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LondonoKonferencijaUžvyle Visu Lūkesčius
Del bendro Europos 
pagelbėjimo nieko 

praktiško nenutarė
Amerikos ir Anglijos 

delegatai važiuoja 
į Berlyną

VIS PRANCŪZAI KALTI

Londonas, liepos 23. Septynių 
valstybių konferencija, kurioj 
dalyvavo MacDonaldas ir Hen- 
dersonas nuo Anglijos, Lavai ir 
Briand nuo Franci jos, Mellon 
ir Stimson nuo Amerikos, Bru- 
ening ir Curtius nuo Vokieti
jos, Graudi nuo Italijos, Ken
kiu nuo Belgijos, taip jau Ja
ponijos atstovas,—pasibaigė po 
keturių dienų veik nieko nepa
siekusi.

Išleistas specialus komunika
tas, kuriame suminėti konfe 
rencijos nutarimai. Anglija nu
mato reikalų antros konferen
cijos spalio mėnesi, kur butų 
nuodugniau apsvarstyti šios 
konferencijos dėsniai. Franci j a 
nebenori jokių konferencijų, 
bet tikisi tiesioginiai susitarti 
su Vokietija ir Italija. Vokieti
ja, nusivylusi momentaliu susi
draugavimu su Franci j a, kryps
ta Anglijos ir,Arnikos link, iš 
kurių tikisi gauti paskolų be 
Francijos pagalbose
Iš didelio debesio maža lietaus

Londonas, liepos 23. Septy
nių valstybių konferencija Vo
kietijai pagelbėti pasibaigė 
šiandien. Vokietijos delegatai 
ru susčiais veidais pirmieji iš
važiavo.

Susitarimo pasiekta tik 
dviem punktais:

1. $100,000,000 discount kre
ditai, kuriuos Vokietija jau tu
ri, bus pratęstis trims mėne-1 
siams.

2. Patarta finansinėms įstai
goms, kad palaikytų savo įdė
lius Vokietijoj, kiek jų šiuo 
tarpu ten randasi.

Dar nutarta patarti Interna- 
cionaliam bankui, kad patyrinė
tų tolimesnių kreditų reikalų ir 
jei galima, kad kaikuriuos 
trumpo termino kreditus per
keltų į ilgo termino kreditus. 
Vokiečių delegacija tikrai tikė
josi gauti naujos paskolos apie 
$350,000,000 ilgam terminui 
ir kad visi trumpo termino kre
ditai bus atnaujinti. Apie bend 
drą Europos finansų stiprinimų 
nieko nebetanta. Francija vi
sų laikų pasiliko griežta savo 
reikalavimuose ir pakenkė Vo
kietijai gauti tikėtų paskolų.
Vokietijoj bijomasi reakcijos

Su v. Valstijų atstovai Mellon 
ir Stimson sykiu su Vokietijos 
delegacija vyksta į Berlynu, kur 
pirmadienį atvažiuos ir' Anglė 
jos užs. sekretorius Henderson.

Vokietijos Brueningo laukia 
sunkios dienos. Ūpas dėl Lon
dono konferencijos menkų vai
sių nupuolęs. Vokiečių reichs
tago (seimo) komunistų, na
cionalistų ir fašistų frakcijos 
bendrai veikdamos reikalauja 
sušaukti reichstago visumos 
posėdį, kas reikštų neišvengia
mų vyriausybės krizį ir galbūt 
viso politikos kurso perversmų.

Anglijos ministeris pirminin- S. V. Iždo Sekretorius 
kas MacDonald . Mellon -

Ekskomunikavo 4
Šviekšnos Piliečius 

už Klebono Žvyrą
Visi ekskomunikuoti 
yra Valsčiaus Tary

bos nariai

“L. A.” rašo: “Liepos mėn. 
5 d. Švėkšnos bažnyčioje buvo 
sakomas specialus pamokslas, 
per kurį paskelbta viešai eks
komunika keturių valsčiaus ta
rybos narių: Jokūbo Būdvyčio, 
viršaičio, Juozo Penkausko, Ta
da Juciaus ir Antano Raukčio 
už tai, kad jie, būdami jkelių 
tvarkymo komisijoje rado pa
rapijos žemėje patogioje priva

žiuoti vietoje tinkamo žvyrio. 
Tų žvyrių paėmė už atlyginimų 
nustatyta valdžios taksa.

Tuo reikalu ilgai buvo tarta 
si, siūlyta įkeisti dukart didės 
riį plota, kuris randasi beveik 
vietoje, bet neprieita prie susi 
tarimo. Už tai minėtiems ko 
misijos nariams teko likti at
skirtiems nuo bažnyčios”.

Prierašas; Švėkšnoj klebo 
nauja kanauninkas Macijaus
kas, tas pats kurs kiekvienų 
sykį kai atplaukia amerikiečių 
lietuvių ekskursija, nuvyksta į 
Klaipėdą dolerių prašyti, kaip 
rašė Dr. Margerrs savo kelionės 
įspūdžiuose.

Texas Oklahoma karą Maine žmonės ilgiausiai 
pavedė moterims vesti gyvena

Oklahoma City, liepos 23. 
Oklahomos gubernatorius Mur 
ray sugalvojo naujų planų baig
ti “karų” su Texas dėl tilto 
skersai Raudonosios upės. Tas 
karas pavesta laimėti mote
rims!

Didelis būrys moterų, susi
renkančių kasdien ant tilto iš 
abiejų upės pusių, tai yra iš 
Oklahoma ir Texas galės savo 
tarpe besikalbėdamos, besiple- 
pėdamos palengva nugriauti 
vienų po kitos tilto užtvaras, 
mano gubernatorius Murray. 
“žinote. Oklahoma gvardija ne
gi šaus į moteris, jei jos atėję 
nuims po vienų antrų tvorą 
nuo tilto; nei Texas sargybiniai 
šaus”, tvirtina Murray. Kaip 
tokius moterų mitingus sukvies
ti, gubernatorius žada palikti 
pačioms moterims.

Augusta, M e'., liepos 23. Mai
ne valstijoj gyvenančių virš 75 
metų amžiaus yra du kart dau
giau kaip visoj Suv. Valstijų 
šaly. Statistika parodo, kad 
virš 3 nuošimčių Maine gyven
tojų turi virš 75 metų ir 30 
nuošimčių turi virš 45 metų.

Stiklą išėmė iš smagenų
Boston, Mass., liepos 23. Pa

darius atsargių operacijų išim
ta keli stiklo trupiniai iš sma- 
genų 7 metų vaikui Alex To- 
maseo.

Vokietijos ministeris pirmi
ninkas Brueining

Papa su kardinolais 
slaptai tariasi dėl 
padėties Lietuvoje

Kardinolai bruzdėjo, kad papo 
vienas veikia . -

Vatikano Miestas, liepos 23. 
Konfliktas tarp Romos bažny
čios ir Italijos,' Lietuvos, Ispa
nijos ir Meksikos valstybių ta
po šiandien aptartas papos 
slaptoj konferencijoj su jo 20 
kardinolais.

Kardinolus,papa sušaukė eks. 
tra skubiai ir konferencijos 
nutarimai laikomi didelioj pa
slapty.

Spėjama, kad papa suteikt 
kardinolams informacijų apie 
padėtį vietoj, Meksikoj, Ispa
nijoj ir Lietuvoj, kadangi kar
dinolai jau reiškė nepatenkini
mo, kad papa Pius XI veikia 
nepriklausomai nuo kardinolų 
ir npasitardamas.

Fall mokinasi sėdėti 
kalėjime

Santa Fe., N. M., liepos 23. 
Albert Fall, buvęs Suv. Vąlsti 
jų vidaus , sekretorius, dabar 
kalinys No. 699- New Mexico 
valstijos kalėjime, vos tik atva 
žiavo kalėti, kaip tapo paim 
tas į ligoninę. Kalėjimo dak
taras sako ,kad Fall reikių pir
ma nųpratinti nuo jo papročio 
skaityti ligi vidurnakčio ir pri
pratinti prie kalėjimo, atmos 
f eros.

Laikraštis “Sekmadienis” (p. 
Kučinskas) įsigijo automobilį. 
Tai yra antras spaudos auto
mobilis, nes “M. Ryt.” jau pa
vasarį įsigijo.
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Lenino plytos Kaune

Ispanijoj dėl sindikalistų ir 
komunistų riaušių vietomis pa
skelbtas karo stovis.

Begriaunant anatomijos in
stituto ramus, kur dabar bus 
pastatyti Medicinos fakulteto 
rūmai, rasta, kad rūmai pasta
tyti iš stambių plytų, kurios su- 
štampuotos firmos ženklu “Le- 
nin”. Matyti, Kaunui seniau tie
kė plytas kažkoks Leninas.

v ■ 

Duktė išvarė motiną už 
rendą

———Ė—P—— « I » ■ —

Washington, liepos 23. Iš
varyta dukters iš namų už ne
išgalėjimų užmokėti rendos, 76 
metų amžiaus senutė 1 Fraųces 
J. Custer turės arba rasti dar
bo arba eiti į ubagyną.' Ji gy
veno susmukusiame 4 kamba
rių namely, mokėdama savo 
dukterei po $20 per mėnesį, ir 
kai nebeišgalėjo, *dukterei pa 
siskundus Suv. Valstijų marša
las išmetė jų iš buto ir jos bal
dus išnešė į gatvę. Duktė At
sisakė motinų priimti pas save.

' , ’ , ' , y." •

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

Dalinai debesiuota; pastovia 
vėsu; vidutinis šiaurryčio vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 72 
per dienų.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 
8:19. Mėnuo leidžiasi 12:48 
min. ryto. ’

Francijos ministeris pirminin
kas Lavai

Sharkey kumštynės 
pripažintos “draw” 
iš meilės Walkerui
Referee buvo ‘Walker pusėj

New York, liepos 23. Shar 
key-Walker kumštynių rezul
tatus nubalsavo referee ir du 
teisėjai. -Referee Arthur Dono- 
van balsavo už Walkerį, vienas 
teisėjas balsavo už Sharkey, ki
tas “draw”. Susitarta ant 
“draw”. i ’

Sharkey padarė Walkeriui 
nepalyginamai daugiau nuosto
lių savo triuškinančiais smū
giais. Karts nuo karto jis svai
dė savo dešinę ir kairę lyg žai
bus, tik labai dažnai nepataikė 
į tikslų: Walkcr parodė nepa
prastų gabumą ir vikrumų ap
sisaugoti, užsiblokųoiįi^ ir pasi
traukti. '<

Abu išlaikė ligi galo
Sharkey paėmė pirmųjį roun- 

dą su absoliute persvara, bet 
antrų ir trečių jau paėmė Wal- 
ker. Penktame rounde visi 
tikėjosi, kad Sharkey išmuš 
Walkerj ant “knockout” ,nes 
Walker, vadinamas “Toy Bul- 
dog” atrodė didelioj bėdoj. Bet 
laimėjęs šeštų roundų Sharkey 
vėl pradėjo žaisti ir užsileisti.

Walker vykusiai išnaudojo 
savo trukumus. Būdamas ma
žesnis, jis visų laika lindo kuo- 
arčiausiai ir savo trumpomis 
rankomis gerokai prikamavo 
Sharkey, ir vienuoliktame roun
de beveik apsvaigino. Tik nuo 
dvylikto roundo Sharkey pra
dėjo rimtai atakuoti ir tiek su 
žeidė Walke»į, kad jo krauju 
ir pats apsimozojo.

Kadangi penkioliktame abudu 
tebestovėjo ant kojų, tai 
“draw” puosprendis tapo pa
darytas su tikslu, kad įvertinus 
Walkerio ištvermę.

Publikos buvo apie 35,000.
. --- ---------------------------------------- t

Maharadža mokėjo 
$45,000 už perlą

M . • f -

Londonas, liepos 28. Vienas 
jeweleris istatė lange $45,000 
vertės perlų. Nepraėjo pusė 
valandos kaip atėjęs tūlas In
dijos maharadža (karaliukas) 
perlų nupirko, sumokėdamas 
visus pinigus. Indijos valstie
čiai minta sauja ryžių, per die
nų uždirbdami vos po keletą 

. centų.

S. V. Valstybės Sekretorius 
Stimson-

Francijos užs. reikalų ministe
ris Briand

Lietuvos Naujienos
Lietuvos koperacija va- Atsirado daktaras, ku
ro bizni šimtais milijonų ris varo velnius

Lietuvos žemės ūkio koope
ratyvų sąjunga (Lietūkis) įsi
kūrė 1923 m. balandžio 22 d., 
turėdama kapitalo 14,300 lt.

turėjo 41 narį J— kooperatyvų

Keletu kartų laikraščiuose 
buvo skelbimai, kad Salake 
reikalingas gydytojas. Matyti* 
sulig tų sįtelbi|nų ir atsirado

sausių ' 1 d. Lietiikiš' "daktaras”. Teisybė, tas ‘‘dak- 
. • _ < - * • .

ir 49,613,78 it. pajų kapitalo, o 
š. m. birželio 1 d. jau buvo 108 
nariai — kooperatyvai ir 139,- 
337,43 lt. pajų kapitalo 'su pen
keriopų atsakingumu.

Lietuvos kooperacijos ben
drovių sąjungai įsijungus į Lie
tūkį, visi LKBS sąjungos nariai 
stoja nariais į Lietūkį ir didelis 
jų skaičius tebėra stojimo sta
dijoje. '

1930 m. Lietūkis supirko ir 
išeksportavo 25917 tonų javų, 
be to, 8,154 (tonai parduoti vi
daus rinkoje, taigi viso Lietūkis 
supirko 34,071 toną už 13,822. 
625,23 lt. Šiemet ligi birželio 
mėn. 1 d. Lietūkis eksportavo 
60% pernykščio javų kiekio.

Linams atpigus ir jų pasėlių 
plotui sumažėjus, suprantama, 
ir linų fabrikų veikimas su
silpnėjo, bet vis dėlto 1930 m. 
ir šiemet iki gegužės mėn. 1 d. 
pluošto ir pakulų Lietūkis par
davė 361 toną už 408,223,25 lt.

Trąšų 1930 m. ir šiemet ligi 
gegužės mėn. 1 d. parduota 
46,570 tonų ir žemės ūkio ma
šinų ir įrankių per tų patį lai
kotarpį — už 2,296,000,95 lt.

Lietūkis per vietos koope
ratyvus varo plačių prekybų 
koloniailnėmis ir kitokiomis 
prekėmis.

I

* Pernai Lietūkis padarė 23,- 
116,646,97 lt. prekių apyvartų 
su 15,220,408,02 lt. š. m. sau
sio mėn. balanso suma ir 203,- 
245,09 lt. gryno pelno.

taras” aklės fr bė vadovo sau 
kelio nemato, bet vadovo pa* 
gelba nekviečiamas pats su* 
randa ligonius ne tik miestely, 
bet ir kaime ir ligas atspėja.

Gydymas įvairus ir nepa* 
prastas. Vieno vaiko gydymui 
jis liepė tynę daryti sykiu su 
trijų dienų paršiuku; kitam 
liepė ožkos pienų gerti; tre
čiam varė velnių iš namų ir 
tt.

Daktaro įsakymus klijentai 
stropiai pildo — suranda tri
jų dienų paršiukų, nusiperka, 
ožkų.

Velnių iš namų bevarant, 
višta staiga nuo kiaušinių pa
šoko ir išmušdama langų įkri
to į balų; tas buvo aiškus įro
dymas, kad velnias raitas ant 
vištos išjojo.

Nežiūrint tokių neabejotinų 
daktarystės gabumo įrodymų, 
policija “daktarų” pasodino 
daboklėn ir nebaigęs pradėtų 
gydymų, jis priverstas liko ap
leisti Salaku. Stebuklingam 
“daktarui” kaikurie sumokėjo 
po 30, 50 ir net“ 70 litų.

Pirmieji komersantai.
Zarasų valdž. komerc. mo

kykla šiais metais išleido pir
mųjų laidų abiturientų. Gim
nazijų baigė viso 18 asmenų. 
Tų tarpe mokyklų baigė 3 mer
gaitės.

šiemet ligi gegužės 1 d. pa
daryta prekių apyvarta 13,777. 
995,78 lt., taigi ,yra pagrindo 
manyti, kad iki šių metų galo 
apyvarta pasieks 40,000,000 lt.

Dabar Lietūkis turi šias į- 
stąigas: centro kontorų, Kauno 
ir Šiaulių elevatorius, 8 sandė
lius — skyrius, 8 linų apdirbi
mo punktus, vištyną ir medely
ną ir nuosavus 4 , aukštų na
mus. Visose šiose įstaigose dir 
ba 188 tarnautojai.

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, Iventadieniais nno 
9 iki 1 valandai.
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PAMATYK

NESUKOSESI IR VISĄ VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

f A ffcika 
ahkd sa

Miėftd ir aliejaus 
diistrija taikosi

,lė 'dtiėih hūto'šiihčmls. VhHifirt 
ši, dž Vicfiiį tlblėPį (TaliHr įįa

A didėlė hnšla baidų 
Vifch pbOcbdiira

pranešimų 
ir šiais metais ekš

, Reikalaukite "NAtt* 
jiENAS” ant bile kątti- 
įto» kui* pardilodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
ktaščiu bus gatavas 
Jliffls jiatafftaUH. Jisai 
lenai stovi he, savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

Per pereitus metus Meksika 
eksportavo į Ameriką už $10,- 
fbo.trib aaisb. tokia Jatt toto- 
pd ailksaš trh ėKŠportuojahiės 
ir šiais metais. Sumažėjus auk
što ištekliams, Mbkšikbj pFadfc- 
jo šhiartidi kristi Jnnigiį ved

ines.
Mes turime žmonas 1F vai- 

kulį b tit lalihtlbli&i ttiti vlšą 
IfaSMiį. kės j^H<jg jttos tttH- 
in<5 hU&lėhkti ii- jų tlttt-biiis lik
tai pašigeFŽli.

kaa paa«&ti pasigfekiittį gy 
vcniirrt- ktetefeliiitti 
tingus taupumas.
Skaitą yfrit gėtlatisiss 1‘ltetsar- 
fiS” tfraditiHfei <lic-
ttoi”. toitaiųrtS; knHbS atmin
tos didšjtt wa likta atspara 
gJ-Mfifiifo MaSkitotlHls.

