
kilmingai vedamų pagrabų jie 
yrą plačiai paskilbę ir mėgia
mi šiame mieste. Jie veda pa
grėbę, kuris pasižymi manda
gumu, gražumu ir nepalygina
mu širdingumu. Jie yra pa
grabų direktoriai, ir aukščiau
sios klasos balzamuotoj ai, ži
nantys savo amatų gerai ir 
atsakomingai. Gal dėlto, kad 
jie neužmiršta visų mažmožių, 
jų pasisekimas šiame biznyje 
auga ir jų vardas platinasi ir 
užtarnaują tų pagodojimų, ku
riuo jie yra žinomi. Jie turi 
galimybę vesti bilc pagrabų, 
nežiūrint jo didumo arba kai
nos

turi užtektinai, nebadauja. 
LietuVa gauna daug visokių 
tavorų iš Rusijos, nes mat, Lie
tuva su Rusija gyvena geruose 
santykiuose.

Jos. F. Budrikas sako i kur 
musų nėra, ten gerai. Jis sa
ko, kad kelionė buvo ,nebloga, 
vienok tolima kelione žmogų 
nuvargina.

Tai tiek trumpai papasako
jo apie kelionės įspūdžius į 
Lietuvą. — Kaimynas.

AR ŽINOTE kaip ilgai ši 
įstaiga jau gyvuoja?

(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).

dirb-

bon-

Cicero, III
/**

' j

Sugrįžo iš Lietuvos.

o

J

[STARDUST

Nekentėk - 
Gėdos

Delei Spoguotot 
Odos

64 W. Randolph 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.

jis turėjo dau- 
kuomet 

buvo

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yard. 6894

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVINO 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornyštų ir pianų mnveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigas. .

817 West 34th SL
Tel. Boalevard 9336

TUMLER’S 
CELEBRITY

STUDIO
9PECIAI.ES Rainos
vestuvių I'otoįrrafijoa $10 
tuzinas ir au?. Taiprl 
vaikų Ir šeimynų rrų- 
pėe. 18-10 N. Well« St., 
Tel. Lincoln 4778.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND XR PONTIAC 

- Automobilius
80< W. 31 St Victory 1691

>. ::
S 
' 1 A*

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepo* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 85th SL

0

Ne Naikink

J

■N

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas 
be

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kieminėmis 
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- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodas duoda .-geros rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškinto 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

“Savas Pas Savų”
— sako biznieriai

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namas kaip maro taip ir me

džio nuo mažiausio iki didžiaasio. Kai
nos prieinamiaasios.
2452 WEST 69th STREET

Praeito antradienio Peop- 
les krautuvių radio progra
mas gal būt buvo ypatingai 
malonus, nes 
ginusiai klausytojų,
dėl prasto oro žmonės 
pasilikę namie.

Kas nemyli K. Sabonio dai
nų? Kas nesigėrėją panelės A. 
Ančiutės švelniu ir gerai išla
vintu balsu? Taipgi S. Sabo- 
niutės gražiu piano skambini
mu? Jie visi yra pilni artistai. 
Jie irgi žino,, ką labiausia 
klausytojai myli girdėti. Todėl 
ir sudainavo daug gražių dai
nelių.

O paįvairinimui programo 
buvo pavartota keletas plokš
telių, kas davė klausytojams 
progų girdėti Brooklyno Lietu
vių Chorų dainuojant dainų 
“Ant Tėvelio Dvaro.” Taipgi 
sugrajinta skirtingų orkestrų 
gražių muzikos šmotelių. Bet, 
buvo įdomios kalbos, nuro
dančios kur kas yra geriau 
pirkti. Taip kad visas progra
mas suteikė claug pasigerėjimo 
klausant jo. Rodos, jei neturė
tum radio namuose, tai pra
rastum daug malonumo gyve
nime.

Todėl šis Peoples Furniture 
Kompanijos sumanymas leisti 
tuos gražius programus yra 
labai girtinas ir didžiai klau
sytojų įvertinamas. — Rep.
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Kada ateis paskuti
nis pąšaukimas

Pakartotinai Amerikonai yra 
kaltinami tąine, kad jie yra 
dideli materijalistai, kad nie
kas buk nesą svarbiau, kaip 
lenktyniavimas už spėką ir pi
nigus, ir kad todėl paaukau
jami visi gilčsni ir aukštesni 
jausmai ir sentimentai. Bet
gi klaidingumas tokio tvir-

Severa’s Esko pašalina kanki
nančią eezema, niežėjimą, pa
gelbsti pašalinti spuogus, pa
lieka odą švelnią ir sveiką. Už- 
tikimas per 50 metų. Pas ap- 
tiekininkus. Sempelis DYKAI. 
Rašyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Vartoklt Revera’fi fikln Soap 
<lrl Malonins 0<lo«. 9
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Savo Gerklę 
Šiurkščiais

Nepaprastas bruzdėjimas 
vėl kįla. Daroma visokių spė
liojimų apie numažinimą tak
sų nejudinamai savasčiai.

Tas bruzdėjimas eina seniai. 
Bet dabar rodosi naujas daly
kas. Yra perėjęs valstijos le- 
gislaturą bilius, kurį buvo su
maniusi taksų mokėtojų tary
ba. Tas bilius siūlo suvienyti 
parkų tarybas ir iš trijų pada
ryti vieną. Dėka šiam suvieni
jimui bus mažiau išlaidų. <1 
tai atsilieps ant taksų.

28 dieną šio mėnesio parkų 
suvienijimo klausimas leidžia
mas balsavimui. Visi piliečiai 
balsuotojai dalyvaukite šiame 
balsavime.

Bet dėl to balsavimo kai kas 
daro daug painiavų. Sako, bu
sią uždėta $300,000 bonams 
kokių ten senų namų pirkti. 
Tikrenybėje to nebus. Teks 
balsuoti tik parkų suvienijimo 
klausimas.

Šiuo reikalu yra šaukiamas 
masinis mitingas ketvirtadie
nio vakare lietuvių parapijos 
svetainėje. Bus įvairių tautų 
kalbėtojai ir reikalą aiškins 
plačiai, kad suprastų ir apgin
tų savo kišenes. O tas nesunku 
suprasti. Juk vieną dalyką iš
laikyti yra pigiau, nei tris.

Taigi bukite visi, ypač tie, 
kurie dar abejojate, ketvirta
dienio vakaro susirinkime, šį 
susirinkimą šaukia taksų mo
kėtojų taryba ir vietos Lietu
vių Improvement. Kliubas. Jie 
visuomet deda pastangas, 
idant sumažinti tas aukštas 
taksas. Ir tai bus galima at-

Uždare dirbtuvę
Illinois Central R. R. 

tuve, kuri randasi prie Cottage 
Grove ir 95th gatvės, buvo 
pradėjusi dirbti ir keletas dar
bininkų buvo sugrąžinta dar
bui. Bet liepos 16 dieną dirb
tuvė tapo uždaryta. Praneši
mai sako, kad rugpiučio mė
nesį dirbtuve vėl atsidarysian
ti.

Bet dirbtuvės švilpukas ne
uždarytas. Jis .kasdien švil
pia. Pasirodo, kad dirbtuvėj^ 
darbas eina pilna jėga. Ar 
tuo prigaudinėjama žmonės?

. Bepročių darbas.
Prie 95 gatvės ir Langley 

avenue randasi vieno savinin
ko dvi stubos. Jis pagražino 
jas, numalevojo baltai.

Kelioms dienoms praslinkus 
po to, iš nakties rado jas juo
da smala nuterliotas. Nors sa
vininkas ir kitą kartą numale
vojo, bet negalėjo juodos 
spalvos žymes gerai uždengti.

Tur būt kas nors savininkui 
keršindamas atliko tą nevyku
sį darbą. Praeiviai, užmatė 
žymes, sako, kad šventi pa
veikslai rodosi' Ar kartais šie 
trobesiai nepavirs į šventą vie
tą? O pavirsti galėtų, ba rei
kia tik propagandą pavaryti.

Priepuolinga mirtis.
Jonas Mažeika, gyvenęs ad

resu 735 East 88 strcet, kaip 
bedarbis, buvo gavęs džianito- 
riaus darbą* Jį vertė rašytis į 
uniją. Jis tečiau vis atidėliojo, 
nesiskubino.

Vieną kartą pagavę Mažei
ką, jie skiepe prie boilerio su
mušė jį ir buvo įkišę į boilerį. 
Bet kas ten jį išgelbėjo.
- > Pasirgęs < i»pi<M savaitę laiko 
Jonas Mažeika mirė. Vienas 
asmuo, įtartas dėl šio įvykio, 
buvo areštuotas ir padėtas po 
$500 kaucija.

Kas iš to išeis, niekas negali 
^pasakyti.

, Jonas Mažeika paliko mote
rį ir sūnų. Jei ne toks beširdis 
pasielgimas su juo, butų galė
jęs gyventi. Dar buvo nesenas 
žmogus — tik 47 metų. —A.

Jos. F. Budrik, kuris jau 
daugelį metų turi radio krau
tuvę adresu 3417 So. Halsted 
St., buvo išvažiavęs atlankyti 
savo giminių Lietuvoj. Ten jis 
pabuvo apie mėnesį laiko ir 
liepos 21 grįžo atgal į Chica- 
gą prie savo biznio.

Jos. F. Budrik sako, kad Eu
ropoje kaip buvo, taip ir tebė
ra klesos: . darbininkų, yaldi- 
ninkų ir pasiturinčių. Darbi
ninkams jokios progos nėra 
augščiau pakilti: darbininku 
gimęs, darbininku turi ir mirti.

Kaunas, Berlynas, Paryžius 
—puikus miestai. Pragyveni
mas viešbučiuose tiek pat kai
nuoja, kiek ir Amerikoje, tik 
maudynių nėra tiek daug, kiek 
Amerikoje.

