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Nokietija Bankrutuoja 
Francija Nenusileidžia

I i

Europa stovi akyvaizdoje visiško politinio persigrupavimo
Vokietija, Anglija ir Amerika išvien prieš Franciją

• / •

BERLYNAS, liepos 12. — 
Vokietijos ministerių kabine
tas posėdžiavo visų naktį į sek
madienį ir visų popiet sekma
dienį, jėškodamas kelių kaip iš
sisukti iš katastrofos, kuri gre
sia Vokietijai nebe dienomis, 
bet valandomis, jei skubiausia 
pagalba nebus tuojau gauta.
Franci ja diktuoja Vokietijai
Tarptautinės paskolos gavi

mą Franci ja sutrukdė galuti
nai, reikalaudama iš Vokieti
jos šių sąlygų:

Kad Vokietija nestatytų jai 
leistų mažų “pocket” karo lai
vų.

Kad atsisakytų nuo Vokie
ti jos-Au Aštri jos muitų unijos.

Kad suvaržytų kreditų davi
mą pačioj Vokietijoj.

Kad apsaugotų kapitalo bė
gimą.

Kad amžinai atsisakytų nuo 
Dancigo koridoriaus.

šios Franci jos sųlygos yra 
kategoriškos. Vokietija jų ka
tegoriškai atsisakė priimti ir 
verčiau gresia Vokietijos kabi
neto ir paties prezidento Hin- 
denburgo atsistatydinimu. Tuo 
tarpu užsienių kapitalo iš Vo
kietijos vakar dien ištraukta 
$25,000,000, ir jei taip eis, tai 
už dienos kitos visi valstybės 
aukso rezervai bus išimti.

Europa šalinasi Francijos
LONDONAS, liepos 12.—Pa

skutinė Vokietijos viltis tai 
Anglija ir Suv. Valstijos, ku
rioms jau apie visų padėties 
rimtumų pranešta. Prieš Fran- 
ciją ne tik Vokietijoj, bet jau 
ir Anglijoj nusistatymas daro
si labai nepalankus.

Franci j a nori ir Angliju pri
veikti. Paskutinėmis dienomis 
nepaprastai pradėjo ištraukti iš 
Anglijos francuzų įdėlius,. taip 
kad net Anglų sterlingo kursas 
nupuolė.

Francija tuo budu mano pa
veikti | SnOvvden, bet tas dar 
labiau darosi nepalenkiamas, ir 
jau pastarosios savaitės bėgy
je net likučiai draugiškumo 
tarpe Anglijos ir Francijos iš
nyko. Anglija dabar visai aiš
kiai pareina j draugiškumą su 
Vokietija ir Suv. Valstijomis. 
Atrodo, kad prasideda visuoti
nės Europos politinių santykių 
persivertimas.
Vokietija šaukiasi Amerikos
WASHINGTON, liejpos 12.— 

Nors prezidentas Hoover ‘ nu
neigia, kad butų gavęs iš Vo
kietijos prašymą gelbėti finan
sus, tačiau primygtinai tvirti
nama, kad toks Vokietijos at
sišaukimas čia ką tik gautas. 
Vokietija prašo prezidento, kad 
paveiktų į Federal Reserve si
stemą stambiai ir greitai pa- Shaver jis varė tokią kampaniją, skelbdamas kad Shaver par- 
skolai gauti

[Acme-P. U A. Photo]
Kun. Yarrow pasodintas už grotų

Cook ęounty kalėjime Chicagoje sėdi teismo pasodintas 
kunigas Phillipi Yarrow, pagarsėjusios Illinois Vigilance so
ciety superintendentas, kurs buvo labai uolus persekiodamas 
knygynus ir knygų leidėjus. Prieš tūlą knygininką Walter

Rojus ant žemės yra 
kur dar civilizacija 
papročių nesugadino
Moorea salose žmonės šoka 

dainuoją ir nedirba

prieinama, 
balti žmo- 
čiagimių. 
jokios reli-

NEW YORK, liepos 12. — 
Moorea, Society salose, yra dar 
viena tokia vieta, kur randasi 
tikras rojus ant žemės, kaip 
praneša Eunice Tietjen, rašy- 
oja ir poetė. Ta sala yra la

bai atstu nuo visokios civili
zacijos ir sunkiai 
Ten gyvena tik 3 
nes ir keli šimtai

