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Memorandumą Hooveriui pasirašė 1,200 
žymių veikėjų

Washington, liepos 3. Prezi
dentas Hooveris gavo pareika
lavimą šaukti nepaprastą kong
reso sesiją, kurioj butų sku
biai išleisti tam tikri įstatymai 
dabarties sunkiai padėčiai gel
bėti.

Reikalavimas padarytas me
morialu, pasirašytu 1,200 mies
tų majorų, ekonomistų, darbo 
vadų, dvasininkų, profesorių ir 
socialistų darbuotojų. Reika
laujama:

$3,000,000,000 statybai

Memorandume iškeliami trys 
svarbiausi reikalavimai:

PIRMAS: Paskirti mažiau
siai tris bilionus dolerių vie
šiesiems
kreditą miestų taryboms jų 
programoms vykdyti.

ANTRAS: Paskirti mažiau
sia $250,000,000 su tikslu pa
dengti jau išleistoms ar išleis
tinoms lėšoms bedarbių šelpi
mui per miestų ir lokalų įstai- 
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TREČIAS: Paskirtr-nražiau- 

sia $250,000,000 parėmimui 
valstijų bedarbės apdraudos si
stemų ir paakstinimui tokias 
apdraudos sistemas įvesti pla
čiau.

Dabartiniu laiku tik viena 
federalinė valdžia yra padėtyje,

darbams ir suteikti

kad gali ir privalo imtis siste- 
matiško padėties - gelbėjimo 
darbo, sako memorandumas. \
Algų nuostoliai $9,000,000,000
1 Memorandume nurodyta, kad 

pereitais 1930 metais dėl de
presijos gyventojai neteko vien 
algomis už darbą virš 9 bilio- 
nų dolerių ir kad šiais metais 
nuostoliai darbo žmonėms nu
simato nepalyginamai didesni.

Privatiniai labdarybės fondai 
yra nepakankami pagelbėti ken- 
tantiems dėl dabartinių gyveni
mo sąlygų. Daugelis tų fondų 
visai baigiasi, tuo tarpu sukel
ti naujų fondų darosi kaskart 
sunkiau.

Atidėti, pagalbos akciją ligi 
gruodžio mėnesio, tai yra tik 
tada sušaukti kongreso sesiją, 
reiškia ignoruoti gyventojų ne
laimę ir nenorėti gydyti vidaus 
padėties, kuomet penkta dalis 
gyventojų yra be darbo ir be 
pragyvenimo šaltinių arba ku
rie ir dirba tai dirba tjek ne
reguliariai, kad negali užtiknn-* 
ti žemiausių gyvenimo standar- 
dų. Tokios padėties dar nežino 
šios šalies istorija,” baigia me
morandumas.

Prof. John Dewey 
memorandumo parašų 
vedėjas.

yra to 
rinkimo
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Kaip atrodo tolimojo Sibiro miestas ,
Tai yra Novosibirsk miestas, 2600 mylių tolumo nuo Maskvos, ,per kurį pralėkė Amerikos la

kūnai Post ir Gatty savo kelionėj aplink žemę.

Kaip Tamsta jauties

Lietuvos Naujienos
Atvažiavo iš užjūrio ir 

nuskendo prūde
Bėda be kelinių, bėda ir 

su kelinėmis

Teroras ir riaušės
Italijoj; fašistai mu

šas su kareiviais
Bombų sprogimai ir užmušimai 

didėja

Roma, liepos 3. Italija atsi
dūrė akivaizdoje dar didesnio 
teroro, kaip kad yra buvę nuo 
Matteotti užmušimo septyni 
metai atgal.

Naujausiai bomba, sprogusi 
viename vežime užmušė du ir 
sunkiai sužeidė trečią asmenį. 
Tai jau keturios bombos spro
go įvairiose vietose šiomis die
nomis. Žuvo 5 asmenys. Vie
nas amerikietis italas Michael 
Schirru nuteistas mirti už pa
sikėsinimą prieš Mussolini ir 
žymus skaičius intelektualų 
nuteisti kalėti terminams ligi 
20 metų.

Po Schirru ir būrio intelek
tualų pasmerkimo, kitą dieną 
sprogo bomba Bologna mieste, 
užniušdama 3 žmones. Savai
tę vėliau kita bomba Turino 
mieste kainavo keletą gyvy
bių. Pereitą savaitę trys bom
bos sprogo Genoa, išmušdamos 
šimtus langų ir apardydamos 
karaliaus rumus.

Pranešimai apie sujudimus 
ateina iš daugelio Italijos vie
tų. Parmoję įvyko kruvini su
sirėmimai tarpe juodmarški-

^ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Abelnai
.peratura;

gražu, vidutinė tem- 
rytvėjis.

Italijosnių ir kariuomenės.
laikraščiams uždrausta minėti 
nors vienu žodžiu apie bom
bardavimus. Mussolini nau
jame įsakyme fašistų milicijai, 
pareiškia, kad “fašizmo revo
liucija bus ginama prieš kiek
vieną visomis priemonėmis. 
Bus ginama prieš suokalbius 
ir prieš bile seną ar naują ne
prietelių.

Juodrankiai apsėdo 
10,000 newyorkiečių

Artistus ir butlegerius lydi 
detektyvai

New York, liepos 5.' 
aikštėn, kad mažiausia 
10,000 New Yorko žymesnybių, 
teatro artistų, “žvaigždžių”, 
advokatų, daktarų, viešbučių 
ir lenktynių, managerių, gelž- 
kelių oficialų, knygvedžių, but- 
legerių ir kitų gavo grasinan
čius laiškus, reikalaujant stam
bių sumų pinigų arba grasi
nant nužudymu.

Taip iš Frank Keney, Brook- 
lyno teatrų magnato pareika
lauta $75,000; iš George Jessel 
ir Loti Holtz, komediantų po 
$15,000, iš kitų po $25,000 ir 
taip toliau pagal uždarbių. 
Daugumai duota detektyvų 
apsauga. Daugelis nežinomes- 
nių buvo pavogti ir turėjo išsi
pirkti^

Suareštuotas tūlas /John 
Krayanowski, 37, iš Philadel- 
phijos, įtartas priklausąs tai 
juodarankių šaikai.

Iškilo 
kokie

Washington. 'Savijauta kei- 
čisisu Valandomis, metų lai
kais ir amžium. Pasekmės ti- 
rinėjimų su 900 asmenų pa
skelbtos Journal of Applied 
Psychology parodo, kad žmo
nių savijauta yra labai nevie
noda, žiūrint amžiaus, laiko ir 
užsiėmimo.
. Prof. Hulsey Cason padarė 
bandymus su 900 vyrų 4Jf7nio- 
terų, pradedant nuo 10, ligi 90 
metų amžiaus, ir rado kad as
muo jaučiasi fiziškai ir protiš
kai žemiausiai per sausio, va
sario ir kovo mėnesius, tada 
su balandžio ir gegužės mėne
siais labai sparčiai pakįla ir 
pasiekia aukščiausio savijautos 
laipsnio birželio mėnesį. Ta
da per liepos ir rugpiuČio mė
nesius kiek nupuola ir vėl auk
štai pakįla rugsėjo mėnesį, o 
spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais vėl krinta žemyn.

Kitais atvejais savijauta ras
ta tokia:

Tie, kurie paprastai eina 
gulti prieš 10 vai. vakaro jau
čiasi blogiausiai. Tie, kurie 
eina gult po pusiaunakčio, 
jauįiasi geriausiai.

Nevedę viengungiai ir tie, 
kurie yra vedę ir neturi vaikų 
jaučiasi geriausiai, o vedę ku
rie turi trejetą ar daugiau vai
kų ir našliai, našlės ir divor- 
suoti jaučiasi blogiausiai.

Savaitėmis savijauta yra to
kia: ūpas nupuolęs, pirmadie
niais ypatingai pirmomis ir 
paskutinėmis dienos valando
mis.

Biznio vyrai ir moterys skai
tomi prie geriausiai save jau
čiančių, tuotarpu kai painų 
šeimininkės aplamai jaučiasi 
“blogai”; Savijauta žymiai 
blogėja po 40 metų amžiaus.

Vidutinių gabumų z žmogus 
jaučiasi visų geriausiai.

M. Schmeling laimėjo 
pasaulio čempionatą 
paskutiniam rounde

Negeri vaikai - geri

Stribling sumuštas 15 roundo 
pabaigoje

Ispanijoj tebedegina
Vienuolynus 1

Goruna, Ispanija, liepos 3. 
Apie trys tūkstančiai vyrų ir 
moterų užpuęlė Kapucinų vie
nuolyną ir dar keletą dvasi
ninkų namų ir padegu, tada 
matėsi uždegti jėzuitų kolegi
ją. • Jėzuitų įstaigas pavyko 
apginti, bet kapucinų vienuo
lynas sudegė iki pamatų. Mi
nia tiek įtūžusi, kad puolė su 
akmenimis ir peiliais policiją, 
ugniagesius ir kariuomenės 
dalį, atskubėjusius į, riaušių 
vietą.

Dominikonų vienuolynus

Agasiz, B. C. Kanadoje pa
daryta bandymai maitinti bi
tes sų pienu ir cukrum ir gau
ta, kad kiekvienas avilys davė 
po 23 svarus daugiau medaus, 
negu tos bitės kurios mito pa- taip pat buvo užpultas, bet 
čios

1 te®

Max 
Schmeling, Vokietijos sunkiojo 
svorio boksininkas, patapo pa
sauliniu bokso čempionu liepos 
3 d. sumušęs Willie Young 
Striblingą, amerikietį, penkio
liktame rounde1 teknišku no- 
koutu. 

»

Pernai mėtą Schmeling lai
mėjo pasaulinį čempionatą iš 
Jack Sharkey dėl peržemo smū
gio (foul), bet bokso žinovai 
Schmelingui tą pergalę ligi šiol 
nenorėjo pripažinti.

Per pirmuosius 5 roundus 
Stribling atakavo ir laikė vir
šų, kuomet Schmeling tik šyp
sojosi ir tingiai gynėsi. Su šeš
tu roundu Schmelingas jau 
pradėjo trumpais bet sunkiais 
smūgiais baksėti * Striblingą 
veidą ir kitas mušamas vietas, 
ir greit Schmelingo viršus pa
sirodė neabejotinas.

'Paskutinis roiindas buvo la
biausiai dramatiškas, kuomet 
vos begyvas Striblingas su už
merktomis akimis net nebežiū
rėjo, kur priešas sekamą smū
gį smogs; Schmelingas galva 
pamojo referi, kad baigtų mū
šį ir apsaugotų Striblingą nuo 
bereikalingų smūgių. ’

Paskelbus Schmeling laimė
toju Striblingas susmuko po jo 
kojų, bet laimėtojas paėmė jį 
ant rankų ir lyg vaiką minešęs 
į jo kampą pasodino. —- Vokie
tija, nors ten. buvo vėlybas 
nakties metas, klausėsi per 
radio kuiifištyniiį eigos Cleve- 
lande,'ir vokiečiai sayo alinėse 
gėrė už pergalėtojo sveikatą.

Dabar Schmeling turi dar 
persiimti su Jack Sharkey, 
Tommy Loughran ii Carhera, 
bet manoma, kad jis nesisku
bins savo deimantinio diržo 
greit atiduoti.

Nežiūrint J milžiniškas išlai
das, šios rungtynės davė didė
lį deficitą, nes išlaidų priskai- 
toma arti $425>000, gi pajamų, 
viso buvo tik $278,710.91, val
džios taksus atėmus. Schme
ling gavo $106,138.36; Strib- 
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Gleveland, liepos 4,

miuią atginta šalin. • Jfog gavo $$3,168.24

Keturvalakių valsč., Vidgi- 
rių km. Kudlinsko Adolfo prū
de prigėrė atvažiavusios iš 
Amerikos Raudienės Magdės 
sūnūs Pranas, 5 metų amžiaus.

Tarptautinis pramogų 
kongresas

Liepos 23-29 dd. Los Ange
les mieste, Kailf orui joj, įvyk
sta pirmas tarptautinis atlieka
mo laiko pramogų kongresas. 
Kongrese pakviesta dalyvauti 
ir Lietuva.

Washingtonas šauks 
mainų konferenciją
Bet “didelių dalykų 

laukti
nereikia

Keturvalakių v., Sirvydų km. 
gyv. V. žalnierukynui teko va
žiuoti j Kauną, bet jis netu
rėjo sveikų- kelinių, tat ėmė ir 
apsivilko J. Kriauceliuno nami
nes kelnes, nenorėjo jam grei
tai •'grąžinti. Kilo byla. Vilka
viškio t. teisėjas žalnierukyną 
nubaudė 2 sav. kalėjimo, bet 
birželio 16 d. Marijampolės 
apyg. teismas jam pakeitė bau
smę, jį nubausdamas 7 paroms 
arešto.

Kiek per Klaipėdą iš
vežta sviesto

Jei jūsų Jonukas labai pa
klusnus ir “geras”, tai žiūrė
kite: jis labai linkęs palikti 
“flat tire” kai paaugs.

Iš kitos pusės, jei jūsų Pet
riukas bėgioja, vaikosi Ugnia
gesių vežimus, rėkauja, neduo
da ramybės kaimynams ir daž
nai pareina murzinas ir su su
plėšytomis kelnaitėmis, tikėki
te —labai lengvai gMi' buti 
jei jau nę pačiu prezidentu, tai 
nemažiau kaip Supreme Court 
nariu.

Taip nusprendė Dr. Ralph 
Hamill, prezidentas Illinois So- 
ciety of Mental Hygiene. Taip 
pat Los Angeles universiteto 
profesorius Virgil Dickson pa
reiškė, kad “jei vaikas elgiasi 
perdaug gerai, jis nėra norma
lus”.

“Tėvai turi daug daugiau 
pamato bijotis ateities taip va
dinamų “gerų vaikų” negu va
dinamų padaužgalvių”; pasakė 
Dr. Hamill. “Tie nenuoramos 
jie daro eksperimentus ir jie 
padaro progresą”.*

“Vaikai ar mergaitės, kurie 
visuomet daro viską taip kaip 
jiems tėvai liepia, ir neabejoja, 
tokie vaikai btis tik savo tėvų 
antroji laida ,o tas reiškia so- 
cialį sustingimą. Jei vaikai vis
ko klauso ir neina savo keliais, 
iš jų jokio progreso nebus. Jei 
visi darytų tik tai, kas jiems 
įsakyta, niekas niekur nenuei- 
tų. .

Vaiko asmenybė yra kovos 
laukas. Vaiko -natūraliai in
stinktai save išreikšti ir pats 
sau geriau padaryti nuolatos 
kovoja su draugijos (kitų žmo
nių) mokinimu nusilenkti, klau
syti ir pasiaukauti.

' Tai nereiškia, kad vaikus rei
kia visiškai paleisti laisvai. 
Tuos paklusniuosius reikia pa
drąsinti būti agresingesniais, o 
tuos * pramuštgalviūs reikia 
kiek prilaikyti. Bet visvien tie 
“negeri vaikai” turi daugiau 
progų laimėti gyvenime;

I 
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16,000 žodžių ant atvir
laiškio

Ko- 
Lamont, 

ragi-

3.Washington, liepos 
inercijos sekretorius 
prezidentui Hooveriui 
ginant, išsiuntinėjo pakvieti
mus kokiems 30 anglių kasyk
lų operatoriams, kviesdamas 
juos į konferenciją liepos 9 d. 

.Konferencijos reikalas kilo, 
dėl United Mine Workers of 
Amerika atsikreipimo į prezi
dentą, kad vyriausybė imtųsi 
kokių nors žinksnių padėčiai 
gelbėti. r 1 w

Lemont išsitarė, kad jis ne
sitiki “didelių dalykų” konfe
rencijoj pasiekti, tai tik bu
sianti proga mainų operato
riams suseiti ir valdžios 
vaizdoje pasitarti.