JtiAkfeftitS SUSilaakttj gero-1 
vės; ja visi net atetetiifaėm1 
iaij saka savailiiito uždarbio. 
Žtftofcliš; tetik daug Uždirba,1 
l>el mažai autaujidi Mtožaitar- 
Mttjtt tižvyd^ifito; jo nab- 
ddjiittasis gyvbftifiib sdiagti- 
tuais ftei-a aUikmiti,—jit «- 
iiyksla jiHfe jiiffib liižtiib d'c- 
pmijHS berikto.

Tankiai • žiHbhes pasirenka 
bankus su daug mažesniu rū
pestingumu ir atsargumu, ne
gu kdd jie pasirenka nAUjus 
drabulihs. Rfliikds itin-BUH 
pasirittktas alŠargiai, dlš Įžvel
giant j jo piniginį rezervą ir 
žmones,•»klfrie BaŪką tbda.

•biFektbriM. ii* šldinbidusibji 
šerininkai Halstcd Exchange 
National Baiiko, kuris ♦randa
si 1929 So. Halsted St;; yra: 
W. lt. RSfeftety, pfež. Weštern 
Sliadei ClbtlP'Go.; xlC. L. Jern- 
berg, ' Vice^irčž. HOWest’-Sidty 

igs Bank; Lolita 
jbiitdan Pack-

••v

Hėyfiiann, viče- 
prfcz. \Vpst Šitie Trust & SaVr 
nigs Bank; Matt Franž, prėz. 
Franz Decorators; Al. E. Šrhith, 
vice-ptez. Airierican Food Pro
ducts Gb:; John M. Lee; advb- 

aum, vice-prėz.

imti tik keturis bačkai' Kansas, Oklahoma ir 
East Texas laukuose. Pirmes
nes kainos buvo tik ndo 10 iki 
22c. bačkai aliejaus. Tai aukš- 
Čiausibš neapdirbtam aliejui 
kainos kelių mėnešip bėgy j;

Aplaina dienine aliejduš pFd- 
dukcija, sulig American Pat- 
toleurn Institute, pereitą sa
vaitę buvo 2,446,800 bačkų; 
sumažėjo 98,850 bačkoms kas
dien, fitilyginilš šd Petfeltžt sa
vaite. RfefineHjos paėmė dąii- 
gidii aliejaus perfeitą šAviiitk ir 
Opefdėija pakilo Ž itiWš. Bet 
užtai gašbllhb i’ėSetvAš Sirma- 
žėjb 9^5,000 bačkbmiš., Ddbar 
gasoliiib i’ožėtvb yra 87^77,- 
W(J bnčktį fensbHbb.

birbtą kartą, tiilb t6 Išliko, 
kdi plieno gdfriyba p’fatttejb eiti 
žėfhyn pereitą pAtAšafį, ihgbt 
brbdilkbiĮa Uiiitea &tM» Stebi 
kdfįfdi’Acyos, kilti 010Žiaii- 
ŠiAš faktorius ihifeiitfijbj, ph- 
kC‘lč šAVb brbdiikbij^ Ž Hubš. 
phteitą savaitę tib&S; Spri- 
klAiisbmbs piibiib kBitipiiAijos 
Sumažino kiek piiėnb produk
ciją. TeČiaiiš mdhomd; jbg pa- 
kiltis U. Š; Steel prbdliklėijdi, 
apiatha pliėiib prbdlikčijA vib- 
tik parbdys šidkj tbkį įagerb- 
jimą.

Užpereitą. savaitę U; S. Stebi 
industrija operavo tik 31 nudš. 
savo teoretiškos gamybos, su
lyginus su 64 nubš. pereitais 
metais gamybos. —-R-s.

ftjt libbčitiiš iHbRtš Atiibrikoj 
buvo pagaminta 30 nuošim
čiais mažiau automobilių, nb- 
gu 1929 m. Tas pats atsitiko 
ir kituose krašliioše. Vienoj 
tik Anglijoj automobilių ga
myba pernai kibk pakilo.

Sulig 
pereitais 
portąvo aukso į Jungtines Val
stijas vertes viršaUš $13;00(Į,- 
000. Nuolatinis plaukiniAk auk
so iš Meksikos į Jįjt 
jas ir ifijkritimds ’'į^dbro ' vbr- 
tbsp maribttid, ir prisidėjo pHe 
hupuldirhb peso. SidhbritHk pb- 
so dabar .nupuolęs 35 nubš. 
žemiau aukso vertės. .^Ndrrhalis 
škittiimas būdavo tik 3 nuo
šimčiai. •

Dėl frhšb kritimo Meksikos 
valdžia pH'dbjb daryti- žy^ilj. 
štai šidmiš diėftbittiš . Blitfiifeiš 
.Meksikos prezidentaš CAllbš, 
kiibis biiYb pasitraukęs ndo pb- 
litiško Veikimo, tdpo paskirtus 
M'ekšikbš bdiikb preži^ėritU.

Karo departamentaš Uipfei 
daro ekonomiją. Jiš nukirto gb- 
nerolams algas 20% ir nuo lo 
iki 15% kltiėbiš kiiriiiiilkams. 
Tuo hii'du mAnbiUd stitadpyti 
apie $2,000,600 i penkis mėn'e- 
šius. ■ .

Susižeidė P-nia nitVfeplbtib, 
gyvenanti adj^Mi.ŠBttįk 
koštner aveiiuė. KetŠtdš, bbt 
SkdUdtiš atšiiikimuš.: t&tWė- 
hČ skalbė lialtiiHuk; It, kaip p'a- 
pHštni, prie skapam mai
nos yra ringbliš Skalbti!i?6ns iš- 
grešti. Tai ji Jkišb į ten tfė- 
Siįją Hnklį. kAtto su
laužyti, Kėt m’Aš ilgoką laikk 
pasirišusi ranką' vaikščioti.

j < V' : ^ž-^ns. ■

P.LoriHard Co^e,

Cellophane Uždaryti
TikraiO. Gs. yra uždaryti į Cėlld- 
phartfe. Jie suteikia jums visą šffe* 
žumą ką tik padaryto cigarete) be 
jokio praradimo ’natUralčš drčg- 
ffieš ik kVapMiUmb.
Ir kada jt|fe frukbte OLD GOLD jus 
rūkote GRYNO T AŠ AKO cigaretą; 
Neturi riebių, kvapą dvokihančių, 
dirbtinių priėškbnių. 1 Cellophane 
uždaryti) O. G s. y ra švieži ir kvap- 
snųs kada tik ... kur tik *.. jus juos 
rūkysite.

Old Gold

kdiŠVėirt#
Višbš religijos turi bėkafes j- 

Vairių-įvaifiausių šVbnČiij, Vals
tybės švenčia tautiiies ŠvbHtės, 
tiktai padaužos ikį šibl hbtU^SjB 
savo šventės. Aišku, fcad di
delė ir galinga Padaužų Res
publika be savo valstybines 
Svetil&s hb^iiii yišubiiiėt ituti. 
Tad MiiiištteHų K«kBimnš, pi
liečių spiriamus, tiiitaj įsteigti 
ladtiii^ šventą,' feri tdlš ŠVeh- 
fcįdnia kožiids rh^ttiš.

kadaiigi kitds Wlst^bėš jau 
kėniai pvilidŽi'rio Taddii&U hes- 
įmbliitą W . WWttnHingą 
Vdistybą $ ^b pu
toti įnikti ftteš į Tlutų 
Ugn, Ui mnĄ Mntė 
btiš ^Vaikš&^afrbi iWbš mė- 
libšį.

PiPftih ŠWHWkiii- 
ibis, laiti to 
kdtatbs 
fe tų Wlbė 
jto’s Pdlitiiib

katąs, ,
West Siižė Trust & Šavings 
Bank; Benjamin Levy, prėz. 
Halstcd Fuyniture Go.; J. Ko- 
ho.dt, prez. Union Building and 
Loan Association į Frank Ką
rą, prėz. Savoy Drirg Go. ir 
Pulk. Nelsoii Morris.

Jie daugeliu metų sėk
mingo bankininkavimo ir pui
kiais visuomeniniais darbais, 
iičdhėjbHhai jfrUdfe, kdft jie yra 
tokie žnlBB^š, klfriems galima 
patikėti SMo kutaupas. lų 

tiVašia te hepaJ- 
lygitta'tyi Blžhib stigdliiiniai šh- 
kilf^ jietftsį/atigŠtą rfcįmtaėiją; 
kli^ibs jib pilhili dŽšRarVmujn. 
^Stil» kaip tlibbaitard td- 
1&‘’ llAlštetl Ekckdiikc 
N&lidiinl Raiika's. Nfelkniih- 
tlHgi Jrra ŽMAbbčs, Idftre 
laiko savo pinigus na
mie, — jie kviečia pas s!a- 
Vtj vtfeliitiš ir plMikuš. Halšted 
Exchange National Bankas yra 
Viefid iš šhugitteišių viėttį jti- 
šft pirilgatite. Rrldėkitė ftftbją 
mukiifą limitą šiandte—jtteą 
koHifdrtiii it tiirltii Vėlbšiiiais 
metais.

AR JUS TINOTE—Kodėl 
taupiu sąskaita užtikrins lėb

C \ .'.»*%* ■
*. T - r-- L- ■-r-.jir-I-T-T

(Siųskite savo atsakymą “Naujienli” 
Kontesta Pcpt, Už Uis gerbusius at- 
sakymus — pirašydiš li^tbvHlcąi arba 
angliškai bus trys ’dbvdftos

Yra pagrindo manyti, kad 
šį rudenį difbbai žymiai įihgb- 
•Rfc. Tbkią HttbUibitę priėŠ kb- 
liis ttteftos baltiste fe. C. Ry- 
iitte Ybrte tibtitokhlnos 

Hdi'Hb iiiHbš RiFtjklbrhiš.
yra tos HtibtobĮiės, 

jrfg iiėilhrfeb atžvilgiu Šis itiiko* 
UifiS j+a fetofttaitSiilS. ttodb- 
htTb tirtl-tei jiarfert-sų, B jiivh- 
S«Ą hižfiiš btisiįs bftai gferas. 
UtttllU telHtSi tt-ikalHigii {Ves
ti {ibiildti (lil-toj teikti SiRtaiiė 
it- SiilHitiiiiinti teHib ttteiiUas. 
Tik tofcfil litithi ateityj litis ga
linta iSMMgti jjittiaiių krlz.iij, 
tek) irtbs įibbfevvebaine šian-

Musų jaunieji
’ * i • 1 *

Kddel mes . š’ėnČsnibjl suVo 
jhuliesnitis tati'tięČiitš toiegsMine 
šhiėrltti? Tie jrt’htmtiiidi Šdka 
kitai ji, k iilblf kitaip; kitaip ifr 
feigiasi. Kodėl he? Tai Jų pri- 
Vilefeijh; fgerbihknibji; Trti jų gįy- 
vbhimhš; Atšifiiirikitoie sAVb žli- 
vusią jaunystę: kdkia jihhi bli- 
vo, gal dar juokingesnė?

Vakar buvau jaunųjų iietb- 
yių naktiniame piknike; Visi 
jauni, senių mą4aį, tik viėiia 
kita motina shvo sūnų saugo
ti atvažiavus. Koks čia skir
tumas, koks čįa skirtingas gy
venimas, papročiai; praihbgbs. 
Tai ^W;g^
Vėhlmą, kurio ihelš j&h it|į)r^- 
sti hebepajėgiriito. 
ii? kati jas šavotiš, 
merginą . savotiškai $okdiitaf 
savotiškai ją bųto&dja. Tai jb

nukrito

Pernai Wasliingtone įvyko 
namu savininkę konferencija. 
Toj kbnfereribijbj bttvb PaliČ- 
šta vlšii eile svabbitj kiaulnmiį 
ir paskinta kohiišijto iŠdlrbinltii 
tinkamesnio plano namų finan
savimui.

Viši gerai žtUtt, kad dabar
tine depresija labhi skaudžiai 
paliete hhtiių shvihihkhš; ypač 
ttibs, kiiHe uiti didelihš FHo^- 
glčiuš. Bei ihbrfcičlų tiikšlah- 
čiai žttttfflių pbažhde sava hub- 
sa vtbes.

FaškiHbji kdmlMjn šitertrldh, 
kad dabartinis fitoatosavlnio 
bu d aš 
šnVihiRkMtoiŠ. VlAa p£btbdtora 
narai? rat-krara nuirai ra^ftik- 
H&u; krato# rrakatojrarai 
dahg Vlšbklų fbt-rantmhų, ku
rių lengvai farati ghlihiri iš
vengti. Batratia, iako krarasi- 
jh; tbkFoš šdlaHy^, kaip thrp 
dviejų <rastora. ,Viša tai kra- 
nhbja hbihnžfti ptra#į.

Bato* prtžiUbbkirab į patį 
fihraisaVimo Ptidą. Šakysiine, 
žmbgiiš turi kelitHš iiikšlak- 
čiuš dolerių, b Patoią perkh už 
deširiitį tūkstrttočiiį. PinutįihoY- 
gičių jis užtr’dukik Bpt 
to dar nepakanka, — reikia 
imti ir dhiriis ntbrgičius. Wcll, 
šakvšiiiiė atotrų mbrgičių jfš 
nori $2,000.

Kas atsitinka? Pasiskolina 
tUciš du fukStahčius dolerių Jut 
trijų metų (36 hienesių). Nuo
šimčių nominaliai reikia ihto- 
kbti 7, dlškbhlb arba F'dUušo 
15% t$$00). Tuo budii skoli
ninkas gauna $1,700, o turi at
mokėti $2,1)00 per 36 meiibsiUs 
pb $61.80 kas meUbsį. Prie tb- 
kių išlygų skolininkaš fakti- 
nai moka. 18 ndošimčių pa
lūkanų: Tai ' yka tiesiog pl^ 
Šimas.- -/ ’ • ’ v.

Su pirmais mbrgičiais nėra 
taip bloga; bbt Ir jie brdhgihl 
atsieina. Jie išduodhnia irgi 
attt trumpo laiko. Bb palūka
nų atšiimariia ir bonu'saš.

Gerais laikais dar pdšė'be- 
doš, — žmogus šiaip tšip ga
li išsimokėti. Bet kAi užeina 
depresija, tai tąsyk tiesiog pei
lis po kaklu. Nuosavybės Ver
tė nupuola. Bankas ar kokia 
kita finansinė įstaiga atnau
jinti morgičių nebenori. Kas 
tada belieka daryti? Wėll, 
šiandien visiems yra žinbnia, 
kas tokiuose atvejuose atsitin
ka, — žmogus paprastai pra
randa savo namus.

Žinoma, bankų begalinta 
kaltinti. Jie irgi yra spaudžia
mi ir priversti laikyti tokias 
vertybes, kurias galima trum
pu laiku pinigais paversti.

Komisija mano, jog Peika- 
linga steigti specialis mbrgi
čių bankas, kuris turėtų savb 
skyrius įvairiuose miestuose. 
Tą banką privalėtų steigti te
dera lė valdžia. Bankas turėtų 
skolinti pinigus namų savinin-

iifoFišfcil; Hyks

M ttte- 
r_________ »): VMIhaAi,

bus iiattitos te tikrini

tetažas yfti ’Tiitaffli teip 
littttibfiitlUs jtidfcctefiiii; feuriei 
tejlg vis<ii<itį“tette” pi-ikH-čia, 
o kam rėiiialiiiga, tai tr HrHčidu 
liiifei;i>td. tta įitoftte, tea yfe 
Padatižlj IfcšjitiM'd's Ministcrių 
Kabinetas. Giitejome, kad jie 
•laiko “skodus’L. Bet kas per 
dšžfes tib ihihištetiai, tei life- 
žmomė. Iki šiol jie miifriš nfe- 
dHvė pW8š Mpdžirai Jh j#s. 
O jie Juk yra jdcmųs Imonėš: 
to ySi Pftdkuių
piknike ir susipažinkite su Mi- 
nistbri^is įr paeiti Wezlflenttį
Kiek. giYdet, tąi .'padaužų pik

nike dalyvaus jie tik vietiniai 
piliečiai ir pil’iėi&s, bet ir iš tb- 
limųjų rytu atva^įubjd daugelis 
ai^štų’' .* ‘ Vdteinmkų J pikidk^ 
i’AVy^įžiūi,'ik' SB: 'Boštdnd dt 
važiuoja Dh Kapočius šti žnib- 
na ir advokatą^ ’ Šalna; Jei hb- 
tikjt, tai atvykite į pikniką pG&- 
šitiktinti; “ '

Taddužti anonseris;

Kiras MotėrSaleš ,Inc 
3207WSollffiedSt” *....  .. ... .... ..

' ■ - s d

Kiti praeitam - turai negalime. 
i Ndfift ai jlu OokaŠ, bet 
Jhan Hį jitoudlra atvirtnnas 
labai patiko. Jie gyvi; nuošir- 

1 difŠ,. raitei, titethi. tfavd seno- 
Jijis idčjęinis mes jų negadin
kime: jie mokės kaip pasi
elgti savotiškai. Ir jie moka, 
ir Jie pasirenka savo amžiui 
tiHkiiiithh priėinones ir žais-

Jau per ilgą laiką aliėjaūs 
industrija kenčia nuo bVėFpkb- 
dukcijos. Gi plieno industrija 
iki šiol ne tik nešigerinb, bet 
•ėjo žetoiyii. Tečiaus šidftiiš Hib- 
hbfhis šios dvi svarbios indus
trijos šusilatike cptimištiškų 
žinių.

