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Nusikaltimų rata 
tarpe ateivių maže
snė už čia gimusius

Anglijos darbiečių 
valdžia rezignavo: 
tveriama koalicija

Mac Donaldas apsiėmė sudaryti 
naują kabinetą su konservą 
toriais ir liberalais

Lietuvių ateivių nusikaltimų ratos nedaug 
teatsiliekančios nuo pietų europiečių

UNIJOS OPOZICIJOJ?

Washington, rugp. 24. Val
diškoji VVickersham komisija, 
patiekdama savo dviejų metų 
darbo svarbiausi j į raportą, aiš
kiai pabrėžė faktą, kad policija 
daug žiauriau elgiasi su atei
viais Jnusikaltčliais. vartoja 
prieš juos “third degree” ir 
kankina juos kalėjimuose, taip 
pat pasmerkė amerikiečių itar 
pe įsivyravusią nuomonę, kad 
ateiviai svetimtaučiai esą kalti 
dėl $1,000,000,000 nuostolių 
kasmet, padaromų iš krimina
listų kaltės.

Visi vienuolika komisijos na
rių pasirašė, kad jie visi gali 
patvirtinti, jog tokia nuomonė 
kas link ateivių nesutinka su 
faktais.
Lengviau suversti kitiems kaltę 

negu patiems prisipažinti
Pusės tuzino specialistų ra

portais, kuriuos patikrino Chi
cagos‘universiteto Sočiai Ser
vice Administraftion’ mokyklos 
direktorė Edith Abbot, įrodyta 
jog, nežiūrint tokių prietarų 
prieš ateivius, ateiviai, propor
cijoj savo skaičium mažiau nu
sikaltimų tepadaro, negu čia 
gimiai amerikiečiai. x ****'

“Daligr fehgviau”,' Pasakė 
Abbot, “yra suversti atsako
mybę už blogumus, apkalti
nant tautybes, atėjusias iš 
kitų šalių, suversti kriminalo 
rekordus imi
pripažinti netikusią ir korup- 
tiška policijos sistemą ir1 at 
gyvenusią kriminales justici
jos tvarką”.

Ateivių tarpe nusikaltimai 
mažėja

Miss Alida C. Bowler, Chi
cagos universiteto research 
asistentė, pranešė, kad tarpe 
498 svetimose šalyse gimusių 
kriminalistų, laikomų Hljinois 
kalėjimuose jai teko girdėti 

'daug nusiskundimų dėl polici
jos brutališkumo.

Pati komisija savo galutinia
me raporte pareiškia, kad nu
sikaltimai tarpe svetur gimusių 
ateivių nedaugėja; kaslink at
eivių čia gimusių vaikų, komi 
sija nėra tikra. Miss Bowler 
ištyrė, kad 4š 28 Chicagos “vi
suomenės neprietelių” mažiau
sia 19 yra gimę čia Amerikoj ir 
tik 8 yra gimę svetur. Cleve- 
lande tarpe 121 svarbiausių 
kriminalistų 74 yra čia gimę 
baltieji ir tik 30 gimę svetur.

Abelnai, raportas sako, dau
guma pastebėjusi blogą elgėsį 
tarpe atskirų mažumos narių, 
skubinasi padaryti išvadą, kad 
visa mažumos grupė lygiai blo
gai elgiasi.

ntams, negu

^ORR'
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražus oras; kiek 
vėsiau, švelnus, vidutinis šiau
ry čio vėjas. . i

Vakar temperatūra siekė 85.
Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:- 

39. Mėnuo leidžiasi 3112 ryto.

Ateivių z:usikaitimas sumažėjo 
ant 25%

Chicagos mieste padarius nu
sikaltimų palyginimus, * rasta 
kad nuo 1915 metų čia gimusių 
baltųjų ir negrų* nusikaltėlių 
.skaičius didėja, tuo tarpu kai 
svetur gimusiųjų tarpe nusikal
timų skaičius sumažėjo ant 25 
nuošimčių. Ateiviai ką visų 
pirmiausia išmokstą atvykę į 
Ameriką, tai—kad šioje šalyje 
teisėtumą reikia pirkti už pini
gus, kad neliečiamybę turi tik 
turtingieji ir kad galia yra po
litikierių rankose.
Lietuvių rekordai 'nepergeriausi

Kas liečia lietuvių tautinę 
grupę, tai raporto atskirose 
klasifikacijose lietuvių stovis 
nėra tarp pagirtųjų, štai keli 
pavyzdžiai:

Paėmus standardinę skaitlinę 
patrauktų į Chicagos magist
rato teismus 1930 metais 1000, 
čia gimusių baltųjų proporcija 
buvo 555; negrų buvo 3,975; 
grekų 1,5323; lietuvių 1,157; ki
niečių 983; italų 811; kitos at
eivių grupės buvo žemiau čia- 
gimių baltųjų. Mažiausiai nu
sikaltimų buvo pas anglus, wel- 
shus, kanadiečius ir škotus, po 
42 ligi 67.

Paimant 1920 metų rekordus 
padaryta tyrimai 30 miestuose, 
kur rasta kad tais metais 20 
miestuose čiagimių baltųjų nu
sikaltimus viršijo grekai atei
viai; 13 miestų viršijo italai ir 
lenkai; 10 miestų austrai; de
vyniuose miestuose viršijo lie
tuviai ir skandinavai; 7 mies
tuose rusai ir airiai; 3 mies
tuose čekai; 2 miestuose fran- 
euzai ir 1 mieste jugoslavai.

Chicagos. statistika rodo, kad 
felony (sunkiųjų nusikaltimų) 
per paskutinius penkerius me
tus čia gimiai baltieji padarė 
pusketvirto karto daugiau kaip 
ateiviai; negrai gi padarė 1-0 
kartų daugiau.

Lietuvių tarpe nusikaltimai 
mažėja

Kita statistika parodo, kad 
tarpe 1915-1919 metų grekų ir 
lietuvių • nusikaltimų rata vir
šijo čiagimių ratą, o jau 1925- 
1929 metų laikotarpiu vieni tik 
negrai bepralenkė nusikalti
mais čiagimius baltuosius 
tai net tris kaltus daugiau.

Policijos žiniomis (raportas 
nepasako, kuriais metais) devy
niuose miestuose, į kurių skai
čių įeina ir Chicago, čiagimių 
baltųjų areštų ratą viršijo kai- 
kurios tautinės grupės, būtent:

Užmušime (homicide), mek- 
sikonai, italai, lietuviai ir “visi 
kiti”.

žvėriškume r(rape)? meksi- 
konai, italai, grekai, lietuviai ir 
“visi kiti”.

Ginglų nešiojime, meksiko- 
nai, italai, grekai ir “visi kiti”.

Užpuolimuose (assault)', mek- 
sikon'ai, grekai. lietuviai, italai 
ir “visi kiti”.

Prohibicijos laužvme čipfri 
mius viršiją:

Devyni MacDonaldo draugai- 
jį apleido •

Londonas, rugp. 24. Ramsay 
Macdonaldas, darbiečių vyriau
sybės premjeras šiandien atsi
statydino su visu kabinetu ir 
karaliaus Jurgio prašomas ap
siėmė sudaryti laikiną krizio 
kabinetą koalicijos pamatais, j 
kurį turės įeiti konservatoriai 
ir liberalai.

Tai antras panašus preceden
tas: 1916 metais buvo sudary
tas panašus koalicinis kabine
tas, kad karo metu Anglija 
stipriau ~ galėtų laikytis; Dabar
tinė padėtis skaitoma ,ne ką 
lengvesnė,.... turint akyvaizdoje 
sunkų visos Europos finansinį 
krizį ir pačios Anglijos biudže
te $600,000,000 deficitą.

MacDonaldas nuo birželio 9 
d., 1929 m. beveik per pustre
čių metų rungėsi su sunkiomis 
vidaus ir užsienio problemomis. 
Dabartinėms sunkenybėms di
dėjant kabinetas per dvi savai
tes neperstodamas posėdžiavo, 
bet negalėdamas suderinti kon
servą ty vės opozicijos ir radika
lių < unijų reikalavimų, turėjo 
pasitraukti.

Vakar vakarą MacDonaldas 
sudarė nauj^,' naęiortalinį kabi
netą,1 reprezentuojantį visas 
tris didžiausias partines grupes. 
Kabinetas bus perstatytas ka
raliui šiandien.

Bet MacDonaldui brangiai 
kainavo ta koalicija. Nors Mac 
donaldas šiandien vadinamas 
“vienintelis šią valandą žmo
gus”, tačiau iš jo paties pir 
mesnių rėmėjų devyni jo drau
gai jį apleido pasekmėje skir
tumo nuomonių dėl bedarbių 
šelpimo (doles), kurios kas sa
vaitė kainuoja po $5,000,000.

Gyvačių invazija terori 
zuoja Meksikos nu

kentėjusius
Meksikos Miestas, rugp. 24. 

Ligų epidemijos ir nuodingų 
gyvačių invazija padidino pa
dėties baisumą išlikusiųjų" gy
vais huo potvynių Vera Cruz 
valstijos keliose provincijose.

Amerika tikrai mainys 
sU Brazilija kviečius 

j kavų
Washington, rugp. 24^ Ame

rikos prekybos laivynas veda 
derybas su Valdžia-, dėl perga
benimo Brazilijon- 25,000,000 
bušelių kviečių mainais į 1,050,- 
000 maišų kavos. Brazilija su
tinkanti pati ir fraktą apmo
kėti.,

Moskitai persikelia gy 
venti j miestus

meksikonai 2.4

Paryžius, rugp. 24. Prancūzų 
mokslininkas Rene Lėgendre 
praneša, kad moskitai vis skait- 
ligesnėmis kolonijomis pradeda 
persikelti į miestus. Kaimuose 
jie nebemėgsta perėtiš balose ir 
surūgusiose kūdrose bei su mu- 

maistu; jiekartus, italai 2.3 kartus, lietu- sėlėmis dalintis maistu; jie 
via! 1.7 kartus, airiai 1.4 kar- pradeda užgyventi miestų van-
tus, grekai 1.2 kartus ir aust 
rai 1.03.

dens tankus, s/utų nuovadas ir 
latakus skiepuose bei ant stogų.

. • t
k
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Oklahoma ir Texas karas su aliejaus bosiais
čia matoma grupė Texas kareivių, pastatytų, prie aliejaus 

Sulinio saugoti, kad aliejaus gamyba butų sustabdyta. Abiejų 
valstijų gubernatoriai buvo paskelbę karo stovi per 50 pėdų ap
link kiekvieną šulinį ir įsakę kompanijoms, arba parduoti alie
jaus bačką po $1.00 arba sustabdyti gamybą arba eiti į kalėji
mą. “Karas” šiomis dienomis tapo laimėtas: svarbiausioji Mid- 
continent kompanija paskelbė bačkos kainą $1.

Oklahomoš guber
natorius vėl laimė jo 
“karą”: aliejaus $1.
Kompanijos nusileido; aliejaus 

n kainos kįla
I

Okląhoma City, rugp. 24. 
Philips Petroleum company,,vy- 
rjausioji nevalyto aliejus ga
mintoja, pereitą naktį nusileido 
ir paskelbė Okla'homa ir Kdnsas 
valstijose aliejaus bačkos kai
ną $1.00, tokiu budu patenkin
dama Oklahomoš karingojo gu
bernatoriaus ultimatumą. Abie
jose valstijose buvo paskelbti 
karo stoviai ir kareiviai saugo 
jo, kad aliejaus' šuliniai nedirb
tų.

Kompanijos, bevarydamos su 
viena kita konkurenciją, tiek 
buvo pradėję aikvoti gamtos 
turtus, kad nevalyto aliejaus 
bačką jau parduodavo poxpus- 
aštnto cęnto ! * Dabar, sulaikius 
aliejaus gamybą, kasdien 1 mil. 
bačkų nebeparėjo į matketą. 
Nevalyto -aliejaus pareikalavi
mas šių metų antruoju pusme 
čių apskaitomas 491,315,000 
bačkų. , ■

Gengių karas New Yor- 
ke smarkesnis už 

Chicagos .. '
New York, r«8P- 24. Vakar 

penki gengsteriai atsivežė tris 
žmones į Brooklyną ir sustatę 
palei sienos visus kulkosvai
džiais suvarste. Nužudytieji 
visi, italai.

Per 19 praėjusių 
Greater New York 
gengsteriai pašovė 43 
pašalinius žmones, iš 
mirė.

mėnesių 
distrikte 
nekaltus 
kurių 4

Sovietai importuosis 6, 
000 amerikiečių dar

bininkų

‘ ir; , t

Kėsinosi nužudyti Ispa 
nijos vidaus ministerį
Madridas, Ispanja, rugp. 24. 

Madrido policijos skubus žygis 
sulaikė pasikėsinimą Baręelo- 
noj nužudyti vidaus reikalų mi- 
nisterį Miguel -Maura. Patirta, 
kad pasikėsinimas buvo ruoš
tas komunistų, anarkistų ir 
sindikalistų bendromis pajėgo
mis. 1

New Yorą, rugp. 24. Virš 6 
tūkstančių specialistų darbinin
kų šiais metais žada impor- 
tuotis iš Amerikos Sovietai sa
vo 5 metų planui vykdyti. Jau 
2,000 kontraktų su Ąmtorgu 
pasirašyta. Darbininkai užsi
rašo daugiau iš Pennsylvanijos, 
Ohic, West Virginia, Illinois, 
Montana ir. Utah, mainų ir iš 
Pittsburgho ir Gary plieno lie
jyklų. Virš 100,000 prašymų 
esą paduota. Darbininkai tu
rės važiuoti savo lėšomis ir su 
savo įrankius. Rusijoj jiems 
busią duodamos pačios privile
gijos kaip ir Rusijos darbinim 
kams.

Automobiliai užmušė 
31,273. žmones

tWashington, rugp. 23. Per
nai metais automobiliai užmušė 
31,273 žmones Amerikoje. Tai 
yra po 118 nelaimių ant kiek
vienų 100,000 gyventojų.

Lietuvos Naujienos
- r» r ii i ..i n

Remontuos vergijos pa
minklą

Už “meilę” prie dukters 
gavo 3 metus

Prieš kurį laiką Kurtuvėnų 
valsč. Užkalnių km. gyventoja 
Adomaitienė Ona padavė Šiau
lių apyg. teismo valst. gynėjui 
skundą, kad jos vyras Adomai
tis Ant. gyvena su savo dukte
rimi Antanina.

Šiaulių apygardos teismas 
liudininkų parodymais ir gydy
tojo ekspertyza nustatė, kad 
Adomaitis Ant. tikrai sangu
liavo su savo dukterimi ir nu
baudė 3 metais s. d. k. Jo ma
lonės prašymas atmestas!.

Paleis iš koncentracijos 
, stovyklos

Kr. aps. ministerija išreika
lavo per Vidatfš *reikalų m-ją 
iš visų apskričių viršininkų ir 
kriminales policijos rajonų vir
šininkų žinias apie ištremtuo
sius į Varnių koncentracijos 
stovyklą. Tos žinios esančios 
reikalingos ryšy su besiartinfati- 
čia rugp. 8 d. tautos 
Šventės 
skelbti 
siems į

švente, 
proga sumanyta pa- 
amnestiją ištremtie- 
Varnius.

Amerikiečių auka Vy
tauto Didžiojo muziejuj

šiomis dienomis Amerikos 
Amsterdamo lietuvių Vytauto 
Didžiojo Komitetas paaukojo 
Vytauto Didžiojo muziejaus ko
mitetui 203 dol >.-* {• ■ •’*

Ok*'* tefj*':*!

103 nąuji piliečiai

Įgulos bažnyčia pavojingoje 
padėty

Soboro (Įgulos bažn.) vidu
rinis didysis bokštas bįra 
ir tai sudaro didelį pavojų žmo
nėms. Kitos įgulos bažnyčios 
dalys taip pat gerokai pairu
sios.

Atitinkamos įstaigos rūpino
si šį reikalą sutvarkyti. Va
kar Soborą apžiurėjo speciali 
komisija iš Vyr. statybos in
spektorių sp. Novickio, karo 
butų skyriaus atstovų ir Kau
no m. statybos inž. K. Reisono. 
Nutarta padaryti reikalingą re
montą.

Kurjozas su prof. Vol
demaru

Teko sužinoti, kad prof. Vol
demaras privačiai * kreipęsis į 
kai kuriuos advokatus,, pareik
šdamas pageidĮavimą, kad ad
vokatų taryba paskirtų gynėju 
vieną musų žymesnių profeso
rių teisininkų.