KLAIPĖDA. — Per vieną sa
vaitę išvežta į užsienius 1,963 
stat. I rųšies
stat. II rųšies ir 239 stat. III 
rųš. Iš viso išvežta 4,532 stat. 
sviesto. Be to, eksportuota 2,- 
888 centn. bekono.

sviesto, 2,330

Tikrino laiškus, norėda 
mas rasti dolerių

Kretingos pašte šiomis die
nomis buvo pasigesta dviejų 
laiškų iš Amerikos. Kriminali
nė policija nustatė, kad šiuos 
laiškus5 pasisavino pašto pasiun
tinys Pr. Butkevičius, sakosi 
siuor Miškus buvo paėmęs pa
tikrinti, ar juose nėra dolerių. 

_____ _____ 1—
Sesutės slepia Olšauską

aky-

Siūlys įvesti Švedišką 
prohibiciją

New York,s liepos 4. Repre- 
sentative William Kuli iš Pe- 
oria, III. išvažiavo į Švediją, 
kur jis tyrinės tos šalies svai
giųjų gėrimų kontroles sistemą 
ir grįžęs pasiūlys tokią pat 
įvesti Suv. Valstijose.

Paukščiai lekia po 2 mylias 
į minutę

Paryžius. Daugiau kaip dvi 
mylias per minutę pralekia 
blezdinga, grįždama namo pa
vasarį. Vienas v francuzas. suga
vo blezdingą* nuvežė ją 28 my
lias ir paleido užrišęs raudo
ną kaspinėlį. Blezdinga buvo 
atgal lizde per 13 minučių ir 
45/sekundes.

Albany, N. Y. Septynioliką 
“tėve musų” parašyti ant vie
tos didumo kaip 10 centų 
(dime) atrodo netikėtina, bet 
Joseph A. Bertasso (Barta- 
šius?) padarė tai. Negana to, 
jis parašė visą Suv. Valstijų 
istoriją iš 16,033 žodžių ant 
pašto atvirutės. Jis sako, kad 
gaįįma išmokti smulkiai rašyti. 

Ik®®:®

Ekspralotas Olšauskas, su
grįžęs iŠ užsienio, po kurio lai
ko apsigyveno “Saulės” rū
muose. Bet vienuolė sesuo Ka
zimiera ekspraloto Olšausko ne- 
užmeldavo policijos nuovadoje. 
Nemelduotas Olšauskas “Saulė
je” išgyveno apie' mėnesį lai
ko. Pagaliau policija seseriai 
Kazimierai už ekspraloto -Ol
šausko neįmeldavimą surašė 
protokolą Jr perdavė Kauno III 
nuov. taikos teisėjui, kuris by
lą spręs šiomis dienomis.

Dvi senutės pasikorė
Pasvalio valsč., Gipiškių km. 

savo gyvenamuose namuose pa
sikorė Zajarskienė Elžbieta, 82 
metų amžiaus. Ji buvo ligota 
ir ilgą laiką sirgo.

Taip pat Luokės vals., Ru- 
dupių km. pasikorė psichiniai 
nesveika Armalienė Marė, apie 
65 metų amžiaus.

Lietuvon
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Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9.iki 1 valandai.



Iš kovų su nematomu priešu

Varto- 
kasdie. Lambert 

St. Louis,
* 1 t

Šnipų nuotykiai apie šni
pinėjimų

w»i1

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis
mąs su Listerine tuojaus su
naikina dvokianti kvapą ir 
sustabdo įdegimą 
kitę ji
Pbarmacal Co,

■c Mo- i<

Jie niekad jos 1 • v*nekviečia
Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kus kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

NAUJIENOS, Pirmadienis, liepos 6, 1931

Žmogaus gyvenimas — gy
va įvykių grandinė. Tuos įvy
kius atspėti arba juos kurian
čias priežastis pažinti verčia 
žmogų jo prigimtis. . Nėra 
įvykio, kuris be priežasties kil
tų. Jau iš neatmenamų laikų 
triūsia žmogus, stengdamasis 
busimų įvykių priežastis pa
tirti. Vienų įvykių priežastis 
savaimingai kuria pati gamta, 
kitas — žmonės. Pastarosios 
kuriamos egoistiniais sumeti
mais ir dažnai būna nukreip
tos kitų žmonių nenaudai.

Labai svarbu orą sekančiai 
dienai atspėti, upes antplūdį 
bei kitą kurį gamtos reiškinį, 
bet ne mažiau svarbu žinoti, 
ką veikia ir ruošiasi ateity da
ryti draugas, kaimynas arba 
priešas. Tai klausimas, ku
rio reikšmingumas kovoj dėl 
būvio turi lemiamos reikšmės. 
Ištiinties šituo atžvilgiu nėra 
nei tarp paskirų žmonių, nei 
visuomeninių grupių, nei tau
tų ir valstybių. Joks, kad ir 
didžiausias įvykis, jei jis iš 
anksto žinomas, nėra toks bai
sus ir nuostolingas, koks būt 
galėjęs būt iš netyčių kilęs. 
Žinoma, kad nebūt buvę pa
saulinio karo, jei jame daly
vavusios valstybes būt žinoju
sios medžiaginius ir dvasinius 
išteklius, suvaidinusius lemia
mą vaidmenį kare. Nebūt bu
vę prasmės kariauti, nes kiek
vienos, besivaržančios valsty
bės jėgos ir vaidmuo būt iš 
anksto žinomas. Tačiau šitos 
jėgos ir jų reikšmė 
slepiama ne tik nuo 
bet ir nuo draugų, 
kariška paslaptis.

budriai 
priešų, 

Tai vra 
Sužin^ 

priešo šitą paslaptį — reiškia
paveržti iš jo pergalę kare, 
aukojant tam tikslui mažiau- 
siausia aukų ir laiko. Tik ge
rai organizuotas priešo seki
mas arba šnipinėjimas atsklei
džia daug galimybių jo pas
laptims bei žygiams sužinoti.

Priešo sekimas arba šnipi
nėjimas sudėtingiausias dar-

gabumų ir kitų ypatybių; tai 
proto imtynės. Iš kitos pusės 
špionažas yra nematoma, baisi 
rudis, naikinanti didžiausią 
valstyl >ės organizmą, skverbia
si į kiekvieną to organizmo da
lį, į pat jo širdį ir smegenis, 
šnipas — visų nekenčiamas ir 
ujamas asmuo. Tai teisinga 
tik tuo atveju, jei jis veikia 
ujančiųjų nenaudai. Priešin
gai, tokia pažiūra neteisnga. 
Dėlto, kad kiekvienas, kuris 
ryžtasi šito darbo imtis, gerai 
žino, kad eina į didesnį pavo
jų, kaip karo • lauke į puoli
mą. Jis žino, kad ir geriau
siam atvėjy, nors ir miižiliįš- 
kus.dhrbus nuveiks, jo jokia 
garbė nei kita kas nelaukia.? 
Jis bus nežinomas. Antra ver
tus, niekas tiek, kaip šnipas 
nerizikuoja 
kia tik tol,
kaip tik jo paslaptis paaiškė
ja - sudiev, pasmiUDm^vpKi^ 
giama mirtis į akis žvelgia. 
Šnipų atžvilgiu įstatymai vi
sur žiaurus.

Didžiojo karo metu šnipinė
jimas buvo labai išsiplėtojęs.

gyvybe. Jis vei- 
kol nežinomas,

ištisas armijas šnipų. Po karo 
kai kurie šios armijos daLy-s 
viai yra išleidę savo atsimpai- 
mus, bet šios rųšies raštų ne 
perda ogiausia yra. Tai labai į- 
domųs raštai. Skaitant juos 
tikrai stebiesi žpiųgųs, kaCfcąr? 
tais tėvynes ^inbhė ''i^’$aRbtti' 
atsidavimas padarę. TiVftyg 
kartais įvykių netikėtinumu

rajame gyvenime, čia dedame 
ką-nę-ką iš nesenai išėjusios 
Berndorfo * knygos vardu 
“Špionažas”, kur piešiamas 
šnipų darbas Vokietijoj.

■■ * rPolicininkai šnipai
Prieš Didįjį karą Vilhelms- 

hafeno miestas gyveno dėka 
netoliese esančiam kariškam 
uostui. Nemasinąs ir nuobodus 
miestukas jis atrodė lietingu 
metu, o lietaus šitam nuobo
džiam krašte būną per dažnai. 
Sunku įsivaizduoti žmogų, ku
ris gera valia ryžtųsi šitam 
miestely apsigyventi. Ypatin
gai nuobodumo sukelia Vil- 
helmshafenas naktį, smarkiam 
lietui lyjant, atsidūrus jo tam
siai apšviestose gatvėse, kur 
gyvo žmogaus- nematyti, ne
bent jurininkas iš karčiamos 
kareivinei! beskubąs.

Tokios mintys galvon skver
biasi žmogui, stovėjusiam vie
ną 1910 m. ūkanotą ir lietingą 
vasaros naktį gale miesto prie > 
sodo tvarkos, ir kurios medžiuo
se matėsi nedideli namai. Ap
link šitą, skyrium esantį va
sarnamį, skleidėsi laukas ir 
sodai. Artimiausius ir už šį 
kiek didesnis vasarnamis buvo 
kokių dviejų šimtų metrų at
stu, taip jau slėpdamasis tan
kiuose, užleisto sodo auga
luose.

Ties tvora
jau keletas savaičių buvo pa
stebėjęs, kati šitam vasarna
my. nežiūrint jo kuklaus dy? 
(įžio, turėjo gyyepti nemaža 
žmonių. Karlaią yasąrnaniin į- 
eidavo vyrai ir moterys, visi 
gerai, apsivilkę, ir kaip nakti
nis , stebėtojas pastebėjo, jie

kišenčsna įkišęs tyliai žings
niavo policininkas.

Kai pro langą įlindęs žmo
gus sąmonę atgavo, jis paste
bėjo viį dar ant grirteįų begu
lįs. Priešais, kėdėj sėdėjo auk
šta moteriškė ir rūkė papiro
są. Matyt, vagis bus pataikęs 
jos miegainajin. NorėjoJi? pa
sikelti, bet didžiai nustebo, 
patyręs, kad jo rankos ir ko* 
jos: yrą surištos. Pasibaisėda
mas pažiūrėjo jis į moterį ir 
net sustingo iš baimės, pama
lęs jos rankose savo iš kairio
sios kišenės išplautą piniginę. 
Moteris tikrino jos įtalpą.

—Tamstosi Glausai, fotogra
fiją labai panaši, — kalbėjo 
moteris. Ąs ją radau tamstos 
piniginėj, bet policininko 
munduras kur kas geriau tin
ka tamstai, kaip šitas, pad,ėvė* 
tas lietaus apsiaustas. Tams
tai, GJaųsc, daug ko reiktų pa-
sirųokylį. Jan keletas dienų, 
kaip įaųistą pastebėjau apie 
šituos ųaiųus sląųkip|ant ir 
mąčiau, kaip neseųai pro sodą 
sėlinai. Prie pat Įaugo stovė
jau, kai tamsta lipei siena; aš 
ir pasveikįnaų tamstą, kai ą 
kaųibarį įšokai.

—Nė kiek nepaąidro vėsiu 
dar tokiu smūgiu tamstą pa
vaišinti ir pro langą lauk iš
mesti, kad sutriuškintum sali 
kojas ir rankas. Aš tai ir pa
darysiu, jei nepasakysi kas 
tamstą į čia atsiuntė. Iš tams
tos dokumentų matau, kad 
tamsta Villielmshafeiie esi vy
resnysis policininkas Glausas.

žmogus

džiu, tai turėjo būti pasiturį 
žmonės.

Tokią
žinoma, Pri? 

tvo- 
kad 
trys

lietingą naktį sode 
nieko nebuvo. Iš 
stebėjimų, prie 

rus stovįs žiųogus žinojo, 
vasarnamy dubai* gyveno 
vyrai ir viena moteris.
jau žinojo jis, Jsąt/ dabar visi 
jie buvo ne-namie,. nes prieš 
tai buvo matęs, kaip lietaus 
ploščiais apsisiautę visi išėjo 
pro sodų vartys,, , '

Stengdamasis toliau .laikytis 
nuo balaganai pro Jįelays tin
klą šviečiančios lempos', žmo-

žirklėmis
tviršuj tvoros vielas, perlipo 
tvorą ir atsidūrė sode. Atsar
giai žengdamas lietaus per- 
nierkta žole/7* žmogus priėjo 

! n amus. Nuo stogo varvėjo di
džiausiom čiurkšlėm vanduo. 
Namų langinės buvo uždary
tos. Niekur nesimatė ne Gra
žiausios švieselės. Tik tižej'ęs iš 
kitos * nuirtų' pusės . pasl'aptin- 
gasai žmogus pamate viėninte- 
lį ptičioj pastogėj atdarą lan
gą. Greta šitų’'nainii 'šiehos, 
buvo kažkokio sandėlio sto
gas, kuris gana toli nesiekė 
atidarytojo lango.

Žmogus priėjo arčiau, su
veržė labiau savo apsįąusto 
diržą ir atsistojęs prie suiidė- 
Jio stovėjusios su yandėniy 
statinės, įsikibo į stogą ir pų 
keleto gimnastikos veiksmų, 
atsidūrė ant stogo. Ir čia neto
li buvo ir ligi atdaro lango, 
žmogus, pagriebęs ranka sie
ną, sučiulpo kažkokį išsikiši- 

’iną,* pyįėjd zimsą ir pro atvir 
rą langą įlindo vidun. »

Pakdjej jis pajuto kažką 
minkštą, matyt buvo kilimas. 
Didžiausioj tamsoj, kurioj jis 
atsidūrė, nieko nematė, dėl to

Tos rųšies raštai įdomus pa 
siskaityti nė vien deįjvykusioįbrtslhbt^ns 
nepaprastumo, kurie pagauna 
skaitytojo dėmesį ijr ūpą, bet 
ir pamokomosios reikšmės 'tu
ri, atskleisdami kelius, kuriais 

ir žadina

ijjiįųšč j priešakinį sieną ap
šviesdamas baltas duris, kai 
stiprus galvofi smūgis atėmė 
sąmonę. Kaip pakirstas medis 

svečias vietoj

[Acme-P. & A. Photpl

Vyrai jos nenori . „ .
1 - ■ , »'*’*■*!

Tat yra New York piagįstra-. 
>to narė Jęan N. Norris, turė
jus būti pirmoji moteris pa
skirta j policijos magistratą, 
bet papuolusi į teismą ,.už suk
tumą ir žiaiirųiųą ir ųž tą4 ųė- 
priįmta į-.pplicijąjg magistratą..

paprotį po svetimus butps lan
dyti ir dai’ naktį — niekad 
negirdėjau... . ; ' .

Vadinasi, kas nors tamstą 
siuntė. Ko-gi čia tąins.tai reį- 
kčjo? - ‘

—Niekas manęs nesiuntė,— 
kalbėjo surištasai svetys, ma
tydamas, savo sumanymą visai 
nepavykus. — Atvirai kalbąnt, 
norėjau kai kii'o u]j&slhauddti 
—didėli reikalai privertė. Jei 
tamstos mane apskusit, žu
vęs aš. .1

>r?-Paleiskit, prisiekiu? pa’si- 
taišysiu ir busiu doras žiiiogus. 

, r : Motelis šypsodamosi mi- 
!kratė pelenus tiesiai į veidą 
pęię jos kojų gulinčiam žmo- 

Jgui. 7 ■ •• -- ■ ' ;■ '"'•.-r
—Reiškia, kad tamstos kali 

boms turiu įtikėti? Ar’ p e 
taip? — kalbėjo. — Ąįškėja, 
kad tamsia* paprastas plėšikas. 
Tamsta nori įtikinti, kaęl į .čia 
lindai atsitiktįnąi? Jr tai rim
tai tyi^tįnj? ■ r.