Aliejaus industrija rapbrtub- 
jr, kad vienas didžiadsių sii- 
mažinimų aliejaus prodiikcijoj 
ivykb pereitą savAit^. Tdi jVy^o 
todėl, kad Oklahorila laukų 
aliejaus gadintojai dėl pėr 
žemų jų pibdtiktamš kainų 
pradėjo, uždarinėti aliejaus šu
linius. Kaip tik tuo pačiu lai
ku Continental Oil kompanija 

kams kuo lengviausiomis iš- išstatė kainas 40c. aliejaus glHTK) dfefer.

lygomis; - 
nuošimčius

Jei tat bus padaryta, tai na
mų savininkų padėtis žymiai 
palengvės. Baugiau to, pas 
žmones atšiFas daugiau noro 
K nu judinamo tdrid; t) 

dvės pbie stalybbš iitgi- 
jiihd.

WwVWVWWWWWWWWWWWWWWWw

FINANSŲ SKYrtlUSl
! šį A ' Eina j(ekvieną savaitę bendradarbiaujant JL
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Trit'st ' & Šavii 
.lourdan, prez 
ing God M?
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Kenosha, Wis.

savo

Tabor Farm, Mich.kad

Bostoniečiai atostogose

3P0UNDS

Socialis

NAUJIENŲ
antras

Oi .neseniai tapo PIKNIKASatvirame

•Air.

C AM*

BROAOVNAY

MM*

ir numestos 
buvo suras-

Kt/Wmtr

. Padaro 
Skalbimą 
Lengvą

sTardo^ 
įMU$»C KAUS 
to

gatavas
Jisai

IBORN ON;
jTHK „

ISLAMO OF 
jjjCORSICA į

AJACCIO

Ir laikraščiai kon 
servuojami

Kilus suirutei

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriat vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Liepos 18 d. Civic Center 
Parke ties Court House j vyko 
antras iš eilės socialistų mitin
gas. Musų tavorščiai, pamatę, 
kad socialistai randa didelį pri
jautimą ir prielankumą tarp 
Kenoshos gyventojų, sumanė 
jiems pakenkti ir suardyti mi-

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 
po, kili* parduodami lai' 
kraščiai. Pardavėjas lai 
kraščių 
Junta patarnauti, 
tenai stovi ne savo sma 
gūtnui, bet Jūsų pato 
guino delei.

'DltiVFRfctKH 
' ''FARCeS.Y V ' •* .*^ i

BdTH FR6NCH

BNGLiiHt,

RAMO VA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor 
to—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
TeL Boulevard 9122

. :<mformXT'on Va REvuer 
^STA^RING’ 
tiLfclR 7ANI$

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Cainmet 3399 

Re. Tel. Varde 3408

Programas bus įvairus 
Smulkmenas paskelbsi' 

me vėliau. . .

Blair. Jis tik balandžio 7 d., 
gubernatoriaus įsakymu, liRo 
paliuosuotas iš pataisos nainų. 
Pakutavoti jis ten buvo pa
siųstas už sukėlimą riaušių, 
kurios įvyko pernai kovo 6 
d. Tą pačią dieną, kai išėjo 
iš pataisos namų, Blair vėl ta
po areštuotas už sumušimą po- 
licmono. Trumpoj ateityj įvyks 
teismas. Už nemokėjimą suval
dyti savo rankų jam gal vėl 
teks atsidurti už krotų.

nekliudo. Taip konservuotas 
popierius gali ištisas dienas bū
ti prieš saulės spindulius ir 
visai jau nesikeičia. Naujorko 
laikraštis “World” (“Pasau
lis”) specialiai išleidžia kelis 
egzempliorius tokio konservuo
to popieriaus, ir šie egzem
plioriai išsiuntinėjami biblio
tekoms, archyvams ir k.

Augščiausia galima kokybė pa
laikoma visuomet vienoda nuo
latiniais laboratorijos bandymais

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND XR PONTIAC 

Automobiliu 
80« W. SI Si. Victory HM

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

;orWi

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

tingą. Tuo tikslu jie parsikvie
tė tavorščių net iš Milwaukee. 
Tačiau tas triksas išėjo jiems 
ant nenaudos: kai kurie jų ga
vo į užpakalį įspirti, o keli at
sidūrė net šaltojoj. Tavorščiai 
norėjo padaryti tokį mitingą, 
kokis pernai įvyko Lietuvių 
Auditorijoj laike Susivienijimo 
seimo, bet tai jiems nepasisekė. 
Anglų laikraštis tą įvykį maž
daug aprašo sekamai:

Keturi Milwaukės komunistai, 
kurie specialiai šeštadienį atvy
ko suardyti socialistų mitingą, 
buvo pašaukti pas teisėją Cal
vin Stewart ir apkaltinti ne
tvarkos kėlimu. Jie neprisipa
žino kaltais, ir byla tapo ati
dėta iki-liepos 27 d.

Vienas tų keturių yra Car- 
roll Blair, gerai žinomas įcomu- 
nistų rateliuose 24 metų jau
nuolis, kuris 1930 m. buvo ko
munistų kandidatas į Wisconsi- 
no gubernatorius.

Keturi komunistai tapo areš
tuoti už laikymą mitingo be 
permito ir apstumdymą dviejų 
poliemonų. Komunistai savo mi
tingą norėjo laikyti netoli nuo 
tos vietos, kur socialistai turė
jo savo demonstraciją.

Kai socialistai atidarė prakal
bas, tai apie pora desėtkų ko
munistų susirinko netoliese į 
būrį ir jų kalbėtojas pradėjo 
šaukti: “jeigu norite tiesą iš
girsti, tai eikite čia”. Tąsyk 
poliemonas Sam Westra prisi
artina prie komunistų kvietėjo 
ir paklausė, ar jis turi permi- 
tą mitingui laikyti.

“čia yra laisva šalis ir aš esu 
pilietis”, atsakė komunistas. 
Tąsyk poliemonas pradėjo kal
bėtoją tempti už rankos. Pri
bėgo keli kiti komunistai ir 
pastūmė poliemoną tokiu smar
kumu, kad tasai pagriuvo ant 
ant žemes. Į pagalbą pribuvo 
kitas poliemonas. Bet ir jis ta
po pertrenktas ant žemės. Ma
ža to, nuo poliemonų tapo nu
plėštos žvaigždės 
į šalį. Vėliau jos

Įvyks Nedėlioj,

Rugpjūčio ■■ Augusi 9 d

servavimo būdas, čia laikraš
čio popierius pridengiamas iš 
abiejų pusių labai plonu japo
nišku šilkiniu popierium ir pa
galiau slegiamas plieno volais. 
Tada šis šilkinis popierius su
sijungia su laikraštiniu, ir laik
raštis lieka iš abiejų pusių pri
dengtas to plono šilkinio po
pieriaus, kuris skaityti visai

visų kampų ir nešaukiame. 0 
tai dėl tos paprastos priežas
ties, jog gerai žinome, kad |u?: 
šti statinė labiau barška. Mėš’ 
turime atsiminti, kad gyvena
me Amerikoj■ ir čia darome 
sau pragyvenimą. Mes esamė 
darbininkai, o visų darbinin
kų reikalai yra, vienodi. Todėl 
mums itin svarbu veikti kar
tu su visais kitais Amerikos 
darbininkais.
' Ev-komiinistas.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Jčiri- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnj laikų. Ar jut turite olreriur 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai Įteikite tuo
jau?.- Naujajai moksliškai' įčirškini© 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai pepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naujų įčirškimo 
metodų. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitų ir nuo
latinį palengvinimų.

KONSULTACIJA DYKAI

Popierius pagamintas iš sku 
durų , daug patvaresnis ir ne 
bijo saulės, o tuo tarpu popie 
rilis gamintas iš medžio švie 
soje veikiąi pakeiči 
spalvą. Bibliotekos ir visoki 
institutai jau senai galvojo, 
kaip apsaugoti ilgiems laikams 
laikraščius, kurie daugiausia 
medžio popieriaus. Pagaliau 
sugalvota laikraščius konser
vuoti. Amerikoj Princetono 
universitetas paskyrė 200 tuk- 
staličitj litų 81,242 puslapių 
laikraščių ištraukoms konser
vuoti. šiose iškarpose buvo su
rinkta straipsniai iš didžiojo 
karo laikų. Tam reikalui la
pas popieriaus slegiamas už
dėjus ant jo 3 tonų svorį ir 
taip laikomas 5 savaites, kol 
iš .popieriaus visai pašalina- 
nios vandens liekanos.

Nesenai Naujorke pradėta 
Vartoti kitoks* laikrąščių kon-

pribuvo ir 
daugiau poliemonų, kurie su
ėmė keturis bolševikus ir nu
dangino į nuovadą.

Kai komunistiška “revoliu
cija” pasibaigė, socialistai vėl 
ramiai sau tęsė nutrauktą mi
tingą. Tarp kalbėtojų buvo 
Severino Polio, Italų Socialis
tų Federacijos organizatorius, 
Antbony King iš Mihvaukes, 
Walter Polakowski, Wisconsi- 
no senatorius, ir William Cole- 
man, Wisconsino Socialistų 
Partijos sekretorius. Prakalbos 
tęsėsi apie porą valandų. Klau
sytojų susirinko keli šimtai.

Komunistai iš Milwaukės at
vyko aštuoniais automobiliais. 
Jų vyriausis tikslas buvo su
ardyti socialistų mitingą. Kai 
keturi jų tavorščiai liko areš
tuoti, tai visi Maskvos davat
kos nuvyko į policijos stotį ir 
ramiai laukė “kankinių”. Vė
lai vakare areštuotieji tapo pa- 
liuosuoti. Tada visa bolševi
kiška armija susėdo į automo
bilius ir išdūmė atgal į Mil- 
vvaukee.

Tavorščių lyderis, be abejo
nės, yra Fred Bassett, kuris

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai' 
nos prieinamiausios. ___

Šiuo laiku leidžia atostogas 
Tabor Farmoj šie bostoniečiai: 
adv. šalna, Dr. Kapočius ir 
p-nia Kapočienė. Bostoniečiai 
čia atvyko pereitos savaitės 
vidury ir žada išbūti dvi sa- 
vaiti. Apie liepos 29 d. jie ren
giasi važiuoti namo.

Dr. Kapočiui ir p-niai Kd- 
počienęi taip patinka Tabor 
Karma, kad jie, rodos, jau ke
linta vasara Čia atvyksta iŠ 
Bostono praleisti atostogas. 
Adv. šalną, matyti, rekomen
davo jo žmona čia atvykti, neš 
ji čia atostogas praleido pe
reitais metais. Abu kartu ne
galėjo atvykti, nes p. Šalniė- 
nė irgi yra advokatas, tad tu
rėjo pasilikti ofise.

Kai kurie “naujieniečicįi0 
praleido pereitos savaitės 
“week end” pas pp. Augusti- 
navičius netoli Benton Harbor; 
tad ir; padarę vizitą bostonie
čiams į Tabor Farmą. Bosto
niečiai, atsimokėdami chica- 
giečiams, net du kartu revizi- 
tavo ebieagiečius.

Reikia pasakyti, kad adv. 
Šalna, su kuriuo daugumui 
chicagiečių pirmą kartą teko 
susipažinti, padarė labai ma
lonaus įspūdžio.— atviras, kal
bus, simpatingas ir nuoširdus.

šiemet irgi šis tas naujo yra 
Tabor Farmoj, būtent, golfo 
laukas praplatintas ir prailgin
tas. Ir geriaušiems lošikams 
dabąr yra progos, taip sakant, 
išsitiesti. Be |O| .neseniai tapo 
padaryta, išcęmentuota tenriis 
lošti vieta. ; .

P-as J. Bačiunas, Tabor 
Farm savininkas, kaip ir vi
suomet, maitinus, gyvas, vai
šingas.; ; c S j ’ Svečias^

HARDING.
Ten ir 
atgal

- - $129.00
- - 136.00
- - 145.00 

;v ;; <
Laivai išplaukia! | vlnaa paiaulio 
dalia kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius , ageptus arba

UNITED STATES 
LINES

CHICAGO OFFICE 
Charles Krcilek, Gen. Agt. 
216 No. Mkbigan Avenue 

genehal offices 
45, Brondw«y 

Kew York City

Socialistų įteikimas ir komu 
nistų jomarkas

Lietuvių patarlė sako, 
be blogo nėra ir nieko gero. 
Taip yra ir su šio miesto so
cialistų veikimu. Čia per ilgą 
laiką socialistai buvo apmirę 
ir nieko neveikė. Bet štai bir
želio- 20 d. Milwaukės šerifui, 
socialistui* Al. Bensonui, pasi
taikė pravažiuoti per musų 
miestą. Jis pastebėjo, kad ant 
kampų įvairios religiškos sek
tos laiko savo susirinkimus. 
Japi atėjo į galvą, kąd ir so
cialistai galėtų panašiai sklei
sti savo idėjas. Nieko ne
laukdamas, jis ant vieno kam
po pradėjo kalbėti. Tuoj su
sirinko pusėtinas būrys žmo
nių. Bet poliemonas Max Kra- 
mer sustabdė prakalbas ir še
rifą nusivedė į policijos sto
tį. Ten jį pažino inspektorius 
Rock ir tuoj liepė paleisti, še
rifui buvo leista užbaigti pra
dėtą prakalbą. Klausytojų su
sirinko didelė minia.

Tas įvykis paskatino socia
listus prie veikimo. Bcnson pa
reiškė, jog neužilgo Kenosha 
pateks socialistų įtakon, kaip 
kad pateko Racine 
tų organizacija čia juo tolyn, 
tuo labiau stiprės. Atrodo, kad 
jo pranašavimas pildosi. Jau 
turime progų girdėti gerų kal
bėtojų. Neužilgo gal bus pro
gos išgirsti N. Thomas. Drg. 
W. Coleinan užtikrino, kad jis 
pasistengsiąs tai padaryti.

Ateinantį šeštadienį Civic 
Parke įvyks didelis socialistų 
mitingas. Prasidės 8 vai. va
karo. Bus gerų kalbėtojų. O 
nuo liepos $7 d. tikį, rugpiuČid 
1 d. Anderson Parke socialis
tai laikys savo mitingus kas 
vakarą. Kalbės Mihvaukės ma
joras, šerifas ir kiti žymus so
cialistai. Be kalbų bus dar ir 
kitų pamarginimų 
ore bus pastatyti vaidinimai 
Visa tai bus duodama veltui 
Lietuviai privalo kuo skaitlin
giausia dalyvauti tuose mitin
guose.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendoojatn 
namus 

8335 S. Halsted SL 
T.L Y.rd. 6894

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO Wį^SH.

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

• Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

THE OAKS
DAR Ž E

Vienas ponas iš Racine ra* 
šo “Sandaroj”, kad. esą to mie
sto gyventojai tik per neap
sižiūrėjimą išsirinkę socialistą 
majoru. Tai tikrai juokingas 
aiškinimas. Tur būti, ir Mil- 
waukėe piliečiai “per neapsi
žiūrėjimą” jau kelintą kartą 
renka majoru socialistą Hoan. 

Tas “Sandaros” žmogelis; 
matomai, nežino to fakto, jog 
prieš socialistų administraciją 
Mihvaukee buvo paskendęs ko
rupcijoj ir grafte. Na, o kuo
met socialistas tapo išrinktas 
majoru, tai ten reikalai taip 
susitvarkė, kad šiandien Mil- 
maukee skaitosi pavyzdingiau
siu miestu visoj Amerikoj. Tą 
faktą yra priversti pripažinti 
net kapitalistų didlapiai. Bet 
šimtaprocentiniai tėvynainiai 
yra perdaug žlibi, kad tokius 
dalykus matyti.

Aš manau, kad mes visi esa- 
dabar žinomas kaipo Carroll me lietuviai, nors apie tai ant
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PASIKRUTINO

tija išvengs finansinio kracho, kuris jai grasino prieš f Proųdhon'as, vįenąs 
keletu dienų, tai ir tai bus gera. Tikimasi, kad toliaus U08 darbininkų vadų, pareiškė 
Vokietija gaus daugiau paramos Amerikoje ir Angli-[-ul^uw^:

“Turėkite, jeigu norite, 
'trispalvę vėliavą, kaipo mu
sų tautybės ženklų, bei atsi
minkite, kad raudona vėliava 
yra ženklas revoliucijos, ku
ri bus paskutinė. Raudona 
vėliava yra visos žmonijos 
sąjungos vėliava.”
šita prasme raudonų vėliavų 

priėmė ir kitų šalių revoliuci
niai darbininkai, taip 
šiandie yra vartojama 
pasaulyje

Taigi, kaip matome, 
nos vėliavos reikšmė pergyve
no dideles atmainas istorijoje: 
iš karališkos galįos ženklo ji 
pavirto buržuazinės tvarkos 
simboliu ir, galų gale, — tarp
tautinės vienybės ir proletari
nės revoliucijos vėliava.

joje ir šiaip-taip iš krizio išsikas.
“Baltasis karas” (kaip tų finansinę franeuzų ata

kų prieš vokiečius vadina laikraščiai) yra tuo tarpu 
sust.abdytas.

Apžvalga
ŠLIUPAS PRARADO 

POPULERUMĄ

Rygoj einąs “Darbininkų 
Balsas” rašo, kad buvusiam 
amerikiečiui, Dr. J. šliupui pa
linkus į fašistų pusę, jo jtaka 
Lietuvos žmonėse nupuolė.