Lietuvoje žmonės duonos

shirley 
mson
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pasiimk LUCKY

Uždekite savo pirštą ant gerkles - ant 
vadinamojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar, 
aktualiai1 palytejote latynxą. Tai jūsų 
garsinė dėželė - kurioje jūsų garsinės 
gyslos.

Vaduokis 20.679 Amerikos gydytojų opi* 
nija, kurie pareiškė, jog LUCKIES yra 
mažiau gerklę erziną negu kiti cigaretau 

Vienas gydytojas rašo:
“Aš randu, kad LUCKY STRIKE Cigaretai atrodo 
mažiau erziną gerklę, ypatingai jautrias gerkles, negu 
visi kiti cigaretai, kuriuos man teko rūkyti.”

... /

Dar kitas gydytojas rašo:
“Ne vienas kitas cigaretas, kurį man teko rūkyti, d 
aš jų esu rūkęs daug ir visokių rūšių, nSra tiek laisvas 
nuo erzinančių ypatybių kaip LUCKY STRIKE.*

“SPRAGINIMU” pašalinami tam tikri 
erziną šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tai jūsų gerklės apsauga 
- prieš knitėjimus - prieš kosulį. Apsaugok 
savo brangųjį balsą.

PAKLAUSYKI 
PER RADIO— 
Lucky' Strike ,1 
šokių -orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir Šėšta- 
diėnį, ’ vakarais 
per N. B. C. ra

dio stotis. © 1931. 
»h# A. T. 
Co., Mfra.

It’s toasted
* X 1 * ** r '

Spraginimųi naudojami Ultra Violetiniai spinduliai
- • / »•

Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarina 
‘ *, • , ? > • 1 *

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitėjimus — prieš kosulį
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Dviem mėnesiams **
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Viena kopija ........... .

Savaitei ..... . .... .
Mlneaiuj ............. .
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Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minesiui ....... ....  .75
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BEDA SU KVIEČIAIS

Amerikos valdžia bandė sulaikyti kviečių kainas 
nuo puolimo. Šituo tikslu buvo įsteigtas Federal Farm 
Board, kuris ryžosi supirkinėti kviečius, kad panaiki
nus rinkoje kviečių perviršį.

Kiekvienas galėjo suprasti, kad šitokia politika 
klausimo neišriš, nes jeigu valdžia supirkinės kviečius, 
tai jų bus dar daugiau gaminama, negu prieš tai, ir 
perviršis rinkoje augs.

Taip ir atsitiko. Federalė farmų taryba per savo 
Grain SUbilizatfon Corporation supirko apie 200 mi- 
lionų bušelių kviečių. Bet šiemet vėl kviečių užaugo 
labai daug, ypatingai pietvakarinėse valstijose, kurios 
nepaklausė valdžios patarimo mažinti kviečių sėjos plo
tą. Ir kur tau farmeriai klausys tokio patarimo, kuo
met valdžia supirkinėja kviečius ir stengiasi palaikyti 
ahkštas kainas rinkoje!

Dabar valdžia yra keblioje padėtyje. Du šimtai mi- 
lionų bušelių kviečių supirkta, ir jų negalima parduoti. 
Federalė farmų taryba paskelbė, kad ji leisianti j rin
ką ne daugiau, kaip 5,000,000 bušelių kas mėnesį. Va
dinasi, netoli dviejų šimtų milionų bušelių reikės lai
kyti sandėliuose, kas kaštuos valdžiai milionus dolerių 
vien už rendą. O pinigai, išleisti tų kviečių supirkimui, 
negalės grįžti ilgą laikų, —- jeigu jie išviso grįš.

Ir blogiausia, kad šitų milžiniškų nuostolių rezul
tate farmerių padėtis vistiek nepasitaisė. Kviečių kai
nų puolimas tęsiasi, nes visame pasaulyje, ne vien tik 
Amerikoje, kviečių yra daugiau, negu reikia suvarto- • •• •• , - - • jimui.

Tąi yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip pragaiš
tingai veikia į materialę žmonių būklę kompeticijos 
sistema. Milionai žmonių Amerikoje šiandie kenčia 
vargų dėl to, kad neturi kuo pirkti maistų; o tuo tar
pu valdžia nežino kur dėti supirktus kviečius, ir far
meriai rūpinasi, kų daryti su šių metų kviečių derlium.

‘ Tokios nelemtos situacijos nebūtų, jeigu žmonės 
pavartotų savo smegenis ir bandytų įsteigti ekonominę 
tvarkų, kurioje butų gaminama ne dėl pelno, bet pa
tenkinimui visuomenės reikalavimų.

Komunistų “darbininkiško” 
susivienijimo Pildomoji Taryba 
laikė susirinkimą ir svarstė 
klausimą tos organizacijos su
jungimo su Aukščiausia Prie
glauda Lietuvių Amerikoje 
(kurią irgi kontroliuoja bim- 
bininkai). Pranešime apie tai 
sakoma:

“šituo klausimu nutarta 
visų-pirmiausiai tartis su 
APLA. Centro Veik. Komi
tetu ir apsvarstyti visi tech
niškumai, liečią susivieniji
mą. Kuomet abiejų organiza
cijų centrai viską išaiškins, 
tuomet patiekti bendrus pla
nus narių svarstymui, kad 
visapusiai visi galėtų savo 
mintis išreikšti ir išsiaiškin
ti.”

♦ -,A . t • L i x'- • • v

‘ Seniai buvo žinomų, kad bol
ševikai taip darys. Jų “darbi
ninkiška^” susivienijimas var
giai galėtų vienas gyvuoti. 
Aukščiausia Prieglauda taip 
pat 
dėl 
kad 
tų.

yra pusėtinai apirus. To- 
reikia daryti “merger”, 
tos organizacijos nežlug-

VOKIETAITIS PATVIRTIN
TAS KAUNO BURMISTRU

vidaus 
ministeris patvirtino 
Kauno burmistru Vo

burmistras Vileišis,

Nepaisant protestų, 
reikalų 
išrinktą 
kietaitį.

Buvęs
kaip praneša Lietuvos laikraš
čiai, padavė skundą vid. reika
lų ministerijai, o kai ši jo 
skundą atmetė, tai jis apeliavo 
į vyriausią tribunolą. Vileišio 
nuomone, Vokietaitis esąs iš
rinktas neteisėtai.

“DEMOKRATIJA” BE SEIMO
."t

atsako 
valdžią

, SINDIKAUSTAI ISPANIJOJE TRIUKŠMAUJA

Panašią rolę, kaip kitose šalyse komunistai, vaidina 
Ispanijoje sindikalistai. Politikoje jie yra anarchizmo 
pasekėjai, t. y. jie “nepripažįsta” politinio veikimo, lai
kydami parlamentus, balsavimą ir demokratiją “bur
žuazijos išmislais”. Rinkimus į steigiamą seimą jie, boi
kotavo. Jie tiki tik į ekonomines organizacijas, darbi
ninkų unijas. Bet už tai tas ekonomines organizacijas 
sindikalistai dažnai paverčia į politinio veikimo įran
kius. Ką kiti žmonės stengiasi atsiekti balsavimu, tą jie 
bando atlikti streikais. /

Dabar Ispanijoje sindikalistai šaukia vieną streiką 
po kito ir kelia riaušes. Tie streikai yra nukreipti prieš 
respublikos valdžią arba prieš vietines miestų ir pro
vincijų administracijas. Del to įvyksta susirėmimų 
tarpe streikininkų ir policijos; kai kada policijai į pa- 
gelbą ateina ir civilė gvardija. Iš Seville’s pranešama, 
kad tenai sindikalistai užpuolė gubernatoriaus reziden
ciją ir šaudė į policiją, kuomet ši bandė išvaikyti no
rėjusius padegti telefono trobą.

Aiškus dalykas, kad tokiomis priemonėmis sindi
kalistai nieko nelaimes nei sau, nei bendrai darbinin
kams. Bet riaušės, kurias jie kelia, trukdo respublikos 
valdžią ir kenkia revoliucijos pasisekimui. Sindikalistų 
žygiais gali pasidžiaugti tiktai reakcija.

Toki judėjimai, kaip sindikalizmas (amerikietiškai 
kalbant, aidoblizmas), komunizmas ir anarchiziųas, 
ypa politinio darbininkų nesubrendimu vaisius, kuris 
sąyb keliu yra ekonominio . krašto atsįhjęjmo pąsėka-į 
lapija, - išs ti^ąyęąlekbnpmišl^į... neiš^iyygčiuW, nttrs 
ir | šalyje
anarchizmas Hr “aidoblizmas” jokio pąsišįkimo neturį 
bet Ispanijoje jisai dar tebėrą gana stiprus. Tik demo
kratinėje respublikoje jisai nusigyvens ir praras savo 
pąsekėjus. Savo dabartiniais neprotingais triukšmavi- 
mais sindikalistai prie to ir eina.

koje linksnio, kuris iš es
mės galėtų būt pavadintas 
nedemokratiškas, t. y* kuris 
butų nukreiptas prieš tą ar 
kitų gyventojų luomų, ar 
prieš kuria nors tautinę ma
žumų.”
O kas žin, ar nėra nukreip

tas prieš darbininkus naujasis 
savivaldybių įstatymas, kuris 
atima balsųvimo teisę betur
čiams ?

Lietuvos 
lygiai, kaip 
propagandos

net gyvulių kūnuose. Jo randa-' 
ma ir žemės uolose. Nežiūrint 

tai, kaip giliai mes neįsikas-
‘ Minėme j žemę, bet radiumo 
r ten surasime. Tiesa, jo kie

kis yra neįmanomai mažas, 
eurį tegali susekti tik labai su
dėtingi instrumentai. Kaip ži
nia, radiumas gamina šilimą. 
Iš žemės gelmių radiumo ga
minamą šilima negali išsiverž-

fašistų laikraštis 
ir visi tos rųšies 

organai, bando 
apdumti žmonėms akis. Juk 
Rusijos bolševikai, sakysime, 
irgi nuolatos giriasi, kad so
vietuose esanti ne tik demo
kratiška tvarka, bet da ir de
mokratiškesnė, negu kitur. Sta
lino diktatūrų jie vadina ‘‘tik
ra demokratiją”, kuomet par
lamentines šalis jie laiko tik 
“formalums demokratijoms”.