Glausas nęįųprąt^ ar
•ris iš jo tyčiojųsį iię, iš tikrųjų

(trukusio pasįkalbėjiino, mote- 
pus. atrįso j arti rankas ir kbJ^ 
ii?' padaliau '.įntikjnjį JjikI no-į 
liciniijKas iš tikrųjų horijo jįj 
apvogti ir t,u,Q tikslu .į namus 
.. - .-i-- ’•.■ <-■ '> j vįsibrovę.
; 'f Įsitikinusi jo1 liuoširdri.n pri- 
^l'^iriitnp, sušjn^
,tė. ruo tarpiv namų apącipje. 
pasigiidd difri/ varstomas, riia-t 
jtyt, kad kili namų gyventojai 
įius sugrįžę. 'AlŠIŽVbligdamą į 
širdingus poličinihko malęląvi- 
mus, moteris leido Jam išeiti 
tuo pačiu keliu, kuriuo buvo į 
namus įėjęs? ■
‘ ■■ žemėj ‘ aitsiduręš ’ Glausas, 
tarsi šunim piadomas, pašilei-’ 
do bėgti, tahislom miesto gat- mums

• 1 I ........ ........................................................... ....... 1
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y.em, kiek tik kojos įk.rtbiųą.' 
Jis nė nepastčbėjb, kaip iš tiį 
namų, kuriuos- ką tik apleido, 
išėjo du vyrai, kurie taip jau 
pasileido jo įkiindin, visą lai
ką laikydamiesi žaliatvorės še
šėlio.

Gana toli nubėgęs policinin
kas sustojo -prtVargęs bėgda
mas, ir dažųui alsuodamas kt- 
sirėnic nugara inėdžio. Tuo 
metu, kai vienus nežinomų se
kėjų > nuo ' policininko bUvę 
dvidešimtį mOirų atstume, ki; 
tam gale gatvės! pasigirdo 
gsniai: Tai iš lėto ėjo kitąs’, 
uniformuotas > policininkas. 
Glausas pažvelgė besiartinan
čiojo linkui, o kai faš; atsidūrė 
ties žibinti!, savotiškai? <Švilp- 
terėjo.v Pdliėirtinkasč pagreitis 
nęs žingsnius priėjo^prie Glau- 
so. Sekęs pastarąjį tamsus1 šct; 
šėlis peršoko griovį it perlipęs 
tvorą ątsįdUrė kaip tik užpa
kaly to medžio, prie kurio 
dabar štdvejo - abu policinin- 
įkai. Nežinoriiasaii'sekėjas; aiš
kiausiai galėjo girdėti polici- 
|riinkų kalbą. 2. . !>'»' 1 < v 4 
! tamsta?^ —Dklliūsė
uniformuotas policininkas?
■ —Ir neklausk! —i lankiai 
aimanuodamas Utfmbterėjo 
Glausas. — Įlindau pš .prp lan
gą, o ten kažkokia11 prakeikta 
jrągana, taip įnHn^ šuiižavo į 
galvą; kad be sąinonės par
kritau. Dar ir dabar1 pasiutu- 
Įsidi galva už i d. Blogą?' kad ji

? įišliiaukė malto ''fii’nigilię ir da
bar žino, kas aš.

pats žiną!; kąd ryį musų kasos 
reviziją.
- >IŠ šitos ir tolimesnės kąjbos 
aųapuą, tvoros klauąąą žpio-

’ Myrėdu 
vietiniai policįnįnkai Glausas 
ir Jenikts atsidūrę blogiausioj 
buty, išeikvoję jiems patikėtos 
kįSOš piiYigus. Be to, jis iš jų 
kalbos, sužinojo, kad jie jau 
pekąrią, yra. vagiliavę ir dar' 
šiąhaįct tuo tikslų nusprendė 
įsilaužti vieno bravaro konto
rom Iš tikrųjų tą naktį buvo 
.bravaro kontora apiplėšta. 
Daug šimtų markių teko plė
šikams. Tačiau laike plėšimo 
jie buvo akyliai sekami tų 
dviejų paslaptingų vyrų, su
gebėjusių Jaip vikriai polici
ninkus sekli.

Nuo to laiko įvykiai pakry
po kiton pusėn, kurdami sūku
rį* kuris augdamas traukė vis 
ųaujas dūkas.

:: Sųipų pin/dės.
f&. ' ;11 ■ '

; Savaitei praslinkus po bra- 
yaro kontrolės apiplėšinio, ku- 
£įs dar nebuvo išaiškintas ir 
yisus stebinu nepaprastu aki
plėšiškumu, vieno šeštadienio 
pavakare, abu policininkai, 
uniformuoti, ėjo ta pačia gat
ve, kurioj stovėjo tiek gerai į 
plaušui atmintini namai. Ėjo 
jį.e kartu dėl to, kąd toks bu
vo įgulai/įsakymas: tą savai
tė^'dieną dažnai girti jurinin
kai “pavelydavo gatvėse tvar
ką ardytį.” Poįicįninkaį, pra
ėję visą gatvę ir grįždami atsi
dūrė ties paminėtais namais, 
iš kurių tuo metu išėjo petin
gas ir aukštąš v^rrts. Palaukęs 
kol policijos patrulis- visiškai 
prisiartino, Jtada jis kreipėsi į

- Z -7--------- y-—- X

—Tegu ją vėlrtiaik juk ųi gali 
pasiskųsti. ?*.

ti. Tas dąr netąip put bloga, 
kaiP ®
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griuvo. \ t
Ąplįnk būvį tylu^Tylu buvo 

ir ną^^dše, nesigirdėjo gyvo 
balso sode nč gatvėj. Tik jos 
gale buvo girdimi vienodi žinr

PIGIAUSIAS KARAS PASAULY SU TOKIO? ĮRENGIMUi
: i; . ■, ■ m: < . ,rc.Q^ito^ Al
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—Ar neužeitumet, ponai, į 
mano namus? A

Jenįkės, kuriam Glausas bu- 
pasakojęs apie nepavykusį 
tuose namuose plėšimą, krūp
telėjo, bet, stengdamksis bai
mę paslėpti, oficiališku tonu 
paklausė: »■

—O ką mes ten veiksim? 
Gal būt tamsta nori ką nors 
oficiališkai pranešti?

(Bus daugiau)
. ’ t ' "

BALTIMORĖS LIETU 
VIŲ ŽINIAI

Naujienos parsiduoda
JONO KVEDARO

Valgykloj........
702 W. Lombąrd St.

Baltimore, Md.
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Didžiausia Lietuvių
PARLOR SE

Dirbtuvė

T

v*

'llįj
Patys .išdirbam ir parduodam už pi
giausias kaįnas. Afeiįęit ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

S47.9S
ir augšČiau <■ ■' 'f ■ pr ’ 

Midland Parlor Fitr- 
niture Manufacturing 

Company
A. Patejunas. Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER ĄVe. Lafayėtte 7404 
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■ - Greitas Laivui s Patarnavimas < 

i Europą ,į y' 'f' 1 a '
Ppp Hamburgą Musų Modeniinbiis laivais 

, f i HAMBURG •• i "■ —
;.|:I . ALBEBT BALLIN , I....

fĮįVŠU 'te'guIikJuU' icasį .wraitę.-j?4FfcipgI,< jfavĮHrįai, 
llfliPEH ‘išphukiinai musų populiariais kambariniais laivai?:

ST. LOUIS, MILWApKEE IR CLEVELAND
C?

, T^ogiuur gflžl^u idsiiiekirrtai su Lietuva
ihtoęhiądjų kreipkitės į lokalinius

ų - d. Iagentus

■ Hamburg -»AMEniCAN Mne
I77 N. MIGHiGANĮ AVĖ./ CHICAGO , 

ufelnų —
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Kiras Motor Sales,Ine. 
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" |.!'A . .'72V . 'J....fl-'I ",l . . . r ......   ■ ■" ‘11111 '""'■■u- 11 .....  .................... I.II'.

t*-r-.'‘B " f • Tb <p yr-r-7 u ■ ♦ ‘ rr • r - T-

?r

t

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

PROBAK-
suteikia

barzdaskuty klos
kohortą ;

'■t' ’ ‘

ta < l
*i 4 

pskutimus / 
namie'; - ■ '
(PROBAK BLADE)

v;
Buy plovės with vvhat

''lt savęs-;
■ i tl 1

' IrtM reikalo IttOKBtt *r

tls. Be to »»Ute raUupinU Al 
$3. ut kurluoa raUte nualplrk-

4 LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

. t ■ VI.
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r . asmilk 
itself!
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KRA’fT'Į ’ J» / f;" \ C*?!

•Velveeta
. r ■' r ' h

» skanų naują sūrį galima 
j tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio škohis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas —lengvai. . 
Virškinusi, — tyras kaipO 5.

NAUJOS KNYGOS
Knygine

, VIRfiJĘir, Išlebta 1926'metais. Apdaryta ......
i,OŠrwanMiVkaiP ^rfrti įvairius valgiai.

' MAISTAS 'IR^AMHŲ RAMINIMAS. 7Dr. J. Kvedaro....
Mokyklfans ir šeįmimp^6ms vadovėlis ir pamokymai, 

; kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
/ ? J*W»kfHris? itUligonianįs. = bi 
A VIETOS
j ,Šioje 7^5 pus anių .knygoje telpa
h, '. voš žmonių feuraš 

.7 .yienkipm^i.įjr m

SAPNO,;.AI^JWM ........... . ...............
te •». ’ Knyflą paveiksiufotografijų Kauno miesto.)
5A VINCO'KniSVES'• RASTAI ' Septynitiose tomuose ........

KALBOS..... .............  ■

Ir $2.5)0 “H

$1^0
’>•*. % - A

i H
.... $8.0

KW._telpa javiniai pirmo Lietu- 
monių Surašyta visi Lietuvos kaimai,

ęą^Blįai, skaičius gyventojų, kiek 
ip toli geležinkelio stotis ir arčiau-

. .50

$7.00

NAMŲ<RUOšQS VADOyfiJildv4-..-.
J-

1 ai. K Tf’ K]''-V T> “fv ' ■
5, 1! I;■ ' ,r.■> A. X JLj

193 Grand Street Brooklyn, N. N.
J S '

Virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!
’ Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų , gr^sųrpinkas 

sW^J?ftke« 
Įiųoae. v o ’ . ’ >

■■
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ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T>TT nosyje, burnoje 

it gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
nis, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis pe- 
jrus. Raminantis plėves
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Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam CashMano Spaktyva Midget Radio

Rašo Nemunas

vien dievo ir

Chicago, III

■BBBOOOaE

WESTPHAE|’

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

DECIDED 
UPON AN 
ACTOR'S 

CAREER-WENT 
TO NEW YORK

$80.00
40.00

Radio su Vik 
trola .............

BORN 
NASHINGTOH

POPULAR 
IN 
PRODUCTIONS 
FOR SEVERAL 

YEARS

FIRST TALKIE 
'THE 
AWFQL 
TRUTH‘

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai & Long Diatance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Ree. Tel. Yarde 3408

Pasinaudokite Budriko nu 
pigintomis kainomis.

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninkų LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis 
jonkomis

3 šmotų Parlor
Setas .................
Electric Refrige 

ratorius .............

-T », <

prieangio 
15 watts. 
prieangiai 
dienų turi

— ėmėsi 
ir sykiu

vamzdžiai turi būti 
ir gerame

Kur karštas 
turi jo

ATSINEŠKITE ARBA
LAIŠKU

už $100.00
už 50.00

REAL NAME - INEZ 
FAGAN- ONCE.

WEDDED TO JAMES 
WHITTAKER - GOOD 
IN ‘THE ROYAL FAMILY'

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Fornylių ir pianų .muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

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

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 w; 35th St 
Tel. Boulevard 9122

Tarp Chicagos 
Lietuvių

LIETUVIŠKOS IR RUSIŠKOS
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties.
Geriausia patarnavimas. 

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštis

Renduotojų teises ir 
pareigos

1929 
MARR1ED 
JOHN 

GILBERT

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069

raščių buvo neįmanomai aštri. 
Po pusmečio “Kardo” leidimo 
Karaliaus finansai pradėjo 
mažėti. Skaitytojų laikraštis 
turėjo apie 800, taip kad pa
dengti išlaidų nebuvo galima. 
Kadangi Karalius buvo gana 
išsilavinęs kriaučystės amate, 
tai dienomis ėmė dirbti prie 
kriaučių, o vakarais redagavo 
laikraštį. Chicagiškis J. Lau
kis, tais laikais irgi dirbo prie

Br Padaro
r Skalbimą

Lengvą

NAUJAS 
IŠRADIMAS 

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

žiūrimas, 
šlapintų ' 
darželį.

Lietaus
švariai užlaikomi 
padėjime.

Prieangis, priebutis ir šaly- 
gatvis privalo būti švariai už
laikomi.

Trepai turi būti švarus, sau
gus-

Kaurai ant trepu privalo bū
ti išimti nors sykį . per metus 
ir gerai iščystyti ir švariai už
laikomi.

Daržas, skiepas ir oraleidė

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Klausykitės Lietuvių Radio 
Programų

Sekmadieniais iš WCFL ir 
Ketvergais vakare iš WHFC

AT NINETEEN - 
STARRED IN THE 
MUSICAL COMEDY 
'THE QUAKER 

GIRŲ*

metus; likusius 2000 egz. iš 
knygynų greitai išgrabstė. Ka
da knyga išėjo iš spaudos, ji 
buvo pardavinėjama po 50c 
ekzemplioriAi. _Bet apie 1910 
metus jos kaina buvo pakelta 
iki $1.50 ir pirkėjai mielai 
mokėjo. “Kardas”, pagyvenęs 
arti metų laiko, užgeso.

(Bus daugiau)

Telef. Republic 6396

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

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

BILE O
DRESĖ kQ(

IŠVALOMI O J
DYKAI pasiėmimas ir 

pristatymas
Mes valome viską nuo pirštinių iki
dreipsų. Atsineškite šį apg. su savim.

EXCELLO cleaneęs
14 TV. Washington St.. Dear. 0087 

Browning Bldg.—Suite 612

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

“Kardo”. Buvo vyriausiu zece- 
riu, padėdavo redaguoti laik
raštį, ir abu bendrai su Kara
liumi parašė knygų “Krituliai 
šviesos”. Knyga “Krituliai 
Šviesos”, tais laikais, irgi ne
turėjo pasisekimo. Mat, kaip 
tiems laikams, ji buvo perdaug 
bedieviška. Ta knyga pradėjo 
sėkmingai platintis apie 1910

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarde 6894

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatiema, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne kronas ). ,..r. ,■
Tūkstančiai žmonių yra lisigyde o 
milijonai dar nežino apie tad. 
Detanto Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig naudos gydymo.
Kaina 78 centai, g 1.50 Ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80* W.*81 St. Victory 169«

TUMLER’S
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALfiS kainos — 
vestuvių fotografijos $10 
tuzinas ir aug. Taipgi 
vaikų ir Šeimynų gru
pes. 1840 N. Wells St., 
Tel. ‘ Lincoln 477B.

po 20c už bonkų 
Išdirbėjai

Linco Products Corp.
Chicago, III. i

Tel. Pullman 6201

WISSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

[Acme-P. B A. .Photo]

Nepakelia karščio
Gildą Gray, plačiai žinoma' 

filmų žvaigždė, šiomis dienomis 
apsirgo širdies nusilpimu dėl 
didelio karščio New Yorke.

vinusių tais laikais, buvo tiek, 
kad galėta ant vienos rankos 
pirštų suskaityti, tečiaus lai
kui bėgant tokių sįiėkų nuo
šimtis didėjo
Tarpe svietiškių daugiau ap
sišvietusių žmonių ir kunigų 
pradėjo eiti aštri kova. Svie- 
tiškiai švietėjai pradėjo tverti 
įvairias organizacijelcs svietiš
kais ir tautiškais vhrdais, o 
kunigai tam griežtai priešines. 
Apskritai imant, kunigai pra^ 
tižioje buvo priešai visų orga
nizacijų, išimant parapijines. 
Bet laikui einant, kada kova 
vis darėsi aštresnė ir laisvo
sios draugijos pradėjo spar
čiau dygt 
kinis ėmė irgi tverti draugijas.