Čiagimiai neturi
gijos, jokių papročių, nei ri
tualų, nei padavimų, ir jie nie
ko nedirba. Jie tik guli ištisas 
dienas pajūriuose, dainuoja, šo
ka ii* džiūgauja. Senesnieji sė
di, dainuoja, ruko ilgus namų 
darbo cigarus ir sykį savaitė
je eina į cinema teatrą. Sala 
yra nepaprastai graži ir duo
na auga stačiai ant medžių. 
Ten nieko neatsitinka ir gyve
nimas slenka kaip viena 
lėta diefla.

sau-

Gavo pašalpą
Tauragės Romos katalikų 

jažnyčios remontui šiomis die
nomis iš valstybės iždo duota 
pašalpa sumoje 10,000 litų.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj vėl garbina
mas Perkūnas ir šven

tasis Žaltys
Tokia antrašte dienraštis 

“Iliustr. Kurjer Czerwony” (jo 
tiražas pustrečio šimto tukst. 
ekz.). Atpasakojęs Visuomio 
ir Beržanfekio pramanytas ti
kybas, Krokuvos dienraštis ra
šo: “Todėl galima suprast 
prieškatalikišką akciją, nunci
jaus išsiuntimą ir visą tragiko
mišką mėgai omani ją mažos 
tautelės. Juokingą tą mint| at
gaivint seną pagonų kultą Lie
tuvos aristokratai yra paėmę iš 
vokiečių iclerininkų, “gaivinan
čių, senovės germanų tikybą”.

Arkliavagiai siaučia

1"
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Chicago pas iii J e 
Schmelingui-persi- 

imti su Sharkey
Jack Sharkey gatavas 

bile dieną

Streikieriams paruošti 
.. kulkosvydžiais....

CHICAGO, liepos 12. —Nate 
Lewis, milžiniškojo Chicago 
Stadium promoteris, pasiūlė 
Max Schmelingui, dabartiniam 
pasauliniam bokso čempionui 
$300,000 garantijos, kad jis 
sutiktų imtis su laimėtoju Jack 
Sharkey-Mickey Walker kumš
tynių, kurios įvyksta liepos 22 
d. Ebbets Field, New Yorke. 
Lewis pasiūlymas įteiktas 
Schmelingo manageriui Joe 
Jacobs. Jacobs dar nedavė at
sakymo. ' Imtynės turėtų būti 
15 roundų.

Jack Sharkey paklaustas apie 
jo sutikimą muštis su Schme- 
lingu pasakė, kad jis sutinka 

juo imtis bile dieną, nors 
pačią dieną, kada jis mu
su Walker. Sharkey pada- 

net tokį pasiūlymą, kad jis
tinka su dviem muštis tą pa
tį vakarą, liepos 22 d. ir ap
sidirbęs su 
Schmelingą.
darysiu, tai sutinku savo pirš
tines mesti į pelenų baksą”, 
pasakė Sharkey.

CENTRAL FALLS, R. I., iie- 
pos 12. — Kulkosvaidžiai iš
statyti dirbtuvių pastogėse ir 
valstijos kariuomenė sutrauk
ta, apginkluota ašarų ir gazo 
bombomis išvengti suirutėms, 
sukeltoms per paskutines 36 
valandas streikuojančių darbi
ninkų. Apie 2,000 streikuojan
čių vakar sukėlė daug nerimo. 
Laukiama Bostono komunistų 
ateinant.