Kur žmonės neturi visuoti-į 
no balsavimo teisės ir kur žmo
nių išrinktieji atstovai nekon
troliuoja valdžios! tenai kalbė
ti apie “demokratiškumų” yra 
j uokinga. *

' , ■ -t. 4 i
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AMERIKIEČIO ĮSPŪDŽIAI 
LIETUVOJE

Parvažiavęs į Lietuvą pasi
viešėti, Dr. Margeris patiekė 
“L. žinioms” pluoštą įspūdžių 
iš to, ką jisai matė senoje tė
vynėje. Jisai sako, kad jam 
labai patikę šauliai, kurie vi
sur pądedą amerikiečiams; taip 
pat jisai giria valdininkus ir 
tarnautojus už jų mandagumą 
bei darbštumą. Bet aukštuose 
valdininkuose čikagietis sura
do daug “beprotiško biurokra
tizmo, snobizmo ir nesuvaldo
mos ambicijos.”

Labiausia nepatiko Dr. Mar- 
geriui Lietuvos įynigai, kurie 
esą godus dolerių ir vergiškai 
atsidavę Romai. Keliauninkas 
tečiąus pastebėjo,* kad žmonės 
Lietuvoje jau įvažai teklausą 
kunigų. Bažnyčias lanką be
veik tik vienos/ moterėlės su 
“pustuštėms galvoms”. Pasi
kalbėjime su Dr. J. šliupu či
kagietis jam pasakęs:

“Gerbiamas daktare, reli
ginis jausmas, Lietuvos žmo
nėse savo mintimi miršta. 
Rodos, kad aštrios kovos 
pi^ieš religiją jau neberei
kia. Ji pati savaime nyksta. 
Tik prieš politikuojančius 
kunigus ir, bendrai, klerika
lizmą tai reikia kuo aštriau
sią kovą vesti.”
Lietuvos žmonės šiandie jau 

esą visai ne tie, ką buvo prieš 
25 metus: “Jau dauguma jų 
gyvena savo galvomis, ne ku
nigų.”

Dr. Margeris žada savo įspū
džius plačiau aprašyti Ameri-

Oficiozas “L. Aidas” 
opozicijai, kuri kaltina 
nedemokratiškumu:

“Laiko atžvilgiu ši opozi
cijos pažiūra, tiesa, gali bū
ti pateisinta: kol kas musų 
valstybė dar gyvena be par
lamento. Bet kuris objekty
vus žmogus pasakytų, kad 
dabartinė musų vyriausybės 

, vedama politika yra nede
mokratiška, kad pati vyriau
sybė taip pat savo esmėje 
nėra demokratiška? Nekal
bant jau apie tai, kad pats 
Respublikos Prezidentas įr 
visi ministeriai yra išėję iš 
musų tautos kamieno, dau
gumoje iš ūkininkų (o iš 
kur yra išėję Stalinas ir 
Mussolini? — “N.” ‘ Red.),, 
nerasime vyriausybės politi- kos lietuvių spaudoje

i 
>

►

lėtų Jengvaf privesti prie eks- 
pliozijos.

Tačiau, kiek žinoma, tokių 
ekspliozijų neįvyksta. Kodėl? 
Dalykas toks, sako prof; Joly, 
kad {kaitusioh uolos suminkš
tėja Ir prądeda slinkti basaltu. 

viršutinis. Pradžioj šio šimt-ĮJos nuslenka į jurą, kur van- 
mečię du pagarsėję Amerikos!dup jas atvėdina. Tokiu* budu 
geologai iVilham Dbwle iri slenka ištisi kontinentai arba 
Johp F. Hayford sukūrė teori-] žemynai.
ją apie Žeptynų slinkimą. Ėi-j Kontinentų slinkimo teorija 
nant ta teorija ėemės plutai nėra nauja* Prieš pat karą vo- 
ne visur tėra vienoda, žemėfelkiečių profesorius Alfred Wc- 
gilymoj randasi gana sunkios]gener priėjo prie tos išvados 
uolos sluoksnis. Ta ydla, kaiplvtsąi kitonišku keliu. Jis paste-

krantų linijas. Jei
gu ii žemėlapio ištirpsime abi 
Amerikas ir Europą bei Afri
ką, tai, sudėję į daiktą, gausi
me beveik ištisinį kontinentą.

yra truputį lengvesni, negu 
Magė žcmosMo itemes ilW-

Mokslininkai tuo nepasiten
kino. Jie surado Ir daugiau j- 
rudymyi jog žemulis žemės 
sluoksnis yra sunkesnis, negu

mečio du pagarsėję 
geologai wtmam.

ją apie Žemynų slinkimą, Ei*

Šilima ten akumuliuojasi. 
Uolos darosi ,vis karštesnės ir 
karštesnės, Ant galo, jos tiek 
kaistą, kad pradeda tirpti ir 

skėstis. Prie tokių sąlygų, sako 
ji’of, Joly, įvyksta periodiškos 

žemės veido konvulsijos. Įvyk
sta ekspliozjjos.

Jeigu ta teorija butų parem-, 
ta vien tik rądioaktlngumu, 
ai mokslininkai į ją gal ne

kreiptų daug dėmesio, kadangi 
yra labai daug neaiškumų.! 
triniausiai niekas tikrai ne
gali pasakyti, kiek žemės gi-; 
ūmoj yra radiumo. Gal jo ten 

yra kur kas mažiau, negu pa
viršiuj esančiose uolose.

Tačiau Joly teorija nėra pa
remta vien tik radiumo veiki* 
mu. Prof. Joly surinko daug 
kitų faktų, kurie didesniame 
ar mažesniame laipsnyj pa
tvirtina jo teorijos teisingumą. 
?asiremdamas tais faktais, jis 
stengė išaiškinti daug tokių 

dalykų, kurie pirmiau moksli
ninkams buvo nesuprantami. 
Pavyzdžiui, geologai jau nuo 
senai buvo įsitikinę, kad že
mės istorijoj pasikartojo keli 
tokie periodai, kada formavosi 
kalnai. Kokiu budu tie kalnai 
atsirado? Į tą klausimą moks* 
ininkai tikslaus atsakymo ne

galėdavo (Tuotl.
Kitas vėl svarbus dalykas— 

ai žemynų ir vandenynų susi
formavimas. Kodėl žemynai 
susigrupavo keliose vietose, o 
ikusis žemės paviršius tapo 

vandens apsemtas? 
- Prieš dvidešimtį metų, kada 
daugelis musų pradėjome įgy
ti šiokių tokių žinių iš geogra
fijos srities, viskas bųvo^aišku. 
Tada niekas nesuko sau gal
vos dėl žemynų ir vandenynų 
pozicijos. Tais laikais buvo 
aiškinama, kad senovėj žemė 
susidėjo iš karštos masės. 
Laipsniškai ta masė atvėso ir 
sudarė žemės plutą. Kiekvie
nas žino, kad vėstantis kūnas 
traukiasi. Kadangi žemė vėso, 
tai ji irgi turėjo trauktis. Ačiū 
tam, jos paviršiuj atsirado 
raukšlių-kalnų. <

Tokiu tai budu buvo aiški
nama kalnų atsiradimas. Ir; 
to aiškinimo pakako. Iš tiesų, 
visi juk žino, kad džiūstančio 
obuolio paviršius susirąukšlė- 
ją. Tad kode, panašiai negalė
jo atsitikti ir su musų žemės 
paviršiu?

Tai ąkambą gana įtikinan
čiai. Tik visą beda esti ta, kad 
yra faktų, kuriuos negalima 
suderinti su tokių samprotavi
mu. žemė dąbąr yra atvėsusi 
ir todėl negalima, tikėtis, kąd 
joje 'galėtų atsirasti liauji kąL 
nai, O vienok taip yya. Tą! vie
nur, tai kitur iškyla nąnjt kal
nai. Žinomą nemažai tokių at- 
šitikimn- Was vėl dalykas — 

: tai kontinentų ątsiradlmąs ir 
«įmas. Kaip jan aukš- 

jvp paminėtą, kontinen
tai arba žemynai nestovi vie
noj vietoj, — jie slenka* 

žemynų slinkimo fąktą pir
miausiai pastebėjo anglų ma
tininkai Indijoj. Jie paprastu 
ir astronomišku |)udu jšmatąd^ Kuomet vienoj vietoj 
Vo distanėiją tarp dviejų mies- Žąmė darosi karštesnė, tai ki
tų ir surado, kąd* gauti 
tatai nesutinka. SkiŲtninafl, Hh* 
są, buvo nedidelis — ąpįę ppn- 
ki šimtai pėdų. Mątąvimo 
zųltajai puvo pagurinti dąr 
kąrtą, kądangi bįivo mąnom^ 
jog gąlėjo; įvykti kokią nors 
klaida. Bet antrojo matavimo 

bfefeByBM. £ tokie

spėjama, yra panaši J tam tik-lbėįo, kad kontinentai 
ros rųšies ląvą, kąri yra vądi-|bai įdomias krantų Un 
namą basaity.

Juroj, po vandeniu, tas ba- 
saltiškas sluoksnis randasi vi- 

3. k“"'““ —«“»‘i“
oriją, yra suaaryu is italių
gos uolos, kuri esti lengvesnė, 
negu bąealtiška uola. Svorio 
skirtumas ir i 
tai teorijai.