šitokiame gyvenimo sūkury
je, be Jono šliupo ir keleto ki
tų pasirodė jaunas energingas 
vyrukas, sulig tais laikais ga- 
na apsišvietęs — Vincas Ka
ralius. Vincas, baigęs Veive
rių mokytojų seminarijų, ke
liavo Amerikon. Atkeliavęs A- 
merikon 1885 metais, pasitran
kęs po vakarines valstijas, ma
tęs blogo ir gero laike 3-jų me
tų savo kelionės — grįžo į 
Brooklynų, New York, čia jis 
susidūrė su Jonu šliupu, ne
seniai atvykusiu iš Lietuvos, 
urnai susidraugavo su juo. Po 
kiek laiko Karalius ir šliupas 
persikėlė gyventi į Baltimorę, 
Md. Šliupas Čia mokinosi me
dicinos, o Karalius 
mokytis kriaučiauti 
vakarais lavinosi anglų kalbos, 
literatūros ir tt.

Karalius pradėjo gana daug 
veikti ne tiktai Baltimorėj, 
bet ir kitur. Su prakalbomis, 
teatro lošimais jis aplankyda
vo ir tolimas kolonijas. Susi
tvėrus garsiajai tais laikais 
Mokslo Draugijai, kurių vado
vavo šliupas, Karalius ėjo 
centro sekretoriaus pareigas. 
Būdamas jaunas, kupinas ener
gijos, idealistas'gyvenime, bu
vo pasišventę^ savo sutaupytų 
turtų aūkauti-,lietuvių, kultūri
nimo reikalams, žinodamas, 
kad laikraštis yra žibintuvu 
ir kelrodžiu lietuvių gyvenime 
—1895 metais įkūrė savaitinį 
laikraštį “Kardas”. Pradžioje 
pats leido ir redagavo. Laik
raštis buvo gana įvairus, turi
nys grynai laisvamaniškas, tal
pinama buvo daug paveikslų 
iš “Truth Seeker” ir šiek tiek 
iš lietuviškų kunigų gyveni
mo. Kada ėjo “Kardas”, tuo 
pačiu laiku kun. žebris, padė
damas kitų kunigų, leido “Ryr 
tų”. Kova tarp šitų dviejų laikt

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO ;

KONTRAKTORIUS
4556 So. RockvelL St. t 

CHICAGO,' ILL.'

Užmirštas darbuoto jas.
, H. .n.laH X J i -i

Senai, kada dar iš musų, re
tas kuris buvo Amerikoje, o 
kai kurie dar nebuvome gimę 
—virš 40 metų atgal, pirmieji 
lietuviai imigrantai, kurie ap
sistojo Jungtinėse Valstijose, 
buvo religiški ir gana tamsus 
žmonės. Kunigai, pradėję čia 
atvykti, tamsių savo avelių ne
bandė šviesti 
velnio prigelba dolerius vilio
jo. Pirmieji atvykę čia kunigai 
irgi didžiumoje buvo padykęs 
gaivalas— kun. Judišius, kun. 
šlamas ir kai kurie kiti. Tokie 
kunigai, žinomas dalykas, ne
sirūpino lietuvius kultūrinti. 
Laikui einant, imigracijai iš 
Lietmvos augant, pradėjo atvy
kti viens kits daugiau prasi
lavinusių. Nors tokių prasila-

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mčųpsi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
. “TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS“, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00 ■

1 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos“. /

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.Savininkas turi 
kad nebūtų blakių 
rių ir žiurkių.

Stogas turi būti 
kad vanduo neap- 
lubas, sienas, arba

Daugumas namų įstatymo 
peržengimų įvyksta todėl, kad 
žmones nežino apie tuos įsta
tymus arba jų visai nesupran
ta. Namų įstatymai stengiasi 
pagerinti gyvenimo aplinky
bes ir apsaugoti miesto gy
ventojų gyvastį ir sveikatų. 
Tie įstatymai liečia kiekvienų 
vyrų, moterį ir vaikų, kuris 
gyvena mieste ir visiems turi 
būti žinomi.

New Yorko VVelfare Council 
kų tik išleido knygutę, kuri 
praneša apie to miesto namų 
įstatymus ir legališkus punk
tus suprantamai išdėsto.

Renduotojų teisės.
Savininkas turi gerame pa

dėjime užlaikyti kiekvienų da
lį tavo apartmento, — lubas, 
sienas ir tt.

švininiai padarai turi būti 
gerame padėjime nuolat. Ne
turi būti jokių skylučių, per 
kurias vanduo tekėtų ir van
duo nuolat turi gerai tekėti.

Privalo būti užtektinai bė
gančio vandens 
vanduo pristatomas 
būti užtektinai.

Negalima dėti naujų sieninę 
popierų ant senos. Geriausia 
vartoti tepylos vieton popie-

MADE SEVERAI.
5ILENT PICTURES

>9'9

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Daktaras 
, , A

’ ' Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRųTrT MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ilgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

tbri būti tvariai užlaikomi ir 
ten neprivalo būti vietos viso
kioms popieroms ir išmatoms.

Po balandžio 18 d., 1931 m. 
kiekvienas namas turės nors 
vienų toiletų dviem šeimynom. 
Tas toiletas privalo būti ar 
prie tavo apartmento, viršuje 
apartmento arba žeminus. Jei
gu ant tavo aukščio gyvena tik 
trys šeimynos, tai visos trys 
turi vartoti tų toiletų. Jis turi 
būti užrakytas ir tau turi pri
statyti raktų. Reikiavetės ant 
lauko turi būti išnaikintos po 
1932 m. Vanduo toilete turi 
visuomet bėgti. t

Prie kiekvieno 
turi būti šviesa iš 
Kur dienos laiku 
tamsus, šviesa per 
būti aprūpinta.

šviesa privalo žibėti prie į- 
taisų pabėgimui iš degančio 
namo dienų ir naktį.

Įstatymas aprūpina, kad po 
sausio mėn. 1934 metų visos 
senoviškos prietaisus išgelbėti 
žmones gaisrui kilus turi būti 
išnaikinti ir jų vieton įvesta 
“fire-escapes” su tropais, ku
rie labai lengvai prieinami, ir 
juos savininkas turi tinkamai 
prižiūrėti.

Sklepiniai kambariai, be 
langų, ir skiepai be langų, ne
gali būti vartojami gyvenimo 
vietoms po balandžio 1, 1932.

Durų skambukai turi būti 
geroj tvarkoj.
Jeigu tavo name gyvena dau

giau dvylikos šeimynų, tai sa
vininkas turi pristatyti prižiū
rėtojų.

Savininkas turi pristatyti 
uždengtas blčkes pelenams, iš
matoms ir tt. Prižiūrėtojas tu
ri kasdien ištuštinti tas blč
kes.

Tcnement House Depart
ment yra departamentas, 
prie kurio galima kreiptis su 
savo naminiais reikalais.

Kuomet Tenement House 
inspektorius aplankys tavo na
mų, tegul parodo savo ženklų, 
ir tik tada palengvink jo dar
bų. Jeigu turi kokių skundų— 
jam parodyk.
Renduotojų teisės ir pareigos

/ 1

Turi pripažinti savininko 
teises irgi, ne tik savo.

Turi pagelbėti prižįurėti jo 
namų, nes tu jame gyveni ir 
tavo priedermė apsaugoti svei
katų ir gyvastį kitų, kurie ten 
gyvena.

Švariai užlaikyk savo apart- 
mentų. Dažnai vėdink.

Kiek gali, prisidėk prie toi
letų švaraus užlaikymo.

Neeikvok vandens. Kaip tik 
matai, kad vamzdyje skylutė, 
tuoj pranešk savininkui arba 
prižiūrėtojui.

Jeigu prižiūrėtojas visų na
mų sykį į dienų švarina, tai 
tavo užduotis tas vietas šva
riai užlaikyti.

Nemesk per langų arba kur 
kitur visokias išmatas. Išma
toms aprūpinta tam tikros 
vietos.

Nelaikyk daiktus ant “fire- 
escapes”, nes sveikatos ins
pektorius gali tave nubausti.

Nepalik kūdikio vežimukus 
prie durų arba po trepu, nes 
gali lengvai užsidegti,ir pavo- 
jun pastatyti visų gyvastį.

Atlik savo dalį užlaikyti 
kambarius švariai. Prisidėk su 
tavo apartamentu ir jeigu visi 
atliks užduotį, tai miestas bus 
švaresnis ir namai linksmesni.

— F. L. I. S.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU
SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

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

JOHN J. ZOLP
4559 South Paulina Street, Chicago, I1L
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Published Daily Exceut Sunday by
The Ldthuanian News Pub. Co.( Ine.

173f9 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratest —. —
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicaeo
8c per copv_______ _____________
Entered as Second Class Matter 

March 7tK 1914 at tKe Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
IR, Telefonas Roosevelt 8500.
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75c
Suvienytose Valstijoje* ne Chicaioj, 

w paltui '
Metams ----------------------  $7.00
Pusei metu ...... ............ ..... ... .. 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ............ . 1.25
Vienam mlnesiui .75

Lietuvon ir kitur ufsieniuose 
(Atpiginta). -

Metams       $8.00 
Pusei metu ^..v,.— 4.00 
Trims mėnesiams     2.50
Pinigus reikia siu>ti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
h

Mętams ............... ........
Pusei metu ............
Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui .

1 * • •/ - *1 > > ■ ' 7 .H
Chicagoj per iineiiotojug:

Viena kopija . ......
Savaitei —
Mėnesiui ~

I - V -
“ * paltu:

KAPITALO KONCENTRACIJA

Kaip toli jau yra nužengusi kapitalo koncentracija 
Amerikoje, rodo šios skaitlinės:

1930 metais Jungtinėse Valstijose buvo 303,000 
įvairių 'biznio korporacijų, neskaitant bankų ir trust 
kompanijų. Bet iš to skaičiaus 200 korporacijų gavo 
40 nuošimčių visų korporacijų pajamų. Tai reiškia, kad 
viena šešiolikta dalis vieno nuošimčio visų korporacijų 
skaičiaus pasilmė dvi penktas dalis visų korporacijų 
pajamų.

Bet kas valdo tuos du šimtu, milžiniškų korporaci
jų? Padaręs tyrinėjimų, Cųlumbia universitetas sura
do, kad tų 200 korporacijų direkcijos susideda mažiau, 
kaip iš 2,000 skirtingų žmonių. Tečiaus ir iš šitų 2,000 
direktorių daugelis yra tik agentai stambių finansinių 
šulų. / ~ <

Taigi mažiau kaip 2,000 žrponių valdo 200 korpora
cijų, kurios kontroliuoja Amerikos bižhi. Bet korpora
cijų direkcijos daro savo nutarimus dauguma balsų, 
todėl faktinai kokių 1,000 žmonių rankose yra Ameri
kos biznio likimas. * . . ’

Kaip jie šios šalies biznį tvarko, matome iš to, kad 
šiandie Jungtinės Valstijos turi apie 6,000,000 bedar
bių. . \ ; .. , . ,

Nuo tos tukstanties biznio valdovų valios pareina 
milionų darbininkų, smulkių biznierių ir kitų žmonių 
likimas. Šitie milionai žmonių neturės užtikrinto ryto
jaus tol, kol jie nesuras budo pastatyti milžiniškų kor
poracijų turtų po kontrole visuomenės.

* organizacijos kalbėtojai. Komunistams pikta, kad 
šita organizacija užsistoja už pasmerktuosius. Ko-; 
munišūi nori, kad tik ji| partija rūpintųsi tuo rei
kalu. Todėl atėję į šitą protesto mitingą komunis- 

. .tų agentai pradėjo reikalauti sau 'klausimų’ ir ėmė 
koliot kalbėtojus/Kilo lermas ir mitingas prisiėjo 
uždaryt. Pagalios pribuvo policija ir visus išvaikė.” 
Tai mat, kaip komunistai “gelbsti” pasmerktuosius 

negrus: jie ardo negrų mitingus, šaukiamus tikslu pa
gelbėti pasmerk tiemsiems! šitokia savo taktika komu
nistai padeda, žinoma, ne kam kitam, tik-Alabamos 
teismui, išnešusiam mirties sprendimą astuoniems juo
dukams. ' j

Iš tokios komunistų taktikos lengva suprasti, kad 
ta visa komunistų kampanija už Scottsboro negrus yra 
grynas veidmainybės darbas. Jiems rupi ne pasmerk
tųjų negrų gyvasčių išgelbėjimas, bet tik politiška re
klama. Dėdamiesi vieninteliais 8 Scottsboro juodukų 
“gelbėtojais”, komunistai nori išgarsint savo partiją 
tarpe negrų ir išsidirbt sau naują dirvą kolektuoti do
lerius. Nes tarpe baltųjų žmonių komisarai jau beveik 
negauna aukų. ,’; .c’y*

..^V. ............ *_!
k'J: >‘J • U. J" ■ '

MM, “Laisvės” šėrjninkų su- 
vpžjąyįm.ę;buvo taip: jei šėri- 
ninkąą, ųęnpręjp gaut renega- 
tp, skjokininko vardą ąrba pa- 
puĮįįrį cbJmMnių “<įęffenąe 
ęprps” pikniką, tai jis turėjo 
taip, balsuot, kad viskas eitų 
bįmbinįnkų šmugejninkų rau
donojo biznio naujai. < -

į į zš Yengraitinės
............... 4».,i <1 1

ĮVAIRENYBĖS

VĖL KLIOŠTORIAI DEGA ISPANIJOJE

Ispanijoje vėl prasidėjo priešbažnytinės riaušės! 
Corunna mieste fninia iš 3,000 žmonių užpuolė ir sude
gino kapucinų klioštorių. Gaisrininkus, kurie norėjo 
gesinti ugnį, minia nuvijo akmenimis ir lazdomis. Val
džios atsiųsta kariuomenė turėjo daug vargo, kol mi
nią išsklaidė.

Tame pat mieste buvo padaryta užpuolimai taip 
pat ant jėzuitų kolegijos ir dominikonų vienuolyno, bet 
.valdžiai pavyko šiuos triobesius išgelbėti.

Tai jau yra antra priešbažnytinių riaušių banga 
Ispanijoje, keleto savaičių tarpe. Pirmą kartą vienuo
lynų ir bažnyčių deginimai įvyko gegužės mėnesį — 
po to, kai katalikų galva Ispanijoje, kardinolas Segura, 
išleido atsišaukimą (ganytojišką laišką) į tikinčiuosius, 
ragindamas juos balsuoti už “katalikų bažnyčios drau
gus” monarchistus. Tuomet kelios dešimtys bažnytinių 
triobų supleškėjo liepsnose.

Kaip tuomet, taip ir šį kartą Ispanijos minių kerš
tas yra atkreipiamas dagiausia prieš bažnytinius or- 
denus: jėzuitus, domipikonus, kapucinus ir kitokius. 
Matyt, tie ordenai yra žmonėms labiausia įkyrėję.