“štai”, skaitome tame laik
raštyje, “nesenai Kupiškio 
mieste dr. šliupas laikė par 
skaitą, kur pilnoje salėje 
ėmė .smerkti buv. demokra
tinę vyriausybę ir girti fa
šistų partijų, kuri, anot jo 
žodžių, yra geriau valsty
biškai nusistačiusi, negu ki
tos Lietuvos partijos.

“Bet susirinkimas tam vi
sai nepritarė. Irstąs Šliupas, 
kurį seniau susirinkimuose 
lydėjo karšti pritarimai, da
bar buvo liudininkas gilaus 
salės tylėsio. Darbo masių 
akyse dr. Šliupas nustojo vi
siško pasitikėjimo ir tuo sa
ve išbraukė iš garbingųjų 
tautos veikėjų tarpo.

RAUDONOS VĖLIAVOS 
ISTORIJA

šiol

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, WiBiam 
Green, pataria prezidentui Hooveriui sušaukti darbi
ninkų, pramonininkų ir ekonomistų konferencijų tiks
lu pagaminti kraštui “naeionalės ekonomijos planų”. 
Tai reiškia šiek-tiek progreso. Pirma Mister Green 
nenorėjo nė girdėt apie tai, kad valdžia rūpintųsi be
darbių likimu. Jisai didžiavosi, kad Amerikos darbi
ninką! jokių pašalpų iš valdžios nereikalauja, kaip kad 
daro Europos darbininkai.

A. D. F. prezidentas siūlo, kad ta konferencija už
tikrintų' darbą tiems darbininkams, kurie dar tebedir
ba, ir paskatintų fabrikantus sutrumpinti darbo laika 
savo įmonėse, kad atsirastų darbo bedarbiams. Toliaus 
jisai siūlo, kad konferencija paimtų iš darbdavių pasi
žadėjimų nekapoti algų, ir kad valdžia išplėstų savo 

, statybos darbų programų. Pagaliaus, jisai nori, kad 
šteituose ir miestuose butų organizuojama pašalpa be
darbiams ateinančiai žiemai.

Tai vis yra neblogi sumanymai. Bet klausimas, 
kaip tuos sumanymus, jeigu konferencija juos ir pri
imtų, įvykinti gyvenime?* Kas privers fabrikantus ne- 
atleidinėti darbininkų arba nekapoti algų, arba trum
pinti darbo laikų, idant pasidarytų darbo bedarbiams?

Wm. Green, matyt, pasitiki gerais darbdavių no
rais ir garbės žodžiu. Bet biznyje pelnas dar iki
visuomet *buvo vyriausias sumetimas. Kai fabrikas pa
daro daug pelno, tai dirbama viršlaikis; kai pelno nė
ra, tai darbus sustabdomas ir darbininkai atleidžiami. 
Jokios konferencijos šitų kapitalistiško biznio įstatymų 
nepakeis.

Valdžia šiandie neturi galios priversti, darbdavius, 
kad jie laikytų darbininkus ir mokėtų jįkms algas, kuo
met nėra biznio. Bet ji gali pasirūpinti, kad bedarbiai 
turėtų kuo gyventi. Daugelis šalių jau tatai daro dides
niu ar mažesniu maštabu. Tikriausias būdas apsaugoti 
bedarbius nuo bado yra įvesti privalomų, įstatymu pa
remtų apdraudų nuo nedarbo. O jeigu apdraudos fon
das neaprėpia visų reikalaujančių pagelbos, tai pašal
pų gali teikti valstybės iždas. \

Kodėl A. D. F. prezidentas yra tam priešingas?
Jisai kalba apie konferencijų “naeionalės ekonomi

jos planui” pagaminti ir laukia, kad jų sušauktų Hoo- 
veris. Bet jeigu Hooveris tokios konferencijos ne
šauks, tai ar tuomet nebus nieko daroma, iki ateis žie
ma, kuri, ir paties Greeno nuomone, bus sunkia bedar
biams? Jau pernai metais “Naujienos” išreiškė nusi
stebėjimų, kodėl Amerikos Darbo Federacijos vadai pa
tys nesušaukia visuotinos darbininkų konferencijos ne
darbo klausimui apsvarstyti, kuomet konferencijas ši
tam reikalui šaukia gubernatoriai ir miestų merai. 
Greenui ir kompanijai tečiaus dar iki šiol neatėjo į gal
vų mintis imti iniciatyvų tame dalyke, kuris jiems tu
rėtų rūpėti šimtų kartų labiau, negu valdžiai.

Matyt, kad A. D. F. viršininkams darosi neramu, 
ir jie bando kų nors sugalvoti, kad ekonominė krašto 
padėtis pasitaisytų. Bet toliaus paraginimo, kad kiti 
veiktų, jie dar nedrįsta eiti. Ar tai ne ištižimas?

ženklas, nes žmonių krau- 
yra raudonas. Bet dabar iš- 
knyga apie raudonos vėlia-

atsiradimą Frakcijoje 
origines du drapcau

džia dekretų, kad karo tei
sė pasibaigė, ir raudona 
liavA yra nuimama, o 
vietoje per savaitę laiko 
ri kaboti balta vėliava.”
čia aiškiai, matome, kadi 

Francijos revoliucija pradėjo 
vartoti raudonų vėliavų, kaipo 
ženklų tvarkas prieš maištus 
ir riaušes. Priežastis, delko ji 
turėjo šitokių reikšmę revo
liucinės valdžios akyse, buvo 
ta, kad raudona spalva per 
šimtus metų buvo karališka 
spalva, karališkos galios ženk
las. (Papos kardinolai da ir 
šiandie dėvi raudonus rubus). 
Taigi, Francijos nacionalis sei-! 
mas, keldamas raudonų vėlia-1 
vų prieš riaušininkus, norėjo 
parodyti, kad jo rankose yra! 
vyriausia valdžia. !. " «

Francijos revoliucijos eigoje 
raudona vėliava buvo ktkarto- 
tinai iškeliama, malšinant riau
šes. Pirmas toks atsitikimas 
buvo 1791 metais lie
pos mėnesyje, laike garsiosios 
skerdynės Marso Lauke, kur 
buvo susirinkusios ramios mi
nios demonstruoti už respubli
kų, po to, kai bandė slaptai 
pabėgti karalius Liudvikas 
XVI. Nacionalė gvardija į tas 
minias ėmė be jokio reikalo 
šaudyti ir daugelį žmonių už- 
jnušė, o dąr daugiau sužeidė. 
Per 19 dienų tuomet, plevėsa
vo raudona Vėliava, iškišta iš 
rotušės lango, ir paryžiečiuose 
ji iššaukė papibiaurėjimų. ir ne
apykantą.

Kuomet 1792 m. 
mėnesyje paryžiečiai 
paėmė Tuilerie palocių 
mas nutarė ’banaikinti 
chijų, tai Seimui buvo 
peticija, kad raudona 
“kuri yra pasriuvusi
musų brolių^ nužudytų Marso 
Lauke”, butų sudeginta. Vė
liaus buvo nuteistas mirčiai |

vė- 
jos 
tu-

kad ji 
visame

raudo-

Į Skaitytoj ų Baisai

Fanatizmas ir ste
buklai

ŠIAIP-TAIP SUSITARĖ

Londono septynių valstybių konferencija pasibai
gė, nedavusi labai didelių vaisių. Ji pasitenkino tuo, 
kad rekomendavo įvairių šalių bankams atnaujinti 
trumplaikius kreditus Vokietijai, kuomet jie pasibaigs, 
ir žiūrėt, ar negalima tuos kreditus pakeisti ilgo laiko 
kreditais. z

šitomis i priemonėmis bus gal sulaikytas kapitalų 
bėgimas iš Vokietijos ir laikinai sustiprinti jos finan
sai. Bet visiškai pašalinti finansinį Vokietijos krizį 
jos vargiai begalės. Šitam tikslui ji turėtų gauti užsie
nyje labai didelę paskolų —- daugiau, kaip vieno bijio- 
nę į dolerių — ilgam terminui. Loųdono konfęrenęjjoje

Didelės širdys
"T - 'F

Rašo Dr. A. Montuidas.

jas dalinai grįžta atgal, todėl 
dayoma pastangų jį varyti 
sparčiau ir didesne jėga. Ant 
grįžtančio kraujo irgi reikia 
daryli spaudimas. Nuo visko 
šito muskulas irgi padidėja. 
Laikui bėgant jis didėti jau 
nepajėgia ir Širdis pradeda iš
sipūsti. Išsipūtimas gali įvyk* 
ti ir dėl paties širdies musku-. 
lo ligotumo. Ir jos padidėji* 
mas ir išsipūtimas gali įvykti 
dėl aortos neelastiškumo (su
kietėjimo).

Žinoti savo širdies padėtį 
reikalinga kiekvienam. Sulig 
jos prisieina reguliuoti savo 
darbų ir pasimankštinimus. Jų 
perviršis širdies suirimuose ir 
ligose yra labai pavojingas, '

žmones kalba apie padidė
jusias ir išsipūtusias širdis. 
Jauni atlętai vis dažniau girdi 
apie reikalingumų susilaikyti 
nuo pastangų perviršio, kad 
širdis nepadidėtų arba pakar
totinai neišsipūstų, nuo ko į- 
vyksta kreminis jos išsipūti
mas.

Širdies didumas tiesioginiai 
priklauso nuo asmens stambu
mo. Muskuluot^ žmonės gauna 
muskulus nuo 
verčia širdį labia' 
idel ir jas muskulai pastorėja 
—ji tampa didesnė ir stipres
nė. Kurie darbe sėdi ir negau
na ganėtinai pasimankštinimų, 
tų visi muskulai menki, todėl 
ir širdis maža ir silpna. Pas 
sutukusius asmenis ji irgi ma
ža ir silpna. Pasakymas, kad* 
žmogus turi mažų arba didelę 
širdį, da nepasako ar ji sveika 
ir ar ji gali tinkamai varyti 
savo darbų. Kad ji pasidaro 
didesnė pas atletus, savaime 
aišku, bet kad tai jiems kenk
tų, nėra priežasties. .Atletai su 
sveikomis širdimis, kaip dau
gelis tyrinėtojų tvirtina, ne
gauna nė staigaus, nė kroninio 
išsipūtimo. Kurie gauna, tų 
arba širdies muskulas arba jos 
mechanizmas arba gyslos (aor
tos) į kurių iš širdies varomas 
kraujas — yra kalti. Muskulas 
gali būti silpnas dėl kokios 
pirniesnes ligos. Mechanizme 
pdi būti nenormalumų dėl 
Pirmesnių ligų. Aorta gali bū
ti sukietėjusi dėl sifilio. Te- 
čiaus tūli tirinėtojai visgi gin
čija, kad nuo įtemptų pastan
gų atletikoj ir sveika širdis ga
lį išsipūsti.

Širdies darbas yra priimti 
kraujų ir išvaryti jį į gyslas. 
Joje yra keturi kambariai, Ka
da. virifaįiniąi prisįpjldo, jie 
susigniaužia ir išvaro jį į apa
tinius, Tuomet apatiniai susi
gniaužia ir išvaro jį į gyslas. 
Mechanizmas šito darbo atliki
mui yra ’sucįėtinas ir nebandy
siu jo dėstyti. įvairus jo pa
krikimai daro įvairius keblu
mus normaliu širdies darbo 
eigai. Kada išėjimas iš vieno 
kambario į kitų arba į gyslų 
susiaurėja, to kambario mus
kulams prisieina labiau spaus
ti ir jie laipsniškai padidėja. 
Arba kada išėjimas pasidaro 
perpkrtus ir neužsidaro, krau- 
—----- ----- ------------ ------ ;-----

arbo. Darbas
veikti, to- JŪSŲ PATOGUMUI

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street

TeL Yards 4754
Maręuette Park
TUBUčK) APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St

TeL Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.2OS. CORP.

52 E, 107th St
TeL Pullman 5950

Kai jums reikės pay 
duoti “elassified” sker 
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

Chicagoj liepos 14 vak. vie
nas italas, eidamas šalygatviu, ,j 
prie 1100 So. Ashland Avė. 1 
staiga puolė ant kelių ir žiūrė
damas į sieną pradėjo mels
tis. Kitas padarė tų pat ir at
siklaupė. Kaip kad tos dienos 
žinios skelbė, .bematant pri
klaupė tiek daug žmonių, kėd 
policija turėjo tą tamsių minių 
skirstyti.

Pasirodo, kad sienoj buvo 
kokis taį balzganas šešėlis, pa
našus į panelę švenčiausią. 
Nekurie iš miųios tvirtino, kad 
su vaikeliu, kiti, kad be vaike
lio. Minia išklūpojo veik per 
visą naktį, kol auštant tąpo 
šviesos užgesintos. Užgesinus 
lempas, pranykę, ir paveikslas. 
Tyrinėjimai parodė, kad kal
bamas “stebuklas” buvo at
vaizduojamas šviesos iš kito 
kambapo, kur gyveno gengste- 
ris, o sufanatizuota minia ma- 
nė, kad ji mato tikrų stebuklų,. 

Paryžiaus “Ėteffiy, P“s*e^D‘j “panelės šven-
1 čiausios paveikslu.

“Draugu” No; 165-tam, lie
pos 15 d., yra tilpęs paveiks
las, po kuriuo seka sekantis 
parašas: “šiaiųe vaizdelyje 
matote Šv. Onos su Šv. Panele 
Marija Stovylą grotos postume- 

‘Nazareto Koplyčių* kaip 
ji atrodo Aušros Vartų bažny
čioje, 2323 W. 23rd Pl., Chi- 
cago, III. IŠ pę Stovyloą (ge
rai, kad ne iš Onos. K.) Že
myn teka tyras vandenėlis, tai 
ženklas nuolatinių malonių šv. 
įOnos užtarimu teikiamųjų pa- 
maldiejns žmonėms. Iš deši- iiiiiKais ii i uiu^iiiinivuis Į _ . . < .

apšaukti karalius ir jo šaįinįn- [ne.s PR^es^rand.asi kujokai, Pir
kai, irz revoliucionieriai pasieta-Į™1^118 naudojęsi viena 
rė didelę raudonę vžHavą su d,®vot“ 
užrašu: “Karo teisė žmnią <PauI<na 
prieš dvaro maištininkus.” Tuo pagelbos prašydama

s ss®s tote js 
naujų reikšmę: kaipo griežtų |enk|us» T 
revoljueionięįįų ženklas. Ji pa- Tnodu .Mebuklaj» w du 
sidpre kamųjų Jakobmječių L 8ai 
vėliava. . . panašus. Skirsimas tik tas,

Kaip žinoma, Francijos res-fk&d “Draugo*’ skelbiamas ste- 
publikų sunaikino diktatorius bųklaš yra pačių musų brplių 
Napoleonas Bonapartas, ir lietuvių pastatytas ir mos pa-; 
Franci joje turėjo dar paskui sužiriiaf ten mulkina su 
kilti, trys revoliuotfos, iki mo- P^tatyta stovyla ir iš po sto- 
narchija buvo galutinai paša-|v^os tekančiu Chicagos mie-

Aišku, kad kaip, vienas, taip 
ir antras yrą ne dauginus ne 
mažiaus, kaip f anatemas tain,- 
sių žnįionity kuriuos tam tik
ra klikų mulkina.

rugsėjo 
šturmu 
ir sei- 
monar- 
įteikta 

vėliava, 
krauju

Baudona vėliava šiandie yra 
laikoma visame pasaulyje, re
voliucijos ženklu. Ją vartoja, 
kaipo emblemą kovos prieš ka- 

įpitalizmų, socialistai ir komu
nistai. Buvo įvairių išaiškini
mų, kodėl ta vėliavos spalva 
turi revoliucinę reikšmę. Vieni 
sakė, dėl to, _ .kad ^evoliucija
neapsieina be kraujo pralieji
mo; kiti, kad raudonumas tai 
viso pasaulio žmonių brolišku
mo 
jas 
ėjo 
vos
(“Les 
rouge en France”), kurios au
torius, Gabriel Perreux, pasi
remdamas < faktais, nušviečia 
klausima visai kitaip.

Pasirodo, kad raudona vė
liava pirmiausia buvo vartoja
ma karalių ir kitokių valdovų 
viduramžiuose, taigi neturėjo 
nieko bendro su ręvoliucija. 
Paskui ji buvo tvarkos ženk
las prieš maištininkus, ir pa
galiau ji pavirto revoliucijos 
ženklu. Trumpai šitų vėliavos 
istoriją galima nupiešti sekan v • •, ciai.

Pirmų kartų raudona vėlia
va pasirodė revoliucijoje 1789 
metų spalio mėnesyje, už tri
jų mėnesių po Bastillės (tvir- 
tovės-kalėjimo) sugriovimo Pa
ryžiuje, 
seimas, 
mą apie 
tymo 2, 
ae buvo 
ti minių susirinkimai gatvėse 
turi būt išvaikomi ginklais. 
Pirma, negu bus pašaukta ka
riuomenė, bus iškišta iš mies
to rotušės lango raudona vė
liava, kaip ženklas, l<ad yra 
skelbiamas apsiausties stovis. 
Seimo dekrete buvo pasakyta:

“Raudonos vėliavos pasiro
dymas yra pakankamas. žen
klas, kad visi susdrinįimai, 
ginkluoti arbų ųe, turi būt 
traktuojami, kaip nusidėji
mas, ir turi būt išvaikomi

Francijos nącionalis 
būtent, išleido įstaty- 
išimties stovį. To jsta- 
3, 4 ir 12 straipsniuo- 
pasakyta, kad neteisė-

■

Francija «žblokavo didesnės pagalbos suteikimą 
Vokietijai. Iš antros pusės, anglai su amerikiečiais ne
leido Francijai padiktuoti savo sąlygas vokiečiams. To
dėl konferencija pasibaigė kompromisu, kuris vargiai 
bepatenkino bent vienus jos dalyvius. Bet jeigu Tokie-

kurio įsakymu naciohalė gvar-r 
dija šaudė demonstrantus Mar-I 
so Lauke, ir kuomet jisai bu
vo gabenamas į tų vietų, kur 
stovėjo giljotina, tai prie ve
žimo buvo f pririšta raudonai
vėliava, ir budelis, nukirtęs Le
galvų burmistrui, iškilmingai 
vėliavų sudegino. , .