Toks jo pageidavimas at
kreipė Kauno teisininkų dėme
sį, nes savo laiku prof. Volde
maras, būdamas ministeriu pir
mininku buvo sumanęs. užginti 
profesoriams advokatauti., Da
bar gi tai prof. Voldemaras 
pats prąšo, kad jį gintų advo
katas profesorius..

-1 11 rr .
- »■ ■' • , • * w- * - ‘ • *j! įKeliones aplink Lietu

Per šių metų liepos mėn. 
teikta Lietuvos pilietybė 
svetimšaliams, kurie jau buvo 
išgyvenę Lietuvoj 10 metų.

SU-
103

Šuva pats ampiitavo ir 
išgydė savo koją

24. 
tu-

' Jacksonville, III., rugp. 
Charles Phillips, farmeris, 
ri gerą medžioklės šunį, kuriam 
pjaunamoji mašinakgiliai įpiovė 
į koją, šuva nieko nelaukda
mas koją nukando kiek aukš
čiau žaizdoj odą dantimis už
traukė ant žaizdos ir tankiai 
laižydamas labai greit ir gra^ 
žiai užgydė. Laike ligos šuva 
neleido niekam kojos liesti.

Havanoj bombos terori 
zuoja valdininkus

Havana, Kuba, rugp. 24. Lai
ke penkių minučių sprogo dvi 
stiprios dinamito bombos. Vie
na arti centralinės policijos 
stovyklos ir karo gubernato
riaus rūmų, kita rezidencijų 
distrikte. Sprogimai t padarė 
)4aUg nuostolių. Kitos dvi bom- 
boF sprogo nakties metu.

vą rezultatai
Lietuvos automobilių klubo 

surengtoj kelionėj automobiliais 
ir motociklais aplipk Lietuvą 
I-oj kategorijoj mažųjų auto
mobilių pirmą vietą laimėjo p. 
G. Keras, išvystęs vidutinišką 
automobilio greitumą 30,25 
klm. per valandą; II-oj kate
gorijoj pirmą vietą laimėjo inž. 
Pr. Hiksa. Antrą vietą šioj ka
tegorijoj laimėjo klaipėdietis d- 
ras Kazys Trukanas, trečią — 
inž. L. Langė ir ketvirtą p. 
K. Petrauskas.

Triukšminga knyga
šiomis dienomis išeina iš 

spaudos J. Marcinkevičiaus ro
manas iš kalinių gyvėn. “Su
kaustyti latrai”.. Del to roma
no autorius turėjo višoklų ne
malonumų. Be to, kai kas keti
na autorių dėl romano trauk
ti teismo atsakomybėn. \

“Sukaustytuos latruos** rea
liai atvižd. musų kalėjimai ir 
kalinių gyvenimas: sdŠriudy-’ 
mai, moterų kančios, ir kiti vĮ- 
siems skaudus prisiminimai, 
bet nuslėpti dalykai. Šio ro-

* K ‘Steigia “spaudos lais
vės” įšalę Monticello

Nelaimės kryžkelėse 
i" padaugėjo ant 20
* " z

Washington, rugp. 24. Gelž? 
kelių statistika parodo, kad per’ 
šių metų penkis mėnesius už-: 
mušimų ant highway kryžkelių 
buvo 828, tai yra 20 daugiau 
kaip pernai tokiu pat laiku. Su
žeistų skaičius šiemet mažes
nis ant 226.

" ■ ' tt

Farmeris su sveteriu iš
gelbėjo traukini ...I - -

Berlin, Md., rugp 24. Mosi 
kuodąmas savo; raudoną svete- 
rj pamautą antUazdos, farme
ris įames Claris sustabdė trau
kinį nuo jvažiavimo į 800 pėdų 
paplautą gelžkelio bėgių tarpą. 
Traukiny buvo 81 žmogus.

Monticello, 
tam 'tikra

NewtYork, rugp. 24. Spalio 
20 d. visos Amerikos žurna
listai ir leidėjai turės savo kon
ferenciją Thomas Jeffersono 
Virginia ^namuose, 
kur bus įsteigta
“spaudos laisvės ir kilniųjų ide
alų salė”. Toje salėje bus cent
ras Amerikos-^spaudos lAisvei 
ginti ir Jeffersono • gadynės 
principams saugoti. Tokį cent
rą steigti ypatingai paskatinęs 
nesenai Minnespta valstijos pa
sikėsinimas* uždaryti laikraš
čius, už | valdininkų darbų 
tiką. / \

' l '

kri
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lai- 
ne-

bet nuslėpti dalykai. . „ šio 
mano kai kurios ištraukos bu
vo Įdėtos daugelyje nauSų 
kraičių ir dėl to jis sukėlė 
paprasto susidomėjimo;
,.11,11.  .....................1 1111 i —>■
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LIETUVON
Siunčiame Pinigus ; Pal-

. tu ir Telegrama. Pati
nau jame Greitai. Pigiai 
ir Saugiai. -

Parduodame Laivakortes 
ant visų tinijų. - • 

į. NAUJIENOS
1789 SOUTH HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo .7 Iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
: 9 iki 1 valandai.
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Indiana Ilarbor, Ind
LPD. Kliubo piknikas arba 

Indiana Harboro lietu
vių šventė

Musų lietuvių kolonija irgi 
turi savo rųšies šventę. Ghi- 
cagiečiai turi šventę, kada 
įvyksta “Naujienų” piknikai. 
Musų šventė yra tada, kai

Tiesa, mes, nesutraukiamo to
kios minios svietelio, kaip 
“Naujienos”. Bet už tai ir mu
sų kolonija, palyginti, nėra di
delė. Pagal musų koloniją, 
kliubo piknikai/tikrai yra mil
žiniški.

Rugpjūčio 16 d, įvyko musų 
šventė. Tą dieną, aš ir mano 
šeimyna pradėjome ruoštis 
jau iŠ pat ryto į pikniką. Neė- 
jpme nei mišių išklausyti, 
nors klebonas dar ir kaip rur 
stauja ant parapijom! už neė- 
jimą šventomis dienomis į 
bažnyčią. Jis visuomet grau
dena parapijomis, kad jie ne
važiuotų žuvauti, bet eitų į 
bažnyčią. Esą 
galįs pakoroti...

Gal klebonas 
bes pasakė, nes 
ną baisiai

, bet 
dievas už tai

kiek ir teisy- 
inums tą die- 

nesisekė, —■ daug

Kaip 
šeima

jau sakiau, aš su savo 
pradėjau ruoštis iš pat

mano
metų 
mozinu.
jau jj ‘
vijusi ir tiek.

“naiiju” nuo Kolumbo 
užsilikusiu model T. la- 

Jokiu būdu negalė- 
užstarduoti”, — nara- 

() moterys, ku

vis mane kikina ir kikina. Pa- 
palios, apie ketvirtą valandą 
po pietų išvažiavome* iš namų.

me, jau buvo beveik pusė po 
šešių. Piknikas įvyko Glcn- 
\voode, pas p. Gečą. Vadinasi, 
visai netoli. 4 -

Važiuoju ir. kalbuosi SU ŽųjP- 
na: jeigu pikniko nebebus, tai 
visvien įvažiavę į daržą suval
gysi me savo sandvičius, o pas
kui grįšime namo. Bet greit 
grįžti namo neteko. Privažia
vę prie daržo, mes pastebėjo
me, kad viduj svietelio, kaip 
yra sakoma, tiesiog su kaupu. 
Turėjome vargo, kol susirado
me vietos sustoti.

Kadangi po visokių trobelių 
buvome gerokai išalkę, tai 
tuoj pradėjome naikinti sand
vičius. Bet sausas dalykas 
nelabai sklandžiai telemia, tai 
aš nubėgau prie baro alučio

sigrusti negalima. Šiaip taip

Kadaise jis užėmęs ir teisėjo 
vietą, Malonų, kad, kaimyni
niame mieste mes turime tokį 
gabų lietuvį.

Kur nepasisuki, visur pil
na, visur burių būriai žmonių. 
Sutinku gerus savo draugus P. 
Raškevičių, M. Sleinį, J. Kro- 
melji J- Karvelį: ii’ kitus. Tai 
vis musų miesto geri lietuvių 
biznieriai. .Jie mąų^užfundi- 
no, O Joe Rudžius ir sako: 
‘‘Jeigu mes bul.mųp gaspado- 
riais, tai neturėtume nei pu
sės liek publikos. Reikia ati
duoti kreditą p. Staniui Bąr- 
dąim. kurjs sayo malonių pa
tarnavimo moka sutraukti pu
bliką ir visus patenkinti”.

Pp. pįknikp aš girdėjau, kad, 
visas bilus apmokėjus., kliubui 
liks du šimtai,su. viršum do
lerių. gryno pęlpo. Tai rodo, 
jog pas mga nėra taipjau bair 
šiai bjdgi laikai,

Man ppr.puąę lopų prasjta- 
rė, kad bu& dar, vienas pįknįr 
kas, Viskas, girdi,, busią “free”. 
Tai skamba labai gerai. Tad 
lauksime to pikniko.

—- Skurdžius.

turėjo ajpži(ius per, 50 finptų,Į 
Tačiau, jis visą lai^ą,. atgQ(|Š 
gapa, stiprus ir niękaą nęsi^r. 
kėjų, kad. jis taip. gr4eit i gąlgs 
mirtik Mirė jis saigiai, vos 
vieną dįeųą .išsirgęs. , Ji^ų’gi' 
minių ji< čia neturėjo, tad .laįr. 
dėtuvėmis rūpinasi svetimi,— 
APLA. 44 kuopos nariai ir uni
jos lokalus. Kūnas buvo pa
šarvotas pas A. Navaiėną, kur 
jis gyveno. 1

Kadangi mirtia įvyko, ppe to
kių keistų aplinkybįų, tai prieš 
laidojimą 
skrodimas.
nai tapp, pasiųsti ištyrimui. 
Mat, nužiui;imaF kadi velionis 
galėjo būtį, nunuodytas.

Man, atrodo, kad tas nužiųr 
rėjųnas neturi pagrindo, nes 
velionis buvo neturtingas žmo-

buvo padarytas
Kai ku.rie orgar

7^.—g-1-" "■frygyj!*.1 ■ HĮay -7" X
gųą<i^su..vią^sJląĮįa^g(įrąi| sųr 
gyveno 
vargu j 
prįęžaatięs,. '

'■ ■ , '' ‘ .S --' • v ■

Laidotuvėse dalyvavo 20 
nmšinų. Pmląuljątąaj liko 
Frankfort tdutiškbše kapinė
se, Tai jųjbiiyo,/ypgęidftyi* 
mas. Tik biskį keista atrodė, 
kad laidotuvęse iicdalyvaVo jų 
artimiausi draugai, nežiūrint į 
tai, laųl, tą ciį^i^lįe ncdi|t;bo.Į 
Koliigyyaa buvo, taį jip stafėsij 
dideliais jo. dgaugąi^ o kai nu
mirė, — tai Jie tuoj jį užmiršo.

Velionis paėjo, iš Suvalkijos., 
Jis-buvo laisvų pažvalgų žipo-j

Ilsėkis, Antaimb šioj laisvos, 
šalies žemelėj, nes. jau užbai-i 
gęi suyo vargui — Liąpa.< 

«<

Antradienis, rtigp; 25, 1931

Zeigler, III
Komunistų areštai. — Mirė 

Vilkelis
/i.

Rugpiuęio 1 d. komunistai 
rengė prieškariiięs demonstra
cijas, kurios visiškai nenusise
kė. Trys iš Cbipagos atsiųsti 
agitatoriai. tapo areštuoti. 
Tarp jų buvo ir vienas lietur 
vis iš “Vilnies” pastoges. Pas 
suimtus agitatorius rasta šio
kių tokių dokumentų bei ko
munistų partijos narių sąra
šas. Tad dabar vis daugiau ir 
daugiau komunistų areštuo
jama.

Prieš keletą dienų liko are
štuotas chorvatų tautos komu
nistų veikėjas Mike Vidoko- 
vich. Kalėjime jis laikomas 
be kaucijos ir,kol. kas nėra,ži
noma, kas su juo bus padary
ta. Ir iš viso komunistų gau
dymas, matyti, dar nepasilio
vė, nes rugpiučio 18 d. tapo 
areštuotas Juozas Tilindis. Pas 
jį taip pat rasta dokumentų, 
kurie rodo jį esant komunis
tų veikėju. Karlu su doku
mentais liko iš jo atimti keli 
seni “Vilnies” numeriai ir pi
lietybės popieriai. Kol kas ir 
jis laikomas uždarytas. Kas 
su juo atsitiks toliau, tai pra
nešiu vėliau.

J. Tilindį aš gerai pažįstu 
nuo senų laikų. Man atrodo, 
kad kalėjime jį laikyti visai 
nereikėtų jau vien dėl to, kad

prilindau ir sušukau, kad no- tai nepavojingas žmogus, ku
riu gauti alaus. Visi bartende
riai bėginėja sušilę. Jonas Si- 
daugas, kliubo pirmininkas, 
patarė man eiti prie mažiuko 
bar,o. Esą gal ten gausiu grei
tesnį patarnavimą.

Bėgu prie mažesnio 
Bet ir ten apie puse 
žmonių ir trys 
prakaituoja
gerokai palaukti, bet Vvisgi ga
vau, ką norėjau.

baro, 
šimto 

bartenderiai 
ors ir čia teko

domės į publiką pasidairyti. 
Aš nors ir labai daug savo ko
lonijos lietuvių pažįstu, bet šį 
kartą apie pusė publikos man 
bpyo nepažįstama. Sutinku 
ponus St. Barzdį ir S. Simoną, 
pikniko gaspadorius. Abudu 
bėginėja sušilę. Prie visų 
prieina, su visais pasimato. 
P-nas Barzdys užfundino mftn. 
Ęlausiu, iš kur tiek daug svie
telio suplaukė. Atsako, kad 

į nemažai svečių atvyko iš Chi- 
cagos, Gary ir kitų miestų.

Pasakiau, kad iš Gary aš vi
sai mažai lietuvių tepažįstu. 
Tuoj likau supažindintas su 
keliais. . Tarp jų su advokatų 
N. Valašinu ir tuo ristiku, kuj 
ris ritosi “Naujienų” piknike. 
Su Valašinu man pirmų kartą 
teko kalbėtis. P(adarė itip 
gero įspūdžio. žmogus, ma;, 
tyti> gerai savo profesiją pa-. 
Žįsta , ir yrą gabys advokatą^.

ris niekam nei gero, nei blo
go negali padaryti. Tas žmo
gelis neturi nekur jokios įta
kos, o ypač amerikonų tarpe. 
Musų mieste jis jau—gyvena 
apie desėtką metų ir tik labai 
retas, anjerikomis jį tepažįsta. 
Kaipo veikėjas politikos dir
voj, tai jis beveik niekam nė
ra žinomas.

Štai ir, faktai, kurie geriau
siai patvirtina mano žodžius, 
lįirželip mėngsyj unijos lokalu 
rinkimuose jis statė sayo kan
didatūrą į “trustee”. Balsavo 
apįe tuksiantis unjjųs margių. 
Iš to skaičiaus Tilindis t&u- 
rinko vos dvidešimtį balsų. 
Tai. parodų, jOg jis jokios įta
kos neturį nei unijoj nei kur 
kitur.

toliau pastūmė. • Pažymėtina, 
kad Amerikos daktarai taip 
pąsielge (nes Anglijos dakta
ras stovėjo šalę Amerikos 
daktaro ir jam į ausį šnibždė
jo,—tai buvo galima pastebėti) 
su mumis, kaip Anglijos dak
taras t. y. į akis visai nežiūrė
jo.

Žmogui nuošaliai stovint, 
nesinorėtų tikėti, kad tų ša
lių (Anglijos ir Amerikos) at
stovai (daktarai) varytų tokį 
šmugelį ir dargi už tokį mažą 
kyšį — 10 šilingų už du žmo
nes. Bet 
faktas.