Manoma, kad kontinentalė] šimtų milionų metų Amerika, 
upių masė tiesiog plaukiojai Europa, Afrika. Azija ir Aus- 
basaltiškoj uoloj, lyginai taipdtrąUją sudarė vieną ištisinį 
kaip kad plaukioją aisbergas (kontinentą. Afrika sudarė" to 
Vandenyne. Paviršutiniai Žiu-j kontinento centrą. Laikui bė

gant nuo centro atsiskyrė že
mės plotai, kurie dabar yra ži
nomi kaip atskiri kontinentai, 
iuo tolyn, tuo tie kontinentai 
abiau slinko nuo Afrikos, kol 
ie atsidūrė dabartinėj pozici- 
oj. Tas slinkimas nepasiliovė 

nei Šiandien, Praeis, sakysime, 
kelį šimtąi milionų metų ir 
musų žeiySs paviršius atrodys 
visai kitaip, negu dąbar: kur 
šiandien yra žemynai, ten bus 
juros. — K. A.

-Įtiks Ameriką krantų linijas.
- Svoriai Neaugi tai galėjo atsitikti 

sudaro pagrindą] » i i k aji tų klausimų atsakė neigia- 
linai. Jo manymu, prieš keletą

rlnt, toks tvirtinimas atrodo' 
lyg ir netikslus. U ttėsų, uo-j 
la juk yra kieta. Tad kokiu( 
budu joje galt plaukioti kita' 
uola? Tačiau reikia Žinoti, kad 
kietumas yra rellatyvfi sąvoka. 
Vaško žvakė mums irgi atro-, 
do stangi. Bet jeigu mes pągul- 
dysime ją ant lentynos, tai per 
kelias dienas ji dalinai pasida
rys plokščia. Vadinasi, permai
nys saVo formą.

Yra rimtų davinių manyti, 
kad panašiai atsitinką ir su 
uola. Prie tam tikrų apystovų 
net ir kiečiausi uola pradeda 
leistis, kaip vaškas. Reikalin-|*"w ®X\*****‘WBWTO “*•*’ 
ga tik, kad butų didelis slėgi- ,
m a s ir aukšta t empora tu ra. • Reikalaukite “NAU-

S.3WAS’' aut Hle kam-
jog kontinehtalė uęla (viršutb 
nis žemės sluoksnis) gali plau
kioti \ sunkesnė]
uoiqs jtiroj. lyginai taip, kaip|jttmg patarnauti. Jisai 
w jauktai* M^ergas vaiU^^
denyne. šiandien *įa.lJSU.malgUtt|uL bet JŪSŲ Dato- 
geologų yrą pilną, įsitikinę, ” „- J, . ų
kąd kontinentai iš liesų plau-|K““W UC1C1.
kio i u

JUSU PATOGUMUI
^SiSI^NAtMIEN^ TUK!

, _ . ___ r

MOSE VIETOSE .

NAUJAS numeris. Atė
jo Kultūra No. 7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai-

kur parduodami lai- 
r„_ „šilui. Pardąvčjas lal- 

basaitiMios krą&hi bus gatavas

davimus apie ųolų rudioaktiu- atstovus seka 
gumą. Gauti rezųltąUi nuste
bino visus. Pasirodė, lęad UR19-I 
se esantis rųdiųrpąs pagamina! 
nęjmąnppiąi daug td
tas jįįlįinoK Niekią nuoląt įi^- 
ja. Taip daįykąpis ęšąpt, musųl 
žeme privalėtų darytis vi« 
kartesnė ir kąriteąnė, 
naši, ji turėtų teiti karštyn. o j 
ne šaltyn, kaip daugumos bu
vo manoma. ;

Bet tąi pjieštarąują žino- 
inįems faktams. Per daugelį 
įpillpnų metų čemčs pluta bu
vo kietą, fęĮdąjpę stpvyjj ji ne- 
Bųtų gąlėjųsd pasilikti, jeigu 
rądįUmo gąnduąmą Šilimą bu
tų nuoUtdidėjusi: ąnt galo, 
žemės plutą butų turėjusi su
tirpti Ir vifąti skyą^ių. Bet geo
logai yrą tikri, kad nieko pą- 
našaųs nęatsjUkPt

Tą prMtąrąyhpą kaip tik ir 
ĮlątSkbia profesoriaus Joty te
oriją. Būdamas airiško? kil- 
mės, profesorius tįkrai airiš
kų būdų ąlškiuą tą keblų klau
simą. Jis aakb, kad žemė vienu 
ir tuo pačiu taiku eina karštyn 
įr šaltyn. Kuomet vienoj vietoj

Bridgeporto
x “AUŠROS” KNYGYNAS

3653 So. Halsted Street
Tel. Yards 4754

Marauette Park
8832 W. «SKd St.

<į w w w w iryw w w ww w w w ww w w w w'wwwwįiįl 1

Apie Įvairius Dalykus ;
keičia^ sąvo,> taip sakant, veidą.i 
Kąrtas yuo karto! įvyksta kon-; 
yulsija^, kurios permaino že
mės išvaizdą. {

Maždaug kas keturios dešim
tys milionų metų—tai palygin
ti su žemės amžium yra trum
pas laikas—žemės veidas pra
deda daryti grimasas, žemės 
plotai pradeda Judėti ir persi
grupuoja. Atsirandu nauji kal
nai. Sėnosios raukšlės pranyk
sta nuo žemės veido. Susidaro 
nauji įdubimai, kurie prisipil
do vandeniu ir virsta jurotpią 
Vieni vulkąyai pranyksta, o jų 
vietoj atsirąydą jfciti.

> Visa. taity profesorių JpĮy; 
irfanę, *j

ma' Afrikųj,< Austrijųj i 
rikoj, Koloradų Sw|ij(dj. .Tą- vįeyąK miųH rąųdąsi pWV0ąJ|ą>IW ’ Ver
čiau mažame kiekyj radiumcįį Įfinialajų kalnų, tai moksliu^)* dešimtis milionų metų- 
galima rasti vįsur. Radiumo “ ‘

kontinentas nuolat pėdsakų užtinkama ore, jutoš

y nn,« wr> «« —i. ,1/^111^

ŽEMYNŲ SLIN
KIMAS

Žemynų atsiradimas.— Žemes 
grimasos. — ’ Radioaktingu- 
mas.— Kaip atsirado kalnai 
ir juros. Žemynų slinki
mas, — Basaltiška uola. — 
Plaukto jauty s kontinentai.— 
Airiškas aiškinimas. — Že
mynų krantų linijos. — Se
novėj buvo tik vienas milži
niškas žemynas.

Prieš kięk laiko Londone, 
ptfof, John Joty, pagarsėjęs ge
ologes, skaitė pąskaitą, ,.kwri 
pfetarė lgilaųs įspMžio):nMUo 
P^Wr t

f Prčįf J Joly < tųri< sukaręs jtyaur 
ją teoriją apie ■ žediybų * atsira
dimą. Jis mano, kad žemės pa-; 
viržius nėfą> pastovus, DidĮifeji 
žemynai, kaip tai: Europa, 
Azija, Afrika, Australija ir A- 
merikos 1

galima rasti visur. Radiumo

vĮenąą mMų rąų

'kai ir atkreipė j juos savo" <Įė* 
mesį. Pasirodė kad kalnų mą*

Tel Lafayette 1083
Roseland ir PuIIman <
VVAITCHES £UOS. CORP.

52 E. 107th St. > 
Tel Pullman 5850

Kai jums reikės pa* 
duoti “clasaified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovę.

toj vietoj ji pradeda atvėsti.
Juros dugnas palyginti ran- 

dąsi netoli nuo basaltiškos 
Uolos. Pagaminta radiumo šili
mą turi progos išsiveržti į pa
viršių* kur randasi . vanduo. 
VąndUO suima šilimą ir tokiu 
budu atšaldo uolas. Tačiau

kdįt^nęj|tąis. . Vn-Sųty, 
iJĮuoįu rsldoksiįįs y yra H ga-i 
$ Bidras.1'! šilįAia ,1 projį

šiltina tįek padidėja, jbgjiga-' 
U ištirpinti uolas. Na, o tai ga

1 4'' .bS.1* inUSS^

AMERIKOS ]
DHTK'TK! rmiuiio

Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie iioi Šalies tvarką,, 
apie jos virlininkų rin
kimus ir viską ka’ reika
linga prie ėmimo egia- 
meno nąitt šioj knygelėj 
lietuvių it anglų kaibo- 
mi» aumšyta

■ ‘ i * ' • t ’ 1

ja i - n- <• - k'* • 
|< KAINA TIK 25 CENTAI l;

1739 So. Halsted St;
* CHICAGO. |LU <

,s- j ‘V ' H ***- f 4 •
Siųskite money ordtrj arba kratos 

fcukIHide.
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ankus

Lietuvės Akušerės

BALT

nial

nas

Valandos: ® ryto

■

K. G U GIS

Kiek žėH

Lietuviai Gydytojai

van

Re*.

AR JUS ŽINOTE kiek rų 
šių bodies Fordas šiemet išdir

rtAūsia 
Cdildl

45 5x>. S'oK ;Ro<Mvell St. 
CHICAGO, ILL.

a . . . ... . i _ i . . J

Valandos 11
4 ir 6 iki

I . r

Telepbohai dieną ir naktį Virginia 0036

j laiškais geriausinsw ftt 
riziTs tote Savaite. Pir

imte skaito 
kurte m <

GVAŽtlŠ

1327 So. 49th Ct

Telefonai
Cfcėfo i 724 '

5iiį ir pavienių 
itagbj

t)R. J.1.KO
. GYDYTOJAS IB

parašytus lietuviškai arba 
bus duotos trVs dovanos^ 
S5‘, $3.50 h 81.50. —

(Siųskite savo atsakymą , "Naujienų* 
Kontesto Dept. Už tris gelrhusiuš at 
sakymus 
angliškai 
pinigais 
KONTESTAS)

Mtinicipalio ittei&no VyHaiisiaš 
teisėjas Šonsteby ir jo beilyfas 
Horah atšisėkė prisiimti algų 
nuk&pbjimų jiems pati'efns ii’ 
asmenims, kurie įdirba jų va
dovybėj. Visų jų algų nuta
po j imas butų siekas $5,200.