Ilgainiui Francijos revoliuci
joje liaudis ėmė įgyti vis dau
giau galios, ir tuomet liaudy
je pradėjo kilti mintis, kad 
valdžia priklauso, jai. Maišti
ninkais ir riaušininkais tapo,

1

linta. ■ 1830 metų sukilime re- sto vandeniu. 
voliucionieriąi, monąrbhijos 
priešai, iškėlę raudoną vSliavų! 
ant barikadų. X848 m. revoliu
cijoje raudona vėliava vėl pa
sirodė, paskui ji pasirodė, šalę 
trispalvės tautos vėliavos, 1870 
m. perversme, po Francųzų- 
Ęrųsų kare, kuris pasibaigė 

L “Nacionalė gvardija, regu- monarchijos žlugimu Francijo-|
liarė kariuomenė ir žandar-

~ ’f.į-: 'S "'T™ *
vėliavą priešakyje'4 ir lydint 
bent vienam miesto vaidi
ninkui, privalo tuo jaus išei
ti į gatvę...

“Ramumų atsteigus, mu- 
nicipaliai valdininkai išlei- va

'f"1 ■: 1 g"" ,... ."1wi 1 '"y

Reikalaukite :‘*NAU. 
,^kjtinw Į JIENAS” altf W kam.paskUtiniarne ! J ĮEINĄS ant DI|e Kam-

-<*» M. u™ w kraįjjį, bll, gat»v8s 
Sta, Patarnauti, Jisai

^U^skjįrė ‘4ri$?':spalwksa 
liayai mėlynų, balįų ir rau 
dohų. Tuomet' raudona spąlvą., * j *
pasiliko išimtinai proletarinių tenai stovi ne S a VO Sina 
revoliucionierių Vėliavos spal- Įg'Umui, bet JUSIJ pato

gurno delei.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku- 
tie nori tapti Šios Šalies 

H., pigiais. Pamokinimai 
apie žios lalies tvarku, 
apie jos virlininkų rin
kimu ir viski kas reika
linga prie • ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUIIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba krasos 

ženkleliu.

KLAUSIMŲ KONTESTAS

“Ar Žinote?”
Mokama Cash Dovanos Už Geriausius 

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

tų yra proga, kad gyvais pinigais apmoka už skai
tymų.

“Naujienų” skaitytojai, tokie kurie ir garsini
mus skaito, gulės bandyti laimę gauti cash prizus, 
kurie bus duodami skaitytojams kas savaitę*

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

; , Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kaiku- 
rię laiko. Kasdien bus po kitokį' straipsnį.

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

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

Atsakyti negalima spėliojimais!
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

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

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

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

žinotę?”rcdakt0’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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West Side

įvyko

Burnside
*i.<ĮiU»Įyi»yi

Su nauja mašina pateko bėdon

jau

„OLIANOAMEBCAL1n

Cicero

Apie laidotuves ir ligoninę

HOLLAND AMgBlCA LINE 
filmini ^bkago.

MIDVVEST

Mt. Greenwood

pikniko

Komitetą Sudaro

SANKROVŲ-
bartender

gjlų. aruodas duoda užtikrintą 
saugumą komforto. Pirkite da

ili? buvd 
>>prwajnt

ažing ne 
itatąąčių

KONST. NAĮJOTAYKO 
2975 Archer Avė.

nui / 
Stores!

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

. DeV platesnių informacijų 
šaukite Boulevard 1329.

Ibi Jus gausite iiairningą 
ttiią į savo klaųsirpvs ir 
[ąmies jo paturimus jus 
ė> daugiau komforto1 ir

—I .1'1 4 '!• .... . 
• •

iiMWJwmn i»mF~Iawy m,

SLA. 178 kuopos

ra 70 me 
4usų mo* 

dninkai yra neturintys sau lygaus.

ir 87 St.
baigsis kada norite.
pastovėti ir matyti vi- 

i, taip ir 
RENGIMO KOMISIJA.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Sutaupinkite pinigus 
ant anglių dabar

Mes niekados neperkame iš kitų tš- 
*dirbėjų. Kiekvienas lašas yra musų 
padarytas musų pačių moderninėje 
dirbtuvėje—didžiausioj tos rųšies dir
btuvėj pasaulyje.

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.

Laurinaičiai—serų vietoj gy 
ventojat Turi plačią 
tik lietuvių, bet ir 
tarpe.

Tad laidotuvėse dalyvavo di
delis būrys žmonių. Gįrabą ne
šė American Kegion nariai 
Velionis, mat, tarnavo Ameri
kos kariuomenėj. Tarnyba pa? 
kirto jo sveikatą ir turėjo jis 
skirtis iš savųjų tarpo palik
damas žmonų, porų vaikučių ir 
senus tėvelius.

Kapinėse kunigas Vaičiūną# 
pasakė pamokslą. Tarp kitų Žo
džių jis padarė pastabų, kad ei? 
ceriečiai laike ceremonjjų baž* 
nyčioje ir kapinėse nesikalba 
tarp savęs. Reikia tačiau pasa
kyti, kad kalbėjosi ciceyiečiąį. 
Kunigo pastaba buvo vietoj.

~N. Rašejas.

NAUJAS numeris. Atė 
jo Kultūra Na 6-ą7. Gali 
ma gauti Naujienose. Kai 
na 45 centai.

rimas bendru pienu • yra vie 
taktiškas būdas atremti; kom

draugai ir tyąžnytinęs draugys
tės svečiai musų muzikantus 
apstoję bites kepė: klausės ir 
gėrėjosi.

Ma. 178 kuopos pikniko 
darbininkai buvo

Trečiadienio rytų buvo lai 
dojamas a. a. Juozas Laurinai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 178 kuopos piknikas bu
vo liepos 19 dienų Washington 
Heights miškely.

Putniausia pranešimas: Kas 
turitę No, 43, tai laimėjote 
laikrodėlį—wrist watch; atei
kite savo laimę pasiimti;' atei
dami atsineškite bilotą.

Washington Heights, ąžuoly
ne praėjusį sekmadienį buvo 
keturių draugijų piknikai: Su
sivienijimo kuopos, “Vilnies” ir 
dviejų bažnytinių draugijų, ,

SLA.T78 kuopos pirmininkas 
kartu su pikniko komitetu nu
važiavo į ąžuolyną. Nužiūrėda
mi, kad gali būti lietaus, jie 
pastatė būdas, apdekoravo ba
rus. Kai pradėjo lietus lyti, 
tai mes, susėdę palapinėse, ci
garus rūkėme. Kitų gi drau
gijų komitetai garnį kepė kak
lus įtraukę po ąžuolu.

Lietus Movėsi lijęs. Sujudo 
ir “Vilutes” pastogę daryti. 
Viena bažnytinė draugija pa
bėgo.

Pagiedrėjo. SLA. 178 kuopos 
draugai ir draugės, jaunuome
nė, biznieriai ir prapertieriai, 
visi iMt. Greenwoodo lietuviai 
vienybę palaiko,.musų draugi
jas remia ir yrą SLĄ. 178 kp. 
geri rėmėjai. Į musų jaunuo
menę net smagu buvo žiūrėti. 
Taip šauniai, ji atrodė.

ši kompanija turi vienų mo
derniškiausių y ardų mieste, 
užlaiko visokios rųšies anglis 
ir greitai juos pristato į visas 
miešto daba. Dabar yra tin
kamiausias'laikas pirktis ang
lis ateinančiai žiemai, nes kąi-

didelėmis 
kad raudo- 

gavęs

už visut, viii už 
Jtumo ir kofiMia* 
svatbiattiuj f«W- 
aųgiml

Antradienį nieko ypatingo 
neatsitiko. Tik pavakarėj Dr. 
Daujotas išvežė į šv. Kryžiaus 
ligoninę Leonardą Aidintą, h‘ 
<tą patį vakarą buvo padaryta 
ligoniui apendicito operacija.

Ant rytojaus, t. y. trečiadie
nį, teko atlankyti ligonį. Atro
dė silpnas. Reikia betgi tikėti, 
kad jis veikiai pasveiks.

L. Aidintas amatu yrą kriau-* 
čius. Dirbo prie Orlausko ir 
Zakaro, moteriškų drabužių 
dirbtuvėj. Aidintas yrą links- 
maus budo žmogus, daug dir
bęs Aušrelei Jis taipjau yrą 
Kareivių Draugijos uniformų 
skyriaus narys.

Aš veliju L. Aidintąi greitos 
ir geros sveikatos ir įrašau 
draugus atlankyt jį. Jo kam
barys ligoninėj yra No. 302. -

Laivai kas Savaitę
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informaciją 
džlei rašyk bite vietiniam 

agentui, arba:

Kodėl jis yra Geriausias K A PINIGAS GALI PIRKTI!
| Jis yra 100% tyras miežių molto sy 
4 supas—niekas kitas,

ANT

Liepos 11 dieną 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
pusmetinis susirinkimas. Na
rių į susirinkimą atsilankė ne
daug. Kaip pusmtetiniame su
sirinkime turėjo būti daugiau. 
Matyti, kad nariai ne labai į- 
domauja draugijos reikalais.

Buvo pakeltas klausimas 
apie draugijos turtą, šis klau
simas palčiai apkalbėtas. Tarta
si pinigus padėti pašte. Bet 
paštas priima pinigus tik vie 
no asmens vardu. Taigi drau
gijai šitoki sąlyga yra neparan
ki. Pagalios nutarta padėti 
dalį pinigų didžiausiame banke 
vidurmiesty ir dalį spulkoj. Iš 
pildymas nutarimo pavestas 
valdybai.

Buvo atsilankiusi viena vieš
nia (jeigu gerai nugirdau, tai, 
rodosi, p. Remeikienė) aukų 
rinkimo reikalu streikuojan
tiems Pennsylvanijos angliaka
siams. Paskirta auka $10 iš 
draugijos iždo.
. Viešnia sakė, kad esąs susi

tveręs Chicagoj angliakasiams 
šelpti komitetas ir kad ji esan
ti, kaip to komiteto atstovas, 
įgaliota aukoms rinkti.

Labai geras dalykas yra ką 
nors sušelpti. Bet manau, ar

ris nuodugniai pažysta augus 
ir visą anglių biznį.

Yra daug už tikimų anglių 
pardavėjų, beb aš noriu at
kreipti jūsų ypatingų atidą į 
vieną anglių kompaniją, ku
rią man teko aplankyti aną 
dieną— tai Black Diamond Coal 
and Šiipply Co., kuri randasi 
4917 Loomis St. P-nas Noriko r t 
Martynowicz, įstaigos virš, 
paaiškino' - kad jų organizacijoj 
yra žmogus, kuris yra apšildy
mo rr ktįrb ekspertas, kuris 
nieko kito neveikia, vien tei
kia (tykai ir be jokių parei
gų derintiems patarimus kaip 
geriątjęįa apšiįdyti namus, pa- 
sireiiį^pt savo patyrimai^ įgy
taisdaugeli metu Anglių

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra popullariški šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ą j ir iš visų dalių

MIDWEST S'
KOPERATYVAS 330 NEPRHO,

Vaikėzas vengras, Steve Bar
tus, gyvena adresu 734 East 
92 place. Nors jo pavardė pa
naši yra lietuvių pavardems, 
bet jis ne lietuvis. Tėvas jam 
nupirko naują automobilį. Vai
kėzas, žinoma, norėjo gerai pa 
sportairti. Pasiėmęs savo bro
lį ir dar kitą vaikėzą, išvažiav- 
vo pasivažinėti. Prie 58 gat
vės ir Cotage Grove avenue jis 
įvažiavo į būrį žmonių, kurio 
laukė gatvekario. Vieną mote 
rį automobilis užmušė vietoj, 
kitas dvi sunkiai sužeidė. Teko 
girdėti, kad viena sužeistųjų 
moterų ligoninėj jau mirusi.

Vaikėzai buvo suimti. Juos 
kaitina tuo, kad buvo paėmę 
perdaug “drąsumui”. Dar jie 
kaltinami, kad norėję nuo ne 
laimės vietos pabėgti. Reika

Praėjusio pirmadienio rytą 
palydėjo, su bažnytinėmis iš
kilmėmis, į šv. Kazimiero ka
pines seną vietos pilietį Petru- 
šaitį. Palydėjo jį didelė eile au
tomobilių.

Musų kolonijoj dabar žmonės 
turi Huoso Jąįko, tai daugelis 
važiuoja kapinių atlankyti.

laujama po $50,000 bonus už 
statyti už kiekvieną.

Kažin kurie 'meluoja

Komisarų lapas 
raidėmis paskelbė, 
nas susiyienijimąs 
čarterį.

Bet ve raudonųjų kuopa ga
vo Ješkevičiutės pranešimą, jo- 
gei dar čarterio neturima.

Taigi Jeskcvičiųtė praneša, 
<ad komunistai čarterio neturi, 
o komisarų gazieta skelbia su
silaukusi didelių laimėjimų, 
būtent, kad čarteris* gautas. 
Taigi kurių teisybė?

Prapuolė
Visi Burnsidės koresponden

tai prapuolė. Buvo laikai, ka
da draugijos turėjo savo ižduo
se pinigų. Tuome iš jų komu
nistai kaulijo pinigų visokiems 
fondams. Jeigu kas pastebė
davo, kad komunistai eikvoja 
draugijų pinigus ir parašydavo 
žinutę į laikraštį, tai atsiras
davo tuojau tavorščių, kurie 
keliais 'atvejais parašydavo, jo- 
gei tas ne teisybė/ Alė dabar, 
kai teko jiems patiems ant sa
vo kailio patirti draugučių iš
naudojimą, tai jie tyli, kaip 
klemsai. Ir jau nebedainuoja, 
kad komunizmas gyvuoja.

—A. Mikšis, P. Karnizinskis ir 
J. Saudargas; rokundų vedė
jas—A. Dolin; prie saldainių 
dirbo p-lė A. Wirkšiutė; prie 
valgių—A. Wirkšienė.

Teko jiems sunkiai padirbėti, 
teko gerai prakaituoti. Pelno 
kucĮpai išvažiavimas davė gra
žaus.

Muzikantams ir Mt. Green- 
wood lietuviams, kurie dalyva
vo musų piknike, už gražų pa
rėmimą tariu širdingai ačiū.
B. Walantina*s SLA. 178 kp pir.

Gyvęnimo komfortas labai 
daug priklauso nuo šildomojo 
pečiaus ir vartojamojo kuro. 
Markete yra tiek daug rųšių 
anglių, kad simku yra pasi
rinkti tinkamiausius, kokie 
mums yra reikalingiausi. Ame
rikos namų apšildymo proble
mos dėl tos priežasties daro
si kiekvienais metais vis rim
tesnės. Ne visuomet yra išmin
tingą pirkti pigiausius anglius, 
negi visuomet būna išmintin
ga pirkti brangesnius—tas pri
klauso nuo niekurių sąlygų. 
Betgi yra viena taisyklė nu
statymui anglių verles^-pirki- 
te' anglis sulig jų duodamos 
šilumos, o ne sulig mokamos 
už juos kainos. Parinkimą an
glių turi atlikti ekspertas, ku-

tik tas komitetas nebus iš mil
žino, kad tavoršČfaf renka au
kas sau, idant padidinti savo 
porcijas. O angliąkasiai jiems 
nė kiek nėra galvoj.
sų tavorščių susitvėręs (žino
ma! “N.” Red.) ir jis, varde 
streikuojančių angliakasių, ren
ka aukas tiesiog apgaudinėda
mas žmones. Nes kiekvienas

Jei kur tokie rinkimai pasi
rodytų, tai klauskite, iš kokių 
žmonių susideda tas komitetas. 
Tuomet žinosite su kuo turite 
reikalą.—Žagarietis.

ENGLEWOOD 
Dramos ir Dainos Šviesos Dr-jos

Išvažiavimas Liepos-July 26 d., 1931 
BAUŽOS DARŽE 

Viena mylia į vakarus nuo Kean Avė,
Įžanga Dovanai. Pradžia 1 1 vai. prieš piet, o

Prašome įvažiuoti. įeiti, pasišokti, pasisėdėti, 
sokius išvažiavime rodomus prajovus. Esate kviečiami kaip jauni 
seni atsilankyti. _.YJ_

(Siųskit* atsakymų “Naujienų“ 
Kontesto Dept. Už teis geriausius at
sakymus —- parašytus lietuviškai arba 
angliškai — bus duotos trys dovanos 
pinigais — $5, $3.50 ir $1.50. — 
KONTESTA8).

Midiuest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvį Skyrii
PĄUL DOMBRAtelU

858 W.<33 :Si&
ALEX CEBULSKIS

836 W. 33 Ptace

7 Užpakaly kitkvieno keno 
tu nlinduansc

kaip gto- 
taip ir publika su susidom^- 
augimą ir progresą Midwest

r ią organita- 
kuri galėtų išsilaikyti/ it progrt- 
nežiūrint mtfžiniškos kompettei- 

: depresijos, padarė grupė groser- 
, apįe pustrečių metų. atgal. Tai 

buvo sunkus uždavinys, reikalaująs daug

kas 2*ikia daryti, sukuri Midwest 
sękė atsidarymas Mid-

Per pereitus šešis mėnesius, 
šerdiniai, 
jimu sekė 
Stores organizacijos".....

Sumanymą ^taJkurlt 
cijų. I ‘ “
suoti nežiūrint 
jos ir c._ ■ r____  «•
ninku apįe pustrečių metų. atgal. Tai 
f ■ " L.. *
sunkaus darbo, bet nuodugnus žinoji
mas 
Grocery Co. 
west Stores.