Jau iš 
kad ryto
rengę, nes turime eiti »ant lai
vo. Ryte, gan ankstokai, aplei
dome savo būstinę ir leido
mės į prieplauką, čia radome 
žmonių didžiausią* kriušatį, 
įvairiausios rųšies biznierių, 
kurie pardavinėja keliaunin
kams reikiamus daiktus. Mes 
irgi pasipirkome vaisių. Apie 
1:00 val.z ryto jau buvome ant 
laivo ir savo geradariams pa
sakėm “good bye”.

cilinderį mums palingavo.
Įėjiįs vidun, mums paaiški

no, kad toji įstaiga yra laiva
korčių agentūra, ir kad jie no
rį mums parduoti laivakortes 
ir taipgi duoda kambarius gy
venti iki laivas išplauks. Pra
dėjom , tartis, pasirodė viskas 
prieinamai, tad sutikome čia 
pirkti laivakortes ir gyventi 
iki laivas ^išplauks, kurio dar 
reikėjo laukti penkias dienas. 
Pažymėtina, kad tie Austrijos 
žydai netik pardavė mums 
laivakortes, bet ir sutaisė taip, 
kad mums nereikėjo eiti į pir
tį ( “pragaran”). Mat jie pažy
mėjo, kad mes tris mėne
sius gyvename Londone, be 
ko '-nuų pirties negali išsisuk
ti—neleidžia išvažiuoti. Be to, 
kad išvengus akių vartymo, 
daviau 10 šilingų daktarui 
(mes daktaro nematėme — 
viską, .agentai sutaisė) už ku
riuos gavome nieko daugiau, 
kaip po kryžiuką paišeliu pa
brauktą ant musų kortų. Bet 
jie buvo reikšmingi. Einant 
ant laivo, daktarai it vanagai 
viens akis varlo-drasko, o kai 
mes atėjome, tai tik į kortas 
pažiurėjo ir #už pečių paėmęs

męs važipojąftie. Amerikon, — 
įsė 

lai- 
vajprtę, lįad Į neno
rėjome, atsakiau. • Visus kitus 
ąĄM^viU# nu^iyežėr į’ tam 
tikras' įstaigas, o mudu nuvežė 
tiesiog. į stotį.-Ten išsipirkome 
bilietus' ir išvažiavome j Liver- 
pool. pasiekę Liverpool’į, bu
vome nuvežti j tam tikrą emig
rantų įstaigą, kurioje, be kitų, 
taupi,, radome geroką, skaičių 
žemaičių, kurie rėkė, viens už 
kito labiau J ir mąkorką “pali-, 
no”. Tas. jų riksmas toks vy
ruojantis ir aštrus, kad net 
ėmė rėžti ausis taip, kaip tie 
jų makorkos durnai akis, 
išeities nebuvo, čia reikėjo bū
ti iki buą kiti kejiąi numatomi.: 
Tačiau ilgai laukti nereikėjo. 
Besirengiant užkandžiauti, iš-z 
girdau, kad koridory kas ten 
iššaukė mano vardą ir pavar
dę. Išėjęs koridorin persista-1 
čiau. Tad jis užklausė manęs, 
ar aš į Ameriką, važiuoju. Taip j 
atsakiau. Tad jį? įsake pasiim
ti , mautą. ir eiti,.kartu su juo. 
Išėjųrųe. Išėję.nustebome: nugi 
ąų^ta. karieta sų., guminiais 
ratąįs Cires) stovėjo, ir lauke 
musų ateinant Sulindome į ją. 
Važiavimas buvo gana smagus. 
Musų karietai sustojus prie, 
vieno namo> gOrVetne įsakymą 
lipti laukan. Paklausiau kiek 
reikės už. paražinėj imą, nes va
žiavome virš: valandos laiko., 
Viąną šilingąKadangi aš dbr 
būvau mažai, susipažinęs su tais 
šilingais, tai daviau du, už ką 
musų kučierius-nusiėmęs savo

Toįpl i jphW>jifn$ at^mp. Tuplęnetfi j^uįįįĮjay, 
galfljo bų'ti i bent, i folijos mgfr.kpdjjLinęa nppjKkpme. lt

TRUMPA AUTOBIOGRAFIJA

rnės turime reikalą, 
tas žemaitukės turėjo 
“po kepure”, tai baį- 
manęs užsirūstino. Ir 
tas jo piktumas vis 

ir ėjo prie muštynių, 
prie pplicmano ir 

Buvo 
jį

Bet

taip yra ir tai.yra

vakaro davė žinią, 
metu botume prisi-

išjįpųipe. Išlipę tęjb kąip, i^rki-i 
tur, radome, pąlydoyus.iĮt.tvąrk-, 
darius. Tvarkdarys dąvė įsaky
mą,..kad. kurie važinėja į Arne- 
rikąeit.ų^po tuo. Šoųiįp o, tie į, 
Angliją, .pę kitų,/ Aš sų. savo, 
žmopa, basitrapkęva į Ajpęri-. 
kos. šoną. Kadąngį'iaš važiayauį 
į Angliją, tai tų^ųjąilj bųti iąnar. 
me šone< Bet nutylu.<Tvąrk- 
darys pątjkmp kęlęiyįus,i 
bet sulig, sąrašo mųą .tęi|f nęra- 
do, Tad'd garsi|id baląųui^ąpke. 
mano, ir. žmonos pąyąr.des. At-. 
siĮiepįaų, Jis musų klausa, kur

NEATBŪTINAI PAMATYK

Wrl K Y SiUrCK
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 458S

B ^SPRAGINIMAS77 pašalina
PAMATINIUS elementus, naudojam us

(-hpdąrk**** ehemikalme medžiagą)

tanęių ir išmanančiu žmogum. 
Vaikšto jis labai vožniai, pri
sikimšęs pilnas kišenes senų 
laikraščių arba kokių npr^ at- 
sišąųkimų, Priegtani.jis nešio
ja ų lal^aį daug paišiukų, nors 
su dideliu vargu tegalį, sav.o 
van{ąt pakreivezoti. 4

Tad dabar galite pdtys sprę
sti, ' jog teįkį' žiĄdgų jlaikįįtil^S- 
lejime yra tiesiog žioplą.’į Da
ryti iš jo kankinį yrą tiesiog 
nesąmonė,. . ’

♦ * *
Rugpiučio 19 d. tajjo palai

dotas Antanas Vilkelis, kuris

(Tęsinys),

įsėdę traukiniu, jautėmės jap 
laisvi ir piktai > atsisveikinova 
su tuo Tilžės “pragaru” ir. jų. 
suktų žydų genge. Pasiekime 
Berlyną ir čia turėjome sesti 
j kitą traukinį į Bremeną, ku
rio reikėjo lygiai kelias valan
das palaukti. Stotis buvo vien 
tik dėl panašių keleivių. Todėl 
iš tų pačių keleivių, atsirasda- 
mo muzikantų su armonikomis, 
kurie čia galėjo, liuosai, griežti 
ar šokti. Muzikai begriežiant, 
jaunas, tvirtas žemaitukas pa
siprašė mano žmoną šokti. Ir 
kuojnet pas jį šokimo pabaigos 
nebuvo, priėjęs paprašiau,' kad 
leistų mano žmoną, su maniui 
eiti, nes 
Kadangi 
perdaug 
šiai ant 
kadangi 
didėjo
tad priėjau 
jam perstačiau dalyką, 
juoko: kai policmanas- ėmė 
barti itž botvarkėsnkėlimą, ,nprs 
nesuprato ką policmanas jam 
sakė, bet žinodamas, kad jis 
yra kaltas, tai iš baimės pra
dėjo drebėti, net ir kelnės, nu
smuko. šito tam narsuoliui /tik 
ir tereikėjo — buvo ramus kaip 
avinėlis.

Gavę žinią, kad traukinis 
tuoj bus čia ir kad būtume vi
si prisirengę. Sėdom traukinin. 
Traukinis neperkokis, bet išei
ties nėra: važiuok ir gana.

Jau ir Bremene. Išlipę, iš 
traukinio, radome mus belau
kiančius palydovus, kurie mus 
nuvedė kur reikėjo. Čia reikė
jo mums palaukti keletą dienų 
iki gavome laivą į Angliją. Gi' 
turiu pažymėti, kad tos kelios, 
dienos, kurias čia mąn teko 
praleisti, galiu drąsiai sakyti, 
kad buvo geriausios mano die
nos visame gyvenime. Ir štai 
kodėl, čia buvo privažiavęs pu
sėtinas skaičius žemaičių, kup
rio irgi laukė ląiv.o, - kaip ir 
mes; ir naujų vis dar pęibudą- 
vo, kurie, galima sakyti, ne
mokėjo nei vienas rašyti (man 
neteko matyti). Aš jiems ne tik 
laiškus rašiau, o ir šiaip visuo
se reikaluose patarnaudavau, 
žinoma, jie už tai) mane “čes- 
tavodavo”. Be to, jie ėmė ma” 
ne kaipo .savo reikalų išrišėją 
ir tvarkytoją. Ir šitoks jų pri
sirišimas prie manęs net at
kreipė domę vienos svetimtau
tės moters. Aukšta, liesa ba
jorė priėjo prie manęs ir klau
sia, kokios tautos žmogus aš 
esu. Gįrdi, kalbi rusų, lenkų, 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Lietuvis — atsakiau. Po to 
musų pasikalbėjimo, man netę-1 
ko su ja susitikti,

Gavoiipą. žipią, kąd nąųsų lai
vas bus uoste- tuo ir tuo Jaįku 
ir,.kad iki tų. laika. Jautume.<pil
nai, prisirengę ėiti į laivą. Rei
kalavimą išpildeme. ’

Sulipom, laivam - Laivas .pras
tas.’; be to — mažas> ■ bet i visgi 
po4 36 valančių plaukimb pasie
kėme-Anglijos krąntą.. Ten ‘ ir

ivims prausti, kurie, naturališkaif ■■■■
randasi kiekviena m tabako lape

išimti
todėl jb
ir nėra!"

h•'t’*;r r

, ’ Kiekvienas LUGKY STRIKE, p^ganųntag iš. 
griausiu tabako lapų, kokius, pasaulį gali duoti - 
gęvidusiij; iš Turkijoj - gęyiąųsių jš, Kpųtųęjky, Tęų-j 
nesąee, Virginia, Georgip jr, Cąręjmų,,.r pasaulio tatai 
kąJ delrUaus grietinės. Tačiau visi tabako lapai, 
nežiūrim įkainos irį rūšies, kaip gamta juos užaugina, 
turk-savy šiurkščias savybes* LŲCKY STRIKE 
vienintelis “SPRAC^INIMO” Procesas — procesas noki
nąs ir Švarinąs, kuriam > naudojami Ultpa Violetiniai 
Spinduliai — poškina tam tikras .šiurkščias savybes, 
kurips <. ngturąliškąi yrh kiekviename tabako lape« 
Šituos i^iiplns šiurkščius elementus mes parduodam 
chemiškų sudėčių gamintajame, kurie juos sunaudoja 
gaminti. .tam^tikrąr chemišką: sudėtį avims prausti*,

j' v ’ ♦ ’ • *

taip.pąt/sudėtims apšvirkšti-augalus t medžius, gėles
ir* klm? augmenis- Tų autai uncijų pagaminama 
ka^dięn ^O.OOO^avių ir apšvirkšti daugelį
tėk^tapČAM augmenų- Tųdėbjuš galit būt tikri/kad 
tų^iąrMtH«pn*.iįkUrie naturališkai yra kiekviename 

jklPfc P^ra Jūsų LUCKY STRIGĘ cigaretuose.
ir nėra.” NenU.ofibjU, 

kad LUCKI£Sį riSuomet>palankus jUsu

Ultta Violetiniai spinduliai
. ’ ; Saules [spinduliai nokina—Šiluma Švarina

IMI
Ge r s ausi a 
tabako., rusis 
plius gerklės 

. apsaugo*

TI />J..*,
&

......................... ■■ -.......- --.....

A .•
mažas, bet i visgi

6fZ KLAUSYK 
r; radip 
^Muzikos ; kovos tarp 
•— Lipckty Strike 
Šokių Orkestro ir 
Vasarinio Orkestro, 
per N', B. C. radio 
tinkle kiekvieną . 

‘Antradienį, Ketvirta
dienį, ir šeltadienį— - 
sprcndijnus&&)srši 
geresnis, siųsk Luęky 
Strikt, 111-51^Avė., 

N.Y.C,



Kiek metų su

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

sviesa

Form A-2214 Prezidento

Generolas

Kokios yra pa

Prez. Lincol

Acremeter kitu, kaip yra

LIETUVOS ŽINIOS
Piktadariai siaučiacen

Svetimi patentai

5LU3

LOS ANGELES
RBNęaJiBBfrr

Garsinkitės “N-nose

ATTENDEP, 
H1GH ŠCHOOL.

departamentas, tai statyba bus 
pradėta ir tuo Klaipėdos mie
sto sandėlių patalpos padidės 
3,000 tonų masiniam krovimui.

Padaro 
Skalbimą

LOOKS
■J IMT

f NS

'514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louii Avė. 
CHICAGO, ILL.

Black 
Nelau- 
telefo-

, vaka- 
‘dvasios 
prie ko

būti le- 
paveliji- 

amžius

jų vis 
to, štai

RECEIVED 
f Moch k 
COJAAABNT

j 20 d. 
Ulevičių

Gražus Radoi programas Nedėlio
ję iš W. C. F. L. Stoties nuo 1 vai 
po pietų;

BORNIN/ > 
BAKE RS F/Ei. D 
CALIFORNIĄ ‘

'I89av

yra pagadintos tūbos 

į krautuvę dėl

nuokit Republk
CRANE

5332 SO.

— Ar man nega- 
ką reiškia “sub- 

ra pakvietimas ar

IS MARKI RD/GIRLS 
i MAS BEEN WITH( 
THE MBTROPOHTAN1 
OpcRA AtSOCIATHN 
FOR 3|¥ YEARV*J 

\NfTH COHTRACr

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

New Yorko
1930 m.

gyventojų.

ICE CREAM

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. boulevard 9336

Sugavo žymųjį plėšiką 
kalinį Lieponį

Kuomet pilietybės kandidatas 
neišlaiko egzamino

Paduodant natūralizacijos 
peticiją

—STUDIED 
jyoiCEį'

O u j u E 310 6;

/LA.TBR.V 
NEVV YOI<K • 
AND OPERAS

SDCH 
'RlGOAfiTTO^ 
ll_A /OŠ CA~?

AN t> ► *• t

(ucky vyrai 16 m
14 m. ir t. t.

Klausimas, 
skutimo cenzo skaitlines New 
Yorke?

Atsakymas 
miestas balandžio 1 
turėjo 6,930,446 
62% gyventojų buvo vietiniai 
žmonės, 33.1% svetimtaučiai, 
4.7% juodi ir 0.2% kitų tautų. 
Iš vietinių gyventojų 21 m. 
amžiaus arba daugiaus 28.8% 
buvo svetimų arba maišytų tė-

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRV) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
T.L Boalmnl 9122

Klaipėda didins uosto 
sandėlius

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Kaip jau buvo pranešta, Klai
pėdos uoste paskutiniu laiku 
buvo pasireiškę sunkumų su 
sandėliais. Vienai vietos fir
mai uosto direkcija išnuomojo 
sklypą sandėliui pasistatyti. 
.Bet į tą sklypą įeina muitinės 
naudojamos žemės dalelę, tad 
šiai sitatybai turėjo duoti suti
kimą ir muitinė. Vietoj šis klau
simas iš pagrindų apsvarstytas 
ir teigiamai išspręstas. Kaip 
tik Klaipėdos muitinės nusista
tymą sankcionuos prekybos

apie 24 
(Gude- 

Budnykų km.) kilo 
kurių rezul-

(Paprastai vyrai turi 
gališkų metų be, tėvų 
mo, kuomet moterų 
mainosi nuo 16 iki 21 
valstijų reikalauja, kad nuota
ka butų 18 m. kuomet tėvai 
neduoda pavelijimą.

New Yorko miesto 
svetimtaučiai

IMIGRANTU
PROBLEMOS

Imigracija j Kanadą
Klausimas.

pasakyti ar Kanada uždarė du
ris imigrantams iš Europos?

Atsakymas. Ne. Bet įvedė 
varžingus sulaikytus dėl da
bartinio bedarbės padėjimo. Per 
pereitus dvfejus mėnesius iš

CONTPĄCT WITH 
ŠIO GRAUMAN

tTHe.tSTAGe.

[Acme-P. 8 A. Photo] 

Massillon
Jackob Coxey, kuris prieš dau
gelį metų vedė bedarbių armi
ją j Washingtoną. Rugp. 12 d. 
jis tapo nominuotas kandidatu 
į majorus. Jo išrinkimas yra 
užtikrintas. Coxey yra 76 me
tų amžiaus.

Policija sugavo Veliuonos 
valsčiuje pernai pabėgusį iš 9-to 
forto kartu su kitais šešiais ka
liniais kalinį Lieponį Juozą.