Susitikimų sezonas 
Europos valstybėms 
užims visą mėnesi

Iš tų konferencijų laukiama 
haujos 'gadynės

f

su 
tą 
šis 
re

Walker, nugalėti 
‘Jei aš to nepa-

Stato raketa lėkti j 
stratosferą

BERLYNAS, liepos 12. — 
Prof. Hugo Junkers baigia sta
tyti moderniškų mašinų, kuria 
bus daromi rimti bandymai lėk
ti aukščiau 50,000 pėdų ore. 
Tikimas išvystyti didelio grei
tumo.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia gražus oras; vi
dutinė šiluma, pietryčių vėjas.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 
8:26. Mėnuo teka 2:59 ryto.

duodąs “negeras knygas”, kad Shaver subankrutino. Shaver 
patraukė Yarrow teisman. Teismas priteisė iš kun. Yarrow 
$5,000 nuostolių atlyginimo, bet kunigas Yarrow atsisakė mo
kėti. Tad Shaver Yarrovv’ą pasodino kalėj iman - ir pati moka 
kunigui-už “burdą” kalėjime 4r sako,u^^
rutino, bet jis verčiau eis grindis plautių bet kunigo Yarrow 
iš kalėjimo nepaleis.

PARYŽIUS, liepos 12.—Eu
ropa pradėjo karštą konferen
cijų eszoną, kuris užims apie 
kokį mėnesį laiko.

Romoje ką tik konferavo 
Suv. Valstijų sekretorius Stim- 
son su Mussolini ir Grandį ap
tardami jurose nusiginklavimo 
klausimus. ■

Vokietijos valst. banko pre
zidentas Dr. Luther iš Londo
no atskubėjo į Paryžių, iš ten 
į Šveicariją derėtis dėl pasko
los Vokietijai.

Basei, Šveicarijoj, liepos 13 
d. susirinks tarptautinio ban
ko viršininkai aptarti Ameri
kos Francijos sutarties kaiku- 
rius punktus.

Liepos 14 d. Anglijos prem
jeras MacDonald ir užsienių 
reik. min. Arthur Henderson 
atvyksta į Paryžių, iš kur vyks 
į Berlyną.

Liepos 15 d. Suv. Valstijų 
sekretorius Stimson atvyksta j 
Paryžių, kur susitiks ir Mac 
Donaldą su Hendersonu.

Liepos 17 d. MacDonald, 
Henderson ir Stimson vyksta 
j Berlyną.

>

Liepos 17 d., Londone susi
rinks komitetas karo skolų eks
pertų.

Liepos 27 <L atvyksta į Pa
ryžių Vokietijos užsienių reik, 
ministeris Dr. Curtiuš ir iš čia 
vyks į Romą.

Rugpiučio pradžioj Franci
jos premjeras Lavai žada vi
zituoti Berlyną, Vokietiją ir 
Italijos užsienių reik, minis
teris Grandi konferuos su Vo
kietijos diplomatais Miunchene.

Politikos sluoksniuose Reiš
kiama daug vilties, kad toš 

------, ____ ,----- -------- konferencijos atneš daug gerų 
už pavogimą valgomo pasekmių Europds konsolida- t*------- __ ---- XI--- 1-------- • •« * ’»

Žiauri inkvizicija 
valdžios laikomose 
pataisos kolonijose

Nepilnamečiai nusikaltėliai bau
džiami kaip pikti kriminalistai

WASHINGTON, liepos 12.— 
Jauni nusikaltėliai, paimti į fe
deralinės valdžios nagus, yra 
kankinami ir užlaikomi kaip 
kokie sunkiausiai nusikaltę ir 
užkietėję kriminalistai, skamba 
Wiokersham komisijos pareiš
kimas prezidentui Hooveriui.

Jauni nusikaltėliai yra laiko 
mi neapsakomose sųlygose, yra 
pliekiami ir marinami. Taip va
dinami geriausi jauniems nu
sikaltėliams pataisos namai yra 
įrengti, kad vaikai gyvena skie
puose ir yra baudžiami neda 
vimu valgyti, maršavimais ligi 
apalpimo, yra vartojamos įvai
rios inkvizicinės torturos prie
monės, vaikai uždaromi tam
siuose kazematuose ant duo
nos ir vandens.

Celės, kur vaikai gyvena ir 
minta yra taip mažos, kad var
giai gali apsisukti. Tie vaikų 
kalėjimai yra tiek nežmoniški, 
kad negalima net apsakyti, 
skelbia raportas.

Kas tie tokie Kriminalistai 
vaikai yra, komisija ištyrė, 
kad daugelis jų yra baudžiami 
už važiavimų svetimu automo
biliu, i 
daikto iš svetimo vežimo ir tp.'cijai.