Šiandie l\4idwestz organizacija yra įvy
kęs faktas. Eksperimentų įr planavimų 
laipsnis jau pergyventas, šios organiza
cijos rekordai. parodo, - kad ji ne t$k 
yra subudavota ant stipraus pamato, bet 
taipgi kad tik modertiinis biznio vedi
mo metodas yra vienatimis išsigelbėji
mas nepriklausomam grosernės savinin
kui. ' *

Daugelis, kurie abejojo pusmetis at
gal, dabar yra tvirfįaiisi re m e ja i ir ge
niausi busteriai. Ir tą išaiškinti yra leng
va. Ne tik Miąwest Stores ir vedėjai 
atsiekė viską kas buvo planuojama, bet 
ir susilaukė didesnio pelno, negu -buvo 
tikėtųsi.

Šiandie 230 narių kviečia visus ki
tus grosernių savininkus prisidėti prie 
i'ų. Jie vieton pienų pasiūlo jau kon- 
irėčius Įrodymus, kad kooperatyvis me

todas pirkimo didelėmis kiekybėmis it

ĮHOnSt

NAUJAS PREKĖS!
Kiekvienas Dalykas Garantuotas!

\WiI5 vartojame tiktai vien , puikiau
sius vietinius k importuotus Saazer 
Apynius. ’

KikD JN THE VORLC

<> Musų stovis industrijoj • teikia mums
^pirmą pasirinkimą ^Iriausio miežių

• > derliaus- :.i' ‘ Z.,-,?;'
/ft, Budvreiscr Barley-Ma|t Syrup yra vi- 

suomet vienodi®, savo kokybe ir sko-
' .'■■ataL1'“.............. • . I

JTAUUų MUZĖTAŲT
- IR BĮBlKUtKOZ/ 

ROMAI.- z .

ŽEMOS KAINOS 
KOKYBĖS PREKĖS 

VISUOSE

MIDWEST 
STORES

skite majienose.
............ . ............ ........ ............... ....

Skelbimai Naujienose

Nėra dirbtinių spalvų. Šviesios a 
tamsjos rušyš! padaromos vien šiMy 
m.o procesu. .

1 .'J1 ■■imu

[Acme-P. B A. Photo]

Muziejaus-Bibliotekos Rųmąi Šiauliuose -
5. m. birželio 26 d. pradėta mūryti pamatai. Bumus stato Šiaulių visuomene, remiant miesto 
savivaldybei. Jų samata 250,000 litų. Renkamos ir aukos, šiauliškiai išeiviai irgi kviečiami tal
kon. Aukas galima siųsti per Šiaulių Smulkaus Kredito Banką (Šiauliai) arba Šiaulių (iAušros” 
muziejų (Šiauliai, Vilniaus g. 241).

IŠPARDAVIMAS—PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ. LIEPOS 24 IR 25

Švieži Kiaušiniai pariničtiniai Tuz.

SAUSI CIBULIAI PARINKTINIAI 3 sva
rai 10c

SNIDER’S CATSUP didelė bonka 17c
BORDEN’S MILKAS Augšti kenai 3U/20c

“Midwest“

SODA VANDUO i''li^c^0Žk“,Us 24 3už29c
tą;r?CĮ Parinktinės Ispaniškos

O L1 V Ujo Kvortinįs džiaras 29c
“SUPER SUDS” "B"d’of Soap" 3 pake

liai 239
MALT EXTRACT "B1-UE R,BBON" Setas 45c
1VITTHPAT Augšcos rųšies “Midwest“ 5 svarai
-^UL J UI 24% svarų maišas

15c

PALMOLIVE MUILAS 3 šmo- 
įįf 20c

SARDINKOS AUEJUJE did- 2 ke
nai 13c

VĖŽIAI “Zeal” NokeNm GSti 17c
up/VT TY TA T T C?'T» Skalbimo Milteliai 

LHJOl Didelis pakelis 21c
tąt>ttcįtt A “Midvvest” Paprasta
IIKUOIVA ar lodizuota 2 2 sv. 

pak 15c
CORNED BEEF "Armosut'Ls 12 unc I9e
PDITiSTAC “Midvvest“ Geros
vxivLJolvzC5 Dideli 2 kenai 22c

■į’"'-. -
’-T-' >
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? 6 < NAUJIENOS, Čhlcago, IH. , Penktadienis, liepos 24,
- ■ ■■ ■ ----------------------------- . :....... -........................ ......................

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

VISI PEŠAS, VISI 
MUŠAS

Visi pešas, visi mušas 
už idėjas, už vietas.
Rėkia gydras, rėkia glušas 
ot lazdų gaus visas svietas.

Kerta popiežiui fašistai 
į panosę, j pakaušį, 
Vokietijoj komunistai 
policistam daužo ausis.
Indijose nuogi žmones 
guldo galvas ant bėgių, 
o Chinijoj be malonės 
krinta galvos ant gatvių.

Kąune poną Voldemarą * 
tautininkai nor suėst;
Lenkai rengiasi į karą, 
ir kaimynus bando kviest.
Sovietijoj raudonieji 
šaudo baltus kulokus, 
o Čikagoje baltieji 
siunčia peklon italus.

Katalikas ėda žydą, 
protestonas ir baptistą, 
o bedievis skelbia ydas 
jų visų, dar ir
Jurgeliutę pons 
apkumščiavo ne 
Žukas Sandaroj
daro biznį su taukais, t

biblistų. 
Gegužis 
juokais, 
paužęs

The ERIE, LIMITED
IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 

POPULIARIS KELIAS I 
NEW YORKĄ 

PATOGUS l LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Kampininkas martenas 
šoko Vanagą draskyt. 
Bolševikų buvę ponai 
nebežino ką sakyt...
A. Smetona Bartoloni 
davė antausių drūtų, 
šventas tėvas Mussolini 
nusitverė už krūtų.
Mussolini šventam tėvui 
lupą kailį prie jo dvaro, 
o bolševikai ir dievui 
rodo špygą ant bulvaro.
Lietuvoj bernai klebonui 
skvernus drasko ant švento

rius — 
nebeliko vietos ponams 
nė bažnyčioj prie altoriaus.
Bernai mušas už merginas, 
mergos pešas už vaikinus; 
gaspadoriai su bernais, 
valdininkai su tarnais, 
darbdaviai su darbininkais, 
direktoriai su dainininkais, 
ubagai su šunimis, 
c davatkos dantimis.
Visi mušas, visi pešas, 
vieni griebia, kiti nešas. 
Vieni verkia, kiti juokias, 
vieni skirias, kiti tuokias. 
Vieni gimsta, kiti miršta, 
visur tvanku, visur tiršta.

Mat.

nepadarysi. Už tai dabar gali
me., ir pasišnekėti. Gerai. Sto
ras biznierius dvišaku smakru. 
Lietuvoje kiaules ir karves ga
nęs, o Amerikoje Čekius ra
šąs, atsistojo ir šneka šitokius 
žodžius:

—Gerbiamieji ponai lietuviai, 
aš pasakysiu, kad, znočyjasi, 
dabar mums reikia sujungti 
lietuviškus biznierius j vieną 
galingą bunčių ir iš to bun- 
čiaus padaryti kultūros tvir
tovę ir lietuvybės žinyčių. Sa
vas pas savą, visi už vieną, o 
vienas eik pasikark. Sakyčiau, 
znočyjasi, mes turtingi tautie
čiai žinome ko musų žmonėms 
reikia. Ką mes sakysirtie, taip 
ir bus — kodėl ne? Aš busiu 
prezidentas, o kas čia sakys, 
kad ne?

Mes plojame ir užsirūkome 
po storą cigarą už prezidento 
sveikatą, o paskui gausime ir 
iš butelių paragauti. Išrinktas,

vadina*!, Vienų balsu ir akla- 
macijoš budu.

Dabar dar reikėtų ir pagel- 
bininkų. Balsuojame. Kas tur
tingesnis, tas daugiaus balsų 
gauna. Prezidentas pasako už 
ką balsuot, tai mes ir žinome. 
Viskas pavyko: musų centras 
apsivalė nuo tų, kurie galvas 
turi, o čekių rašyt nemoka. 
Galvų mums nereikia. Be do
lerių ką tu čia pradėsi. Visi 
gavo džiabus.

Dabar kultūros darbus va
rysime plačiu frontu ir visoj 
Amerikoj. Paaiškinsim kame 
dalykas, ko mums reikia. Jums, 
suskiai, palieka tiktai prisidėt 
ir pildyt centro konstituciją.

Ponas prezidentas užsidega 
naują cigarą ir pasako viską, 
ko mums reikia ir ko nereikia 
šitokiais Žodžiais.:

—Gerbiamieji, dabar, znočy
jasi, turime kultūros centrą 
Amerikoje. —Mat.

< Žemiautiot Kainai
NEW YORK EXPRESS 

Heina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna j New Yorką (Jersey City Sta)

THE ER1E LIMITED 
Išeina iš Chicago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS 
Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00
3:20

A. M.
P. M.

KULTŪRA

8:45
9:25

10:20 
6:00

P. M.
P. M.

P. M.
A. M.

Round Trip tikietai | New Yorką, sugryžimui 
per 30 dienų, išeina iš Chicagos kas utaminką 
ir subatą iki rugsėjo 29, 1931 jskaitytinai, 

/ tiktai $46.05.

Del platesnių žinių ar rezervacijų kreipkitės: 
CITY TICKET OFFICE. 163 WEST JACKSON BLVD. 

Telefonas Harrison 4160 
DEARBORN STATION. Telefonas Harrison 9830 

arba
H. T. HARLOW. Gen. Pass. Agent, 327 S. La Šalie St. 

Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

“Ir šviesa ir tiesa jnųs 
žingsnius telydi“.

(Feljetonas padaužiškis)
Sakau, prie kultūros tai 

mums tikrai reikia prisidėti, 
nes, matai, dabar tokia gady
ne. Kur tu čia, žmogus, pasi
dėsi be kultūros. Tamsybė 
mums nusibodo. O kultūros 
darbuose ir žygiuose gal po
nas dievas ir mums naudos 
susirasti leis. Juk arklys arklį 
dykai nekanda, o žmonės snu
kius irgi dykai nesidaužo. Mu
sų tautietis Šarkis už kiekvie
nų ypą gauna po dešimts do
lerių ir daugiaus. Mums rei-

Kas per vyras tas mamės pape!
čia matomi garsioji “mamė“ Kennedy ir jos “antroji pu

sė“, kun. Edward Hudson, kurį ji pati vadino “What a man“. 
Dabar tas “what a man“ policijos gaudomas už daugpatystę. 
Mamė Kennedy yra kunigės Aimee McPherson motina, ir duk
tė šiomis dienomis paprašė psychiatrų, kad patikrintų jo* 
“mamės“ protą.

kia sujungti visus lietuvius į 
tokią kupetą, iš kurios išplauk
tų visi kultūriški darbai. Rei
kia ir jaunimas pasikinkyti, 
senius pasižaboti, savo gazietą 
leisti. Kas šių reikalų nesu
pranta, tas neturi nė- dolerių, 
nė patriotizmo nepažįsta, ne 
tautininkų valdžią pagerbti ne
moką, nė socialistus tinkamai 
iškolioti nepajėgia.

Sakau, mums vienybės rei
kia. Reikia lietuviško kultūros 
centro, europiškai sakant, rei

kia kulturkamfo, kurį mes pa- 
tys valdytume ir naudotume. 
Sudarykime, vadinasi, tokį 
centrą kultūros iš biznierių 
turtingų ir politikierių storų. 
Centre rūkysime storus ciga
rus, rašysime čekius, mo
terims deimantus pirksime, 
pietus politikieriams rengsime 
ir spyčius už republikonų par
tiją sakysime. Musų pikčefiai 
tilps gazietose su gražiais ap
rašymais.

Be diskusijų, žinoma, nieko

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS

MANDAGUS PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
PETNYČIOJ ir SUBATOJ, LIEPOS 24 ir 25

Dykai Dovanos!!
$1.00 Vėliausia Gillette Skustuvas arba $1.50 Duoble 
Gompact su COTY L’ORIGAN Milteliais bus duodami 

dykai su kiekvienu pirkįniu 75c ar daugiau.
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą 

lietuvių aptieką šioje apielinkėje.

J. P. Rakštis
REGISTRUOTAS APTIEKININKAS
1900 South Halsted Street

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas re
ceptas neišeina iš musų aptiekos iki jis nebūna TRIS 

SYKIUS PATIKRINTAS ir TIKSLIAUSIAI išpildytas 
patyrusių vaistininkų.

PADAUZU NAKTINIS

Šios Subatos Vakare,

LIEPOS=JULY
- • / ■ ... ' .

LIEPOS-PALIULIO DARŽE
, • ■ • - 1 . ’ '

JUSTICE PARK GROVE — ARCHER IR KEAN AVENUES KAMPAS

■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Pradžia Temstant - - Pabaiga Auštant

GERAMUZIKA ŠOKIAMS
GERAS PROGRAMAS VISIEMS

Kviečiame visus gerus žmones, biednus ir ba- 
gotus, jaunus ir senus, vaikinus ir merginas. 
Vietos užteks, diskusijų neturėsime, nes 'reikės

• i , ' .

linksmintis. Apie politiką nekalbėsime.

Įžanga 50 Centų Svečius vaišins patys PADAUŽOS



Galima šiitali'ĮJinti

S. D. LACHAVICH

0036eres

Išvežė PfiėškaHrtę

Aklį Gydytdjąi
Niekas neperka boniį

K. GUCIS

Susirgt) žymus daktarasbiivo
lemlock 7691

JOHN B. BORDfiN

Teisėjas daktaro rolėj

ago, III. 5

yenue

Rez.
Ofiso valandoj

Teisėjo Allegretti taisman at
vestas buvo vaikinas, 19' 
Policininkas < kįpluro ’[ _ 
piįašyjptfc KtyHlciMfe* atrodė* tijį*

dentisterijoa 
ed Street

i. zolp
Pigiausias Lietiivis 
Graborius Chiiagoj

Musų patafnivimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet ėsti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime* ii 
laidų užlaikymui 'sky

jo brašBalifiifaA ii 
Hmm* infcT.r 
-vnsfefts ObtuUse

36?T CO* 

Conn.

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUSERKA' 

3103 S. Halsted St. 
'Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 iii. vakari

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevird 5203 
Boulevard 841 j

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Vėliau pasiun

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
r! .

CarfA 2552

giausias kainas, 
kit riuisi

LIETUVIS AKIŲ

Apie “Al? žinot 
Kohtestą

Netyčia hiidufė 
švogerį

Laboratorija:
, netoli Morgan St. 

12 pietų ir 
’įA vakare

Tel. Canil 3110 
Režidehcijos telefonai

P ar k 6755 ar Randai ph 6800

Nugaros skaudajima, Salti, Ranku, 
U, Galvos akau- 
ItA skaudejimta

Ashland Avė., 2 fttbos 
JICAGO, 1LU 
Listas džiovos 
Vyriškų ir Vaikų ligų

Post ir Galty, dų aviatoriai 
aplėkusieji aėbbplanu žemę per 
pusdeviUtoš dienos, atvyksta 
Chibrigttri ateibadlį šėštadicriį, 
liėtfcfc 25 d.

(tik 
Tukst«ų8iai tmoftiu Kslgydž O 
milijonai dar bežino apie tai.

JOSEPII 1 GR1SH
Lietuvis 'Advokatas

4 631 So. Ashland A o*
Tel. Boulevard 2800 -

Rez. 6515 So. Rockuvell Sį, JHH 
Jei. Republic 9723 _J3S

Aviatoriai atvyks 
ChitagoU

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ai R. BLUMENTHAt
^įgss^ ' Oi>TOMEtRIST

Praktikuoja virš 20 ha.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. .
Tel. Boulevard 6487

Naujienose nuo savaitės lai
ko eiiia kUsdiė “Ar žihotė?” 
kontesias. Tai yra labai įdb- 
hius kontesths, kuris apart sa
vo ittfomincijinės naudos, ta
ri dar ir kitą naudą, būtent, 
kohtesto dalyviams duoda pri
zus Cash piūigais. Pagalvokite 
tik, už vieno laiško parhšyftią 
galima laimėti net $5.00. Drį
stu manyti, kad Naujienos gau
na kašdie dhtigelį laiškų, ir 
kad bižtiierihi, Ktirių biznio 
aprašymai telpa Nririjiėhošc 
bus duosnųs, suteikdami tele
fonu konteSte norintiems da
lyvauti pilnus atsakymus ir 
tūbini pagelbėdami išlošti koh
testo prizą. Nežinau, ar mario 
laiškas laimės—tikiu, kad tie, 
kurie dabar sėdi be darbo — 
gali liuosu laiku užsidirbti pi
nigų. Kam šiandie penki do
leriai ne didelis pinigas — pa
sakykite? .,

Naujienų /skaitytojas.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Undertaking Co.
Wm\;A. Pakdrny 

Koplyčia dykai 
710 Wešt 18th Street 

Tėl. Cinai 3161

tlfertbrįs feitt ligoninėn. Teisėj 
minty tuoj glmŽ abejonių. Ji 
atidėjo teismą 
tė vieną teisirio patarnautojų 
pažiūrėti, kai# vaikinas gyve
ria nrimiė. Tais atlhhkė namus 
ir pamatė vriikiną visai sveiką 
Vaikščiojant.