Apskaičiuojama; kad Ghica- 
gbj esama apie 790,500 Šeimy
nų, kurių narių skaičius siekia 
3,155,000. W pavienių mieste 
apie 265,000.

Patys išdirba m ir parduodam už pi- 
įgihbsias kainas. Ateikit ir pasiteirau

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

Musų patarnavimai lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąžt 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iii 
laidų užlaikymai iky

AKIŲ.. SPECIALISTAS

2201 Wėst
Valandos: 1

Tel.. Calumet 3294
Nuo 9 iki .12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakari

tas pasėkas, kokios pasidary
tų nusipitkiiš netinkamų ka
rų, nes Veikta žiufreti ne tilc 
j originalę karo kainų, b’et ir 
į jo išlaikymo išlaidas.

Labai tnnkiėi Įneš inVeštuo- 
janie paskhtinį dolerį į gražų, 
modelį, kuVį operuoti bėtgiį 
‘<taug kiti nuo; 
ntatome, «a 
jTa Vėl

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatai 

2221 West 22nd SU 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valan&M 9 Vyto iki I vakaro.. 

Sertdoj lt Patyčioj ku6 9 iki I

Trumpiausia pavarde 
Amerikoj

Visa lai S’ŪdM-o *62 bankus 
Chicagdj iY jOš 8$$eTlhkėje. Šie 
bankai dabar randasi vaisto jus 
auditorio rankose.

Vienuolika bankų, kurie bu
vo uždaryti, bet kuriems resy- 
Veri&l dar frepAskirti, yra Šfė: 
Glenčoe StAte, Italian Trust and 
GterrtT Statte, Italian Trušt and 
Sartngš; Lyohš Sįate, fcortoi- 
\vestern Trust and SaviH^s, Se- 
cond Northwestern State, Noel 
State, llosėland Stata ŠaVings, 
South Side Savfrgs Bank aM 
Ttotet Co. Ir State feahk dt »Eė- 
vcrly Uitis. < - ..J

JeigU rt'Ątovyks jfctfėYgani- 
zuoti šitfos bankus, tai nužiūri
ma, kad jiems bVlš paskirti re- 
syvertAi. <

li> W. DddrboA ąįfa ittl 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pidR 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: ntfo 6 iki 8 vaL kiekviM 
Vaikių, Išskyrus ketvergi 

Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto

J. Lulevtčiuš 
, GRAfepkius ik 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauju laidotuve* 
se visose miesto, ii 
nriritelliį dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. .

3103 S. Halsted St 
I Cbicafcb, Iii.

Tel. Victory 1115.

Prakrikuo

4729 South Ash

Valštljdš ;addiWWftš, Oscar 
Nelson, paskelbė Vakar raportų 
iŠ pajamų iŠ išlaidų trtių de
šimčių bankų, kurte pateko re- 
syverių rgnkosna laikotarpiu 
nuo fertiodžio mSnbšio 1929 me
tų iki MHMiO 30 Utehos 1930 
metų.

laidos, tai ines atšiduria’me ta-; 
da labai keblioje padėtyje. To-į 
dėl pasitarimas su užtikime 
aiitOiiiobilių pardavėjų butų 
didele pajįclba.

Carroll Brothers, 1714 So. 
Halsted St., kurtė yta vieni 
progrcsyViškiaušių Fordd par-i 
dUvčjų Chtcagoje, visuomet! 
mielai šį dalykų su jumis ap- 
svaYstys Ir duos jums ekspor
to patarimų. Jų didelis paši-j 
sekimas paeina deiei to, kad] 
jų nusistatymas Visuomet bu-j 
vo 'teikti savo kostumieriamsj 
kuogeriaušį pat arba vimų ir paJ 
tehkihimų. Jie yra getai žino
mi visos Chicagos lietuviams 
ir lietuvių remiami. Jų karai 
mažiau kainuoja, mažiau kai-; 
huoja ir jų užlaikyhias, o bet
gi jais galima toliau nuvažiuo-l 
ti ir prastesniais keliais, negu 
kuriais kitais karais. z ;

Naujasis Ford nustebins jus 
savo geru įrenginiu ir visais 
vėliausiais pagerinimais—gra
žus sportiški roadšteriai, phae-i! 
tonai, edupes ir sedanai. Ir

ra
i kampas , Haląted St. 

landos nuo 10—4», nuo 
^edŠiidHifs niio 10 iki

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

Nuo 9 ik

A. MONTVID, M. b.
West Tolvn State Bank Bldg. 

2400 W. MaditOh St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. tVest 28'60
Namų telefonas Brunsivkk 0597

ib nieš tada pU- 
cl jau labai slinku 

1 sPbYiddVoli tinkamų 
banke sąskaitų. Ir jeigu mus

Moteriški

fono 10 ft . ____
vai. po pietų ir nuo 7- iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo lO.tki 12 v. dienų 

Pbone Midwk> 2880

tonai
geriausias dalykas su Ford ka-j 
rais yra tas, kad ktVr jtįs n'c 
važiudtumėt, jus rasite FordJ 
pardavėjus ir aptarnautojus.; 
Nueikite pas p. CntToll ir tei-j 
šingai pasisdkykite kiek pini
gų turite ir jis juinš teisingai 
patars kokį karų jums yra ge-|

CHikukGAS 
pi Street 
.3 ir ž—8

Seredomis it nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

, Telefonas Republic 78$8

Undertaking Co.
Wm. A. Pakomy 

^Koplyčia dykai, 

710 West 18th Sttteet 
Tel. Ganai 3161

Rex. 6600 South Artetian Attėnae 
Pbone Prost>ect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

... įMOiites Lietu 
VIŲ ŽINIAI 

NaujieMfc pabsidtittda 
JONO KVEDARO

20 metai
AS
4 2 lubSi

hr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Ate.
Tel. boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vikaro.
Residence Pbone Hemlock 7691

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

nAlDAŠ i&AbiMAŠ 
/ DEK5N1O GALINGA M6ŠTIŠ 
Gydo. ReumątiznMi. jftankiL Kojų.

it augščiaū

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

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

Dr.PkPJZALIil
DfeNllStAS 

jjOE.inthSt. 
'K'arapas . tyabash Avehue 

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

AbvotavrA
11 ‘Soatb t2i SHBi SMfirt 

Room 1934 TeL Randolpb I 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL 
3241 S. HaUted St. Tel. Victory I

Valandos — 7 iki 9 vakari 
Olil—Utarn., Ketv. ir Subatos 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyiioa

Vidikus- 
Liilevičienė 

AKUŠERKA 
klO^ Š. Halsted St. 

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų Ir hėo 6 iki 
9 Vai. vakari

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimų savo dentisttrijoi 

ofiso iš 3506 So. Halsted Striet

6657 Šo. Ashland Ktenue
Telefonas Prospect 6257

TelefonasBouJęyard 1939^

DR. S. BRENŽA
9 iki ii, 1 iki’3° dHr m’o iki v. 

rn A Sdith i t AVfe
N«bil’46tb St*

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

Tel. Lafayette 4146

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

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
StCYRIliŠ':

J 439 S. 49 Court, Cicėro, ffl.
Tel. Cicere 5927
.i šunį..;' į ... i ■,

r ; kitokius; elektros

Laboratorija:
, netoli Morgan st.

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
s- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams 
ftl kaipo 
|t akušeris/, f i , ! 
r Gydo »taigią%tį 
h}, moterų ur vii’ 
thetodus^ i X-Riy i 
prietaisai.

Ofiris fr 
V025 W. 18rA &<

Valandosi nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 tai. vakare

ParA 67$V 8r RgnSMįh 8200

Ofiso Tel. Vlctotf 6Š9i 
Rez. Tel. Drixel 9191 

b». A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Ofiuht 3102 So. HedJteS $t.; ICbid^l 
arti 31h

skirti, nei toms, kurioms resy- 
vertal ^Jhšlcirta tik ftesthišl.

BapprtAš y m plAftiš. Jisai 
sužymi kokie yra uŽdArytų ban
kų tofrrtAl, kokioš' Skološ, kibk 
grynų pinigų, kiek kaštavo re- 
syvėrių darbas ir kitokios lė
šos, o 'taipgi kokie PesyVeriai ir 
advokatai darę uždarytų bankų 
peržiūrėjimo darbĄ.

Auditortb Nblsdrio raportas 
paliečia <50 bAVikų, patekusių j 
resyverių rankas. Kitiems dvi
dešimt Vienam bAnktii paskirta 
resyVeriM, bet raportų apie jų 
padėtį dar neišduota. Taigi su
sidaro 5i bankų, kurie randasi 
resyverių rankose.

Be to, yrA Viebtiofika bAYikų, 
kurie tapo VlŽdatyti, bet ku
riems resyveriai dar nepaskir-

ktAVŠiMV KONTESTAS 

“Ar Žinote?” 
Mokama Čašh Dovanos tlš 'Geriahshiš 

. Atsakymus
jau ir. UŽ skaitymų if^oką! , L ___
Sekai žinoi

tų yra proga,
tymų.A _ ,

ad gyvais tfiftigais apmoka Už škai- 

ujienų”. skaitytojai, tokie kurie ir 'garsini- 
galės bandyti laimę gauti cash prizus, 
lodAftri Skaitytojams kas šAvaitę; ,

__ _ škAtČibs Straipsnių apie žymius biznio
zfnoheš ir įstaigas randamos “NftUjTehose” kkšdlbh, 
tik reikia hpus pavergti. 4

,Tokie.straipsniai bus dedami kasdien ligi kaiku- 
rio laiko. Kasdien bus po kitokį strftipshį.