Bet kas yra tie elementai, kurie šitose riaušėse va
dovauja, dar iki šiol nėra pilnai aišku. Buvo spėjimų, 
kad deginti vienuolynus ir .bažnyčias kurstą monaresis- 
tai ir komunistai, norėdami išprovokuoti netvarką ša
lyje ir tuo budu diskredituoti respublikos valdžią. Ar 
tai tiesa, sunku pasakyti.

Tečiaus, nežiūrint kas tas riaušes kursto, yra aiš
ku, kad Ispanijos liaudyje yra daug neapykantos prieš' 
katalikų dvasiški ją.. Kitaip, žmones neklausytų kursty-i 
tojų, bet stotų vienuolynus ginti nuo užpuolikų.

KĘISTI“fiĘ]LBBTpJAI” 
• ?----- n:-----—U

Komunistą;vedą labai t^kšmįngą agitacijos ^ąin- 
paniją u^ g jaunuolius npgrus, kairiuos Scottsborb,-Ąia* 
bamos, teismas 'pasąnerke mirčiai Juž žifiogęudystę. 
Prieš tą teismo si)rendimą kelia protestus ir negrai, 
tikėdami, kad minėtiems jaunuoliams neUuvo ’Mpota 
progos teism^ įrodyt savo nekaltyjbę. IBet įcomupistams 
nepatinką, UcTydą ir kitį žm^eįs; į-upiną# pasmerktų/; 
jų likimų; Todėl, .už^t^ėikę^sut^^i ^meą^rP^. 
testuojančiais prieš Scottsboro sprendimą,' jie juos nie-

f ’ t

. .... .

i kongregaojpnalis-

kina ir užjnildinęją. ’ (
“Keleivis” aprašo juojyęid^r 

šiomis dienomis įvykusį Mt Ver 
ir ankn *

J.- ■ ..^1

RAUDONASIS
RINKINYS

“Laisvė” Nr. 22, 1931 m
A. L. D. L. D. 4-to apskričio 
konferencijos, kuri buvo įvy
kusi sausio 18 d., 1931 m. Pitts- 
burgh, Pa., verkdama rašo: 
“Sekretorė draugė Mažeikienė 
raportavo , gana nusiskundė 
ant Pittsburgho apiclinkės 
kuopų neveiklumo” ir tt. Taip 
jau tas A. L. D. L. D. apskri
tys ir jo kuopos ncyeiklios, 
blogai! Tas A. L. D. L. D. ap-! 
skritys ir jo kuopos iki 1922 
metų buvo labai veiklios. Kas 
metų turėdavo keturias konfe
rencijas, renkdavo^ prakalbas, 
paskaitas, apšviętps vakarė
lius. Visi to apskričio ir kho- 
pų veikėjai rūpinosi apšvietos 
skleidimu tarpe lietuvių vi
suomenės. O kai vėliau ap
skričio ir daugelio kuopų Val
dymas pakliuvo į tokių idijotų 
rankas, kurie vietoj apšvietos 
skleidimo, skleisdavo girtuok
lystę ir Rusijos supuvusią ko
munizmo idėją, kuri lietuviui 
visuomenei buvo ir yra sveti-- 
mas dalykas, tai dėlto tas ap
skritys ir jo kuopos pasidarė! 
neveiklios, mirę lavonai, ku
rie dvokia rusiško komunizmo 
degutu.

* * ♦
“Laisvė” Nr. 102, 1929 m., 

paėmė žinią iš “Lietuvos ži-i 
nių” Nr. .75, Į929 metų, , kur 
buvo rąšoijia kaip Tauragės 
miestelio kunigas Dirkavičius 
iš klebonijos išvarė lauk alka
ną bedarbį žmogų J. K. tik už 
tai, kad jis pas kunigą prašę 
almužnos. “Laisvė” nuo savęs 
piktai dadeda: “Be reikalo ku*i 
higai skelbia Kristaus žodį 
artimo'meilę, o patys visai ką1 
kita daro. Vietoje duonos duo^i 
da akmenį. 1

Dabar prie progos mes ma-. 
tyshnc, kaip “Laisvas” komu
nistai sušelpia alkanus žmo
nes.

“Laisvė” Nr. 8, 1931 metais, 
pąsididžiuodama. rašo: “į 
‘Laisvės* į$ięįstųyę apsilankė 
Mikis Paltanavičius. Jis jau 
pražilęs ir viepa puse jo kūno 
paraližuota. Be to smarkiai sųr 
krifęą prašo iš ‘Laisves’ darbi
ninkų almužnos, sakosi daybo 
nęgalis gauti. Viehąs iš ‘Lais
vės’ darbininkų davė jam pa- 
mokslą. Mikis nieko ncatsą* 

I fe; 1^:. ątridųąęSi išstenėjo;
U ‘Laisvės* spaus

tuvės sukrypęs, šlubuodamas, 
vėjo pučiamas, su maišeliu ant 
pečių. Atsidūrė Mikis likime tų 
šimtų tukstapčių “ milionų bęy 
darbių, bedueįnių, „kurių yra 
pilnos rgąįvėį pilni . užkani- 
piąį”. ir H. \\ J .■ i ■ 

‘^ereikąlingąi “Laisvė”' pą- 
smęrk^ Tauragės kųnįgą Diri 
keyičiųr nes ir pačios “bąi^ 
ves’? spaustuves bpąa^k^innt 
pistas5įašielgĮ£ lygiai įaįn, kaip 
tas^įdiėyo tarnas su feędąrbiū 
Mikiu paHanąVičftiih.^/ Vietpję 
diiori^^i^^jĮ) ^Įihągąjjr .ašį

“tais

• v
1S

skelbė, kad visokios.žodžio ir 
susirinkimų teises atimtos, po
licijos diktatūra vite&palauja' 
visur, o pats Hindenburgas 
vyriausias diktatorius, Vokie
tijos Mussolinis. Diktatūra at-

jimą, kuriam vadovauja ko
munistų partija.”

Kaip žinome, Vokietijos dik
tatūra laikinai suvaržo laisvę 
įvairiems triukšmadariams, 
komunistams ir fašistams. Tai 
“Laisvė” tokia Vokietijos dik
tatūrą turėtų tik pagerbti. Nes 
ji pati virš 10 metų garbina 
Rusijos “Mussolįnio” J. Stalino 
diktatūrą, kuri yra atkreipta 
ne vien prieš įvairius triukš
madarius, ale tiesioginiai prieš 
visokią žmonių laisvę.

* * >!<
“Balsas” (Sapnininkas) Nr. 

10, 1931 m. rašo: “Mes nuro- 
dėm, kad Amerikos regentai 
aidiečiai (iš senų baltrušaiti- 
nio ‘Aido’) turėjo savo delega
tą patriotų ekskursijoj į Lie
tuvą. Dabar ‘Ąįdas* teisinasi, 
kad tai buvo neoficiališkas de
legatas, o taip sau privatinis 
dalykas. Tajp .paprastai teisi
nasi visoki oportunistai “

Tas komuništas, 
sapnininko redaktorius ir lei
dėjau R. Ncddemcycr, tikrai 
savo skaitytojus “šviečia” tik 
melais ir sapnais. Jam, kaipo 
komunistui, nėra reikalingą 
joki teisingi įrodymai, o tik 
melai ir pasakos. Jei jam ka
da nors ręikėtų teisingai įro7 
dyti, kada, kur ir pas ką tokį 
delegatą “apšvietiečiai” buvo 
siuntę, tai nė pats šventas Le
ninas negalėtų prirodyti, nes 
tokių dalykų, kaip delegatų 
siuntimą į Lietuvą, pas vap- 
šyįptieČius” niekada nėra bu- 
yę. .'y/

“Balso”

; £Acmc-P« $ A» Photo]

New York. Will II. Hąys, ku
ris turi bylą su kunigu George 
Andrews dėlto, kad kunigas 
Ąndrews raštu reikalavo pelno 
dalies nuo krutamu jų paveiks
lų biznio. Kuų.. Ąndrews yra
krutamųjų pi 
rius”. ...

cenzo

ly vių, ir A. P. L. A. 3-čioj kuo
poj, kurioje priklauso ir pats 
blaivybės “priešas” J. Gatavec
kas pilnai munšainas pardayi-! 
liejamas visiems, kas tik 
perka. Daugelis yra ‘ kitų atsįr 
tikimi|, kur j. G. darė' biznį jįš 
įlcgtiričs, išnaudodamas darljį- 
niūkūs ir ncsįrųpinęjamas jų 
švietimo reikalais, apie ku
riuos jis taip- garsiai,, kalba. 
Tada J. G. nebuvo priešingas 
girtuoklybės platinimui ir pur-i 
vinam poĮitikieriavimui. Ale 
dabar, kai Pittsburgh’o apy
gardoje tarp lietuvių J. Gata- 
vecko Šeras nupuolė žemiau 
zero, tai ir jam nepatinka gir
tuoklybės platinimas ir purvi
nas politikavimas, apie kurį 
jis ir miegodamas sapnuoja. 
Mat, tuo nori pataisyti savo 
Susmukusį biznį. :
:. ♦ ♦ * •

“Laisvėj” rąšoiną: f‘Ęuthęjir 
burgąs veikimais stojo, kaip 
narsiausias kovotojas prieš 
imperialistinį karą su bolševi
kais, su Liebknetu, Jįs iškėlė 
raudonąją ko,vos vėliavą prieš 
socialistų talkininkavimą im? 
periajistamsT. J —- • \'

“Aidas”’ Nbri» 1927/rašiw 
/‘Jau netoli 2,000.metų praėjo 
nuo tada, kai Judašuž 30 gra
šių pardavė žydų valdžiai kokį 
ląi Jėzų Kristų. Bet vėliaus 
jis suprato, kokį bjaurų dalbų 
padarė, taip iš tos sarmatos 
pats pasikorė.

O Amerikos Darbininkų (ko
munistų) partijos sekretorius 
C. E. Rutlienburgas ‘ pardavė 
kapitalistams 10 A. K. P. na
rių, kurie buvo pabėgę iš A. 
K. P. konvencijos laike garsių
jų areštų Michįgano giriose ir 
jis da iki šiai dienai nepasi- 
korė. Mat, šis iškąri jotus netu
ri nė gėdos, liS darpiAmkiškos 
sąžinės?’ * 7 ' .
'§^Qdos, 1923 metais A. K. P. 
fonVeticijpj, laikytoje girioje 
netoli nuo St. Josepli, Mich„ 

aidžios agept^j, užpuolė 
aįfešt^o^ tos kdjiveųcijos. de-

. J1' <

hr.'76/ 1931 m.,

I rankos užsimojimu Vokietjioš

“Laisves” Nr. 127, 1931 m., 
bimbinis komunistai Jonai 
Gatavcckas, buvęs A. P. L. A; 
Centro raštininkas, ifešoį 
“Pittsburgh’o - apielinkėj, daį 
yra tokių A. P. t. A. kuopų, 
kurios užsiima ‘blaivybes’ Vyt- 
kinimu. Vieton ‘narius šviesti 
darbininkiškais rąštąis, pra
kalbomis bei ^paskaitomis tai, 
juos ‘šviečia’ namine., Prie to-* 
kios apšvietos platinimo prisi
plaka visokios rųšies butlcgcį- 
rių ir šarlatanų., kurie ųrisi|'
plaka prie mažiau protauj anJ-‘ 
čių narių ir juos panaudoju 
savo purvinai politikai, ir tų- 
narių sunkiai uždirbtus centus 
susikemša sau į kišenius. šito
kios rųšies apšvieta turėtų bu 
ti. sustabdyta A. P. L. A kuo-? 
pose.” . , k ' \(

Ką lopas GataVįckas paraše 
apie girtuoklystės platinįlnų ir 
purvinų polilikicriavimą tarp 
A. P. L, A. barių, tai jis apie 
tai gerai žino, nes, jis pats ta
me ainatę turi gerą patyrimą. 
Liepos 12. 1925 lįi. netoli; nuo 
lįarinarvme, Pa., The Ęinmat 
HjlandjFalnioj, buyo A.-.P: L. 
■A; -pikpita . , ir; taniė' 
^l^ąlF!j>dft^sį.G^ęfveektis biV 
vo ‘aplinknpsistalęs 20 galionų 
ifeįiiejvirtos/ ^eglinės ir jų 
paiįdk^inėjo A; >P. L. A. na- 
rįųbis įjo 25 centus, už stikliu
ką. Tą viską gerai matė ir ra

b^gę nuo, .ąiifegto<>Tąky6ilĮ E. 
ftuthėrifoirgaš čionais nekėlė 
raudonos vėliavos prieš kapi
talizmą, ale kapitalistų yajd^ 
žios agentams išdavė 1.0 pabė
gusiųjų savo draugų. Tai dėl

“Aulas” jį vadina Judošium, 
|ics jis tubm ir buvo, o “Lais-

Višfičk drįsta jį lygintu 
prie K. Liebknechto, kuris nė 
vieną darbininką kapitalizmo 
valdžios agentams nepardavė, 
bet mirė už darbininkų klasės 
reikalus bekovodamas.

v • ’♦ . • ’
i ‘‘Vilnies” •I'fr., 4t>i; jn. 'E. 
l^uscUta .rąšojlap.itf^Laįsvės’’. 
šėrinii&ų $ sUvdŽid^imą,Vktlris 
buvo > vasario 1 ‘8 d., 1931 im 
“I)rg. A./Matulis, kuris buvo 
suvažįa^į^hoi F viėeiJirminįnkd.iį' 
klįrp .disciplinos klausydamas, 
taip: pat.į balsavo už partiją,”

Kalnų griūtys .
. L i. I.'.. X ;

;. Prieš t kelias , dienas dideliam 
prancūzų Liono mieste įgriuvo 
žemė, sunaikindama daug na
mų. Katastrofoj žuvo 400 žmo
nių. Tyrinėjimai parodė, kad 
nelaimės priežastimi buvo per
mirkę dėl lietaus apatiniai že
mės sluoksniai, * kurie virto 
skysta tešla jr neišlaikė viršuti
nių jų sluoksnių spaudimo.

žemės' griūtys nėra koks nau
jas dalykas. Visuis amžiais jų 
pasitaiko. štąix lįaŪjoj, IV a. 
po Kristaus gimimo kalnas už- 
griuvo Velejos miestelį*^Joirs
nelyginant, antroji Pompėja, 
buvo ątrąsfąs ; 1,7^7,. m., po še
šių-, metrų storumo žemės 
sluoksniu. 563 m. kalnas už
griuvo Taurątunum miestą prie 
Ženevos ežero. Griutis^buvo to
kia didelė, kad toj vietoj, kur. 
buvo miestas, pasidarė didoka 
aukštuma. Daug šimtų žmonių 
.liko užmušta. XVIII a.. įvyko 
daug griūčių Šveicarijoj, Ber
no Alpėse. 1714 ir 1749 m. nuo 
vadinamo velnio kalno, iš 3,000 
metrų aukštumos, nugriuvo di
delės žemės masės, padariusios 
daug nuostolių. 1855 m. įvyko 
daug griūčių Valiso- kantone. 
1881 m. rugsėjo 11 d. dėl ilgų 
liūčių atskilo nuo čingel kalno, 
netoli Elmo, milžiniškos uolos ir 
nuriedėjo 440 metrų žemyn. 
Į 90 ha. dirbamos žemės slėny 
nukrito apie 10 milijonų kub. 
metrų uolų, žuvo 115 žmonių, 
83 trobesiai ir 4 tiltai. 1806 m. 
rugsėjo 2 d. kalnas užgriuvo 
senąjį Goldau kaimą Šveicari
joj. Per m katastrp^ą. žuvo 
457 žipones. Kyin,tą^Čiojii kalno 
dalis turėjo 4 kilpjnętrąs ilgu
mo,. 320 metrų platumo ir .32 
metrus storumo* Taigi, nuslin
ko apie 39 milijonai 1 kubinių 
meti’ų žemes. Bet didžiausia 
kalnų griūtis / įvyko;.«Japonijoj 
1888 metais,/ 
1250 milionų 
rų 
kv. kilometrų plotą 
griuvo 150 kilometrų greitumu 
per valandą. 1924 m: griūties 
metu prie Amalfi ■ žuvo 150 
, 1

žmonių; Didelė griūtis buvo- ir 
Brazilijoj, netoli Santos, 1928 
m. ’ ! /t ir " ■

.J'.nhi; <.. ? 1 ... 1. ' /

Gyvi svečiai iš; kitų pla
netų musų žemėj’ ■

- i aš edLihU.. v * ■■
Klausilnas,' ar kitose musų 

saulės sistemos planetose, ar ki
tų^ žvaigždžių- palydovuose yra 
gyvybė/ visada domino žmones. 
Vieni yra linkę mąnyti, kad ki
tos pląh^toą\i^žVaI^dŽitį/ąist^ 
rios yrf negyvenamos,, o kiti 
maho ItAd įt tuose' tolimuose 
pasauliuose taip pat privalo bū
ti gyvybę- T^įąu paskųtipiuo- 
jjįi laikp riš labiau įgauna reikš
mės ‘ hipotezė, kad pirmoji gy
vybė žemėj, mažytėlių bakteri
jų pavidalu, galėjo būti atnešta 
žemėn iš kitų žvaigždžių švie
sos spindulių energija. Nes že- 
mėjf;yfa žinomos bakterijos, 
kurios gyvena visai kitokiomis 
sąlygomis, skirtinomis nuo 
įpyhstųi kadangi jos dar nėra 
prisitaikę prie žemės apystovų. 
To& keistos bakterijos yra ne 
kas kita, kai tik svečiai žemėj 
iš .kitų pasaulių.