Reikia pažymėti, kad Liepo
ms J. labai ilgai slapstėti. Už 
jo sugavimą net buvo paskirta 
1,500 lit. premija ir visoj Lie
tuvoj buvo išplatinti plakatai 
su jo paveikslu, biografija ir 
raginimu pranešti apie jo pra
gyvenimo vietą.

Lietuvą atvažiuoja 
anglų studentų eks

kursija

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

Kaip jaunimas “švie 
ciasi”

Iš 2,293,400 svetimtaučių gy
ventojų New Yorke, 858,770 
gyveno Brooklyne, 641,618 
Manhattane, 477,342 Bronkse, 
266,150 Queens ir 39,520 Rich- 
monde.

Liepos 29 d., naktį p'avbgė iš 
Laukuvos miestelio Augusto 
Kelerio eržilą, 800 litų vertės,’ 
pakinkytą brikutėje.

Liepos 29 d., iTakties metu, 
,š Sintautų valsč., Tarpučių 

km. gyventojo Juozo Duobos 
auko pavogta dvi kumelės. Vie
na kumelė 900 litų vertės, ki
ta—800 lt.

Liepos 29 d., nakties metu, 
Laukuvos v., Palokysčio km. 
nežinomas piktadaris pavogė 
Jono Pociaus arklį, 400 litų 
vertės.

SIGNBD 
METRO 

mAyeiv'
v JF0 R- 

rogor's 
vSONG * 
O^OIITR \ 

aATHBhlNE DALB

Klausimas.
duoti natūralizacijos peticiją?” 
Kuomet žmogus, turintis pir
mas popieras per dviejus me
tus, ir kuris čionais išgyvenęs 
penkis metus, pasiunčia išpil
dytą blanką, piniglaiškj, ir dvi 
fotografijas, ar tai reiškia, kad 
jis pasiuntė peticiją? Prašau 
atsakymo, nes mano pirmos po- 
pieros neužilgo išsibaigi.

Atsakymas.
(kurią Tamsta mini) yra pava
dinta ”Preliminary Form for 
Petition for Naturalization”, 
ir pasiunčiant formą sykiu su 
piniglaiškiu, fotografijoms, ir 
t. t. nereiškia padavimą petici
jos. Tas padavimas įvyksta 
tik kuomet aplikantas yra pa
šauktas prie pirmo išklausymo 
su jo liudininkais. Kuomet na
tūralizacijos egzaminatorius 
randa, kad aplikanto popieros 
tvarkoj ir kad jis prisilaiko 
prie natūralizacijos įstatymų 
legališkų ir moksliškų reikala
vimų, jis jį siunčia pas natūra
lizacijos teismo raštininką, ku
ris išpildo natūralizacijos peti
ciją, vartojant informacijas, 
kurias aplinkantas pažymėjo 
formoje A-2214. Dveji liudi
ninkai turi pasirašyti ir pri
slėgti prie peticijos.

Tavo atsitikime, turi prašyti 
natūralizacijos egzaminatoriaus 
kad tave ir tavo liudininkus 
kuogreičiausia pašauktų, nes 
tavo pirmos popieros baigiasi.

Klausimas. — Kuomet mane 
pašaukė egzaminui, aš negalė
jau atsakyti į visus klausimus 
ir mano peticija atsakyta. Ka
da galiu paduoti kitą peticiją?

Atsakymas. — Natūralizaci
jos egzaminatoriaus vesti egza
minai nėra teismo išklausomi - •
ir tavo peticiją negalėjo atsa
kyti, bet tau neleido, priduoti 
pębiciją, ąi^neišlaikei reikalai 
vimus. Jeigu tavo popieros 
tvarkoje, tai vistiek bus geros 
ir antram išklausymui. Jeigu 
po kelių mėnesių pasimokinimę 
tiki kad gali išlaikyti egzami
ną, tai0 gali prašyti Distrikto 
Natūralizacijos Direktoriaus ta
ve vėl pašaukti ant kito.

Apie pilietybės literatūrą
Klausimas. — Esu interesuo

ta moterų pilietybe. Kur aš ga
liu gauti informacijų apie tai?

Atsakymas. — Knygute iš
leista Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City, N. Y. 
“Kaip Tapti Suv. Valstijų Pi
liečiu” aprašo^ pilnai apie mote
rų pilietybę. Knygutę galima 
nusipirkti pasiunčiant 25

NAUJAS INSTRUMENTAS DEL 
ANALIZAVIMO RADIO TŪBŲ

Jūsų Radio tūbos ištestinamos 
QYKAI Budriko krautuvėj.

Didžiumai .priežasčių dėl Radio ne
veikimo

Atnešk tūbas 
analizavimo dyka 

f

Taipgi parsiduoda visos tūbos 
analizuotos ant Acremetetio.

Atsakymas 
yra 
įsakantis 
duot/ liiidij&ną 
mas nori egzaminuoti knygas 
arba popieras, kurios randasi 
pas liudininką, tai pašaukime 
tas irgi pažymėta ir liudinin
kas turi pristatyti.

Jeigu kas nepaiso “subpoe- 
na”, tad jį galima kriminališ- 
kai kaltinti, “Summons” yra 
pareikalavimas asmens nusikal
tėlio pasirodyti teisme.

FLIS.

Liepos mėn. 28 , d., naktį Jū
žintų vai., Tervydžių km. išim- 
dami iš Izidoriaus Narbuto gy
venamo namo langą, nežinomi 
piktadariai pavogė įvairių smul
kių dalykų ir 78 litus pinigu.

Liepos mėn. 28 d., nakties 
metu, Eržvilio m. nežinomi 
piktadariai įsilaužė per užra
kintas duris į Juozo Kaminsko 
kolonialių prekių krautuvę ir 
išvogė įvairių prekių 75 lt. su
mai ir pinigais 90 lt.

VAISTAI
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu 
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau 
šiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

Dabar jaunimas gyvena tam 
sybėse. Kortos, degtinė 
ruškos — tai 
penas”, o nuo 
prieinama:

Liepos iš 19 
vai. pas Jurgį 
lių vals 
baisios muštynės 
tate buvo mirtinai sužalotas į 
galvą ir ranką Valasevičius 
Petras, 27 m. amž. Jis, parvež
tas namo, tuojau mirė.

Liepos 28 d. 15 vai. netoli 
Balbieriškio prieš Zinkevičiaus

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR J4OKAME $80 UŽ $100.
ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom it rendnojam 
namui - 

8335 S. Halsted SL 
TeL Yards 6894

Klausimas, 
lite praneštu 
poena”. 
įsakymas - vykti teisman? Kaij) 
skiriasi nuo! “summons”.

VYRAII VYRAI! 

f Taupykit pinigus! 
? Pirkite anglis iš

CRANE CO., tai 
yra vienas lietuvi
škas yardas, ■ kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 

^hontas Mine Run 
$6.50 tonas. 
Band $9. 
kit ilgai.

8402
COAL CO
LONG AVĖ.

gan pigi, xbet yra kitas svar
bus reikalavimas, ir tas reikar 
lauja, kad po patentu išradi
mas turi veikti po dviejų me
tų po išgavimui patento. Sve
timose šalyse apart originališ
kos patento kainos, uždeda dlar 
metinius taksus, todėl jeigu 
patentas nevartojamas, tai per
daug išlaidų reik mokėti. Pir
miausia persitikrink, kad tavo 
išradimą galima vartoti užsie
ny pirm negu prašysi patento.

Ar moteris gali tapti Suv. 
Vai. prezidentu?

Klausimas,
stitucijos straipsnis antras vi
suomet kalbant apie preziden
tą jį vadina “jis” arba “jį”. 
Ar tas reiškia, kad moterys 
negali užimti tos vietos?

Atsakymas
kvalifikacijos išdėstytos straips
nyje antrame sekančiai: “tik 
žmogus, čiongimęs, arba Suv. 
Valst. pilietis, kuomet konstitu
cija priimta, sulaukęs 35 metų 
amžiaus ir išgyvenęs 14 metų 
kaipo Suv. Valstijų gyventoju 
gali tapti prezidentu.”

Tos kvalifikacijos nesulaiko 
moteris nuo prezidentystės. Ne 
tik prezidentas, bet ir senato
riai ir atstovai konstitucijoje 
paminėti kaipo “jis”, bet vis
tiek yra moterų tarpe abiejų 
butų narių.

Kiek vergu paliuosuota
Klausimas. — Ar man galite 

pasakyti kiek vergų paliuosa- 
vimo proklamacija paliuosavo?

Atsakymas.
no garsioji proklamacija, išleis
ta sausio 1 d. 1863 m., paliuo
savo net tris milijonus vergų 
dešimty valstijų. Proklamacija 
neįėmė rubežines valstijas, ku
riose gyveno 832,000 vergų ir 
tuos paliuosavo konstitucijos 
priedas, 1/iiris įėjo galion tik 
gegužės mėn. 1865 m.

“Subpoena’”

APTIEK A 
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką 

šioje apielinkėje.

J. P. RAKŠTIS
REGISTRUOTAS APTIEKORIU$ 
1900 South Halsted Street 

SMULKMENOS

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

Rugpiučio 15 d. Kaunan at
važiuoja 11 Anglų studentų iš 
8 universitetų. Anglų studentai 
Lietuvoje išbus 4 dienas ir su
sipažins su Lietuva.

Ekskursantais rūpinsis mu
sų studentų atstovybė.

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH - DR. N AIKELIS
756 W. 35th Street (Cor. of 35th & Halsted Sts.)

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30. Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9
Nedėldieniais pagal sutartį. Nedėldieniais pagal sutartį

Anglijos imigracija į Kanadą 
mažėjo net 77%, iš Suv. Vai. 
net 50% ir iš kitų šalių net 
94%. Gegužės mėn. 1931 m. 
1,693 anglai įleisti sulyginus su 
8,195 gegužės riięn. 1930 m.; 
1,520 amerikiečių sulyginus su 
pereitų metų 3,429 ir kitų 602 
sulyginus su 7,785 gegužės 
mėn. 1930 m.

Subpoena” 
pašadkimas liudiininkui, 

pasirodyti teisme 
Kuomet teis-

alinę sumušė Purviškių km. 
gyv.. Aleksevičius Petras su Ta- 
muliškių km. J. Budnicku, J. 
švirniu ir kitais, kurie jį su
žeidė į galvą mirtinai. Jis il
gai išgulėjo be sąmones ir var
gu jau gyvens.

tokia dabar kaimuose 
ir vienybė.

JOS.F.BUDRIK,
INC. i

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167-4705

Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ'nTMOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jui išgydyti/ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Weit 26 Su kaihpas Keeler Avė., Tel Cravford 5573

:R1 DR. MICHAEL’S
ALL HERB TONIC

Naujas atidarytas skyrius
' 4745 S. Ashland Avė..

CHICAGO
U. .. Tai yra šešta sankrova

Mokslininkas išradėjas ii daktaras sutinka su vienas 
gaunama pagelba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, |apų, uogų ir tt.

Rekomenduojamas nuo:
Skilvio pakrikimų, nerviškumo, kepenų pakrikimo, nevirškinimo, konsti- 
pacijos, kataro, reumatizmo, inkstų, vidurių. Ateikite ir gaukite dyka 
sampelį Dr. Michael’s Ali Herb Toniko. Reumatizmo specialistas. Dakta
ro egzaminacija dykai. Ateikite ir gaukite DYAI sampelį.

Klausimas. — Turiu gana 
svarbų išradimą. Bet tas ma
no išradimas berods tinkames
nis Europoje negu Amerikoje. 
Ar man negalite pranešti ^pie 
išgavimą patentų Europoje?

Atsakymas. — Beveik visose 
šalyse galima paduoti patentui 
prašymą po 12 mėnesių po pa
davimo prašymo Suv. Valstijo
se. Europoje patento kaina yra

Apsivedimo metai Suv 
Valstijose

Klausimas. — 
laukęs jaunas vaikinas gali 
vesti šioje šalyje, be tėvų pa
velijimo?

(S. I., Providence, R. I.) 
A/š,akymas. — ApsiVedimo įs

tatymai mainosi keliose valsti
jose. Rhode Island valstijoj, 
kur Tamsta gyveni, vyrai ir 
moterys, sulaukę 18 metų gali 
apsivesti su tėvų pavelijimu, 
bet turi laukti legališkų metų 
(21 metų) apsivesti be tėvų 
pavelijimo. Connecticut, Penn- 
sylvania ir Tennessee vyrai ir 
moterys 16 m. amžiaus gali ap
sivesti su pavelijimu tėvų; Illi
nois, Ohio, Kansas, Massachu- 
setts, Nevada ir Ohio vyrai 18 
m. ir moterys 16’ metų, Ken- 

moterys

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo. Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
Nugaroa zkaudejima, šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galroe skau
de ji ma, ir t ei p visokiua skaudo jimua 
(tik ne rooa. ).
Tūkstančiai žmonių yra Usigyde o 
milijonai dar nežino apie tai. . 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 76 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

• O1NTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 

Hartford. Conn.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Sijai. EūPopos kontinente dažnai yi*a šUdhromos koali^ 
cinės valdžios, bet Anglijoje vyrauja paprotys, kad vi
sas vietas valdžioje ir visą atsakomybę už Valdžios dar
bus pasiima viena partija; kai ta ^partija netenka dau
gumos parlamente, tai valdžia pereina į opozicijos ran
kas. Stipriausia po darbiečių partija Anglijoje dabar 
yra konservatoriai, todėl buvo galima laukti, kad nau
ju premjeru bus konservatorių * vadas Baldwin.

Bet išėjo kitaip. Ir Anglija, galų gale, bengiasi iš
bandyti koalicinę valdžią — kaip kad ji darė pasaulio 
karo metu. Prie to ją privertė nepaprasti ekonominiai 
ir finansiniai sunkumai, kuriuos, matyt, nesijaučia nė 
viena partija pajėgsianti nugalėti.

Tas faktas, kad MacDonaldas vėl pasilieka premje
ru, liudija, jogei Darbo Partija visgi yra stipriausia 
politikos jėga Anglijoje.

yra uždėję savo leteną fašis
tai. Kas fašistiškus laikraščius 
redaguoja ir jiems rašo, tar^ 
naudamas tai priespaudos tvar
kai, tas yra ne Lietuvos spau
dos atstovas, bet jos priešų 
atstovas! Su tokiais “žurnalis
tais-” Amerikos lietuviai laik-

raštininkai (mes čia kalbam 
apie švarius laikraštininkus, o 
ne apie tuos plunksnabraižas, 
kurie “pedlevoja” bet kokį 
šlamštų, by tik gautų dolerį) 
turi ne daugiau hofo susidrau
gauti, kaip su Smetonos žval
gyba.

DUONA

BLOFAS APIE STATYBĄ
tsilV-L/Viena stambiausių pramonės šakų yra statyba. Nuo 
Jos žymiam laipsnyje priklauso visa krašto gerovė. To
dėl natūralūs dalykas, kad, atėjus depresijai, visuome
nėje kyla balsai, reikalaują, kad valdžia, šteitai, mies
tai ir didžiosios privatinės kompanijos imtųsi didelių 
statybos darbų.

Pernai metais buvo daug girdėt apie plačius staty- 
i)os ^planus, kurie esą vykinami arba projektuojami ne
darbo sumažinimui. Ypač daug apie tai kalbėjo kores
pondentai savo pranešimuose apie prezidento Hooverio 
pasitarimus su stambiojo biznio atstovais. Pastarieji 
gyrėsi ir prezidentas jų pasigyrimus reklamavo visoje 
Amerikoje, kad kovai su nedarbu esą numatoma įvai
rių statybos darbų už bilionus dolerių.
’^Bet kas matė tuos didelius projektus Vykinant? 

‘įSffettžtikos skaitlinės, surinktos apie štatybą ,per pirmą 
pusmetį ketveriais pastaraisiais metais rodo štai ką:

1928 m. buvo duota kontraktų statybos darbams
už $2,444,867,000

1929 m. * - $3,012,W,000
m m. ' ’ • $2Mois;ooo

^1^08^226,000
iš — val-
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Apie įvairius Dalykus

1031 m. kpx,ęfvo,
M&ftas skaitlinės apima visas statybos rųšf 

šdžfos trfobas, privatines rezidencijas, gažo ir elektri
škos stotis, kelius, tiltus, milžiniškus didmiesčių “dango- 
Težius” ir mažus garažius. Ir jos yra paimtos iš 37 
svarbiausiųjų pramonės šteitų.