Kada Atėjo kita diena vaikirib 
bylai hagHhėti, tM teisėjas j j 
pasikvietė į savb kambarį. “Sti- 
riita”, tatė įteikėjas, ‘’aš Žinau, 
kad tu sukčiauji; kad Iii riesi 
paliegėlis. Pasakyk betigi, kaip 
tu išnarstai savo rankas ir kb-

PADĖKAVONĖ
r

A. A. Amarilis Barkauskas, ku
ris mirė

raštui
sai palakė, kad ažuot aiuntįs 
vaikiną tfž'ėldnį jiš pftHhftsįįš 
Čia pat taišihe rillkij, idaiit pA 
dusti Vaikiną, j ligoninį.

Vaikinas pareiškė, kad jis

JONO
Valgykloj .

702 W. Lombard St 
Baltimotėi, Md.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6-po pietų. 
Scredomis ir ncdėliomis pagal susitarimą 

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

Pasigirdo kaulą braškėjimas 
it VAikirtb ktmd Sąnariai ėirič 
atšokti į normalę padėtį.

Teisėjas AlfegFetti paskyrė 
vaikinui baušhfiės šėšiUs mėnb- 
sius būti priežiūroj (probation).

Valandos:
Scredomis ir nedėliomii
Rezidencija 6628 86. :

Telefonas Republic 7868

BALTI M ORES LIETU 
V1V ŽINIAI 

Naujienos ndtlsidiittda 
JONO KVEDARO

r’ 
uoeiKiui, :

J; Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuVe 
Be visose miesto , ii

yOU^Vėift"" USiNG 
KC«

Ptionė Canal 62 2Ž

DR. S. BIEŽIS 
rpYTOJAS ik CHiktJR'GAŠ 

2bl Wtet 22ita Street
3 it 7—8 

pagal sutartį.
ichmond Street

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted
, Chicago, III. ■

Ir
’ i nihsų HK>9. 

itln^ią ^adekį 0M^va-
i žm'oriFrils ir

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicerč 3724 b
.iv. -i

ii? & 
Telefonas Central 4411 . . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo vieta 

3323 South Hahted Street 
k Tel. Boulevard 1310 j

Valandos: 6uo 6 iki 8 vaL IdetvllHi 
, yaknų. išskyrus ketvergi . 
Nėdčlioj nuo 9 iki 12 rytd

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė
756 West 35th St.

■ . kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, Bilo 6 ik

Nedėliotais nuo 10 iki 12

Buvo išduotas indžionkšb- 
naš, drandŽiąs laikinai pavie
to iždininkui Nfcboriough gar
sinti pardavimui 30,000 nekil
nojamos sąvasties gabalų už 
ri'embkėjimą 1929 lileUt trikstj. 
Dabar apelihčijų tėi'šihaš tą ih- 
džibnkšehą panaikino. Raiš
kia, jis leid'b phvieto iždiiiih- 
kui skelbti pardavimui minė
tas šąvhštis.

CliicrigOš Ėeal Eštatc Takšų 
Mokėtojų Asbciacijoš advoka
tas paFėiŠkČ, ktid jo ritatbvaii- 
jatria asociatija kovosianti ir 
tbitad, priieš tris sąvaslieS par
davimą, net pasieksianti vy
riausią šalies teismą (Supreme 
Cbdft), jėi fttfkts. D katiritfcs 
advokatas pareiškė, kad arik- 
sčiau ar vėliau taksos vis vien 
tlires būti <šiiihbkėibš.

Patys išdirbant ir parduodam už pi 
(eikit ir pasiteirau 
pigiu kainų.

J.Louis lacoBs. C<5dk pavieto 
ir Chicagos miesto, kaip korpo- 
racijos, našumo ekspertas ant- 
tradienib posėdy kart kartėmis 
pareiškė gubernatoriaus Ėm- 
iriM'soHd koriiišijar, kad galima 
siitadpinli 700,000 išlaidų 
tik vien iš vadinamo korpora
cijos fondo.

Šiam korpordcijbs fondui 
tnričri#a kas mči skiria apie 60 
milionų dblerių. Reiškia, žynių 
nuošimtį išlaidų galima suma
žinti, jei miėstb tėttiŠiai norė-

Čiceh) ftiteštteliš ptrih ktiKo 
laikb Skelbė, kad jiš priimsiąs 
pMMulJdftbs $š'0b,000 tyėHės bb- 
rtahis pirkti. Antradienį riiiės- 
tefib klėHchs Mikė Savo ofisą 
atdarą iki *8 vaiahdbk V'Akarie; 
Bet rig vfėhaš heatširadb toks, 
ką butų norėjęs bonus pirkti. 
Tuo gi tarpu rinkinių klerkams 
ir teisėjams dar nemokėta $21,- 
000 už jų darbą, ir jie reika
lauja pinigų-

PoVieto vieškelių policija pa
dare kratas dviejose vietoše 
Giedroj, kur laikytri vadinamės 
slot mašinos. Iš Mrs. Amia 
Georgackis aiskrymo parlorb, 
2500 So. Cicero aveniie, paimta 
dvi mašinos. Gi iš jos kaimy
no Gėdine Mambos-, kriHs laiko 
valgyklą adresu Ž502 So. Cicero 
avenuė, atimta kitos dvi rririši- 
nos.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cąlumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valah'dos vakarė

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

. Tel. Lafayette 4146

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

Rez. 6600 South Artesian Avinas 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą 

ofiso iš 3506 So.

6657 So. Ashland Avenui
Telefonas Prospect 6257

Midland iPartbf Fūr- 
nittii-fe Mahufaetul-ihg 

-Cotnpahy
A. Patejunas, S^y. 3. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER^'Ąye. Lafayette 7404 

Vii f i u fui* iifW.ii.Ii „pi įgU'iii > T * ’ ’fi , V

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2359 S. Lekvitt St. Canal 2330 
7 iki 5 

Nedėlioj pagal sutartį

Mrs. Dbrifc Mikriliunas, gyv. 
5752 SbUth Raėiri'e avenub, pa
sigedo $lb'6. l5av^ žln'bti api3 
tai policijai. Ši, Atvykusi, ėmė 
klausinėt!, kbl- p-ilia Mikalih 
hienė laikydavb pinigus-.

MoteHš p&šterikė, kad kai 
kada laikydavusi juos pagalbi
nės užvaikė. Bet ve bėda: už
valktis, kartu su kitais skalbi
niais, ji atidavusi skalbyklai.

Wėll, p-hia Mikaliųhięnė kstV- 
tu su dviem pdiiėinihkaiš nhvV 
ko į Metropolitai! Lailiidry 
(kuri, regis-, yra lietuvių) adre
su 6553 So. Kedzie avenue. 
O čia kalnas pundų. Šia, ir pra* 
sidėjo darbas, vartymas pundlį. 
Staiga p-nia MikriHUnlėriė sti 
Šukb: AštM ihriliašiS fluriflBr’ 
Iškratyta puhdo įtalpa, o krirtu 
iškHtb ii- p-riibš MifcMfttniėttbs 
$196.

Praktikuoja 20 metai

4729 Sbath 
CF

SPECIA
Moteriškų, 

OH8
Nuo 10 iki 12 vaLryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo. 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Ne4if. UttH 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju Didothveše kuopigiaušia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
. darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

f.439 S. 49 Cburt, Cičeroi III.
Tel. Cicero 5927

apie tai.
Pekjmlo.Gafiuūa MobHa,. yra tiek 
F«rta ji tveria art-
Ub naudos gydymo.
Kaina 75 centai, >1.50 ir 
ir 10 centu estra už persiuntimą.

Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albaity A v.

Phone 
Hfeihlock 9252

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South ^Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8. vakaro. 
Residence Phone

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

Ž400 W. Madison- St.

VII.': 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
/ Tek West 2860

Namų telėfonas Brans^ick 0597

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dien^.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

SVARBI ŽINUTE
DR.M.T.,smO

Lictiivj’s Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vieta po m 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

3307 Aiihurn Avė 
CHICAGO. ILL.

Mokyklų tarybbš prezidentas 
Myerš paskelbė taipgi, kad jis 
manąh, jo#ei mokyklų išlaidas 
galinu! sririiažiiiti kbturiais ar 
penkiais milionais dolerių. Viso, 
reiškia, galima sumažinti muni
cipaliteto išlaidas $1Š,01)0,000.

Bet afr iriiesto tėtušiai suma
žins?

Siišir'go Dr. Strtrhgbri, Bii^ęs 
pirmiau koronerio ofiso dakta
ras. Trio laikit, kada Chica- 
#os policijbš komisibriiėris bu
vo Hughes, Dr. SpHrigeY buvo 
paskirtas kriminbldįištu frrie 
policijos departamento. Sprin- 
gerio, kriib tyHhėtbjb mokslinė
mis brfcmoriėirils htisikaitimų, 
garbė bWd i^ačiAi žiHUtaa.
—----- ;__ " ................ .....<_

NAUJAS IŠRADIMAS 
, DEKSNlb G! 

Gydd, Rfeiiinat 
r _ 
Kojų, tirpimą, 
dėjimai Ir teip 

rohds).

Phone Canal,. 2118 
Valandos:; 6—8 .vakare 

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

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas GroVehill 1595

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir WKTĮ 
Mes visuomet teikiame ftinling:,, šimpa lingu ii ramu

5fiižinastj. b 
flrikęsti nuliud 
c*čkavojame gėli 
nešihmš, kjilmyl 
mfcfris ir pagali 
Sieftis aaiyvA VMšiertfis
žmonėms; 6 tau lųušų

Phone Arminge 2822

DR. W. F. KALtSZ
1145 Milivaukee Avenae 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 ik! 8 & M.
Seredos rakate uždaryta

Du vyrai, Vienas senyvas ir 
storas; 0 kitas jarihesnis, pa- 
skambinb mitibnierės Mariori 
Whipį9e Deeririg namų skath- 
butį. Prižiuretcįai atidarius 
duris, vyrai paklS'usė ar na
muose nėra sbnų drabužių. Nt- 
pažįstamieji, kai nairių prižiti- 

’r^tbja t>asišiiko Šitilri Ją, |ėjb Vi- 
dtilv, palieti jai tylėti ir pra
dėjo Šeiriiinirikdti<ti.

Jiems pašeimininkavus ilgo
ką laiką, atvažiavo trokas, kurį 
hėflHkyli šėifrifrrihkai ^kroVe 
brkhgibs ririeškariiiės ir išV’a- 
žfciVd.

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

Tel. Kėnwbod 5107
VALANDOS:

• nuo 9 iki 11 Valandai ritei 
, nuo 6 iki, 8 .valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio .

Laidotuvėse . patarnad- 

nc^u Kiti todclt K<icl 
prikĮaušau, prie gra-

iepos vi 7 dieną 1931, 
šąuno rėdybos, Vilkijos 
riifeirzcs kiįfho ir pa
po liepos 20 d. 1931, 
Isfs Tautiškose kapinė

je, athžijiai ntitilęs it negalėda
mas- atsldėkiV'i’t HeHi’s, kurie su
taikė jaįh. pJSKhtihį foitriirhsVimą 
ft palydėjo jį į ntlšVVnįiaftią

ADVOKATAI * .i 
11 South La Šalie Street . . 

Room 1934 Tel. Randolph 0132 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. jak. 
3'241 S. Hahted St. Tel. Victory OT62 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoa Jai. 
Vasallt—Pan.» Ser. ir Pėtnyėioi vak.

Telefonas Yafds 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South AMand Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, -2 iki 3 po . piet.

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

Namų Td. RiVensvood 1664
Dr. J. P; Ashtnehckas

GYDYTOJAS Ift CHIMURGAŠ 
1588 MitiVaukee Avė. 

(kampas North ir Dam*n Avės) 
Tel. Brunsvvick 8281 

Utarn., Ketv. ir Surotomis 
Ofiso Valandos: 1-3 ir 7-8 p. 1h. 

Ncdėliomis pagal susitarimą

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

k ■ y.v' . t *• -■ - * * ■

IIDEIKIS &C0
JŲSŲ ^GRABORIAL . 1

‘Pidyiis Ofisas ,'r

. M Telefonai ,Boulęvard J939.

DIL & A* BRENZA 
bfhb vMaftdbži

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:^0 iki 9:30 v.
4608 South Ms‘

Netoli 46th St? < _
‘ "r*' r~ * i•. ' ’ • 'A

Dr. E D. ZALLY8 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kathpas ,Wdbaih Avenae 

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

EdwaHl Heriry Brand na
muose, 6938 frante avenue, 
Mrs. Tippet IVUrhpu peiliu lupo 
tomates virtuvėje; Brandt, ku
ris buvo moteriškės švogeris; 
siirgįžęs namo, pHėjb įrie jok 
ir tarė': “Hėlld”.

Moteris, peiliu rankoj, sukb- 
si ir sukdamos! pataikė Brand- 
tili į šdną aftl pH'ė ŠiFdiėk. vy
tas mirė.

Virtuvėj tuo
Brandto moteris ir jų sūnūs

Įvairųg Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš dusuos

feertl teiifflS. fWr » m<- 
tus kaipo patyri gydytojas; chirurgai

Gydo'^ai^'tr’ chr'dririkiš Migįi Vy

rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus’ X-Ray ir kitokitts elektros 
prietaisus.

Ofisą? ir 
1025 W. rtth St.

Valandos: nuo 10' 
tauO 6 iki 7:30

Tel. Yards 1829 

ft^’SERNER* 
SPECIALISTAI

MRS. L MAGNUS 
* ■ ■ v < 

Akušerė
Praktikavusi per 24„metns

6042 So. Peoria St
Tel. Wentworth ,6866 

arba Normai 7988
^♦-^J-**** . .#*»i____A*. _„JJS

A. A SLAKIS i ADVOKATAS ]
Miesto Ofisas 77 W^Muhingfon1SL
Room 1502 t Td. Central 2Š7K

Valandos: 9 ryto iki I po pfttų
—__ '

Vakarais: Utini.,' Ketv., fr Sfttattt
.. — 6 iki 9 vai.
IHS Archer Avė. Tel. Usfatfetie 7W 

jkamų Td. Hyde D^k Mis

MODERNIŠKOS ROPLY ClOŠ 
DYKAI DEL ŠERMENIĮ

mufaš pih'i^lno 
imą ir rupeščitis, 
ių nešėjoms, grab- j 
ftanis t ir pažįsti- j 

rojaine vi- 
laidot b Vėžfe 

my imas • 
Antanai sak'omt: ilšėkis šiltoj že
mėje.

Nuliudys 
Barkauskų Šeimyna. ■ \

Arti Leąvitt. St. 
Telefonas ’__  __

t Valandoj £ ryto Iki 8 
SeredOj ir Petnytioj' nuo

Duokite savo akis išegzaminuoti 
OYKAI

Regisduotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

į) a tyrimas
.. Akiniai huo $3
Valandos: 9 ryto iki 9 vak« kašdie.

DR. J. GROUPE
4631 S. AihlanJ Avė. Tel. Yards 67§0

S. M. SKUDAS
. < , .Lietuvis. t .
grAbčriu’š iF: bXL§XMūdTOj£s

Didelė ir gr^U kbjilyčia dyki!

—»t-»-1$ Stic
Tel. WbWlt 7532

Ofiso T«l. yictoęy. 6893
Uez. Tel. Drevei 9t*i

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR t&kU&GA&

Ofudst 3102 tfo. mhtdt St., Ch&agO 
arti 31d Sfttet

Valandos: I—3 po pietų. 7^—Ji -Hk.
Nėdėliddb ir Ivenbtk 19^12 Unų.

Office Phone Caro! 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Office 1724 So. Loomie St.
kamp. 18 it Blue Island Ate.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4
« 7 to 8:3Č P. M.

Kės. Phone Pairtas 6353

25 dunces for 25+
< -a . . Jį ........... - • ..tjfc.

668 W. 18th Strtt 
Tėl. Caniį 6174

. SKYRIUS 8 L \ 
3238 S. HMsteij.Si 

Tel. Vietoj į088

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos
Tel, Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
t Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

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

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

Graborlal
. Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeikų
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiks 
lams. Kaina ptieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ĮLL.

- - Tefc ■» 
Valandos: © ryto

itęsusios Li 
Inkstų 4rt Kraujo r 

rdotnl. TaftEl Akiu, 
les ir 0ernA

Penktadienis,* liepos 24, ’31

CHICA60S 
ZINOS

♦

% Jį

^7 -A ■

M

MIIUONSOF pounds vs 
BY OUR COVfRNMfNT



*

Penktadieniu, liepos 24, ’31

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kai kas apie Chicagą
(Tęsinys)

Auksinė pakrantė

“Gold coast”— auksinė
* krante, šie žodžiai nuolat mir 

ga Chicagos didlapiuose.
. Jie reiškia, kad čia susispie

tę Chicagos turčiai. Auksinė 
pakrantę apima vietą išilgai 
North Shore, nuo East Chesn- 
nut gatves iki Lincoln parko, o 
į vakarus—iki North Stato 
Parkway.

šiame plate randasi buveinė 
ir Citicagos “400 parinktųjų”. 
Kas per vieni tie 400?

IL W. Zorbaugh yra parašęs 
knygą, užvardytą
Coast and the Slum”. .Jisai sa

Pa

The Gold

ko, kad 400 esą tie, kurie “pa- dailėj, 
siekę”. .Jie sudarą “savųjų gru
pę”.' Etiketas (apsiėjimas) ir 
bendra išorinė išvaizda jų gy
venime turintys milžiniškos 
reikšmės. Nusikalsti etiketui 
jų tarpo reiškią papildyti dides
nę nuodėmę, ne kad nusikalsti 
dešimčiai Dievo prisakymų. 
“Džentlemonas” galįs, gerti, jis 
galįs gembleriuoti, jis galįs net 
kartais susikeikti. Jam busią 
atleista. Bet nebusią atleista, 
jeigu jis pasirodys popiečio ar
batai pasirėdę^ rytmečio švar
ku.