/193O'įm. vienas vokiečių pro- 
TęįonUS, tyrinėdamas akmeni
nius" ai)g|įi 
rado 
gyvenapangliuose, be oro, švie
sos ir vandens. Yra. žinomos 
bakterijos, vadinamos amylo
bakter bacilomis, kurios gyvena

Pirmadieniu liepos 6, 1931 

viduriuos^. ’ Jos yra gyvos tik 
tol, kol jas paliečia oras. Jos 
yra*gajos ir šiaipjau sunkiai 
nužudomos. Bet pakanka, kad 
jas paliestų oro deguonis ir jos 
tuojau žūva. Deguonis,, be ku
rio negali gyventi ’jokis Žemės 
gyvis, vis tiek, bakterija, auga
las ar žvėris, yra mirtini nuo
dai amylobakter baciloms. Va
dinasi, jos gali gyventi tik at
mosferoj be deguonies. Tokių, 
bacilų yra ir daugiau.

štai, metano bacila gerai jau
čiasi tik nuodingose pelkių du
jose, d tiobakterijps mėgsta sie- 
rps dujas. Yra bacilų, kurioms 
yra skanėstai stipriausių nuo
dų— cianb-^ dujos. Jei žemės 
atmosfera butų sudaryta tik iš 
pelkių, sieros ir ciano <|ujų, tai 
toms baciloms butų tikros dau
sos Čia gyventi. Visą kitą gyvy
bė išmirtų, ir tik šios bacilos 
atstoyąirtų' gyvybei žemėj. Ga
limas daiktas, kad iš jų per il
gus amžius išsirutulotų savotiš
ki sudėtingi organiąmai.

• šie pavyzdžiai rodo, kad mu
sų žemiškos gyvybes dėsniai 
toms" baciloms netinka, nes jos 
yra svečiai iš kitų-pasaulių. Va
dinasi, ne žiūronas, o mikros
kopus mums duoda patirti, kad 
ir kituose žvaigždžių pasauliuo
se yra gyvybė. Nes gyvybės 
formos kurios tikrai yrą kilę 
žemėj, yra ĮąĮiki^u^iai prisįtaį- 
kę prie žemės sąlygųi '(T tos gy
vybės fprmos, kurioms oras 
yra nuodingos diijo^ 9 nuodin
gos dujos yra būtina gyveni
mo sąlyga, yra, be abeją, atvy
kę žemėn iš neapsakomai toli
mų. pasaulių, šviesos spindulių 
sparnais nešinos. Jos yra kitų 
pasaulių piliečiai, netikėtai už
klydę į musų mažą žemę!

NAUJAS “Kultūros” nu
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 centai. ‘ ! r
■ b- • •

No; 8 “Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10c. Klau
pkite Naujienose.

■ < . » ■■ " 4 •' “ »>" < į I

JUSU PATOGUMUI
i

kai nuslinko 
J kubinių* met- 

žemės, užklodami: 70 
k .-žemė

us pro mijcroskopą, 
te bakterijų, kurios

“NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS ' SUKA

MOSE VIETOSE
, u f'

Bridgeporto
“AUŠROS'1 KNYGYNAS 

,3653 So. Halsted Street
Tel. Yardš 4754

. Marquette Park
TUBUČIO Al’TIEKA

2832 vę 63r<T

Bright(Hr4Park'
B. R. PlETKtEWICZ 

2608 W. 47tb St.
Tek. Lafayette 1083

lloscland ir Pullman
WAM)€HBS BGOS. CORP.

52 E. 1071h St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums, reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
'‘Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

s

I

t'f" J
jin v

Būtina ir s labai pa&eb 
binga jęnygde tieiąs, ku
rie nori tapti Šios* Salin 
piliečiais. t Pamokinimai 
apie šios šalirt tvarką, 
apie jos viršininkų na. 
kimus ir tiška kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų* kalbo
mis* surašyta.

■■ ’ ...

KAINA* YlK 25 ‘ CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. DLL.
Siųskite money orderi arba kruču 

ženkleliu.
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(Pirmadienis, liepos 6,1931 ’A’ <
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nuo 75 iki 100 milionų 
dolerių išeikvojama , 

kas metai

Stato kandidatūrą gu 
bernatoriaus vietai

Illinois valstijos prokuroras 
attorney general of Illinois), 
Oscar E. Carlstrom, paskelbė, 
kad jis statys savo kandi* 
daturą gubernatoriaus vietai 
republikonų tikietu busimose 
nominacijose balandžio mėne
sį 1932 m.

Pirmame pareiškime jis ne
duoda prižadų sąrašo, bet pa
sisako, kad jeigu butų nomi
nuotas ir išrinktas, tai rištų 
problemas, kurios liečia Illi
nois valstijos valdžios ir gy
ventojų interesus, tokia pat 
energija ir tokiu pat dorumu, 
kokiu ėjo Illinois valstijos pro
kuroro pareigas. ..

Tolinus kandidatas nurodo, 
kad 1928 m. jisai ištraukęs sa
vo kondidalurą nominacijai 
gubernatoriaus vietai, kadangi 
tuomet buvo susidėjusius ypa
tingos aplinkybės, reikalavu
sios tokio Jo žygio. Dabar jis 
išnykusios. Ir, sako kandida
tas, savo kandidatūros šį kar
ta jis neištrauksiąs iki pilie
čiai neparodys savo valios dėl 
jos 1932 metų balandžio mene
sio nominavime.

Praėjusį ketvirtadienį laikė 
posėdį guįernatoHaus Emmer- 
sono paskirtoji komisiją taksų 
painiavai rišti.

J. L. Jacobs, pavieto eksper
tas biznio našumui prižiūrėti, 
įrodinėjo, kad kas metai Chi- 
cagos miesto ir Cook pavieto 
įvairios vyriausybės, užlaiko
mos taksomis, išeikvoja nuo 
75 iki 100 milionų dolerių.

Jacobs nurodo, kad musų 
garbingo miesto ir pavieto “tė
tušiai” išleidžia nuo $75,000,- 
(XX) iki $100,000,000 daugiau, 
nckad būtinai reikalinga tin
kamai miesto ir pavieto reika
lus tvarkyti.

Pirmame gubernatoriaus 
skirtos komisijos posėdy ko
misija ‘išreiškė nuomonę, kad 
vyriausybės išlaidos turinčios 
būti sumažintos 
žinios iki dugno.
kiek jas galima sumažinti.

tymu, Illinois valstija padali
jama į 27 apskričiuš, iš kurių 
Chicagos metropolio apielin- 
kėn įeina 14 apskričių — Coolf 
Wifl, Du Page ir Lake pa* 
vietuosc (IcaUntėsc).
a

YOUSA 
inbuyinej' 
yop sąvę ip
ISING 

i/Abaking 
n.VP0WDER 

c/lMf J
•^FOROVER J* |
4OYEAR5

25 ounces for254

VE

g

g

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai.

Grabeliai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Graborlai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS 

*• • 
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite ‘užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

:r:' ...— o—.

Lietuviai Gydytojai

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų

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

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

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kam p.'18 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
B 7 to 8:30 P. M.

Res. Pbone Fairfax 6353

IMi

Lietuves Akušerės

- ir suma- 
Sumažintos

Vajus prieš pasenusius 
namus

» z ♦ ' J • i ♦ \ I

MILLIONS OF PČUNOS USED 
n Y O U R GOVERNMENT.

S m 
,8 
8

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

■ •' -V'.:' •' ' ' • i;-'".

Pradėjo stayti ketvirtą 
parodos trobesį

Pradėta stalyti ketvirtas 
Chicagos Pasaulinei Parodai 
trobėsis — Mokslo Salė (the 
Hali of Science). grobėsi bus 
400 pėdų platumo ir 700 pėdų 
ilgumo.

Miesto vyriausybė pradėjo 
vajų, kad priversti namų savi
ninkus pataisyti aplužusius na
mus, kuriuos dar galima. Ar
ba griauti tokius, kurių patai
syti nebegalima ir kurie yra 
pavojingi gyventi. Pavojingų 
gyvenamų namų, pasak teisėjo 
O’CoųneJl, Chicagoj esapia 
2,500. Paskutinis tyrinėjimas 
rodo, kad viso apie 4,5(X) na
mų yra tokių, kurie apyrę dau
giau, nei 50 nuošimčių, jei žiū
rėti j nusakytas normas.

80 dienų tiltai atidaryti

Nebeareštuos ’trokų su 
kitos valstijos laisniais

Nesenai Wiscohsin valstijoj 
pradėta vykinti gyvejriman 
įstatymas, kuris reikalauja, 
kad komerciniai kitų valstijų 
automobiliai, įvažiuojantys į 
AVisconsiną daugiau kaip vie
ną kartą per metus, turėtų 
Wisconsin valstijos laisnį.

Kaip atsilyginimas Wiscon- 
sinui, ir Illinois valstijoj imta 
areštuoti komerciniai vežimai, 
įvažiuojantys čią iš Wisconsi- 
no, be Illinois laisnio.

Galų gale padaryta laikinoji 
taika, kol ginčą teismas išspręs, 
šią žinią paduoda Chicago 
Motor Club. , , . ( ,

Rekordai rodo, kad atidary
mas Chicagos tiltų įvairiems 
laivams ir laiveliams praleisti 
per pirmuosius 1931 metų še
šios mėnesius siekė 1,900 va
landų arba fo dienų. Visgi 
šiemet, dėka kampanija^, idant 
mažiau laiko tiltai butų atida
ryti, atidarymo laikas sumažė
jęs 28 nuošimčiais.

Raketas kaštuojąs Chi- 
cagai 165 milionus do

lerių
R. I. Randolph, Chicagos ko

mercijos associacijos preziden
tas, kalbėdamas nelepiai Vir- 
ginia universitete, ■ pareiškė, 
kad Chicagoj grūmojančiais 
išnaudojimais (extortion), hol- 
dapais, jdBdrankftįf laiškais, 
padegimais, galvažudystėmis, 
pavogimais žmonių (kidnap- 
ing), bombomis ir panaudoji
mu priešingos įstatymams įta
kos atimta apie 165,000,000 
dolerių kas metai. Šios rūšies 
išnaudojimo priemones vadi
nama raketų. Ir nurodyta 
Rajidolpbo suma yra daug
maž tokio pat didumo, koks 
esąs visas Chicagos metų fyiu-' 
džetas.

Gubernatorius pasirašė 
; svarbų bilių
; ' H ■ ■■ ‘t J G i 'i' '

G ubcrųaiori ų.3 ’, / Ęmmerąon 
pasirašė bilių, kuriuo nusako
ma nauji rūbeliai atstovų rin
kimo apskričiams. Tas bi- 
lius dabar tapo įstatymu. Jis 
suteikia Chicagos ‘ m^bpdlid 
apiclinkei keturius naujus ap- 
skričius. Sulig kalbamu įsta-

ZEMOniiM 
mtcfflu

SootMngrcooling ŽEMO bringa 
prompt relief to itching, btfrnljig 
Brfin jevenin severe dasesreUefcomes 
as soon afi ŽEMO touches the tor- 1 
turėti skin/ Eczema, Ringworm; 
Rashes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skin or soalp troubles gen- 
eraUV yield to this aopthing, anti- 
septįc Jotion.ŽEMO is safe and de- 
Endable. AU Druggists. 85c, 60Cį 

.00. Extra Strength ŽEMO best 
: chronic cases—$1.25.

Daug užvilktų taksų
Pasak .J. L. Jacobso, pavieto 

eksperto biznio našumui pri
žiūrėti, Chicaga ir Cook pavie
tas praradę taksomis per pas
taruosius dešimtį metų dau
giau, kaip $102,(KM),(XX), todėl 
kad jos palikusius neiškoic^- 
tuotos. Vien 1929 matų dm? 
neiškolekluotų taksų suma sįe- 
kianti $98,(XX),0(X).

Pavieto tėtušiai nutarė pa
dirbėti, kad butų išleisti tokie 
įstatymai, ką grūmotų pavo
jum savasties valdytojams, kur 
rie mėgina .išsisukti quo tįįsų 
mokė limo. ‘ - F

Rot. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

fanrEnS
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clęar and Hęilthy 

Write for JFree “Ėyc Care** 
or ffEye Beauty” Book

MafineCo^I>cpt,n.Š.,9B.OhioSL,Chicago

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
f •* * - •

Telefonai

Bpulevąrd 5203

Boulevard 8413

f~r’'i‘ pvį’ rl

Vidikas- 
LuleviČienė 

AKUŠERKA

3103 S. Hahted St. 
Telefonai 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų k nuo 6 iki 

9 vai. vakare

----- 0-----

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

Telefonas Yards 0994

Dr, MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telepbone Plaza 3202

Pbone Armitage 2822

1145 Milivaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 h 6 iki 8 P. M.

Scredos vakare uždaryta 
Ncdėlioj pagal sutartį

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

2400 W. Madison Su

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

Namų telefonas Brunswick .0597 
-------- O—

-dc

Rūky
tojų

Didelis smagumas

1327 So. 49tb

Telefonas

Cicero 3724

Ct

Pypkės ir
Cigaretu

/ v /

Piųigų Sipfttbęnp Skyrius ati 
ęlaras kasdie nup 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. N^edėldieniaią 
u"o 9 y. ryto iki 1 y. p. p, 

r^-'' ......... '.   į

ANTANAS BARDUŠONKA

Persiskyrė su 'šiud pasauliu lie
pos 3 dieną, 7:00 valandą ryto 
1931 m,., sulaukęs 46 metų am
žiaus, gimęs Utenos apskr., Anykš
čių parap., Storių kaimo. Ame
rikoj išgyycnę 17 mtų.

Paliko dideliame nubudime se- 
seryčią (niece) Marijoną Loukie- 
nę, po tėvais Rakaite, žentą Ray- 
mond Loukis, ir girnįnės, o Lie
tuvoj brolį Juozapą. :

Kūnas pašarvotas, randasi 4447 
So. FąirfįeĮd Avė.