“Ai* žinote?” kviestas supažindins “Naujlėftiį” 
^rAftytbjPs kh Wžftlo fr prbftšijos žttrtfhėihfe, firthč- 
mis Įr fetaigoifils. ,

Kiekvienartie minėtų straipsnių rasite po viebų 
ar dąugiau klauShnų. <‘Naujiehdš*, mrrf, kad jus tutfs 
kiadsftmife ataakytumėt.

Atsakyti.fteglMihia spėliojimais!
, Norėdami tinkamai atsakyti, turite patvatyti ar 

paklausti to Žmogaus ar firmos afeie ktirį šti^fp^hiš 
biis į&rašytas, ir tie jtnbs sdtaikš tikriį atgAkytnų. 
galite jiems patefefonnėti Arba užeiti jbdš pamAtyti.

Trys žtVmė%, kurtė Atai

A. L DavitMš, M.D.
4910 So. Michigah AVfehU6

. nuo 6 iki■„M... V, **—V ir-y *“* ■ - T--     t - ----
apart nentaaiento it ketvirtadienio

’Z rjužūpGRAbdRiAi "" •
' wiii4 7 \

lt Sbifth AVehrte
YĄROS 1761-ft 1742 ■

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė A ■' 4

. Praktikąvusi per 24 . metus 
6042 So. Peoria St.

Te(. tVentfręrth 6866 
arba Normai 798Š 

titf aiiį wi

. , Offict Pbone C
DR. M. J. Si

GYDYTOJAS IR
Office 1724 So.
tahip. IŠ h Blue UH.UU ,

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

Ret. PbOfae Fali
-■ t-J__r;..- v,.

.............  Grabortei
Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
„Moderniška Kokplyfia Dovanai 

Turiu automobiline visokiems reika
lam!. Kaina prieinami

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. nx.

Kokis karas yrA jilfti 
reikalingas? i

Prieš dahgelį ih'U'ŠU yra sto
vėjęs klausimas: kdkį karų rei
kėtų pirkti.. Kada mes esame 
nusitarę kokio k'aro mes no
rėtumėm, o tų jau daugelis 
fcšahl’c įadArį, mes tūrihie 
nuodugniai apsvarstyti ir sli- 
lįštAš šii knVo iŠtaikymti įvAi- 

iŠlaidas. bangelis gi mu- 
’cšnttfė įlinkę hekVArstyti

Duokite savo akis išegfeamihuotl

•. A. R. BLUMENTHAt 
ofcTOMfetkišt

Mhk Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S, Afhland Ąve. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard *6487

Praėjusį pirmadienj mirė j 
taiėšte Coldwateh faich; bUIe-j 
toš ii. ¥». Be. Skaityta, kad j& 
turįs trumpiaūšiį tfAVArdę Ame-j 
riko j. KAd jis bbVęs trumpų 
pavardžių ČebipIdAias. Bet da-] 
bar pašiVodo, ka'd Chlcūg'dj gy
vena pilietis AaVoft A. Reiškia, 
jo pavArdė sušidarb tik iš vie-| 
nos raidės, ir dar pirmosios 
abėcėlėj. Taigi tUr bdt jam ir 
priklauso pavardžių trumpumo Į 
čempiohataš. ChiCAgoš telfcfo- 
hų knygoj jo ’pAVai’dc padėta] 
pfrrrt'oj vietoj. i

)JAS IR CHIRURGAS
2 Archer Aveniu

ryto iki 1 po pietų, 2 iki
8 vak. Nedėliotu nu? 10 
iki 12 dieną.

VINCENTAS KUPSTIS

Persiskyrė sū Šitlo t>asatilta lie
pos 2'1 .dieną, 10:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus, gimęs Kauno rėdyboi, 
Šiaulių ąpskr., Papilės parapo Žilų 
kaime. Paliko didėliame huliudi- 
me HfO'teri Josėfihą, 'dukteris Oną, 
Stanislavą ir Marijopą, sūnų Ste
poną ir seserį, o Lietuvoj moti
ną, seserį ir brplį. Kūnas pašar
votas, randasi 7919 W. 45th PI., 
Lyons, III.

Laidotuvės lįVyks Pctnyčioj, lie
pos 24 ,'diėhą, 9:30 vai. ryto iŠ 
namų į St, Hills bažnyčią, Lydns, 
III., kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas į šv. ICazimiero ka
pines.

Viri A. Ą.. Vincento Kupstis 
giimin^j. dritigbi ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvfefiąthi. dalyvauti 
laidotbvts'e ir suteikti jarh pasku
tinį patiVniVftttiį ir atrisvėikinfth'ą.

Nuliui itėlta'me,

Moterįt. Dtik'fe'rįA, 
SditiO Jr ‘Clrh^.

Phone Canal 2118 

DftV.'TL.-HSkA 
1900 *So. Halsted St. 

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Fhone Lafayette 0098 b 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wa$hingtonJŪL
Room 1502 Tel. Central 297B

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utąrn.^KetVo^ir Subatoi

41X5 Archer Avė. Tel. Lafayette 73 ii.

Nainų Tel. Hyde takk 35*9$
■ _______ ——i a

S. M. SKUDAS
GRA^'6RiUŠ iRCBALfeA^UbfO 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
T«l. Roow«rt 7532

. . —, .. ...... ....................... .....

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

TekfoUai
Boulevard 5203 5

• ■» i • I' -\ < į»

Boulevard 8413

RlOfttRHISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMEHlĮ

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išleido 
uždar

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam OptometHsttii 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

, patyrinias 
Akiniai nuo $3

Valandos : 9 fyto iki 9 vik. kasdie.
DĖ. J. GROUPE

46^1 Š. Ashland Avė. Tel. Yards 6780
♦M K T-’; I*

9 _ _ ------------ ..... *------- 1 1 “Į"“*-1 11

JOSĖPH J. GRISI!
Lietuvis 'Advokatas i

4631 So. Ashla^ Aok

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Teflonas Yards 0994, .

Dr. MAURICE KAffli
4631 South Ashland Aoeaeu 

Ofiso valandos f
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 fld 3jm oiež.

7 iki 8 vai Nėdel. nuo 10 Hd «
Rez. Telephone Plaza 3200

į................. .. ............ .. ,7i---- 31
Pbone Annftag'e 2Š2Ž

DR. W. F. KALJSZ
1115 MObkmtae Avenue 

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Sererjos vakare uždaryta 

NedHioj pagal ttiurtj

Phone Boulevard 7042 

bR. C Z. VEZELIS 
t Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Namų Tel. kavenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 MiltvaukOe Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatpmfo

Ofiso valandos: 1-3 h 7-8 p. m. 
Nedėliomis pagal tuaitarimą

•- v I

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. SLRIKOl.

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu sav? ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Aye.

Valandos 2 iki 4 ir fe iki 8 vaLhrė. 
Nedelioj {pagal, sutartį 
Tej. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
TeL Prospect 1930

>Į. Kenwood 5107

Wiafrdai ryt! 
valandai vakai

.t -r—.-. ;r . i,

Pfcoiri Vilnia 2094 

JOSEPH VILIMAS 
tNAMV . statymo .

, Lietuviai Gydytojai r>aiMBaaT_rnj Ln-TL—,-!—^ ------------------------—— ■■■

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

756 W. 35th St.
(kampas 3 5-tos ir So. Halsted S t

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Graboriai

Phone Boulevar
A. MASALSKIS

Dt. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

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

Dfc. T. DUNDULIS
GYD

(tik frohah ).
Tukatanžiai žmonių yra Dhžsyde O 
milijonai dar nežino apie tai.
t&kirfo’G:

lig naUdo.
Kaina 75 centai, ir

parduodam už

kit inusų pigių kainų

Irioji 
s, krik A 
lodymo.

Ir 10 centu extra ui peršlHin'tinuu
Klauskite pa. aptrikoriu. taip 
DEKEN'S J<ĘW. PISCOVERY

h.



—

Ar ne naujiena?,

Kai kas apie Chicagą
(Tęsinys)

Streeterville

Tarp Chicagos 
Lietuvių

De-Tarp Chesnut Street ir 
laware pk-.ce, . Michigan gatvėj, 
rytų pusėj randasi viena “pa* 
rinktiniausių” vietų Chicagoj 
—Casino kliubas. Jis yra kaip 
ir įvadas į vadinamą “auksinę 
pakrantę“.

Nuo čia į rytus apielinkė ap
statyta apartmentų trobesiais 
ir viešbučiais. Kalbamas plo
jas vadinamas yra “Streetervil
le’’.

Mat, kadaise šį visą plotą 
skaitė savo valstija ar valstybe 
kapitonas George Wellington 
Streeter, vienas įdomiausių tais 
laikais Chicagos tipų.

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pres.

3222 S. Halsted St.; Phone Victory 4929

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATJŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

Biznieriams
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome1'

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,

T

Trimis Spalvomis
Už Vienos Spalvos Kainą

kartu. Ir tenka pasakyti, kad šiuo lai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
! arti St. Loufo Avė.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2« METUS. 

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

Apie 1880 metus mažas lai
vas “Reutan” kokiu tai budu 
užvažiavo ant smilčių prie Mi
chigan ežero kranto ties dabar
tine Streeterville. ‘ Kapitonas 
Streeter ir jo žmona nieku bu- 

| du nepajėgė savo laivą išvilkti 
į gilesnį vandenį.

Taigi jiems noroms neno- 
roms teko “kempyti“. Pakran
tė buvo (tuščia. Kapitonui ji 
patiko. Na, ir sumanė jis čia 
apsigyventi. Ir ne tik apsigy
venti, bet taipgi pasiskelbti 
apielinkės savininku. Faktinai 
paskelbti ją nepriklausoma nuo 
Chicagos ir Illinois valstijos 
dominija.