Matome, kad, palyginti su 1928 m., šių metų pir
mam pusmetyje statyba yra nupuolusi beveik per pusę. 
Bet didžiausias puolimas ėjo nuo pernai iki šių metų —- 
kaip tik tuo metu, kada “didis inžinierius” Wąšhing- 
torie žadėjo statybos darbais nugalėti depresiją. Staty
ba ne tik neužkišo tos spragos ekonominiam krašto vei
kime, kuri pasidarė dėl “sieko” kitose pramonės šako
se, bet ji ir pati nusmuko daugiau kaip trim ketvirta
daliais miliardo dolerių. •

Didžiųjų kapitalo šulų ir prezidento Hooverio triu- 
bijimas apie štatybos darbų plėtimą kovai su depresi
ja buvo blofas. ’ •

opozicinį komu-
klerikalą Kru_ir

rezoliucijoje

d. streikierių 
susirinkime di-

KURSTO NUŠAUT GUBERNATORIŲ

Oklahomos gubernatorius William H. Murray, pra
mintas spaudoje “Alfalfa Bill”, sumobilizavo miliciją 
kovai su aliejaus šaltinių savininkais, kurie mu^a alie
jaus kainas, varžydamiesi dėl pirkikų. Gubernatorius 
sakosi esąs pasiryžęs priversti savininkus pardavinėti 
aliejų ne pigiau, kaip po 1 dolerį už bačką, ir uždarė 
jėga tų savininkų šaltinius, kurie ima žemesnes kainas. 

Tai, žinoma, yra neteisėtas darbas, ir jo tikslas yra 
padidinti privatinio biznio pelnus. Bet pasipiktinimas, 
kurį iššaukė savo sauvaliavimu “Alfalfa Bill”, dažnai 
priima taip pat keistas formas. “The Chicago Jouriial 
of Commerce”, pavyzdžiui, parašė šitokią lekciją gu
bernatoriui Murrayr

“Gubernatoriui Murray reikia nė tik išsimau
dyti pirtyje, bet ir paragauti jo paties karo stovio. 
Jeigu nacionalės gvardijos kareivis, 
pareigas sargyboje 4 valandą ryto,
kad tamsa niekuomet nepasibaigs ir pasilsio nie
kuomet nebus galima susilaukti, jeigu jisai tą pa
niurusią valandą nušautų Gub. Murray per klaidą, 
tai butų labai liūdnas dalykas. Labai liūdnas. Geri 
darbai niekuomet neprivalo būt atliekami per klai
dą. Jie turi būt kilnaus tikslo vaisius.” 
čia yra tiesioginis kurstymas nušauti Oklahdmos 

gubernatorių. Jeigu toks kurstymas pasirodytų darbi
ninkiškam laikraštyje, tai ant jo, kaip vanagai, supul- 
tų pobdija, prokuratūra ir teismai. Bet stambioje biz- 
nfo organui niekas riieko nedarys.

NAUJAS BANDYMAI ANGLIJOJE

eidamas savo 
kada atrodo,

„ B-ritanijos Dūrbb Partijos kabinetas rezignavo, bet, 
kaip paskiausios telegramos praneša, jo vietą užims ne 
'konservatorių valdžia. Naujas kabinetas busiąs suda
rytas iš Visų trijų didžiųjlį partijų atstovų — darbie
čių, konservatorių ir ‘liberalų, MacDonaldui pasilakant 
premjeru. u

šitokia kombinacija yra‘nepaprastas dalykas Ang

Dar neseniai buvę komunis
tų vadai ir garsus veikėjai, da
bar jau, anot komunistų spau
dos, pavirto “renegatais” ir 
“kontr-rcvolittcionierikis”. Į tų 
skaičių įeina Benjamin GitloiV, 
kuri anąmet komunistai statė 
savo kandidatu į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus; taip 
pat A. Weisbord, kuris prieš 
keletą, metų pagarsėjo, kaipo 
streiko vadas New Jersey val
stijoje. Ve ką dabar apie juos 
rašo, sąryšyje su šilko audėjų 
streiku, komunistų laikraščiai“:

“Veikia p'ardaVikai iš Ame
rikos Darbo Federacijos, kad 
sulaužius šilko darbininkų 
streiką. Jiems į pagelbą at
ėjo renegatai lovestoniniai 
(Lovestone buvo komunistų 
partijos pirmininkas. — “N.” 
Red.) su Gitlowu priešakyje, 
šie elementai eina prieš re
voliucinę Nacionalę Audėjų 
Darbinirikų Uniją ir remia

Žmogaus gyvenimo prailgini
mo problema. — } Vidutihiš- 
kas žmogaus amžius. — Gy
venimo kelionė. — Trum
pas, bei linksmas gyveni
mas. — Žmogus prilygsta 
užsuktam laikrodžiui

•Patcrsono (N. J.) šilko audė
jai lietuviai, kurie dalyvauja 
streike, priėmė ir paskelbė 
spaudoje rezoliuciją, protestuo
dami prieš Brooklyno “Laijsvę” 
dėl jos ardymo darbo. Streiki
ninkai pasisako, kad jie pripa
žįsta komunistiškų organizaci
jų — Nacionalės Tekstilės Uni
jos ir Bendro Fronto Komite
to — “vadovybę”. Jie laikę mi
tingus su tų organizacijų ži
nia ir pritarimu,/bet bimbinin- 
kai ir jų organas “Laisvė” iš
ėjo juos šmeižti už tai, kad 
streikininkai nutarė pasikviesti 
už kalbėtojus 
nistą Prūsei ką 
šfnską.

Streikininkų 
skaitome

“Liepos 24 
masiniam
džiulėj svetainėj buvo pa
reikšta bei paskelbta, kad 
tą vakarų įvyks lietuvių su
sirinkimas po num. 62 La
fayette St. Įvykus tam susi
rinkimui^ jį atidarė streiko 
komiteto narė, draugė C. 
Skanbalienė; pirmininku iš
rinktas J. J. Dulkis, sekre
torium — J. Petronis. Čia 
pribuvo ir Bendro Fronto 
streiko organizatorius I. Ru- 
bin. Pastarasis užklaustas, 
ar galima lietuviams ‘kas sa
vaitė laikyt ęusiririkimus 
įtraukimui plačiųjų masių į 
kovos eiles, taip pat agitaci
jai už Nacional Textile Wor-' 
kers Uniją, jis atsakė: ‘Kuo 
daugiau — tuo geriau.’ Nu
tarta antrą susirinkimą, lai
kyti rugpiučio iT-d.; taip pat 
nutarta pakviesti lietuvį kal
bėtoją. Nominuota visa eilė 
ypatų. Balsuojant, L. Prusei- 
ka gavo 36 balsus, Bimba — 

. 8 balsus, Abekas — 5 balsus,
Mizara — 1 balsą, Tauras — 
nieko ir šolomskas — nieko. 
Dalyvavę čia katalikai iš
reiškė pageidavimą savo 
žiriogaus-kalbėtojo ir persta
tė Krušinską. Susirinkimas 
jų pageidavimą priėmė ir 
sykiu nutarė, kad kalbėto
jai turi agituot Už Bendri) 
Frontą ir' N. T. W. Unijų’ 
(vadinasi, už komunistus!— 
“N.” Rėa:>.

“Po šio susirinkimo ir 
sprogo bimbinė boiriba. Bim
bos ištikimieji tuojaus nuvy
ko į ‘Laisvės’ redakciją, iš 
kur ir prasidėjo piltis pur
vai ant pikietuoj ančių strei
kierių galvų, išvadinant juos 
ir sykiu drg. Pruseiką streik
laužiais.”
Tai, mat, kas išeina; kuomet' 

, partijų politikieriai yra Užsi
spyrę kontroliuoti dkohotalnį 
darbininkų judėjimą. Komthris- 
tų partija išmetė iš savo eilių 
Pruseiką, tai dabar jos lyderiai 
kovoja ir prieš Streikuojančius 
'darbinirfUus, kurie nori turėt’ 
IPruseiką už kalbėtoją.

Bet ir tiems/ streikieriams, 
matyt, vadovauja žmonės, ku- 
rių galvose Babelio bokštas. Jie 
nenori ®mbininkų diktatūros, 
tečiaus jie vįstiek agituoja už 
bimbiškąu “Nacionalę” unijų.

t “Išlindo ir šarlatanas kar
jeristas . A. Weisbord ir jo 
žmona Vera Būsh... Jie išlei
do biauriausį • kontrrevoliu
cinį lapelį. Jie šaukiasi į’ 
streikięrius, parcikšdami: 
‘Jus turite neleisti Komhnis- 
<tų Partijai padaryti iš jūsų 
streiko politinį' futbolę’. Tie 
gaivalaįr meluoja, buk Ko-' 
muii. Partija ir yra tam, kad 
griauti, darbininkų vienybę. 
Tai kontrrevoliucionierių 
darbas.”.
Streiko reikale komunistai

? 4

suskilę į priešingas frakcijas, 
kurios kovoja tarp savęs, ardy- 
damos darbininkų vienybę. Aiš
ku, kad to rezultate streikas 
gali prieiti. prie pakrikimo, kaip 
kad atsitiko ir su komunistų 
vadovautu angliakasių streiku.;

Ar ne laikas darbininkams 
susiprasti ,įr pasiųsti visus ko
munistų meklerius velniop?

FAŠISTŲ SPAUDUS ATSTO 
VAI NORI PAŽINTIES SU 

amerikiečiais

Dviejų fašistiškų Lietuvos 
laikraščių atstovai, Gricius nuo 
“L. Aido” ir Bružas nuo “Mu
sų Rytojaus”, atvykę Ameri
kon, nori apvažiuot didesnes 
lietuvių kolonijas ir Msusipa- 
ižiriti su Amerikos lietuviais 
'žurnalistais ir, kiek tai bus ga
lima, užmegzti artimesnius ry
šius tūrp Lietuvos jr Amerikos 
lietuvių žūmalistų.” Tokį pa
reiškimų vienas jų padarė 
Brooklyno. fašistų organui.

Bet Amerikos lietuvių spau
doje jie nedaug teras norinčių 
su jais “artimesnių ryšių”, ne-, 
gu tik vienam, kitam fašistuo- 
jančiam laikraštyje arba 'ko
kiam nors beprincipio asmens 
organe* 'šitos rųšies, spauda te
čiaus Afaerikos lietuviuose įta
kos neturi.

Ataierikbs , lietuviai laikrašti
ninkai . didėlėje savo daugumo
je griežtai stoja už spaudos 
laisvę. (Tai Lietuvos atgimimo 
JtrhdlieijbA* išdava. 'Per .40 metų 
žmonės Lietuvoje kovojo už 
skaudos laisvę,, gindamiesi ntio 
Rusijos carizmo jungo. Ta ko
va daugiaUŠia išjudino liaudies 
mėses ir įskiepijo joms nepri
klausomos Lietuvos idėją.

Bet šiandie Lietuvos spaudai

Visai dar ijescniai artistai 
su pamėgimu piešdavo paveik
slus, vaizduojančius “mirties 
šokį”. Tačiau per ipaskutinius 
kelis desėtkus metų medici
nos mokslas padarė didelę 
pažangų. Vidutiniškas žmo
gaus gyvenimas tapo žymiai 
prailgintas. Atsirado moksli
ninkų, kiiric drąsiai ėmė tvir
tinti, jog senatvė yra ittvo fų- 
šies liga. Tų nuomorię ypač 
išpOpttliaęizavo MečrifkOvas, 
kuris savo raštuose tvirtino, 
jog žmogaus amžius gali bū
ti pragintas ligi 150 mėtų.

Bet pastaruoju laiku opti
mizmas dėl žmogaus -amžiaus 
prailginimo pradeda atslūgti. 
Štai prieš kiek laiko pasirodė 
knyga vardii “The Modėrn 
Dance of Death”. Khygos au
torius yra Dr. Peyton Rous 
iŠ Rockefeller Iristitūtp. Auto
rius įrodinėja, jog ligi Šiol vi- 
sos mokslininkų pastangos 
prailginti žmogaus gyvenimą 
hedavė jokių rezūltritų.

šiandien yra labai 'prasipla- 
TihtiSi nuomonė, kad dabar 
žmonės gyvena ilgiau, riėgti 
praeityj. * Tačiau tikrenybėj 
taip nėra. Santykis tarp senų 
žmonių ir gyventojų ^kaičinuš 
šiandien yra toks pat, kaip 
ir praeityj. Kitais Žodžiais sa
kant, ilgaamžių žmonių skai
čius nei kiek nepadidėjo. Mok
slas dat nesurado būdų, kaip 
prailginti atskiro žmogaus am
žių.

Samprotavimas, jog dabar 
žmones ilgiau gyvena, vyriau
siai pareina nuo to, kad vi
dutiniškas žmogaus amžius ta
po prailgintas. Bet ką reiškia 
vidutiniškas žmogaus amžius? 
Paimkime paprastą pavyzdį. 
Sakysime, mieste .N. randasi 
kėli desetkai tūkstančių gy
ventojų. Pastaruoju laiku kas 
melai ton miršta maždaug tūk
stantis žhionių. Miršta, žino
ma, įvairaus artižlaiis žmonės, 
— vaikai, jaithuolihi, vitlUram- 
žiai ir senėliai. Noritit gauti1 
vidutiniškų amžių, reikia vi
sų numirėlių amžius sudėti į' 
daiktą ir padalinti ant tuk-; 
stančib. z

štai dar paprastesnis pavyz
dys. šeimyna susideda iš ke-i 
tūrių narių, — tėvo, rtiotiftOs' 
Ą| dviejų sūrių. Tėvds miršta 
sulaukęs 55 metų amžiaūs, mo
tina išgyvdna 60 metų; vienas 
suims 20, o kitas sulaukia riet 
'65 metų. Knbmet sudedame 
visų šėimos nųrių metus ir pa-į 
dalinahie per ketūris, tai gau
name 50. Reiškia, vidutiniškas 
tos šeimos narių amžius ir ly- 
ginsis 50 metų.

Dažnaį sakoma, kad tas ar 
kitūs žmogus užbaigė savo gy
venimo kelionę. Ta gyvenimo 
kelibnę nuolat darosi patoges
nė, nes keliai taisbiPi ir tam 
tikrais ženklais įspėjama, kur 
raridaši pavojingos vietos. Gy
venimo kelias yra tos sųly-: 
gos^ kuriose mums ttenka gy-į; 
venti. Nėra rėikalb nei aiš4l 
'kinti, kad šiandien »sanitariš- 
kumo ir higiėhbs atžvilgiais 
žmonės^ gyvena nepalyginamai 
geresnėse Sąlygose, -negu prieš 
šimtų metų. Prieš šinitų me-* 
tų mieštai buvo balsiai nešva* 
rus. Jeigu Vanduo užsįkrėsda- 
vo kokios nors

tai tūkstančiai 
daVo. .

šiandien jau 
tikrais chemikalais ligų 
yra sunaikinami, ir todėl mie
stų vanduo nebėra pavojingas 
sveikatai. Medicinos mokslas 
taip pat padarė didelį progre
sų. Žmogaus organizmas yra 
savo rųšics mašina. Kuomet 
ta mašina pakrinka, tai rei
kia jų taisyti. Musų laikų dak
tarai nepalyginamai geriau 
moka sutaisyti sugedusią žmo
gaus mašinų, negu praeities 
daktarai.

Mokslininkai nuolat ką nors 
naujo patiria apie ligas ir jų 
gydymų. Tai duoda galimy
bes lengviau kovoti su ligo
mis bei* apsaugoti žmonių svei
katą.

Tačiau civilizuptuosė kraš
tuose gal daugiausiai padary
ta sumažinime vaikų mirtin
gumo. Prieš šimtų metų vai
kų mirtingumas visoj Europoj 
buvo ‘ tiesiog pasibaisėtinas. 
Net dar prieš? pasaulinį karų 
Rusijoj 20 nuošimčių vai
kų mirdavo nesulaukę nei 
vienų metų amžiaus. Sanita- 
riškumas ir higiena visur žy
miai sumažino vaikų mirtin
gumą. Ačiū tam, padidėjo 
ir vidutiniškos žinogaus am
žius.

Ateityj, sako Dr. Rous, bus 
dar lūbiati kreipiama dėmesio 
į vaikų sveikatų. Kiekvieno 
žmogaus sveikata bus taip pat 
ir visuomenes reikalas. Vai
kas buš auklėjimas tokioj dva- 
sijoj, kad jis suprastų, jog 
-Teikia branginti ne tik savo 
sveikatą, bet lygiai ir kitų. 
Jau ir dabar šis. tas daroma 
toj srityj. Sakysime, viešose 
vietose draudžiama spiaudy- 
tis ir čiaudėti.