Laidptūvė^ įvyks utarninke, lie
pos. 7. dienią, ., 2 iŪ0 ,val.< po piet iš 
EudeikĮO Aoįplyc^os . ^4,47 South 
Faįffield Avė., ,0,,-is ;.0n* bus nulyr 
diįtas į Tdutįškas kapRieS’

Visi a. a. jĄįitaųa Bardušonka, 
/gaminės, drangai ir pažyrami esat 
f nuoširdžiu* ‘ 'Myįčia^i 1 i daly vauti 
1 laidomai ' ir4' suteikti ja^n pasku

(|« Msįmjl ■ '
P Nulinę riiiUi

L Laidotuvėmis j rupipasi
I^O.ukis. Tai. jR.ep,ublici!9624 

į.,'’ ; ------ ' ' : r*
/ Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisast 3102 So. Halsted, ?t.t CbicagĄ 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vali., 
Nedeliomis ir šventad. 10—12 dieni.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY

9 MIDWIFE

610!) South I
Albany Av.

Phone
r,Hemlockr'9?52

Į,,--,,.—,.,,

Akią Gydytojai

Namų. Tel. Ravensvrood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avę. 

(kampas ~North (r Damen Avės) 
Tel. Brųnswick 8281 -

Utarn., Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedaliomis pagal susitariau

M; ‘.'•r

n

.   -i—..................... . . ......... 1 1

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas•> V c * ' *. , »

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Ayenue
chicago; ILL.

........-........ _____________________________________________________

Underiaking. Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Čanal 3161

S. M. SKUDAS
Lietuvis ’>

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt /53Z

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Į 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastinai gaivus skaudėjimo, svaigimo, | 
akių aptemimo, nervųo.tumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaisė 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. yisuose aKsįUkMVijiose 
egzaminavimas chromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama. į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
--------o--------

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

, ' * « • ■. f

Lietiivys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Ncdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies. Plaučių, Inkstų Ir Kraujo pakriki- 
mul sėkmingai gydomi. Tai ori Akių. Ausų.

Nosies ir Gerkles * 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Gydytojas, ChlrargM, OsteopatM 

4407-9 Nprth Kedzle Ar*. - 
Tel. Independehce 0033

Valandos: 9 ryto Iki 1 dienos. V>k. 0 Iki 9.

Advokatai _____

K. G U G I S 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbprn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 Soath Halsted Street 

Tel.* Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 

vakarą', išskyrus ketvergi 
Ncdėlioj nuų 9 iki 12 ryto

.....................................T ,1. ... k. r.. 1*1*1
» fA. K. Rutkauskas, M. D

4442 South Western Avenue 
. u-; . •*. . oHff'
Tel. Lafayette 4146 ” I APVOK AT AT

VALANDOS: ... 11 South L* Soli. SttHt 1
nuo f ih' ’’ ,^‘O Room 1934 T«L R»n4olph įt>»S

nuo « iki 9 valandai vakaro Valando. nno 9 ryto iki 5 vd. vąk 
------------------------------------------------------------ 13241 S. HUtled St. TA‘ Wd«^f 05M 

Valandos -—. 7 iki 9 vakaui p 
Olis—Utarn., Ketv. ir . Subatoy 
Vasallr—Pan.. SerZ ir PėtriyČioi' yak.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

.'■—y■' '"O"........ .■
Pbone Canal 2118 ’ 

Valandos: 6—8 vakare 
DR. A. L. YUSKA

1900 $o. Haltted St. 
4193 Archer Avt. 

Valandos: 2—4 po piet 
Pbone Lafayette 0098 

faktinis telefonas provehill 159?

——r"’’ t-.’"

•wU«1

[/m.

ų 'X

■
JŪSŲ GRĄBORIAI 

«V// Dldyšiš Ofisas 
4605-07 South Hetmitagc Avenue

r

FRANCIŠKUS MIKNEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 1 dieną, 2 valandą; po piet 
1931 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Raseinių mįe^. Ame
rikoj išgyveno apie 26 metus.

Paliko dideliam^ nuliūdime pus
brolį Reimondą EimontaviČią ir 
gimines. ' < ' t '

Buvo narys Lietuvių Tautiškos 
Dr-stes, SLRKA. 181 kuopos ir 
Karaliaus Jagelos Dr-stės. ' ,

Kūnas pašarvotas, randasi 234 > 
w. 46 st. n

Laidotuvės įvyks panedėly, lie
pos 6d., y. iš namų.i Šv. 
Cecilųoą par. bazn., 45 jr )¥ells st.

• kurioj' atsibus ‘gę<įuįįngo^ PĄff.MdW<'. 
uz vėlibnio s|elą, o is ten flųs nu
lydėta? b^v. ,Kazimiąro kapines. . ./•

Xisi
j.čąauą >gnpmąs, dąaogat
r ra i * esat pjupšji^iai • kviečiami ,da- 
j.jyyap.ti, Ja$o.tų.yėsej jr sutei^tįL jąpi 
{ paskutini patarnavimą įr atsisveiki- 
rpimą. ■

’’’ Nuliūdę Hekamė,

Pusbrolis ir Giminės'. >

Laidotuvėse gątaznąuja grabo
rius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

dernišku koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12.
—

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju ! geriau ir pigiau, 
negu Įeiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18tn Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: \ 
3238 S. Halsted St.

Tel, Victory 4.088 
t-v'r ' i-----1--------!>■' * -j'-.'.....

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULĄ^CĘ l’ATARN^VĮMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes' visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų

Viii TMonah YARDS 1741 u 1742

as.

Lietuvis Advokatas,
Iki 3 vai. kottuoje —- nąo 3 fld 9. 

SubatomiL uuo j9 iki 9
52 East 107th St r 

, pampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 637^ 

Miesto ofise pafcal "sutartį 
127 N. Deąrborn St 

Ketyergais ofisai ■ uždarytL 
—. J.J,   lljj

j > John Kuchhiškąą
DR. C. Z. VEZELISI Lietuvis Advokates 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 H 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
_  I M.. - —■    .... 1,11.1* ■ ii

DR. J. J. KOWARSKAS . . c r . v j «
GYDYTOJAS IR; CHIRURGAS A A \ į. A ;H I X2403 W. 63rd St„ Suitė 3 adatas

o M«Tes ^losp'? <J,02r ’f „nn **“"0 O,!,M 77 St.
Re^.2359 C“”“*.2P° Room 1502 Tel. Central 297S

Ofiso valandos 2 iki „4. 7 Uu 9 : Valandos: 9 ryto iki 4 po pi<«| .
Nedęlioj pągal sutarti __________

Į . ..........................-..-i.........    . .... . Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
— 6 iki 9 yal.

įĮyik^«» Į 4145 Archer Aoe. Tei. Lafayette 7337t

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas f

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Pbone Hcmlock 7691

<• Pbone Boulevard 704?

Duokite savo akis' Išegzaminuoti I DentlStclS '
Dr. A. Rr BLUMENTHAL 4645 So. Ashland Avė.

OPTOMETRIST ! ,„i 47:b Sm«
Praktikuoja virs 20 m. -
4649 5. Ashland Avė. . ’ - ■ , I

kampas 47th St.
Tel, Ęoulevard 6487

3 x Lietuvjai gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
s? “HaMsSS. I ivsin,, Gydytojai 

014/ ©o. Jtiaisiea oireet

DR. HERZMAN
-1 Iš RUSUOS — . | JOHN B. BORDEN

Gerai lietuviams žinomas per 25 me-| fjohn Raodžinnaa Rnrdm'i
• Įtus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaikų pagal naujausius 
petodus X-Ray ir kitokius elektros ■ ‘ 1 A* m A A * « * m ► ' f , Jg

„.; ytįsas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan 

Valandos: nuo 10——12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Phone Canal 6222 -r-i Canal *3110DR. S. BIĘŽ1B,: L «oo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j, -■ -■
2201 West 22nd Street tat? P’ET a ci?p*at

Valandos: 1—3 ir 7 8 AIlC. VllĄlvLIlib oHAjAL
Seredomis ir nedeliomis pagal sutartį. Praktikuoja 20 metai
Rezidencija 6628 So. Richmond Street y OFISAS

Telefonąs Republic 7868 | ^729’ n?‘* 2

TkrnvrrkTTr to SPECIALISTAS’ DŽIOVOS 
i DR. T. DUNDULIS Mot«iiks. Vyriškų it Vaik, lig, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS L, VALANDOS: '
\ 4142 Archer Avenue Nup'10 iki 12 vai. ryte» nyo 2 iki 4

( yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
.Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki vakaro. Nedėl. nuo 10 iki "12 v. dieną

4 .ir 6 iki 8 vak.. Ncdėliom .nuo 10' Phone Midway , 2880
iki 12 dieną, t , . ——------- .—La—

’Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036 L

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Nan»ų TeL^yde ^ą^S ,

....... ... —II ......... ... .. ■ I ........ .............................. ' ...........

A. L Davidonis, M.D. L _,
4910 So. Michigan Avenuerc Gyd^sta

1 Tel. Kenwood 5107 i
VALANDOS: i

nuo 9 iki 11 valandai ryte; prietaisus.
nuo 6 iki 8 valandai vakare)' _Qfisas ir Laboratoriją: 

apart lventadieni6 ir ketvirtadienio St.

k

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

r 105 W. Adams St., Room ^117 
Telephono Randolph 6727

2151 W. m ##
Telephone Roosevelt 90Š0

Namie 8-9 ryte. T&>>Repi>blic.<9600$ 

......... ................................................11,11r • ■ '’j’ftųpojlJf’ t'e • •

V. W. RUTKAUSKAS 
‘ ADVOKATAS b r r 
29 S. La Šalie Sh Bbėhi 7W 
Tel. Central (6390/) Vai. 9—4 
Rezidenciją 6158 S. Taiuian Av«* 

Tęl. Prospect 3525 ‘

One Nortb La Šalie Bldg.
Onp Nortį>,pa Šalie . 

(Cor. La Šalie and Madison Stt.)) 
Ofiso-TyL* State 2704; 4412 

„ ..I -------------------- ..... ... /„y.—Drs. ,S. E. 'Allen
, ir

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Auk 
! TeL BriMtird 3*Qt _ .£4
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Padaužos rengia 
pikniką

Padaužos kurį laikų buvo 
ftutylę. Kai kurie ėmė net 
klausinėti, kas su jais atsitiko.

Pasirodo, kad jie buvo už
imti svarbiais savo respublikos 
reikalais — būtent rcnginuiisi 
panikai.

Šis jų piknikas įvyks, kaip 
teko patirti iš pilnai oficialių 
šaltinių, liepos 25 dienų, Jus- 
tice Park G rovė (Liepos Dar
že).

Tai, žinoma, bus naktinis

Padaužų pikniko programas 
bus tikrai įvairus. Programas 
dar neprasidėjo. Jis prasidės 
darže.

Jau ir bilietai pardavinėja- 
jami. Ir yra kas pirkti!

Reporteris.

18 gatvės apielinkė
Uždarys viešąją mokyklą

20 wardoj esančios devynios 
organizacijos, įstaigos ir baž
nyčios kreipėsi nesenai į Mo
kyklų Tarybų prašydamos ne
uždaryti David Swing viešo
sios pradinės mokyklos.

Kadangi dabar mokyklų su
perintendentas, Wm. J. Bogan, 
yra išvažiavęs iš Chicagos, tai 
minėtos peticijos jis dar nema-

Bet (lėliai uždarymo kalba
mos mokyklos yra gavęs mo
kyklų superintendento laiškų 
20 wardos aldermanas, Wil- 
liain P. Pacelli.

šiame laiške p. Bogan’ pa
reiškė, kad Swing pradinė mo
kykla busianti uždaryta nuo 
rugsėjo mėnesio 1931 metų. 
Jis nurodo, jog uždarymas su- 
taupysiųs apie 28,000 dolerių, 
o Šiuo, girdi, laiku Mokyklų 
Taryba turinti taupyti kaip tik 
galinti.

Be to, Swing mokyklai lem
ta yra užsidaryti ankščiau ar 
vėliau. Nes mokinių skaičius 
mažėjus. Esu, 1925 metais jų 
lankę 791 mokinių. Penketų 
metų vėliau, 1930 m., mokinių 
skaičius nupuolęs iki 515. Šie
met, t. y. 1$)31 m., jų buvę 
469. Gi ateinantį rugsėjo mė
nesį, jeigu Swing mokykla at
sidarytų, tai apskaičiuojama, 
kad jų lankytų mažiau, kaip 
350 mokinių.

Toks mažas mokinių skai
čius, pasak p. Bogano, nepatei
sinus Swing mokyklos užlai
kymo.

Iš paduoto aukščiau mokyk
lų superintendento Bogano tu
rinio laiško, rašyto alderma- 
nui Pacelli, galima numanyti, 
kad Mokyklų Taryba yra pasi
ryžusi kalbamų mokyklų užda
ryti. Rep.

Bridgeportas
Savo žmoną suvažinėjęs

Štai kokia nelaimė ištikusi 
lietuvių šeimynų. Praėjusių 
savaitę brolis lietuvis važiavęs 
3į3 gatve. Automobily sėdėju
sios dvi leidės. Rodosi, kaš čia 
tokio. Ar ne?

Bet ve, automobilį, musų lie
tuvį ir dvi leidęs pamatė mo
teriškė, vaikų vedusi šalygat- 
viu. Palikusi vaikų, moteriš
kė puolė gatvėn, prie riedan
čio autdmobilio. Mėgino nusi
tverti už sparno, sulaikyti. Bet 
nepajėgė.

Lietuvis padaręs “step on 
gas”, automobilis šokęs pir
myn, parbloškęs moteriškę ir 
nudumęs savais keliais.

Subėgę vyrai, moterys ir vai
kai. Pakėlę moteriškę. O ji 
be žado. Pašaukta greitosios 
pagelbos vežimas. Nugabenta 
moteriške ligoninėn. Atgai
vinta. Pasisakiusi vardų ir pa
vardę. Daktarai suradę, kad

NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis, liepos 6, 1931
jos ranka sulaužyta.

Duota žinoti apie nelaimę ir 
policijai.

Bet tuo laiku, kai mačiusic-
ji įvykį puolė prie moteriškės, 
atsiradęs vienas automobilis
tas, kuris ėmęs vytis nuvažia
vusį automobilį. Pasivijęs, 
jis užsirašęs jo numerį.

Ir kas pasirodė? Ogi kad 
pabėgęs automobilis priklau
sęs sužeistos moters vyrui.

Kiek ši žinia teisinga, nete
ko patirti. Bridgeporticčiai 
betgi kalba apie įvykį.

Bridgeportas

Re p.

Pokilis mokyklos baigtuvių 
atžymejimui

Birželio 27 dienų Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj įvyko šau
nus pokilis? kurį surengė pp. 
Dominikas ir Barbora Baliai 
atžymėjimui savo sūnaus Do- 
miniko užbaigimo pradžios mo
kyklos. Nors ir buvo karštas 
oras, bet svečių susirinko pusė
tinai daug.

Orkestrą iš 5 pirmos klesos 
muzikantų buvo labai gera. 
Tvarka, taip svetainėj, kaip 
laike vakarienės, buvo pavyz
dinga. Kadangi muzikantai bu
vo samdyti, o ne ant “komiše- 
no” grojo maršus, kaip papras
tai būna panašiose vakarienė
se, tai jie nelandžiojo žmo
nėms į akis, o grojo kaip drau
gijų vakaruose. Ir grojo, kaip 
sakiau, labai puikiai. Net ir 
p-ia Balienė pareiškė, kad, gir
di, geriau valgiams ir gėri
mams spendyti mažiau, bet or
kestrą turinti būti gera.