Auksinės pakrantės gyvento
jai turi savo laikraščius, kaip 
pav. “Clubfellow”^ arba “Town 
Topics”. Turi savo kliubus — 
Casino ir Onwentsia. .Jie turi 
savo,vasarvietes prie Lake Fo- 
rest, prie Hubbard Wods ir kai 
kuriose vietose. .Jie gyvena 
Chicagoj ir kitur tarp žmo
nių, bet gyvena kaip ir visai 
kitame pasauly.

Auksine pakrante susispietę 
tie, kurie atsiekė pripažinimą 
pramonėj, retkarčiais moksle ir

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Prei

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU-.

i SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO- 
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

____________________________________________________________________

Biznieriams-
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdintus Padarome *

Trimis Spalvomis

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas, atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Daktaras r R WI$$IG, 
Kapitonu ' HHy * ' Pasauliniame Kare

Specialistas iš <^Į JT SenoKrajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IRMOTERŲ PER 2(5 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avt„ Tek Crawford 5573 
■susMMMMMnnmMnaBnMHimmBHMnmiannaHHHHMmHMHHHHBHMMi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kcdzie 8902

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

eOF': Z. 4 : r 1

W,< jį

čia brangiausi viešbu
čiai ir kliubai. t ’ j

Viena auksinės pakrantės vi
dujinio gyvenimo ypatybė, pa i 
sak Zorbaugh, esanti štai kokia: 
nesiliaujančios varžytinės pa
čiose “viršūnėse” dėl pripažini
mo, dėl vadovybės. Kita ypa
tybė: tai pastangos įsibriaiiti 
j “viršūnes”; pastangos (tų, ku
rie nors gyvena auksine pa
krante, bet dar, sakyti, niekuo
met nėra gavę pakvietimo ,‘TOO 
pačių parinktųjų” vakarinei 
Casine arba Valijos princui pa
sitikti.

' v.šitokios pastangos sudaran
čios svarbią auksinės pakrantės 
socialio gyvenimo, socialio “gė- 
mio” dalį. Socialiam “gėmiui” 
lošti reikią visuomet būti iŠ 
treniruotu ' (fit). Draugijos 
(sosaidės) ponios trėniarvima 
si esąs daug maž toks: kartą 
arba du kartu savaitėj ’ plaukus 
duoti sutaisyti; kartą arba po
rą kartų savaitėj manikiūruoti; 
bent kartą savaitėj priimti ma
sažą; kas keletas dienų atlan
kyti siuvėjus ir krautuves; kar 
tą savaitėj imti balėto pamo
kas,. idant palaikyti figūros 
gražumą. Lošin įeiną kliubų su
sirinkimai, kortavimas “Brid 
ge”, arbatėlės, etc.

Auksinės pakrantės draugija 
uždedanti savo nariams tam 
tikras drausmes. Pavyzdžiui, 
draugija neprims į savo tarpą 
asmens, kuris tarnauja už ai 
gą. Draugijos nariui pavojin
ga gyventi šiaurėj nuo North 
avenue ir vakaruose nuo North 
State St. Už tokį “nusikaltimą” 
narys gali būti “ištremtas” iš 
draugijos eilių.

Jei draugijos narys turi 
gyventi viešbuty, tai jis priva
ląs pasirinkti viena iš šių vieš
bučių: Drake, Blackstone, Lake 
Shore Drive, Ambasador arba 
Pearson. Už gyvenimą atokiuo
se viešbučiuose “nusikaltėlis” 
taipjau galįs būti “ištremtas” 
iš draugijos eilių.

Ir jau tikrai pavojinga, pasi
sakyti, kad tas ar kitas (ypač 
ar ar kita^ draugijos narių1 va 
žiavęs taksikebu arba busti. Ši
tokį prisipažinimą ’tksi galį pa
daryti tik keletas ar keliolika 
pačių viršūnių vadų.

Bet, sako Zorbaugh, gyvena 
auksine pakrante ir labai rimtų 
žmonių; ir ne vienas naudin
gas Chicagai sumanymas yra 
kilęs kaip tik čia, auksinėj pa
krantėj.

(Bus daugiau) čikagietis.

[Acme-P. « A. Photo] - .

ADV. A. >Ą.' ĄLAKIS, kuris 
šiomis dienomis buvo paskir
tas Illinois valstijos generalio 
prokuroro pade iė j u.

1 1,1 1 I .. ............

Padaužų Šeimas, arba papras 
tai sakanti suėjimas, o dar aiš
kiau šnekant, piknikas, kaip 
jau kai kuriems piliečiams yra 
Žinoma, atsibus užporyt vakare 
aiškiai sakant—-ateinančios su 
batos vakare, Liepos-Paliulio- 
lio darže. Pradžia pikniko ar
ba suėjimo-su važiavimo bus 
saulei leidžiantis. Kada bus pa
baiga tikrai sunku pasakyti. 
Greičiasia pabaiga bus nedėlios 
ryte. .Kiekviena turės sau pil
ną teisę baigti pikniką, kada 
j arų patiks. Padaužos žmonių 
bei atsilankiusių svečių dėl to 
į teismą netrauks.

Taigi šia proga Padaužos 
kviečia atsilankyti visus padau 
žas ir nepadaųžas i oficialį sko- 
dą ateinančios subatos vakare.

—Padaužiukas.

SPORTĄ S

South Chicago
Rasta nužudyta moteris

S. Sarak, 18 metų Bowčn 
aukštosios mokyklos mokinis, 
gyvenąs 98 gatvėj, pakėlė sru
toms nuotakos uždangą netoli 
namų 9747 Houston Avė. Jisai 
pamatė ten stovinčią moteriškę. 
Vyrukas išsigando. Draugams 
nieko nesakė. Nubėgo pas Nel- 
le Arnold kepyklos savininką 
(9717 Commercial avė.) ir pra
nešė, kad radęs moteriškę sru
toms nutekėti duobėj.

Ten buvusieji iš karto neno
rėjo vaikino pasaka tikėti. Ma
ne, kad jis meluoja. Bet buvo 
pašauktai policija, ši išėmė mo
teriškės kūną ir nuvežė j j pas 
graborių Brown, 9500 Com
mercial avė. Kūnas čia bus 
laikomas iki rugpiučio 11 die
nos.

Policija pripažino, kad buvo 
nužudyta Emily Chorak, 47 
metų, gyvenusi adresu 9747 
Ljfouston ( ąyęnųe, 4 P.plicija ieš
ko moters vyro, Johh Chorako, 
51 metų. Net atsiranda žmo
nių, kurie kaltina vyrą. Sako, 
buvę šeimyninių nesutikimų na
muose. i

Nenurimsta
A. Pažarskas, užsitąrnavęs 

komisarų gazietoj generolo či- 
ną, nebeturi progos išnaudoti 
vietos gyventojus Lenino ste
buklais.

Taigi jis dabąr siuntinėja tū
lą žilais plaukais nioterėlę, ku
ri perša komunistinį kromelį 
vietos gyvenitpjaips, ,

Ar tik South chicagiečiai ne
parodys ir jai durų, kafp paro
dė Pažarškui ?—B. Si

■
bOj

CLASSIFIE.D ADS. 1 

saarnsM ■iriiiBi.i į J
__ Furnished Rooms
RENDON didelis, šviesus kambarys, 

tarų šildomas. Atskiras įėjimas. John 
bimbel, 3301 Wallace Su

Financial
FinanHai-PutikoloH

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avę. Tel, Stewart 8815

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

-----O------------

Help tVanted—-Malė
_________Darbininku reikia

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

DABAR VABALŲ VEISIMOS LA?.KAS 
r visokių gyvių namuose. Mes atlie
tame darbą arba konraktuojame. 
landymas. Mes parduodame 

gal. iki 50 galionų.
CHICAGO GERMICIDE 

17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

Dykai iš- 
nuo %

CO.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią ’

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

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Valgis, guolis ir užmokestis. Ma
tykite nedėlioj per visą dieną.

5239 Harper Avenue

Roseland
, —■■■.. ■

Goldenstariečiai nugalėjo 
Shcridah Bangors. Ateinantį 
sekmadienį, liepos 26 d„ jie loš 
su FernWood, ~ Fernwood Park.

šiemet Golden Star. bėsbolo 
jauktas gerai pasižymėjo, šį 
sezoną jis pralaimėjo tik vieną 
fošį. Tai geras rekordas. Per
eitą sekmadienį, goldenstarie
čiai nugalėjo Sheridan Rangers 
jauktą padarydami 4 prieš 3.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
26 d. goldenstariečiai loš su 
Fernwood jauktu, Femwood 
Parke, 104 'St. ir Wallace St. 
Tai bus. didėlis susirėmimas 
Goldenstariečiai rengiasi pavai
šinti Fernwood jauktą.

Fernwood, kaip matyt, bijo. 
Vis atidėliodavo lošimą toliaus, 
Bet galų galevsusitarė.

FernAvood ’Pkrk daili vieta, 
gražus daimbnas bSsbolui lošti. 
Tikimasi, kad 1 daug publikos 
atsilankys , pažiūrėti, nes taip 
goldenstariečiai, kaip ir Fern- 
wood turi didelę grupę busterių.

* • y'i-Busterfe.,
1 ... ’IMT; (• l
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Lietuviai ristikai parodys savo 
jėgą South West Harmonv 
Kliubo išvažiavime

TELEFONUOK1T Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
ga, už $29.50, Cash ar išmokėjimais.

---------O---------

Business Chances
Pardavimui Bizniai

--------------—------- .-t;:'-.'-;--------------------

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingai ; :
.... ....................... 11 . i i

MADOS
. - » ■ *

, —■ ■ ■ . .., u

♦ ’ 4 •
/ , • - A-

3168

Naujausias Paryžiaus mode- 
Šią bliūzk^ galįiha siūti tik iš šil-

3168
Hs. r.. ,t _ <r.., 
ko, o jeigu norite/ kad ji tikrai gražiai 
išrodytų. tai pasijudinkite iš šilkinio 
satino, nes satinas yrą Ubai švelnus ir 
todeL priekis pats -nąturališkai gražiai su
sidės. Batistas arba kitoks vasarinis nu- 
terijolas neduos to efekto.

Sukirptos mitros <14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38, 40 .fr 42 coliai per kru-

■■ Ipv- ' .

Norint afr /daugiau
viršnurodytų ‘pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota Jblankpte i arba pri
duoti pavyzdžio,'numeri, pažymį 
mietą aižkiaf j prašytį savo W
dą, Wardę J> adtpsiį. Kiekvieno į»a- 
vyzdžio karna''16 ceftįu, Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu.* Laiškus reikia 
adresuoti! ’ ■ ’ - •

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., CMcago. lIl.

........—*—
NAUJIENOS čattefa fcept

1789 S. Halstėd SU Chicago.
čia idedu 15 čėhtų ir prašau 

/ < ?• . 't i •./ >
atsiųsti man■. ■ • l
Mieros per krutinę

(Vardąs ir pavardė)

(Ądres^)

Oi

Nedėlioj, liepos 26 d., Murays 
darže (prie 127 ir Archer) 
South West Harmony Kliubo 
išvažiavimas su programų. Pro
gramas susidės iš ristynių ir 
kitų pamarginimų. Iš lietuvių 
ristikų dalyvaus St. Bagdonas, 
Adomas Widzes, J. Bancevičius 
ir kiti. Bus ir J. Fehey, kuris 
parodys akrobatiškus triksus.
v Kliubas randasi prie 68 ir 
May, iš kur nariai išvažiuos 12 
vai. dienos.' Svečius klįubiečiai 
žada tinkamai priimti ir pavai
šinti,—papsą ir kitus minkštus 
gėrimus duosiąs veltui.—N.

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

--------- O---------
ards 0385

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

M. KANE « SON., 
Tel. Mansfield 9707 

—O---------

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami j California, New 
Yorkų, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Pa r k 1190. 

-------- o

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. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

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

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

PARSIDUODA bučernė geroj apie- 
linkėj tarp lietuvių it lenkų. Biznis iš
dirbtas per penkius metus, priimsiu ma
žų mainų. Turiu parduoti šių savaitę.

1814 Vt 47th St.
—O—

BEAUTY SHOP turi būti parduota 
šią savaitę. Savininkė sunkiai serga.

) 2737 W. 43rd Street
--------- O---------

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė, su namu arba atskirai. 821 W. 
34 St., Tel. Boulevard 3379.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA. 14 akrų ferma 
prie pat 47-to kelip, j vakariu nuo St. 
Charles: reros trioboa. vaismedžiai, pavftaie. 
veja. S6.500; $2.000 caah, Tel. Central 1715. 
Nepriimsiu mainų.

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

Specialistas ffydyme chronlikų ir naujų U- 
rų. Jei kiti neralėjo jumis Įlydyti, atšilau 
kykit paą mane. Mano pilnas ifiegrzaminavi- 
mas 'atidengs jutų ; tikrų Iiir jei ai pri
imsiu jus gydyti, sveikata • jums sugry*. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kad jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino liegzamlnavlmo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 Jackson Blvd., netoli Stat» 

Kambarys 1016
, Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do olėtu.
r

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

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

CONNORS *
Tel. Radcliffe 3284

PARDAVIMUI 118 akrų farma Mi- 
cbigan valstijoj; gera žemė, - netoli nuo 
Alba Lake. Viri namai geri. 130 my« 
lių nuo Chicagos. Jeigu kas norite ge
rą farmą, matykite savininką.

3253 So. Halsted St.
■ . —---------------

80 AKERIŲ FARMA—Michiganh 
tik 85 mylios ųuo Chicago. Apie 10 
ąkerių girios, 4 akeriai vynuogių 
(grapes), apie 10 akerių alfalfos lau
ko, likusi gera dirbama žemė. Visi rei
kalingi budinkai kuogeriausiam padėji
me. Mažas sodnas. Mainysiu ant bun- 
galow arba 2 iki 4 flatų namo. At
sišaukit pas savininką:

2151 West 22nd St., 2nd floor 
Tarp 7 iki 9 vakare.

Si.

PO 
Nedė-

PRANEŠIMAI
Padaužų piknikas įvyks šeštadienio 

vakare, liepos 25. d., Liepos-Paliulio 
Darže. Padaužos patys, jų draugai, sve
čiai ir viešnios piknikaus per visą mielą 
naktelę. Tai bus vienas smagiausių pik
nikų, kdkius yra kas nors ir kada nors 
surengęs.

Chicagos it apielinkės lietuviai, ■ 
naudokitės proga!

Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje 
S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai‘papigintas. I draugiją gali pri
klausyti vyrai ir gnoterys. Pašalpa ligo
je mokama savaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6. $10 ir $16: pomirtinėj 
$250, nariams nėra jokių extra mokės-' 
čių apart mėnesinių, nėra kitų verstinų 
pareigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. šita draugija yra skąitlingiaūsia na
riais, turi arti tūkstančio narių, turtin
giausia pinigais —r 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 
Cbicagoje, pomirtine mokama ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kyiečia 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. Te|. Yards 4754. i

CIASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madbon Street

HEMSTITCHING išmokiname $4: 
darbo parupinimas dykhi. Mokykla. 4500 
S; Micbiįjan Avė., tėl. Atlantic 5513;

. I , • ■. ■

!®s

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
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 ’ .

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

PARSIDUODA nužeminta kaina 6 
ruimų 
girnas, 
vieta, 
Shore

rezidencija. Vėliausios mados įren- 
50 pėdų lotas, garažas. Graži 

gera transportacija. 9510 West 
Drive, Oak Lawn, III.

> ---------o--------

PARSIDUODA automobilius, Chev
rolet, keturių durų sedanas, labai ma
žai vartotas, išvažiuotas tiktai dvylika 
tūkstančių mylių, kaip naujas. Man la
bai reikalingi pinigai. Atsišaukit Box 
1329, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

NAUJI ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI 

25% nulaidos—3 metų garant.
Visilkal nauji. Visi parcel. 1031 visoj 

Saly žinomi elektr. aefrireratoriai ♦ visokių 
model.. oash ar ifimokfijitnais. Atdara vaka
rais iki 0 vai. Tel. Harrison 1003.

CENTRAL MANUFACTURERS 
Room 670

Peoplea Gaa Bldff., 122 8. Midhiran Avė.

Miscellaneous
Įvairus

Didelis Pelnas Auginime 
"BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi- 
le suma nuo $1 ir auka. L

Jūsų investmentas yra tiktai nupir
kimas kokio tik jus nurite skaičiaus mu
sų “Banųuet” vištukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo 1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes apmokėsime visus 
auginimo kastos ir tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arb$ —
Atdara vak. ir Ned. Prašome atsilankyti.

' 2512 Irving Park Blvd.

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

Paul M. Smith & Co.
RBAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom narnos, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
T.L L*fayett< 0455

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

Reikia pinlrn. 5 kambarių mūrinis bun- 
aralow, labai dideli Šviesus kambariai — jei. 
tru jieSkote serus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros ISlyros. 10637 May St. Tel. Beverly 
5830.

BARGENAI
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos 

kambarių cottage .. 
kambarių bungalow 
flatų namas ........ .
flatų namas ...............
flatų namas .......... .

3
5 
2

$3.500 
$6,200 

$13,500 
$18,000 

.............. ...................  $21,000
E. J. GLACKIN

7330 S. Western Avė.
' Tel. Hemlock 6375

PARDAVIMUI 2 augštų namas, po 
5 kambarius, Brighton Parke. Lotas 
37% pėdų. Pigiai. Taipgi soft drink 
parlor, geras iysas, 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 Pirk 5376 arba 
Mr. Jamieson 

6332 Ellis Avė.

PARDAVIMUI S flatų modemiškas me
dinis, karstu vandeniu Uldomas. Ule mau
dynė. TuiSias lotas Ule namo. Aru mo- 
r V nm

PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2—5, 
2—4 kamb. Geras plumbingas, Elekt. 
Gera transportacija. Duokite pasiūlymų. 
2246 Maypole Avė., tek Seely 6661V

___ ______