Trumpas, bet linksmas 
venimas. Tas posakis yra 
na dažnai vartojamas. Ir
yra gaha teisingas. Kas per
daug linksmai gyvena, tas pa
prastai jaunas miršta, kadan
gi jis be laiko išaikvoja savo 
energijų, nusilpnina širdį ir ki- 
tūs kuūo organus.

Kiekvienas užsiėmimas rei
kalauja ,ne -tik protiško išsi
lavinimo, bet taip pat ir fi
ziško. Vadinasi, geros'sveika
tos. Tad ateityj, sako Dr. Rous, 
mokyklose bus žiūrima^ kad 

hrviritų ne tik Wvo 
įprotį, J»ne tik kad įgytų reika- 
iingų mokslo žinių, bfet tuo 
įjačiti Idiku bus kreipiama 
daug dčtnešib ir į jų sveiku
tį. Diplomus tegalės gauti tik 
tie,’ ’kttrie Bus sveiki tiek pro
tiškai; tiek fiziškai.

Kai Kurie žmogų prilygina 
tuikrodžiu. Kartų Užsuktas 
^i^odis gali eiti tik tam tik- 

laikų. Kuohiėt ihiogbs giin- 
;Wta, jis irgi yra savo rųšics 

‘‘‘HižsuUtas laikrodis”, kuris ga
lės “eiti”, t. y. gyventi, tatn

Atvnžiavo mano kaimynas iš 
Lietuvos ir sako: “Važiuokiva 
sesers aplankyti”. Sutikau, ypa
tingai dėl to, kad gyveno gar
sioj miesto apylinkėj, kur pa
prastai turtingi žmones gyve
na.

Sustojova ties puikiu namu. 
Pievoje žaidė jatin'a mergaite. 
Suradova kaimyno seserį beiz- 
mante ant skarmalų gulinčią. , 
Jinai pirmiaus dirbo už tarnai
tę, o dabar kai ponai išvažiavo 
į Kaliforniją ir namus užra
kino, tai jinai beizmante apsi
gyveno...

Pinigų neturėjo. Apart to, 
dar skundėsi, kad ją ponas 
biauriai sužalojęs ir išžaginęs 
paliko...

Mergina dar ne sena, bet iš
balusi, vos alsuoja. Geria van
denį iš purvino puoduko, o val
gyt jau keturios dienos netu
rėjusi... Kai nelaimę pajutusi, 
tai gėrusi kokių ten vaistų už 
paskutinius pinigas pasipirku- 
si, paskui susirgusi ir dabar 
jau be vilties laukianti mirties 
skarmaluose pusiau gyva ver
kianti. Jau užkimusi, vos be- 
pašneka.

Bijojusi kam nors pasisaky
ti. Angliškai mažai teslikalban- 
ti ir nedrąsi buvusi.

Nuvežėva nelaimingą mergi
ną į Pavieto ligoninę, kur ant 
rytojaus mirė. Brolis neturėjo 
pinigų palaidot, tai miestas jos 
kūną medicinos kolegijai ati
davė. v

Šiuo budu dėl duonos kąs
nio mirė dar jauna lietuvaite. 
Niekas apie jos mirtį nė laik
rašty neparašo... Kam čia rupi 
vargšės merginos likimas. Lie
tuvoje jos motina dar gyva; 
dar laukia iš'savo dukrelės laiš
ko. Nutarėva motinai nieko ne
rašyt. Tegul senutė laukia. Gal 
taip bus geriaus.

— Mat.

No. 13-14 ‘*Kovos” gau
tas -šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite-Naujienose, j 
į, ;-;mžįb a ------- ''.............

NAUJAS numeris. Ate- 
jo Kultūra No. 6—7: Gali
na gauti Naujienose. Kai
na 45 centai.

gy- 
ga- 
jis

JŪSŲ PATOGUMUI

“NAUJIENOS” TURI
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

* “AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street * 

Tel. Yards 4754
Marauette Park
TŪBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.tOS. COKP.

5’2 E. 107th St.
Tel PuUman 5950

Kai jums reikės pa
duoti- “dassified” skel
bimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 

■į artimiausi atstovų.

ligos; perais,
V

ilgiau, Tr tai tik tame atvė- 
jyj, jeigu nieko blogo su juo 
•neatsitiks.

Visi žinome, kad laikrodis 
dėl vienokios ar kitokios priė- 
#asties sugenda. Ir juo jis blo
giau yra prižiūrimas, tuo grei
čiau sugenda. Panašiai yra ir 
su žihogaus organizmu. Jei 
laikrodžiui kenkia dulkes, tai 
Žmogui dar labiau kenkia vi
sokie ligų perai, kurie įsigau
na į jp organizmą.
/Pridulkėjęs laikrodis prade

da' “streikuoti”, t. y. nebero- 
dyti tinkamai laiką. Tada rei
kalinga jis išvalyti. Tačiau jei
gu jati reikalinga laikrodį tin
kamai prižiūrėti, tai tuo la
biau žmogaus organizmą.

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.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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CHICAGOS 
ŽINIOSI

Kai kas apie Chicagą
Chicagos Planas

(Tęsinys)
Chicagos Pląnui vykinti 

nugalėti nemažai kliūčių, 
vyzdžiui, ežero pakrantės 
Šimo reikalu, j Juo buvo

fedėralč valdžia, nes 
ežeras yra jos juris- 
Pakrante turėjo sa- 

kurie privačiai asme- 
C antrai

teko
Pa- 

puo- 
užin-

teresuota 
.Mięhjgan 
dikcijoj, 
vastį kai 
nys. Paskui,—Illinois
gelžkelis. Toliau —South Par
kų taryba. Reikėjo visus lega
lius keblumus išlyginti.

Kada tai atsiekta, tuomet 
prasidėjo darbas. Daugiau 
kaip puspenkto, miliono kubiš- 
kų jardų išmatų per metus bū
davę išverčiama pakrantėj. Pra
vesta bulvarai. Ir kada darbas 
bus užbaigas* tai ežero pakran
te bulvaras tęsis 25 mylias.

Sulig Chicagos Planu tapo 
praplatinta ir dvylikta gatve 
arba Roosevelt road. Bet ir 
čia dabar dar nebaik tas darbas. 
Ateity Illinois gelžkelio stotis 
bus nukelta, iki Roosevelt road, 
o ta gatve išvesta į pakrantes 
bulvarą. Gi * nauja gelžkelio 
stotis savo išvaizda turės tik
tai artimai Fieldo m užėjo kai- 
minystei. Be to, sutartimi su 
Chicagos Plano komisija, Illb- 
nois Central turės elektrifi-, 
kuati prekinių traukinių tarny
bą 1932 metais, o pasažierinių 
ne vėliau, kaip 1937 m.

1914 metais, Chicagos Plano 
komisijos, rekomendavimu, su
daryta komisija 35,000 akrų gi
rių paimti kauntės žinion. Iš 
<to skaičiaus jau paimta 31,000 
akrų. Tai dabartiniai Forest, 
Preservus.

Užbaigtas ir kitai darbas.

Pastatyta Waęl$er Drive. Tai 
Chicagos upės pagražinimas. 
Atlikta dar vienas darbas: iš-i 
lyginta upes užšilenkimas tarp 
18 ir, PqlH gątyiųN Senoji, .upėb 
lova šipj vietoj* bus užversta^ 
Dėka 'tam bus gaįįma .apdaryti 
La Šalie, Wells iu Franklin 
gatves iš vidurmiesčib į pietus j 

Darbas dar neužbaigtas Ash
land, Western, ir kai kuriom^ 
kitoms gatvėms plaliątj.. Bet 
jis jau žymiai' pavarytas piri 
myn. Numatyta , ir daugiau 
projektų, kuriuos išpildyti ims 
laiko.,

Bendrai, Chicagos PlaiTO* ridė
jai buvo ir yrą .graži: puošti 
miestą.. Vienok, ne vien puoši
mo norais vadovautąsi ir va-t 
dovaujamasi. Už gražių idėjų 
slepiasi praktiški sumetimai.

Nukripusiu trupytį*. į šalį, 
šiomis dienomis vienume Chi
cagos . teismų tūlas bizuįeris pa
sisaką, kad jis skolinęs pinigų, 
idant padėti bizniu jq.dįyorsuo- 
tos pačios draugą. Ar ne gra-, 
žu? Bet pasirodė>štai kas: jis 
tikėjęsi, kad.i ją, patį tuomet 
ištekės už sąyo draugo, o jam, 
bizinerMUį. nebereiks užlaikymo 
buvusiai pačiai duoti.
. Galima sakyti, kad musų biz^ 
niem pasirodė “praktišku, idea. 
lizmu”. Tokiu , jau “praktišku 
idealizmu” .buvo Ir^yra persi
ėmusį komisija ChięagOs 'Pla-^L 
nui vyk i nti. Ežero1 'pakrantės
puošimas, Wacker Drive pasta
tymas, liooseveltl road platini
mas, La, Šalie, Wfells, Franklin 
ix- kitų gatvių atidarymas —ką 
tai reiškia?

Yra sakoma, kad visi . keliai; 
veda į Romą. Sulyg Chicagos 
Planu, galima sakyti, visi ke
liai veda į vidurmiestį, loop. 
Teisybė, įgijo naudos ir pa
prasti piliečiai, bet daugiausia, 
atrodo, pasipelnė ir pelnysis 
stambusis vidurmiesčio biznis. 
Ir gal reikšmingas tas faktas, 
jogei ir šiandie Chicagos Pla
no komisijos pįnnininkas yra 
p, Simpson, Marshall Field & 
Co. prezidentas. —Chicagietis.

Atidarė teatrus‘ » • i I

: Sekmadienį priemiesčio kru
tamu jų paveikslų teatrai buvę 
atidaryti. Teisėjas Rbss C. Hali 
išleido indžionkšeną, kuris 
draudė policijos komisionieriui 
Alęockui ir miesto laisnių ope- 
ruotojams išdavėjui C. Cregie- 
riui areštuoti tuos operuotomis, 
kurie neturi laisnių paveiks
lams operuoti, o operuoja. •'

Policijos komisionierius įsa
kė policininkams nekliudyti at-i 
sidariusių teatrų. Miesto advo
kato padėjėjas pareiškė, kad 
jis dės pastangas inžionkšenui 
panaikinti. Jis išreiškė nusiste
bėjimą tuo, kad teisėjas išdą-* 
ve indžionkšeną sekmadienį.

saiį surado apįę» 50Q; toliui kirr L 
mipa$iųf Jis ieškojo, tų kinrnJ 
naičiy tiksli! įrodyti, kad, j ei? . 
gili žuvis, yra. negera, tai va»r 
duo upėj' yra netikęs. O-jąi, 
vanduo, netikęs, tai miestai 1.^ 
esąntys paupiais turėtų neleisti 
srutoms j upę tekėti’.

Bet kas tai profesoriaus kir
minus pavogė. Profesorius pa
žadėję dovanų už jų sugrąžini-Į- 
mą jam.

W5KITF6R

PINIGUS UETUVOH 

lopFahtietUi/osžįnonėsir 
fiį pataria Lietuvos bankai

į

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483 

---------o---------

Sunku bankan įeiti,

<Fox River Grove miestely 
bąnkas pradėta operuoti, kaip 
juokdariai sako, “spikyzių” pa-į 
vyzdžiu. Pirm negu kostume- 
ris įeina bankan, jį apžiūri .pęr 
tam tikrą, skylutę duryse, kas 
jis per vienas.

Jeigu jis pasirodo nepažįsta
mas, tai turi parodyti rekomen
dacijas asmens, kurį pažįsta ir 
kuriuo pasitiki banko kasierjus 
Novak.
/Šios atsargumo metodos įves

ta banke todėl, . kad Ji^ buvo 
porą kartų apiplėštas.

Profesoriaus kirminus 
pavogė^

Illinois universiteto profeso
rius John S. Dolley gaudė žu
vis ir ieškojo jose kirminu. Ji-

' 'A '

Demokratei suvažia- 
vimas

MOTINA HELENA
' GnrMaUflia Pasauly ZoMninkO. kurios žo
les par«lbūjo tūkstančiams kentčluslų, dabar 
randasi jos pačios asmoninfij ŽOLIŲ SVEI
KATOS sankrovoj 4837 So. Ashland Avo. 
Nežiūrint kokia lira sergate, nueikite pas 
Ja tuoj aus. Nelaukite iki bus pcrvčlu. 
Jolru jus atslncAlte fi| anrarslnlma, jus 
rausite $1.00 bonka Specialiu Žolių Vaistu 
už 25c. Ateikite iiandio arba rašykite.

■ ■ ' ---- t .. ■

PADĖKAVONĖ

BARBORA DUDONIENĖ 
i

Ačiū visiems. kurie dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse, 

v
- Dieve buk pagarbintas ir mu- 

•4sų nubudimo valandose. A. a. 
x Barbora Dudėnienė užmigo Vieš- 
*?patyje rugpjūčio 12 d.. 4:5 5 vai. 
$ po picų< 1931 m., o palaidota

rugpjūčio 17 dienų su gedulingo-, 
4,mis pamaldomis iš Šv. Amano
> parapijos bažnyčios į Šv> Kaži? 
•* mieto kapines. Jc u r jose ilsisi amži- 
■j. nai. Ačiū jums Varpai, kurie 
'k sugaudėte liūdnai už a. a. Barbo
ros vėlf, ačiū jums, kurie ištari;

te amžinų atilsį. Širdingai taria
me ačiū, kurie atsilankėte į šerme
nis ir dalyvavote laidoutvesę. ma- 

’ no mylimos žmonos Barboros 
Dudonienės. Širdingiausia, ačiū 

"giminėms ir draugams už šv. Mi- 
,šias ir gėlių vainikus; nuoširdžiai, 
‘'dėkoju gerb. kunigams už

lingas pamaldas namie, bažnyčioj 
ir ant kapų, ačiū gerb. kun. P. 

>,Juškevičiui, gerb. kun. A. Linkui 
t už pasakymų pamokslėlio bažny

čioje ir kapuose, ačiū ir gerb. 
kun. T. Gasparaičiui. Taip pat 
ačiū vargonininkui p. Mondeikui, 
ir nuoširdų ačiū gerb. vargoninin
kui B. Janušauskui ir poniai Ja
nušauskienei už giedojimų šv.

♦•Mišiose Avė Marija, ačiū grųb- 
* nėšiams, ačiū kurie nešėle gėlių 
' vainikus ir ačju visoms, visiems 

nariams draugystės šv. Cecilijos, 
kurie tik atsilankėte, ačiū ir tau 
skaitlingas būreli kurie gatveka- 

^riais nuvažiavote į kapus ir pų- 
vsitikote atsilsio vietoj. Didžiau- 
(tsiai ačiū Tau grafy. S. D. Lacba- 

vich už gražų patarnavimų, ačiū 
y;ir tavo Simams, kurie taipgi pp- 
)4itarnavo. Jie kilniu rimtumu at-T
> jautė musų nubudimų. Gerb, 
| Lacbavicbiai. nors jus esate iŠ užr

siėmimo grųboriai. bet mano nu
liūdimo valandoj buvote priedeliai 
ir patarėjai. Matau, kad esate 
pasišventę .vien dėl to, kad patar
nauti žmonėms laidotuvėse, už 
tai pasiliks mumyse nepamiršta
mas dėkingumas dėl jūsų. dėl. jū
sų žmonos ir sūnų. Dar kartų

- tariame ačiū visiems giminėms, 
.^draugams ir pažįsta^miepjs už su- 
£teikimų paskutinio , patarnavimo

it atsisveikinimų su musų^ mylima 
a. Barbora Dudonient'

JUOZAPAS JUREVIČIUS 

mirė rugpiučio 24 d.„ 1931 m., 
6 vvalanda rytę. sulaukę? pusam
žio. • Kilo iš Kretingos apskričio, 
Skuodo parap., Kaukulįkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metps,.* , 

Paliko dideliame nuliųdgue . 
moterį Rozalijų. brolį Dpnrinįnn; 

fkų. brolio vaikus — Petrų:.jr,Po- 
Hlvilų Malakausku?, o Lietuvoj sts 
Aserį/ švogeri. ir gimiues,

Kanas, pašarvotas 2114 W,v 23 
ftPUce.