Kuo rėmė jis savo “teises”? 
Gi tuo, kad jis pirmas užėmęs 
vietą ir kad todėl ji priklausan
ti jam* Streeteriui. Jis tik 
VVashingtoną tepripažino. Ke
liais atvejais jis kreipėsi į 
Washingtoną prašydamas su
teikti jam pripažinimą jo tei
sių.

žinoma, pripažinimo iš Wa- 
shingtono jis nesulaukė. Prie- 
šignai, Chicagos policija pradė

VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krąjaua 

jo kabinėtis prie jo. Vienok jis 
laikėsi savo “dominijoj”, šau
tuvu rankoj jis gynė ją nuo 
“užpuolikų“. Kai pasirodydavo 
vienam sunku atsilaikyti, tai 
žrnona stodavo pagelbon, O kai 
kada ir vienas kitas iš ‘•leite
nantų” padėdavo kautynes nu
sverti—tokiu “leitenantų”, ku
rių užtiksime ir šiandie ne vie
ną Grant Parke besišildant 
saulutėj, • '

Tuo tarpu kapitonas Streeter 
pardavinėja pigiai “dominijos” 
lotus visiems, kurie tik norėjo 
pirkti. Dėka tam jis visuomet 
turėjo pakankamai pinigų pa
valgyti, tabakui nusipirkti ir 
išsigerti.

Turtingi Chicagos piliečiai, 
gyvenusieji netoliese ežero pa
krante ,nemėgo kapitono. Ypa
tingai garsiai reikalavo paša
linti iš jo dominijos tų laikų 
milionieriai Potter Palmer ir N. 
K. Fairbanks, o taipgi Chicago 
Trust ant Title kompanija.

Pagalios, praslinkus kokiai 
penkiolikai metų, po to, kai 
kapitonas įsikūrė čia, keletas 
šimtų Chicagos policininkų ap
supo jo buveinę. Po smarkaus 
Maudymosi paėmė ją. 
policininkų mušyj buvo 
žeisti šiek tiek.

Kapitonas atsidūrė
Taipjau ir jo žnjona Marija. 
Bot ne ilgai. Kapitonas tečiaus 
neišsižadėjo savo teisių. Lotus 
ir toliau pardavinėjo, nes no
rinčių juos pirkti atsirasdavo.

Galų gale nepermalduojamas 
likimas pakirto narsųjį kapito
ną, o su jo mirtim dingo ir jo 
“dominija”, šiandie buvusioj 
Streeterio dominijoj investuota 
yra į apartmentus ir kitokius 
trobesius, sakoma, sumos į tolo
kai pralenkiančios $50,000,000. 
Dar ir šiandie ne sunku užtik
ti chicagiečių, turinčių koncesi
jas arba kontraktus (titles) 
jotams, kuriuos nusipirko iš 
kapitono Streeterio. Jei skai* 
tyti tų kontraktų vertę šių die
nų kainomis, tai jie sieks mi- 
lionus dolerių. Bet, tur būt, 
nei vienas jų nebesitiki juos 
realizuoti. (Bus daugiau.)

. —čikagietls.

Keletas 
net su

dželoj

South Chicago
Darbą sumažėjimas.

Su kiekviena diena vis dau
giau darbininkų į gatvę išme
tama. Štai Baltiinore and Ohio 
gelžkelis turėjo Čia savo jar
dus (kiemus) tavoriniams va
gonams taisyti. Paprastai dirb
davo juose apie 500 darbinin
kų. Kiemus dabar uždarė vi
sai ir visą dirbtuvę iškelia iš 
South Chicagos į kitą vietą. O 
darbininkams prastdi: palieka 
bedarbių eilėse. " . «■ 
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Savo vaiką sušaudė.

Lenkas A. Chuchla, gyvenęs 
prie Bennett ir 93 gatvių, tū
rėjo čia namą, o name gro- 
sernę ir bučernę 
Del šeimininių nesusipratimų, 
norėdamas savo' moterį nušau
ti, lenkas pagriebė revolverį ir 
šovė į moterį. Iššovė septynius 
kartus.

Moteris laikė rankose septy
nių mėnesių kūdikį. Nei viena 
kulka nepataikė moterei. Visos 
pataikė hudikiui.

Vyras tapo suimtas. Sėdi be
langėje. Jis yra 38 metų. Mo
teris 32 m. Vyresnis vaikas 11 
metų, mergaitė 9 metų, o jau
niausias kūdikis sušaudytas.

i ■ » Apipiešė.
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Keturi vytai užpliolė Flnan- 

ce Co., kurios ofisas yra prie 
93rd gatvės ir CommerciaJ 
avė. “Atėmė $250. Plėšikai pa
bėgo.

Hoovėrio vardu miestas.
j ;

Prie 99 gatvės ir Yates ave- 
nue dabar susidarė gyventojų 
centras. Čia susirenka iš visų 
kampų bedarbiai ir renkasi 
maištą. Mat, čia suvežama iš 
visos Chicagos atmatos ir iš
verčiama. Tai bedarbiai maiti
nasi ką rasdami. Taipjau ir 
gyvena jie įsitaisę palapines, 
kaip inžinierio Hoovėrio bur- 
dingieriai; Ir laukia^ kada jią
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pradės 20 metų plahą vykinti. 
Jie pavadiho Šią Vietą Hoųve- 
rio miestu. —B. S.

Kaip manote, gerbiamieji,— 
ar tai ne naujiena?

Vanagas pradėjo lenktiniuo- 
ti su Hollywoodo juddmųjų 
paveikslų firmomis. štai ir 
šiandie, ketvirtadienį, po radio 
valandos, jis tiesiai iš Chica
gos važiuoja į Melrose Parką 
ir ten rodys nufilmuotus Mar
gučio piknikus ir daug kitokių 
paveikslų.
' Melrose parkiečiai pamatys 
save judomuose paveiksluose. 
Jie gal dar rįežino, kad yra 
“mūvi stars“.

Vanagas sako: “Manęs nie
kas negali kykinti už tai, nes 
aš parodau visiems veltui. O 
kas nežiuręs, -tas ir nematys.” 

■ Melrose Parke*šie'paveikslai 
bus‘rodomi pak *Petrą Snarskį. 
į ' Pustapėdis.

1 Pasaulio Vergo
•išags

Pasaulio Vergas, kurio daug 
surinktų žinių tilpdavo “Nau
jienose“, išvažiavo Ūkininkauti. 
Jisai dabar rašo:

“Ono>va, Iowa,
Liepos 18 d.;
Gavau darbą liepos 16 d. Bet 

liepos 17 d. prilijo kokius ke- 
tufius colius. Tai negalėjome 
pradėti kulti. Todėl vis dar 
esu mieste. Kulti pradėsime 
apie 20 liepos. (

Mokės $2 dienai ir valgį 
duos. Darbo bus kokiai porai 
savaičių. Kai baigsime šį dar
bą, tai teks važiuoti į šiaurę, 
kur nors į North Dakota. Ten 
gal bus daugiau darbo.

Ieškančių darbo žmonių yra 
daug. Be<t ne visi iš teisybės 
ieško jo. O kitą vėl ne visiems 
darbo yra, nes ’ jštobųlinta ūkio 
mašinerija išmetė daug darbi
ninkų iš ūkio darbų.
Kelionė gerai’sekėsi iki šiam 

laikui, o toliau kaip bus, tai at
eitis parodys. ;

‘‘Demokratai*’,, pavogė plunks- 
ną, tat tenka paskolinta rašyti.

Nudegiau saule kaip indėnas.
Gerų dienų visiems naujienie- 

čiąms. ,.
—Senas Petras.“

Marųuette Park
Apvogė lietuvius

Antradienį po popiet p-nia 
Stefanija LenkaUskienė, 2423 
West Marųūette Road, padžio
vė baltinius skiepe namų, ku
riuose gyvena. ' .

Vakare ji nuėjo į skiepą pa
siimti juos. Ogi baltiniai buvo 
jau dingę.

Nuostolių p-nia Lenkauskie
nei padaryta $30 ar daugiau.

ki! papildoma daug vagysčių 
Lietuviai turėtų' apsisaugoti.

—Rep.

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 
po, kur parduodami lai 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi fte savo sma
gumui, betJusų pato
gumo delei.
Dramos Tėvas va

žiuoja Lietuvon
Iš tikrų šaltinių tenka patirti, kad 

p. Juozas Vaičkus, gryšta Lietuvon. Pa
staruosius du metus p. Vaičkus išgyve
no garsiąjame Hollywood ir ten pusė
tinai pasižymėjo kaipo artistas ir di
rektorius. Surengė net. keletą vaidinimų 
ir r Kalifornijos Iktuvianis. Savo laiku 
Los Angeles ir Ho!|ywdod Spauda pla- 
čiąi rašė aj)ie getb. artisto ypatybes ir 
sąryšy su tuo nesigailėjo vietos ir apie 
Lietuvą pabrėžti.

Taipgi tenka patirtL kad p. v Vaič
kus veda pertrakticijfcs su žymiomis ki- 
nemotatdgrafo fifmpmis deltai lietuviškų 
filmų padarymo. P. Vaičkus turi min
ty pirmiausia ‘ statyti '‘Keistutį“.- Regis 
bene tik tuo reiįcalu p. artistas ir 
Lietuvon vyksta. .

Artistas Vaičkus važiuoją su didele 
vasarine ekskursiją,; laivu “FREDERIK 
VIII", Scandinaviį Amerikos Linija į 
Klaipėdą su persėdimu Kopenhagene. Lai
vas išplauks iš New Yorko sugpiučio

' i

vas išplauks 
kštunų dietų.

it

<

Kaip tenka nugirsti, tai p. artistas 
rengiasi sudaryti įdomų programų ant 
laivo ir ekskursantus palinksminti ir ke
lionę paįvairinti. Lietuvoje bus pasi
stengta sudaryti ekskursantams progos 
svarbiausias vietas ir įstaigas pamatyti.