Apie porų metų atgal pp. Ba
liai lankėsi Lietuvoj. Teko 
skaityti “Naujienose”, kad Ma
žeikių kokios ten draugijos 
vakarui k nenusisekus, Domini
kas Balis užmokėjęs muzikan
tams ir už bufetų. Pp. Baliai 
yra padorus biznieriai, moka 
su žmonėmis taikiai sugyventi. 
Jų sūnūs 
žada stoti 
School.

Beje, šio
p-nios Kuntutiene ir Auksutie- 
nė, savo amate tikros specia
listės. P-lės Baliutė, seserys 
Vodmaniutės ir dar viena pa
nelė, triusėsi prie stalų,

Valgių buvo gerų ir daug; 
daug valgėm ir dar daug liko. 
x Kurie buvo, visi liko pilnai 
patenkinti ir linksmi.

Dalyvis.

Dominikas rudenį 
į Lindblom High

vakaro gaspadinės,

Bridgeportas
Bethoveno konservatorijos 

mokinių koncertas

Antradienį, birž. 30 d., Chi
cagos Lietuviij Auditorijoj įvy
ko Bethoveno konservatorijos 
mokinių koncertas.

Pirmiausia konservatorijos 
orkęstra, p-iai Lulu Rabęn 
(Misevičienei) vedant, sugrojo 
Picjue Dame — Suppe, ir Co- 
ųuette — Arensky.

Pianu solus skambino Juozas 
Blankus, Helen Damkus, Julia 
Mikaliunas, Albert Kople.wski, 
Laura Desimpel, Jusefa Micius, 
Helen Dėdynas, Albina Urba, 
Frieda Kinder, Gertrūda Juzė
nas, Stella Satkus, Bernice 
Jurgaitis ir Robert Monkus.
. Smuikų solus grojo: Alberta 
Rudaičiutė, Julija Riškiutė, AL 
dona DaraČiuniutė, Walter An- 
drews, Emįlija Kazlauskiutė. \

Trombono solo g^ojo John 
Weisi X ; ;

Grieže smuikų ensemle. Mer
ginų choras gražiai sudainavo.

Visi programo dalyviai savo 
užduotis atliko gerai. Visi gro
jo atmintinai, tačiau nė vienas j 
taip sakant, nesuklupo. Tai,re
tas atsitikimas.
tonacijos atžvilgiais tie geriau
sia grojo, kurie ilgesnį laikų

Teknikos, in

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

yra pašventę studijavimui-prak 
tikai. Pavyzdžiui, ypatingai ge 
rai pasirodo Smuiku p-les Mi 
lly Kazlauskaite, Julija Riš

The English Column
kiutė ir Walter Andrevvs; pia
nu — p-lčs Laura Desimpel, 
Stella Satkus ir Helen Dam
kus. John«Weis trombonu davė 
gražų, švelnų tonų.

•

Antru kartu orkestrai su
grojus Cartege Nuptial, Burg- 
mein, p. Pocius pristatė kalbė
ti Wm. M; Mason’ų, Eberhaęt 
mokyklos principala, kuris pa
sakė, kad lietuviai yra gabus 
ir muzikališki žmonės. Jis pa
brėžė, jogei taip kalbąs ne to
dėl, kad čia esanti lietuviška 
kolonija, bet dėlto, kac| ^tikrai 
taip yra.

Paskiau buvo dalinama dip- 
lomos ir medaliai. Teachers De
partment Certificate (Piano 
and Harmony) gavo: p-lcs Ste
lla Satkus ir Helen Domkus* 
Teachers Post Graduoto De.pt. 
(Piano and Coupterpoint) ga
vo p-lė Laura Dimpel. Auksi
nius medalius gavo: Sylvia 
Lenkis, Gertrude Juženas, He
len Dėdina, Bernice Jurgai
tis, Albert Koplewskis, Rortian 
Monkus, Emily Kazlauskas, 
Aldona Darr, Charles Malonisį 
Aldona Bružas, Albert Rudai
tis, Helen Kazragis, John Weis, 
Henry Koplewskis. Sidabrinius 
medalius gavo: Klemensas Ma- 
cis ir Raymond Strazdauskas; 
Bronzinius medalius gavo: Bru
no Katauskas ir Ray Urba. Pa- 
girimus gavo: Frieda Kinder, 
Albina, Urba, Julia Mikaliunas, 
Sofija Norkus, Eugenia Ged- 
will; Stella Mikashus, Josęph 
Blankus, Julia Rietter, Aldona 
Dombrauskas, Julia Riška, 
Walter Andrews, Andrew Mi
kashus, Vera Praninskas, Louis 
Mankus, Casimir Auskutis ir 
Ralph Sutkus.

Nežiūrint karšto oro, žmonių 
buvo nemažai.

žemaičio Simus.

San Dunes!
Chorai 
having

Sand

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
, 1931 metų valdyba: pirm. T. Janu

lis, 3430 So. Morgan St., virė 
A.Juoz, Balčiūnas, 3200 So.

Avė., nut. rast. Pcter ‘ Killis, 3144 
Apburn Avė., fin. rašt. A. Kaulakis, 
3042: So. Union Avė., kasierius A. 
Zalatorius, 827 W. 33rd St., kontr. 
rak., Jonas1 Stanaitis, ,6918 So. 
Maplewood Avė.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne- 

12 vai. dienos,

Juoz
«rm. 
-owc

Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas P. .Tiškevičia, ligonių ko
mitetai — A. Čėsna ir 0. Davė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį po 

pirmos1 kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, Antano Ččsnos svetainėj. 4501 
S. Paulina St.

--M H —M

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous

_____  įvairus

slo pirmą ' sekmadieni
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. CLASS1FIEDADS

FURNISŲ rąstai ir malkos. Geros kie
to medžio malkos bekernėms. Patarnavi
mo kaina. Tel. Prospect 6393.Chicago' Lithuanian 

Society “Pirmyn”/ are 
a truck pienie to the 
Dunės Sunday, July l2th. Ali
the members of the. chorus, 
the,ir families 'hnd friends are 
invitėd ,to join this outing. A 
good time is^a’ssured.

Important

Ali the chorai members are 
reųuested to attend the meet- 
ing and notify the number of 
friends that are 
that, there will 
officcrs for the 
Your presence 
Don’t foi’get, 
6th, the usual 
dažis Hali. —A.

ILLINOIS LIĘTUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1931 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Juoz. Antanaitis, pirm, pagel- 
bininKas, Adolph Kaulakis, nut. rast., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašto 5959 S. Carpenter St., 

r Ben. M. Butkus, iždininkai, 840 W. 
33rd,St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 313} S. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare.

Educationąl
Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
, COLLEGE,

672 West Madison Street

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas,' že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diversey 8775.

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

going. Besides 
be eleetion of 
comin season. 
is reųucsted. 

Monday, July 
place, at Mei
li.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI.,, pag. Kaz. Kačinskis, 7204 
S. Rockwcll St.,t»nut. rašė. Joe Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždoz rast. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln\ St., 
Harvey, III., kasierius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., kasos globėjai — S.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE

RŲ, Valdyba 1931 metams, Chicago, 
UI.: pirm. Em. Milerienė, 1030 
Central Avė., Evanston, III., pirm, 
pagelb. P. Grigoniene, 3322<S. Union 
Avė., nut. sekr. A. Dudoniene, 7917 
S. Harvard Avė., fin, sekr. Ant. 
Valančunienė, 5929 S. Tbroop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 3018 So. 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienč, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radzevičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalką Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno menesio, Mark White 
Parko knygyne.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbininkas Ant. Stukas, 
841 W. 33 St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia. 3220 S. Union Avė., fin. 
rašt; Feliks Kasparas, 3534 S. Lowe 
Avė., kontr. rašt. P. Petraitis, 3228 
S. Union Ąve,, kaselius Juoz. Račiū
nas, 3133 S. Halsted St., apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevičia.
Susirinkimus laiko Jcas mėnesį pirmą 

pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Čhicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3įJ 3 3 S. Halsted St.

MADOS MADOS MADOS

3061

3061 — Paskiausios mados sporto

(i r

tokio siutelioKas be
Pasisiūdinkite sau iš šilko arba 
...................... ’ zi 36 ir 38

gali ap-

PRANEŠIMAI
-t ’

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
riu ir rėmėjų susirinkimas atsibus pane
dėly, liepos 6 d., Meldažio svet., 7:30 
v. v. šiame susirinkime bus išduota pil
na atskaita apie choro finansinį stovį, 
taipgi bus renkama valdyba dcl sekančio 
sezono. —Choro "Valdyba.

na-

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTV IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ 1
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiui-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les ■ mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie
tybės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Fumiture & Firtures
Rakandai-Itaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus^ 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojau!. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.
■■■■............................—-4— u »

BARGENAS.—Hoover vac. deaner 
su atač. $15, ger. stovy. Englewood 7640

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, ki- 
dės, lempos, indai,’ kurtinos, dreipsai ir * 
t.t. Parduosiu virus arba atskirai grei
tam pardavimui. '6730 S. Aberdeęn St., 
Englevrood 1162.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus panedėly, liepos 6 d. 7:30 v. v. 
šv. Jurgio parap. svetainėje. Narės ma
lonėkite susirinkti ir užsimokėti savo 
duokles ant šio susirinkimo. —rRait.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta” mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį liepos 7 d., 7:30 vakare. Sanda
ros svetainėj, 3236 S. Haistd St. Visos 
narės atsilankykite laiku. Sekretorė.

SUMMERFASHIONVOU)

-

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
galt MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip' bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
..... ............. .............. ' ■ .. ............... ............................ ..

XSpoei aliutas gydyme chroniškų Ir naujų li
trų. Jei kiti negalėjo jumis ifisydytl. atšilau 
kykit pas mano; Mano pilnas ISeiriiaminavi- 
inas atidengs jukų tikrų ligą Ir jei afi apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS, Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po (Tolu tino iSegzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd» netoli State 

Kambarys 1016 . 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo^lO rvto iki 1 po pietų.

St.

Financial
Finansai-Paskolos

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

U---- o—
CAŠH UŽ BONUS 

Pilnos informacijos mielai suteikiamos. 
Rašykit, telefonuokit ar ateikit. 

BONDS REALIZATION TRUST 
134 N. La Šalie St.

Room 316 Tel. State 4030

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

Business Service
- -Biznio _

LUMBERIŠ 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7. ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO. 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321.

KAURAI, karpetai valomi musų dirbtuvėj, 
0x12 $2.60, 8x10 $2. Tel. Douglas 8818.

DUMAN
SHEET METAL 8 ROOFING WORKS 

Stogininkai ir Blekoriai 
Visokios rųšies blekų airbiniat ir stogų 
dengimas. Žemiausios ' kainos, 

garantuotas.
3552 So. Halsted St. 
šaukite Yards 0385

Darbas

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

M. KANE « SON., 
Tel. Mansfield 9707

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

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių :- 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Automobiles

ir

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Atimti elektrikiniai refrigeratoriai. 
$40—kol jų išteks. 

RELIABLE REFRIGERATOR CO.. 
3253 Ogden Av. Rockwell 7540

PARDAVIMUI elektrinis Takumo va
lytojas, kaip naujas $10. Prospect 5339

' ELEKTR. SKALBIMO malina. $20, gerame 
stovy j. 4826 N. Leavitt. 1. tel. Rav. 3290.

' RAKANDAI už didelį paaukojimą. . 
Vai g., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul., Tel. 
Cdlumbus 4180.

PARDUOSIME pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus-—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, bady grand pianą, kėdės, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marsbfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146.

Personai
Asmenų Ieško_____

PATENTAI išgaunami, lengvi Hm.. kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sander£ 536 S.Clark su

■ " ........... T 1 ■ - ,-!■■■

ĄLBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo- 
muotos m Mažutės. 807 E. 63 St., Tel. 
Midway 4878. •

MASAŽAS per diplomuotas masažis
tes. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2.

ŠVEDIŠKAS Masažas ir Garo Mau
dynės. 6624 So. Halsted St., Telefonas 
Englewood 6425.

REIKALINGAS senas auksas. Cash 
už seną auksą, sidabrą, platiną, dantų 
crowns. United. States Smelting Works, 
39 S. State St., kamp. Monroe.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

MVTĮr^j^jn^ir~ir^rxrxri-rxrxrTrxr-Lrrij^~xi*ij~u~-~i~i~----- ~

PARDAVIMUI bučernė, pigiai: mai
nysiu ant automobilio, galiu priimti 
partnerį. Lietuvių kolonijoj, 4108 
Archer Avė. Tel. Lafayette 5107.

PARSIDUODA Wisconsine gą
sdinę station, 3 pumpos, soft 
drink, ice cream and sandwich 
stand su 5 kambariais, ant U. 
S. 12 kelio, 5 mylios West už 
Elkhorn, Wis. Vietos vardas 
“The Green Parrott”. Priežas
tis pardavimo — turiu dvi vie
tas. Chicagoj gyvenantys dėl 
platesnių žinių atsišaukite

2142 St. Charles Rd.
Belwood, III. '

Tel. Belwood 1823 .

siutelis. 
seiti šią vasarą, kuri ne atsižimi šiltu oru, niekas! 
kokios kitokios materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 3Š 
colių per krutinę.

‘ Norint gauti vienų zar dau- ■ ■ ■ ■ - - --r--;-1 ; 1 - 

giau virš nurodytų pavyzdžių, naujienos Pattten Dept. 
prašome iškirpti paduotą blan- 1739 s. Halsted St.» Chicago, m, 
kūtę arba priduoti pavyzdžio , 15 centų ir prašau at-
numeri, pažymėti mierą ir aiš- man paryldi Ni) __ '
kiai parašyti savo vardą, pa- ,
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- Mlero’ p«
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
ma prisiųsti pinigus arba paš- (Vardas ir pavarde)

to ženkleliais kartu su užsaky- ................... (Adrewej................... .
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattern Dept., 1789 ...... ........................................ .  .

Hftlsted » nitiiiaBaaKaaaiaMMy

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Miscellaneous
įvairus

MAIN BUS DEPOT 
......... Detroit, 
Visos linijos

• Farms For Sale
, _ _ _ Ųiciai nj
21 KARVĖS. 9 telyčios, 4 arkliai, 4 

kiaulės, kitokių gyvulių, vištos, antys, 6 
kenai pieno kasdie, traktorius ir visi 
ūkio padargai, silage, šienas, komai, 
miežiai, avižos, 110 akrų smulkiųjų 
grudų, 150 akrų komų, 80 akrų su 
triobomis, $45 į mėnesį rendos, 
akrai, renda užmokėta už visus 
arti Chicagos traukinių, ' turiu 
duoti.

T. E. HANNAN 
West Chicago, III,

226 
metus, 

par-

$3

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 Š. Halsted St.» Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 
' ■ >■' . r

siųsti man pavyzdį No• •
Mieros ....... .......... . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

M a n o Studijoj 
arba savo Ramuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus; 
metų patyrimą

Taipgi 
visokius

turiu 25

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

St. Louis, $3 .....
Žemos kainos.
10 busų persamdymui, pigiai. 

Vidurm. stotis 232 N. Clark St.
4640 South Park Avė. Drexel 8080

Real Estete For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

le

Praneikit ii anksto telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Street
L___ . r ........ 1.

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi- 
sutna nuo $1 ir auks. 1
Jūsų investmentas yra tiktai nupir

kimas kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banųuet" vistukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo 1% iki 2 sva
rų sunkumo. Mes apmokėsime visus 
auginimo kaštus ir tada parduosime šiuos 
puikius paukščius, pasidalindami su: ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba —

Atdara vak. ir Ned.
2512. Irvigg Pack Blvd,

Paul M. Smith & Co.
REAL ĖST ATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis Išlygomis. Teisingas ir greitu 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, su karštu vandeniu, 2 lotai. 2 ka
rų garažas, mainysiu ant 2 fiatų kur 
maŽM morgičiui. 3833 W. 66

-