] Laidotuvės įvyks ketyerge rugr 
piu^įo 27 d., iš Lac^iČfrus kp#: 
plyčios 8>30 vai. bus. atlydėtas. J 
Aušros Vartų pų ra p i jo>* bažnyčią 

^kurioj įvyks geduHrig.QS pamaldom 
•už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kų-*

• pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gi- 

‘ minės, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
Moteris, Brolis, Brolio^,

* Vaikai ir Giminės. .

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. D. Lacbavvicz, Telefo
nas Roosevelt 2515.' .

Ateinantį trečiadienį ir ket
virtadienį suvažiuos Spring- 
fieldam demokratų partijos I1|L 
noįs valstijoj vadai; 'Čia>bus 
apkalbama tarp kita ko kan
didatai Illinois gubernatoriaus 
vietai, ateinančio pavasario no
minacijoms.

Savo kandidatūrą tai vietai 
jau paskelbė kiek seniau Mi- 
chaeL Igoe. Nužiūrima tačiau, | 
kadd ngrinčiųjų kandidatuoti į 
tai į vietai, yrą^daųgiau, būtent 
Dr. Hermapi Biindescn, Fran
cis X. Busch, pulk. Spragile ir 
rekorderis Clayton F. Sfnith.

Rez. Phone Grovehill 1321 
Ofiso Tel. Lafayette 4180

Dh Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Archer. Avė,, šalę Midland .-Bank 
Valandos:10 iki 12 A. M., 1 iki 5 

P. M., 6 iki 8 P. M.

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1~3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 
--------- O---------

i Įvairus Gydytojai , .

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m^- 
tus kaipo patyru gydytojas.__ęhtogąi 
ir akušeris. (

.Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 

I metodus X-Ray ir kitokius flektroe 
prietaisus. ..aiUfll

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan St, 

.Valandos: nuo 10—12 pietų fr 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakats

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

\Hyde Park 6755 ar RnnMph 6800

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

DOMININKAS DUKANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
;Milwaukee, Wis. rugpjūčio 21 : 
dienų, 3:10 valandų po pietų 1931 
‘m., sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
męs Telšių apskr., Eigirdžių pa
rapijoj, Medinių kaime. Amerikoj 

jšgy.v.eno 23 metus. Paliko di
deliame nubudime seserį Zofija 
švogtrį Antųnų Ra^nancauskus, 2 
pusbrolius (,—rri .Albertų ir Stanis
lovų Jokubauskus ir gimines, o • 
Lietuvoj 2 broliu — Sęanįslovų 
ir Juozapu, seserį Domicėlę ir mo
tinų Julijonų. Kūnas pašarvo- 
as, randasi 4605 S. Herntita&e, 
Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny,; 
rugpjūčio 25 .dienų, 1 vai. pų 
pietų iŠ Eudeikio koplyčios bus 
'nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Domininko Duka- 
nausko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti , 
jaut paskutinį patarnavimui ir 

•atsisveikinimų..

’ Nubudę liekame,

Sesuo, Švogeris, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. .Yards 174J.

Graborlai

Undertaking Co.
Wm. A. Pakomy , 

Kdplgiia dykfd 

710? West18th Street
TeL Canal 3161 i

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabash Aveniu 

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

—. o———

Tel Central 7079 
Rez. Longbeach 9453 

Valandos i iki 4 ir pagal susitarimų 

Dr. B. G. LAMBRAKIS 
Autų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius Viennoi Universiteto 
Suite 1447-49 Pittsfield Bldg. 

55 E, Washingtpn St,

O

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

i
3307 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

T-................ . ...... ...............
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

i Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

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

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

„ — „O—...

Praktikuoja 20 metai
* OFISAS 

4729 South Ashland Ape., 2 labai 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriikų. Vyriškų . ir Vaikų. ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki* 12 vat ryte, nuo 2 Hd 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nno 10 iki 12 dienų 

Phone Midvay 2880

---------o---------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South. Ashland Avė. I

Netoli 46tb S t. Chicago. I1L

Telefonas, Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoemų 

Ofiso valandos:-
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pfrt.

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iki. U 
Rez. Telephone Plaza 3200-

Phone Armitage, 2822

S. a LACHAVICH

IGN. J. ZOLP! 
, Pigiausias Lietuvis 
i. Graborius Chicagoj
Į164S W. 4«th> St.

Telefonai j;

Bpulevard 520?

Boulevard 841'3
/

1327 S?. 49thJCt 

Telefonas, , 

Cicero 3724 !•

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
datbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23M W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t*

1439 S* 49 Court, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5927

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dienų.
Telepbonai dienų ir naktį Virginia

1145 Miltvaukee Aveniu 
Valandos: 12 iki 2 . ir 6 iki 8 P. AL 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

2 iki 
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drtxel 9191

DR. A. A. ROTH.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Of ’uast. 3102 So, Halsted St„ Cbicaga 
arti 3 lot. Street ‘

Valandos: 1—3 po-pietų. 7—A valu 
Nedėliomis ir. šventad. 10—12 dienų.

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
Širdies, Plaučių. Inkstu ir Kraujo pakriki- 
mat - sėkmingai grydoml. Taipgi Aklu. AM*. 

Nosies ir GerkUs

S, M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė .frug/ųži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevglt .7532

Lietuves Akušerės

;ili

.1.

Mrs. A. K. 
' JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE.

6109; South 
^Albany Avi 
»t Phone

Hemlock 9253

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS; 
GRABORIUS CHICAGpJ: 

Laidotuvėse, patarnau-1 
jų . ‘ geriau i ir t pigiau, 
negu kiti, todėl, kad 
ppklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668, W. 18tb Street i 
TėL .Canųl 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. l 
TeL Victory 4088 i ~

ii
'.Ii

Akių Gydytojai

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

240.0 Madiaon St,

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

Namų telefonai Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE =

DR. M; T. STRIKO! -
Lietuvys Gydytojas | 

ir Chirurgas
Perkėlė aha savo ofisą, j naujų vietų po nr.;

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel, Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany, Avė.
' Tel. Prospect 1930

OydytojM. Chirurgas, Osteppatas <407-$ Noetb KMale"Aja.
Tel. Independence 0088.

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vsk. 8 Iki JĮ.
SS I ■ i 'g'Į

Advokatai,

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS. 
^27 N. Deatborn St., Room 1113 

i Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 rytp iki 4 pq pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 Soath Halsted - Street 

Tel. Boulevard 1310 * 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvem
Nedėlioj nno 9 ikfrlS

--------- :---------- - ---------------—-----»' 'l"W

Tėl. Yarda.,1829

U- 8

i

——

Vyras Jarais Dudonis,

Sesuo Elena Steponaiti,

Brolis Rokas Steponaitis,

įDR, G, SERNEK 
LIETUVIS. AKIŲ SPECIALISTAS

KAZIMIERA 
po tėvais 

į 

Persiskyrė siT 
,’rugpijičio 22 dieųų. 2

i

,1W:W
•«&. i

>■ ....

JUSft GRABPRĮĄI 
Didysis Ofįsųs 

4605-07 South Hermitage Avenue

4 ■ . K-*’

VYRAI IR MOTERYS
Sveikata yra laimė. Nepipraskite jos! Apsaugokite savo ir savo šeimynų. 
American Mųdical Institute išrišo šį klausimų tūkstančiams žmonių. .Del 
pilnos medikais ekzaminacijos, sirguliavimų, kraujo ištyrimo, įčirškįmų

“ ‘ *' American Medical Institute
2418 AVY Madison St. Tel. West 1864

— IŠTIRKITE MUSŲ KLIUBO NARYSTE — 
Atdara .nuo 9 v. ryto iki 9 v. vakaro kasdie

RENGIENB 
Lileikaitė ’

šiuę pųnufru 
3:30 valandų.

Lukus 38 niejų, 
Raseinių apskr., 
mieste. Amęri-t 
metų.

me nubudime vy
rį Agnieškų, du

„ryte 1931 m., si 
amžiaus, gimus 
Kražių parap. ir\ 

p ko j išgyveno 18/

Paliko dideliajme nubudime vy
rų Antanų, sese , 
Švogeriu — Kum pikų ir Matikonį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė,

( Laidotuvės įvyks. , antradieny, 
rugpiučio 25 dienų. 2 <yal. po 
piet iŠ Eudeikio koplyČjos bus 
nulydėta į Tautiškas • kapines.

Visi a. a. KazimierSs Rengie- 
nės giminės, draugai ir pa^jst^mi 
esat nuoširdžių! kviečiam: daly* 
vauti. laidotuvėse ir > suteikti jai 
paskutinį patarnavimų. /fr*rawisvei- 

*kinimų.

t Nuliūdę, liekame*.

Vyras, Sesuo, Švogčia.«
ir. Gthiįnėį.i "

Laidotuvės? pųtarnauja 
rius* Eudeikis, tel. ^Yartjb- :1.74r.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė,, 
756 West 35th St. 

kampas,, Halsted St.
Valandos nuo 40—4, nuo 6 iki I 

NędėUomis > nuo, -10 iki, 12. 
.... . .......—

Duokite savo akis išegzaminuoti

r. A. K. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST

i Praktikuoja virš 20 m, 
‘ 4649 5. Ashland Avė, 

kampas, 47th St.
Tėl. Boulevard 6487?

"■",1J" 11 1  Ir 111 irll*Į;

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optpmetristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
i Akiniai nuo $3 

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

W.<S31 S. Ashland Avė. Tel. Yards ,6780

''.L®

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ j 

Mes visuomet, tęifriama širdięgą, simpatingą ir ramų* 
patarnavimą, kuomet j|Si yrį labiausiai reikalingąs. 

J. F. EUDEIKIS & C0.

Lietuviai Gydytojai 

llR. A J; KARALIUS 
I Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So, Halsted Street..
Tęl. Calumet 3294b 

Nuo 9 iki* 1 ž vai. • diėdos. ir 
nuan6/ iki > .9 valando» * vakaw ; ‘ • t • •

fe L. DavidojiiSj M®.
ĮlŲloi1 ‘So.rMW8fW«'Av«n,ue

Tel. Kęhyzood , 5107 * z 
VALANDOS:

nuo 9 iki 1 !• valandai ■ ryte: 
nųou 6 iki* 8 vųlandaL vak 

apart/ Iven(«!isnio/'4r ■ kefvirtadunio.

A. K. Rutkauskas, M. D,
4442 South Westeto Avenue.

Teį. Lafayette 41461

VALANDOS: -■ 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai valūro

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

2403 W: 63rd SL, Suite 3
Tel. Prospect J 028

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

Nedėlioj ■ pagal sutartį

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2435 W»st 69tb Street
VALANDOS:

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak.
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Phone Canal.. 2118 
Valandos: 6—8 vakare

1900 So. Halsted St, 
4193 Archer Avė.

Vųlųndoi;. 2-^-4 po*

NtktM i
įn

Dentistas 
4712 South-* Ashland Avė.

Tel. Boulevard. 7589
Ofiso valandos .10 r ryto, iki 8 jakar^ 

Residenęe Phone Hemlock 7691 
—* ..n it."1.;?..: ji;

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland. Ąy«*

arti’47th‘‘Street-

■

R. A; VASALLE' 1
, ADVOięATAI > ' 

11 ' South La S
Room. 1934 T«L
'T ~

324TŠT Halsted S^TaTVicfMf
Valandos — 7 iki 9 Tak&t 

Olfr—Utacn., Kstv. ir; Subatosa/ vak. 
Vaiallė-—Pan.» -Sifr. ir PiMtfiOMyųlę

••

JpbX)332
Valandai„nuo 9 rytp . iki**5 .’ vaĮ* vak.

......,..... " .. i-----  

Joh^Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas | 

2221 West 22nd St 
Arti Lcavitt St....x

TelefpntaaCanal .255|> ,
Valandos 9 rytp iki 8 -vakaro. 

Seredoj. ir Pėcuyčįoj nuo *9 iki 6 
--------------------------------------------------------------

A Ai SL AKIS -
ADVOKATAS 

Miesto. Ofisas 77 '^V. ^asbington Sh . 
Room 1502 Tel. Central ,2978

Valandoj; 9 ry<p^ iki > 4 pų, pfrtų ,*

i Vakarais: Utara.. Ketvt, ir .SubatasA' 
— 6 ikL 9<.valt

4145 Archer Ape. tdĮ. L^fagette 7337

Namų TeL-iHyde Paritu 33R5
y,.t

10S w. JMm Sii.. Koom J117 •

Telepbone Rbosevelt
Namini 8^į ryte. . J<00.

l. rmri 1 m 1 'Htu

JįDSEKH JrG
Lietuvis Ad

4631 Sp. Ą^land Ayo.f
Tel.

Ret, 6515:
TeL Republic 9?-

a 
i

2800



Antradienis, rugp. 25, 1931

CLASSIFIEO ADS

Girdėjęs

Kaimyno mirtis Willow Springs

Busiu labaiovanas ga

For Rent

PRANEŠIMAIMADOS MADOS MADOS

Pagryžo iš atostogų

2855 3114

savo dūk

Ruptura Išgydoma
19 St

3254

CLASSIFIEO ADS

ma

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Tel. Lafayette 0455

poros 
atro-

Shainaus 
savaites.

W. C. 
vietoje

Bus šiandie Lietuvių 
Radio Programas

krautuvių — 
St. ir 4177-85

Business Service 
Biznio Patarnavimas

diena.
kaimyną

darže, su-

NAUJIENOS Pattreu Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago,

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
t '

siųsti man pavyzdi No

Mieros

šių programų 
šiandieninis

Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. T 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis.

Lietuviams gerai žinoma ma 
ratono šokėja Mary Rock— tik
ra jos pavardė Marijona Shat- 
kus—jau šoka 1,300 valandų.

Ji šoko pirmiau su saVo bro

Sekmadienį buvo “aksidentų 
diena WiHow Springs.—Rep.

them Clean, Člear and Healthy 
Write for Frere “Eye Care’*

ir . ku- 
Vieni 

[r, na

> Panedėly ir Ketverge 
iki 8:00 vai. vak.

tarpe 6:30 ir 7:30 vai. vakare 
iš stoties W G E S, 1360 kilo- 
cycles, įvyks Lietuvių progra 
mas.

nauju !!■ 
l, atulan 
ramlnavl 

ai apal'

8TORAD2IAU8 RAKANDŲ BARGENAI
2 fimoV
Wilton ____
3 Arnotų miegamasis setas
7 AmoU 

AMER
6701 8

buvo
rezervuotos p.
čio krautuvėje
St., kur galimA laimėtojams jas 
pasiimti.

Kurie laimėtojai dar negavo 
dovanų, tai malonės atsikreipti 
į Norkaičio krautuvę.

šiuos programus nuolatiniai

Sekmadienį,, rugp. 23. Biru
tės darže buvo komunistinės 
“Vilnies” piknikas. Kažin kokia 
gengė jnėgino apiplėšti kasa. 
Gengei nepavyko. Bet ji sumu
šė kai kuriuos pikniko prižiū
rėtojus.

Tai jau antrą ar trečią kartų 
pasitaiko, kad atvykusi gengė 
sukelia lietuvių piknikuose ne
malonumo.

2Š55 3114 3254

Tarp Chicago^ 
Lietuvių

Sekmadienį, rugpiučio 23 d. 
piknike, kuris įvyko Grybo dar
že prie Tautiškų kapinių, buvo 
traukimas laimė,  jimui^dovanų. 
Kurie buvo ten, it 
vo. Bet keleto/laimėtojų ne-

Jų laimėfos dovanos yra 
Karolio Nurkai- 
2437 W. 69th

Buvo šaunus Radio 
Programas

mgalios surado auatata 
tikro šveičia nedraskys 

tas iun«

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai_______

Lietuvių ‘Marathon’ 
šokiai

mašinos, prašinamos ir siu- 
Turiu dvi šapas, vieną turiu 
— kuri patiks. Kreipkitės, arba 

mažai

Kaip/, ir kiekvieną antradie
nio vakarą, taip ir šį vakarą

Dovanų- laimėtojų 
domei

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

\ 672 West Madison Street ,

PARDAVIMUI kriaučių biznis, 
sos naujos mašinos, prašinamos ir 
vumos. Turiu dvi šapas, vieną 
parduoti 
galėsite prisidėti į partnerius 
pinigų. 809 W.

Jaunesnei moterei sporto suknelė. Tinka iš bile kokios materijos, 
Kalnieriukas ir apie* rankoves reikia dėti 

18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per

liu Joe Rock Chicagos White 
City ir laimėjo pirmą prizą iš 
šokusi 1,900 valandų. x

Gavau jos laišką, 
esanti Russell Point 
mano, kad ji galėsianti 
laikytis ir vėl laimėti 
dovana.