šioji, regis šio sezono paskutinioji 
ekskursija turėtų būti tikrai įdomi. Mat 
nuvažiuojama Lietuvon į patį geriau- 
sį laikų. Kaip tik rugpiučio mėn. ten 
baigiasi kurortų sezonas ir visi “dač* 
nikai” gryšta namo. Socialis gyvenimas 
tik kų pradeda ten įsisiūbuoti. Opera 
ir teatrai tik apie tų laikų prasideda. 
Ūkininkai kaip tik tuo laiku baigia lau
kus 'valyti ir visur rengiama “pabaig
tuvės” ir pasilinksminimai 
rėjimai derliumi. Ekskursantai pataikys 
kaip tik geriausį laikų ir tikrai nesi
gailės tuo Taiku Lietuvon atsilankę.

pasigė

Real Estate—Saugus 
Investmentas

Real Estate reiškia žemę, 
medžius ir namus. Delei da
bartinio biznio stovio, pasta
ruoju laiku pasireiškė nupuo
limas ir real estate. Betgi tam 
nupuolimui nėra rimtos prie
žasties. Dabar yra laikas pirk
ti. Niekad pirmiau namai,/že
mė ir lotai nebuvo pasiūlomi 
už tokiai žemas kainas. Pasi
naudokite šia proga. Pirkite 
dabar ir pirkite kiek galite 
daugiausia. Kuomet stakas ir 
boiiai yra geri, jei pirkti per 
užtikimą kompaniją, viena iš 
saugiausių vietų investuoti pi
nigus šiandie yra real estate, 
nes žemės vertė greitai pakils 
ir vis augs kaip tik abclna 
padėtis kiek pagerės.

Tečiaus yra labai svarbu, 
kad jus vestumet reikalus su 
užtikimą įstaiga. J. P. Ewald 
and Co. Realty, kuri randasi 
840 W. 33 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 galima geriausia. 
Jie yra gerai pažystami ir yra 
pasirengę suteikti jums neįkai
nuojama patarnavimą.

Pašaukite juos Yards 2790 
dėl visokhj informacijų, ko
kių jiįs pageidaujate apie real 
estate, paskolas ir abelną ap
draudę. Jie turi labai gerų 
bargenų real estate srityje, ku
riuos ištirti pilnai jums apsi
mokės, jei įmanote investuoti 
pinigus į reaĮ estate. Delei la
bai augštos jų reputaci
jos, jus galite būti tikri, kad 
visi reikalai bus atlikti paten
kinančiai abieins pusėms. Jie 
laimėjo pasitikėjimą ir prie
lankumą tūkstančių žmonių, 
kurie tik yra turėję su jais rei
kalų.

AR JUS ŽINOTE kokią ne
paprastą real estate vertę šiuo 
laiku ši kompanija tari pasiu-

(Siųskite savo atsakymų “Naujienų” 
Kontesto Dept. Už tris geriausius at
sakymus — parašytus lietuviškai arba 
angliškai - 
pinigais —- $5, $3.50 ir $1.50. 
KONTESTASV

bus duotos trys dovanos

•j

SpedaliatM gydyme chroniškų ir naujų 11 
B. Jei kiti negalfijo Jumis išgydyti, atsllan 

klt pas mane. Mano pilnas iAegzaminavi 
mae atidengs Jūsų tikrų Ilga ir jei afi apsi 
Imsiu Jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jusi, 
kur ir kas jums skauda, bet pats„ pasakyt 
PO L---'--.’.

20 St

galutino iSegzamlnavimo—-kas jums yra

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

'■ Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo pietų.

p<

PRANEŠIMAI
Padaužų ' piknikas įvyks šeštadienio 

vakare, liepos 25 d., Liepos-Paliulio 
Darže. Padaužoj patys, jų draugai, sve
čiai ir viešnios piknikaus per visų mielę 
naktelę. Tai bus vienas smagiausių pik 
nikų, kokius yra kas hors ir kada non 
surengęs;

Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
naudokitės progai

Dabar Chicagos* Lietuvių Draugijoje 
S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai papigintas, {/draugijų gali pri
klausyti vyrai ir moterys. Pašalpa ligo
je mokama savaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6» $10 ir $16; pomirtinė

'V ■»
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$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 
ųarius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagos ir apielinkių vyrus ir 
moteris rašytis į šią organizaciją. Pra
šymus įstoti draugijon galima priduoti 
bile vienam šios draugijos nariui arba 
malonėkite kreiptis į šitos draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 S. Halsted 
St. Tel. Yards 4754.

CLASSIFIED ADS1

Educational
‘Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
, 'AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL ĘARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

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

Financial
------L- ____ * -

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

%

DABAR VABALŲ VEISIMOS LA’KAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojame. 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

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

Dykai iš- 
nuo

CO.

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkahia- 
vimas Dykai.

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

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

M. KANE « SON., 
Tel. Mansfield 9707

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorkų, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1100.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimų ar pristaty
mų. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose 
—........... ....... .............",... .................."■■■■"■■y

TAISAU IR APMUŠU kAkANDUS 
Apmušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
ham, Oak. 3805.

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

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
Tel. Raddiffe 3284

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
Rakandai - Itai sai

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

NAUJI ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI 

25% nulaidos—3 metų garant.
Visiškai nauji, visi pareel. 1031 vieoj 

Šaly žinomi eleklr. refrlg-eratoriai; visokių 
model., cash ar išmokėjimais. Atdara vaka
rais iki O vai. Tel. Harrison 1003.

CENTRAL M ANUFACTURERS 
Room 670

Peoplea Gas Bldr.į 122 Si Michigran Av©!

Ketvirtadienis, liep. 28, ’31

CL ASSIFIE D ADS
Personai

Asmenų lefiko 
RIMTA inteligentiška jauna moteris 

jieško vaikino arba našlio susipažini
mui. Turi būti nusimanantis biznyj, su 
mažu kapitalu arba turįs gerą darbą. 
Rašykite

Box 1328 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Help Wanted—Malė
'Darbininku reikia \

REIKALINGAS pirmarankis patyręs 
duonkepėjas. turi mokėti kepti juodą 
duoną. 125 S. 13th Avė., Tel. May- 
wood 8533.

Help Wanted—Fenvąle
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti 3 vaikus. Atsišau
kite 5234 So. Seeley Avė., Tel. Hem- 
lock 0653.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigiai labai geroj vie
toj minkštų gėrimų Storas.

4314 So. Ashland Avė. 
t ——o——

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

PARSIDUODA bučernė geroj apy
linkėj tarp lietuvių ir lenkų. Biznis iš
dirbtas per pėhkius metus, priimsiu ma
žų mainų. Turiu parduoti šių savaitę.

1814 W. 47th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA, 14 akoj farma 
prie pat 47-to kelio, į vakarus nuo St. 
Charles: ireros triobos, vaismedžiai, pavėsis, 
veja. $0.500; $2.000 cash. Tel. Central 1715. 
Nepriimsiu mainu.

PARDAVIMUI gražus ūkis, 80 ak
rų, Washburn paviete, Wisconsino valst. 
Labai tinkama vieta dėl privatiško ar 
bizniško rezorto. Visa mylia pakraš
čio vandens pr.ie trijų ežerų. Pušynas. 
40 akrų išdirbtos. Mažos triobos. ge
rame stovyje. Geras vieškelis. Kaina 
$3,500. Adresuokif: Box 146, Birch- 
wood, Wis.

PARDAVIMUI 118 akrų farma Mi- 
chigan valstijoj; gera žemė, netoli nuo 
Alba Lake. Visi nimat geri. 130 my
lių nuo. Chicagos. Jeigu kas norite ge
rų farmų, matykite savininkų.

3253 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
> Namai-Žemfi Pardavimui___

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANŠ « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

T<L Lafayette 0455

NUPIGINTA NUO $8500 iki $7500
GREITAM pardavimui tikras . barmenas 

Reikia pinigų. 5 kambarių mūrinis bun- 
fralow, labai dideli Šviesus kambariai — jei- 
Bru jleSkote gerus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros išlygos. 10037 May St. Tel. Bevei^y 
5330.

3 
5 
2 
3
4

BARGENAI
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos 

kambarių cottage .... $3,500
kambarių bungalow .... $6,200 
flatų namas .................... $13,500
flatų namas .................... $18.000
flatų namas ..................... $21,000

E. J. GLACKIN
7330 S. Western Avė.

Tel. Hemlock 6375

6 KAMBARIŲ bungalow, cementi
nių blakų betsmenfas. fumaso šiluma, 
asbesto slate stogas, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas, graži gyvoji tvora ir dar
želis. Savininkas. $5.500.

6207 So. Komensky Avė.

40 AKRŲ žemės su budinkais, gy
vuliais, žemė derlinga, graži vieta. Mai-> 
nys ant namo.

160 AKRŲ su budinkais, žemė der
linga, puiki vieta, geri budinkai. Mai
nys ant namo.

MŪRINIS namas du po 5 kamba
rius Marųuette Park. Mainys ant pi
gesnio namo.

CHAS. ZEKAS
v 4454 S. Westem Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, po 
5 kambarius, Brighton Parke. Lotas 
37% pėdų. Pigiau Taipgi soft drink 
pa r te r, geras lysas, pelninga vieta. Par
siduoda dėl svarbios priežasties.

4246 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2234

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas po 6 kambarius, garu ap-. 
Šildomas prie Jackson parko, tik už 
$6500, tur būt parduotas už morgičius. 
Šaukit

Hyde Park 5376 arba 
Mr. Jamieson 

6332 Ellis Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų moderni Akas me
dinis. karštu vandeniu šildomas, tile mau- 
dyn8. Tuščias lotas Kale namo. Arti mo
kyklų ir bažnyčių. swa transportaclja. 7207 
S; May SU Savininkas—1 fl.