KonteStantų buvo 28 
bet paliko įtik 8. Well 
do, kad musų lietuvaitės yrą 
stiprios ir pasižymi ištverme.

Joe Rock, Marijonos brolis, 
dabar šoka Union Town, Pa.

—Antanas Kirby.

Night and Moming to keep 

tpr Free “Eye Care’* 
tye Beauty“ Book

Marine Co^ Dept. H. S., 9 B. Ohio St.,Chiogo

Tame pačiame piknike atėmė 
pinigus iš Jono Čepaičio nepa
žįstami vyrai. Su Čepaičiu bu
vo šitaip. Jis šoko svetainėj. 
Paskui išėjo su mergina į dar
žą. čia prisiartino prie jo ke
turi ar penki vyrai ir pradėjo 
priekabių ieškoti. Staiga kuris 
ten vyrų kirto jam į galvą. Če 
paitis perkrito. Kada atsipei
kėjo, tai nebebuvo vyrų, nė 
merginos su kuria šoko, nebe
rado kišenėj nė pinigų, ku
riuos turėjo.

Bene buvo tie vyrai tos pa
čios gengės, kurie mėgino 'api
plėšti kasą.

32 No. State St. 
kambarys 1105 

CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų

duoda lietuvių žinoma firma 
The Peoples Furniture Co., sa
vininkai dviejų 
2536-40 W. 63rd 
Archer Avė. 
I; Nuo rengėjų 
teko patirti, kad 
programas yra labai rūpestin
gai prirengtas ir tikimas, kad 
pilnai patiks jų klausytojams*

-t-Rep.

Gali dirbti vi- 
Kalba lietuviškai, 

ma- 
brolius ir seseris. Pagelbėkite 
— busiu dėkinga. Kreipkitės

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos pušies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

tęsės, bet girdėjau, kad seka
mą nedėldienį ir vėl bus visą 
valandą musų mėgiamos lietu
vių radio programas.,

šiuos programus duoda, kaip 
jau visiems žinoma, Jos. F. 
Budrik' muzikos ir radio krau
tuvė

' REIKALINGAS patyręs buferis 
bas ’ ant visados.

6000 S. Hermitage Avė.

KAS KA TURIT MAINYTI
4 pagyvenimų namas .................... $5900
7 kamb. mūrinis bungalow .......... $5500
50 pėdų lotas, kampinis ........ $1500 
80 akerių farma netoli Chicagos,

triobos ir gyvuliai ...V-........ $6200
Farma prie Kazimierinių kapinių $3900 
180 akerių, visi įtaisymai ......... $6500

Šie visi bargenai parsiduoda arba iš
simaino ant kas ką turite.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

OFISO darbo ieško 4 metų business 
kursą baigusi lietuvaitė, 
šokį ofiso darbą 
Priversta užlaikyti našlę motiną 
žesnius brolius ir seseris 
mergaitei 
Maria Jurgelionienė, Naujienos

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SjOUTH-PARKWAY LAB. 
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m., 7 iki 9 p.m.

20 W. Jackson Blvd., netoli State St 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 do pietų.
PARDAVIMUI bučernė su namu. 

Turi būti parduota į dvi savaites už 
$5,000 žėmiau tikrosios kainos.

3132 N. Kedzie Avė.

§ Nebesirūpinkite bu
< St ISS'JSJS tinčią oda, pleiskano

je •*—*• n>ls, IBbčrimais, spuo-
čnaš srais ir kitais odos |de-

v ;------J grimais. Gaukite bon-
ką vėsinančio, gydančio 

antiseptiko Žemo — saugus užtikimas 
būdas pabalinti neižėjimo kankinę. Pa
togus vartoti bile laiku —- jo nematyti. 
Pas aptiekininkus, 35c.. 60c., ir $1.00.

Nedėlioję, rugp. 23, iš W. C. 
F. L. Radio stoties buvo labai 
gražus ir įvairus radio progra
mas. » ’

Gryžęs iš Washingtono Juo
kas Olšauskas su Vanagaičiu 
sudainavo taip gražių duetų, 
kad malonu buvo klausytis.

P-nia Elena Rakauskienė su
dainavo naują dainelę: “Audė- 
jalė Lietuvos”. Ta nauja dai
na' taip mums visiems patiko, 
J<ad mes reikalavome ir kitą 
sykį išgirsti šią 
dainuojant.

Naujai įrengta 
stotis ir naujoje 
mai yra gerai įrengta, nes per 
savo radio mes labai gerai gir
dėjome.

Del base bąli lošimo šį sykį 
įtik pusę valandos programas

Ketvirtadienį, rugpiučio 20 
d., sugrįžo iš atostogų p-nia 
Shainauskienė, gyv. adresu 
2923 South Maplewood avė.

Jai pasitikti susirinko gra
žus būrelis draugių ir pažįsta
mų. Iškelta buvo p-niai Shai- 
naUskienei siurpraiz parė.

Priėmimo vakarienėj pasa
kyta trumpa prakalbėlė. Buvo 
kviesta p-nia Shainauskienė 
papasakoti apie savo įspūdžius 
iš atostogų, bet ji atsiprašė, 
nes jautėsi pavargusi iš kelio
nės.

O kelionę turėjo gan ilgą. 
Ėmė apie tris dienas parvažiuo
ti Chicagon. Ji, mat, buvo Ka
lifornijoj aplankyti 
terš ir švogerio.

Atostogose p-nia 
kienė išbuvo šešias

Vienuoliktą valandą vakaro 
svečiai ir viešnios išsiskirstė.

—Svečias.

Sakosi
Ohio, ir 

ilgiau 
pirmą

JAUNA pora tuojaus paaukos gražų 
seklyčios setą,. 9x12 Wilton kaurus, 9 
šmotų riešuto valgomojo setą, 2 pilnus 
riešuto miegamojo setus, lempas, cedar 
chest, gražius mažus kaurus, indus, elek- 
triktnį radio, valytoją, f i rankas; parduos 
už i dalį originalės kainos.

7816 S. Marshfield Avė. •

L seklyčios setas __ 2----------$17.50
aurai tiktai------------- $5 ir aura.

;• _ ' )_________ $22.50
i valgomasis setas ---- $17.50
:CAN 8TORAGE FURNITURE CO.

Halsted St. ir 423 W. 63rd St.

Kainos pakils rugsėjo 1 d., tad užsisakykite dabar, 
pinigus kartu su užsakymu.

Pirmas atėjęs — pirmas bus aptarnautas. 
Mes pristatome į visas "miesto dalis.

MILLER C0AL COMPANY

Help Wanted—Malė 
par^ininkų reikia

, REIKALINGAS siuvėjas gerai paty
ręs prie vyriškų, moteriškų ir vaikų 
drapanų siuvimo ir taisymo; galėtų bū
ti pusininku jeigu nori. Gera proga 
geram žmogui. Tel. Hemlock 8067.

Specialistas gydyme chroniškų ir 
gų. Jei kiti negalfijo juipis išgydyti, 
kyklt pas mane. Mano pilnas IŠęgi 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei __ ___
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus Jūsų 
kur tr kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavlmo—kas jums yra

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

%

[TAI yra piuku jeigu galt taip 
J padaryt, iog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus! 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs 
damas dantų emalea 
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptičkoriu. 
Lambert Pharmaca) Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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Madų specialistai, kurie buvo susirinkę Chicagoj, pranašauja, 
kad ateityj moterys dėvėsiančios tokius drabužius, kokie yra 

** atvaizduoti šiame paveiksle

PASIRENDUOJA 3 ir 4 kambariai, 
garu šildomi, • janitoriaus patarnavi
mas. Pigi renda.

- 7029 So. Fairfield Avė.

baltą materiją 
krutinę.
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Norint gauti ,M vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių, 
prašome iškirpti^ paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį,.pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba w*š- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mą. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So, Hąlsted St, ęhicągo, iii.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte turės* mėnesinį susi
rinkimą- utarninke 25 d. rugpiučio, 8tą 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Auditori
jos salėje. Viršininkai ir atstovai ma
lonėkite pribūti ant šio susirinkimo, nes 
labai daug svarbių dalykų turime dėl 
apsvarstimo, taipgi apie 25 metų jubi
liejaus apvaikščiojimą.

M. Kadziauskas, sekr.

Grand Rapids, Mich.
LSS. 51 kuopos įvyks susirinkimas 

penktadieny, rugpiučio 28 d., 7 vai. va
kare, Šv. Juozapo svetainėj. Draugai ir 
draugės esate visi kviečiami dalyvauti 
ant šio susirinkimo, nes turime svarbių 
reikalų apkalbėti, ateinantį susirinkimą 
turime gaivinti ir dėt spėkas sustiprinti 
savo darbininkiškas politiškas organiza
cijas, tad neatbūtinai kviečiu visus ant 
sekančio susirnikimo. Sekr. J. Kartok.

Tai buvo pikniko 
Pavakaryje mano 

gulintį ant paklodės 
purtė šaltis.

Sako jis man: “šaltis paga
vo”.

Jo dantys ėmė barškėti, kū
nas, kaip drugio krečiamas, vir
pėjo. Liepiau visiems mašinos 
pasažieriams susirinkti ir va
žiuoti namo.

Ant rytojaus atlankiau kai
myną. Jis vaikščiojo, rodė 
linksmą veidą, tiktai akys kuo 
tai skundėsi.

Iš jo kalbos galima buvo su
prasti, kad jis kliejojo. Pra
ėjusią ųaktį matęs savo drau
gą Antaną, Joną ir jų panas; 
viena jų išėmusi iš jo kišenės 
$2 ir 1.1.

Kaimyno broliui patariau 
šaukti daktarą. Po trumpo su 
ligoniu pasikalbėjimo brolis 
sako: “Ligonis nesutinka dak
tarui; girdi, aš tik norįs dak
tarui biznį iš jo padaryti”.

Matydamas sunkią ligonies 
padėtį atsinešiau termometrą. 
Pasirodė turįs 101 laipsnį karš
čio. Dingtelėjo mintis, kad su 
ligoniu tikrai yra negerai: tem
peratūra žema, o jis kliejoja.

Sakau broliui: “šauk dakta
rą, ba, matyti, ligonis neturi 
jokio supratimo apie savo ligą 
ii* jo gyvybei pavojų”.

Taip kaimynas gyveno dar 
tris dienas vienų vienas, tik 
pripuobamai brolio dabojamas.

Penktą dieną nuo ligos pra
džios pašaukiau daktarą. Išei
damas daktaras pasakė: “Bėda, 
ligonis neturi karščio ,o kliejo
ja. Nebėra jau progos jam su 
mirčia kovoti. Abiejų plaučių 
netekęs: suakmenėję”.

Reiškia, ligonis sirgo plau
čių uždegimu. Bet dabar jau 
per vėlu. ,

Daktaras išėjo. Kaip matai 
susirinko būrys kūmų 
mučių ligoniui gelbėti, 
girti, kitos pusgirtės, 
giltinę varyti lauk!

Vienas šaukia: “Ligoniuirei
kia duoti išgerti... Daktarai — 
ką jie žino”, atkerta jis nuro
dymą, kad,daktaras ką tai sa
kęs, “duokĮt ką sakiau tuoj už
gesins!” - j

Kas ten susirado bliudelį ir 
jau parūpins vaistų ligoniui. 
Bet bliudelis iškrito iš rankų su 
“Vaistais”.

Kiti ir kitos susirinko ligo
nio kambary. Didžiausias kle
gesys. čia sugalvota kitas bū
das plaučių uždegimui gydyti. 
Nepaisydami, kad tą dieną karš
tis siekė 95 laipsnius, sudėjo 
karšto vandens butelius ant 
kojų, pilvo -ir dvi gumines pūs
les verdančio vandens ant kru
tinės. Ir taip padėjo ligonio 
dūšiai išlėkti iš kūno.

Tai šitokių susirinkimų pa
sitaiko musų 
tarpe ligoniui mirštant.

—Kaimynas,

DELICATESSEN. maisto sankrova 
ir grosernė. senai .išdirbta, vi
suomet buvo gerai apsimokanti sankro
va. šalę penkių kampų kertės, ant 
gyvos biznio gatvės, North Sidėj. Nėra 
kompeticijos, moderniški fixturiai ir di
delis stakas. Pigi renda su kambariais 
pagyvenimui. Turi būti parduota tuo-, 
jaus iš priežasties kito svarbaus biznio. 
$1,800 nupirks viską, verta dvigubai 
tiek. Saugiausias investmentas ir tik
riausia vieta pasidaryti .pinigų. 2677 
Lincoln Avė., 1 blokas į pietus nuo 
Diversey. ■

Situation Wanted 
Darbo Ieško

JEIGU kam reikalinga numaliavoti 
sienas, išvalyti butą, “overhaule" karą, 
— pataisyti Radio. Jaunas tik ką bai
gęs highschool vaikinas ieško tokio 
darbo. Jo Šeimynoj iš 4 asmenų nie
kai nedirba ilgą laiką. Kam tokia 
pagelba reikalinga atsišaukite pas Maria 
Jurgelionis į Naujienas, 
dėkinga.

Apie 7 valandą vakare Kean 
avenue važiavo fordas. Priešais 
jį pasirodė Studebakeris. Ma
tyti, Studcbakerį operavo gir
tas šoferis, ba automobilis rie
dėjo zigzagais. Fordas mėgino 
išsilenkti. Bet veltui. Studeba
keris kirto į jį.

Važiavusieji rodos nenuken
tėjo. Bet fordas tapo apdaužy
tas taip kad toliau važiuot ne
bepajėgė.

Studebakerio šoferis buvo nu
gabentas į policijos stotį. Vėliau 
jis betgi sugrįžo. ► Nuvažiavo 
savais keliais. -

2855
spalva turi būt vieftoda, nė marga. 
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Švečiuosna eiti suknelė. Tinka iš 'lengvaus šilko arba aksomo 
i, 38 ir 40 colių per krutinę.

Mažutei sesytei suknelė, iš šilko, batisto arba kitokios lengvos 
ptoš miėros 2, 4, 6 ir 8 metų.

THE BRIDGEPORT TIN SHOP
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardware it 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų.
Žemos kainos.

' 3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ŪMI MIRTIS 
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų, specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos 
monstracijos.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St. 

TeL Seeley 3345

Vericose Gyslos Iš- 
gydoiąos $15

Ir $2 už treatmentą. Gražios ko
jos yra didžiausias moterų papuo
šimas. Vertė gražių ir dailiai, nu
augusių kojų yra labai sumažinama 
buvimu negražių padidėjusių gyslų. 
Kojos taipjau yra stiprios ir labai nau
dingos kaip moterims, taip ir vy
rams. Kai jus pradedate senti jus vis 
labiau pradedate suprasti kaip veri
cose gyslos kenkia tam kojų stpiru- 
mui ir naudingumui.

Skausmai, nuovargis, sutinimai ir 
net atdaras žaizdoš .atsiranda -ir ati
ma, Jš kojų gražumą ir stiprumą ir 
gyvenimas kentėtojui virsta dideliu 
slogučiu. KAM KENTĖTI? Iš
gydymas yra lengvas. Aš Šį gydymą 
sėkmingai ir nuolatos vartojau per 
tryliką\ metų. Be skausmo, saugus 
ir tikras. z

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Nupiginimas Ant Anglių
Užsisakikite sau anglis dabar, pristatymui rugsėjo 15 d., už šias 

žemas kainas:

Chesnut ..... ......... $12 už toną
Range ...............  $12 už toną
Egg..................  $11.75 už toną

Kartu su užsakymu turi būti pridėti pinigai, nes mes negalime pristatyti 
C. O. D. už šias žlmas kainas.

Prisiųskit čekį ar

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė
su mažu namu. •

Tel. Lafayette 8780

Exchange~—Mainai
MAINYSIU keturių pagyvenimų na

mą, kuris randasi geroj vietoj ant far 
mos. Kreipkitės 6630 S. Peoria St 
Imas augštas ir užpakalio.

Help Wanted—Female
. _. Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina abelnam na 
j darbui: patyrimas virti nereikalin 
s; mylinti vaikus. 5050 Quincy St.

Real Estete For Sale 
A Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATB

LOANS « INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas. biznius visokios rųšies.

kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 

lygomis. Teisingas ir greitai

nlež
apuo

Stop 
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FOR SKir-si iRRiTGTIONS

-j. -■ • r-.., , < • n VM • .yyo.JL'VUru1 

Iraf/k- r ri

■

iWfti)ih