Misionieriai Liberijoj 
70 metų slėpė vergiją
aLaisvoje Respublikoje” Rasta Žiauriausia 

Vergija

MONROVIA, ’ Liberia, Vaka
rų Afrika,'liepos 12. Pasta
ruoju laiku tapo iškelta sen
sacija, kad Afrikos negrų res
publikoj Liberijoj viešpatauja 
žiauriausia vergijos forma, kur 
jauni vyrai ir moterys yra sta
čiai parduodami ilgiems me
tams sunkiausiems darbams, 
išnaudojami ligi mirties arba 
pavaromi “į laisvę”, kuomet 
jau tampa įvairių ligų ir nuo
vargio sunaikinti. Liberia bu 
vo įsteigta iš paliuosuotų Ame
rikos negrų, kuriems pati Ame
rika pagelbėjo įsisteigti laisvą 
respubliką savo gimtinėj Afri
koj. ' .

Tam tikra tarptautinė komi
sija skubiai pradėjo tyrinėji
mus ir rado, kad vergija Li
berijoj yra tiek paprastas' ir 
priprastas dalykas, kaip Capone 
įr gengsteriai Chicagoje. Bet 
dar svarbiau, į ką atkreipė dė
mesį vienas Amerikos kores
pondentas Mr. Schuyler, yra 
tai, kad įvairus krikščioniški 
misionieriai, kurių /ten ištisos 
armijos gyvena, nė vienu žod
žiu neprasitarė ir pasauliui nie
ko nesakė apie Liberijoj siau
čiančią žiauriausią vergiją.

Vaikų ir moterų kankinimas 
nejaudina misijonierių 

■ T •
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“Kuomet vergijos praktika, 
priverštini darbai, nelaimingų 
negrų gaudymas ir dumpini- 
mas į Monrovijos laukus’ yra 
tiek šiurpus Ir nežmoniški ir 
yra praktikuojami tiek, ilgą

■" ■ i ■ ■

laiką, reikia stebėtis kodėl ligi 
šiol nebuvo jokio protesto ap
sireiškimo iš pusės misijonie- 
rių, kurie užplūdo tą šalį”, ra
šo Schuyler. “Kaip klasė misi- 
jonieriai ramiai sau ir pato
giai sėdėjo ir žiurėjo į ištisų 
giminių sunkius priverstinus 
darbus prie valdžios kelių. Mi
si j onieriai stovėjo su užčiaup
tomis burnomis, matydami jau
nus vyrus grįžtant iš Fernan
do Po, nebegalinčius paeiti, ser
gančius miegamąja liga ir ele- 
phantiasis (nepagydomos tro
pikų ligos). Misijonieriai nie
kuomet nematė reikalo protes
tuoti pasauliui, matydami be
gėdišką išnaudojimą čiagimių 
moterų, laikomų sugulovėmis 
Liberijos lyderių namuose. Re
ginys šimtų mažų vaikų, pa
vergtų sunkiems namų dar
bams niekuomet nesukėlė tų 
misijonierių pasigailėjimo ligi 
protesto. Matydami nežmoniš
kus papročius, jie tylėjo ir pa
tys sau žinojo.
Per 70 metų misijonleriai žod

žio neprasitarė
Jei tie misijonieriai butų ša* 

lininkai kokio nors laukinių kul
to, kurs pripažįsta vergiją, bau
džiavą, suguloves ir priversti-, 
ną darbą, dar butų supranta
ma, bet jie yra krikščioniški 
misijonieriai. Dauguma iš jų 
geri baltistai, metodistai, ka
talikai, liiteronai fr episkopa
is, ir veik visi atėję iš Lais
vosios šalies!

; "Vi 
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Per 70 metų, per visą tą lai
ką Liberijoj vergija • viešpata
vo, ir neatsirado nė vieno pa
doraus misijonieriaus, kurs bu
tų užprotestavęs pasauliui prieš 
tą nedorybę, taip aiškiai kiek
vienam matomą toje juodųjų: 
respublikojė... Kuomet aš pa
kalbėjau apie lis neapsakomai 
baisias sąlygas vienam labai 
galingos bažnyčios vyskupui, 
tai vyskupas įtik numojo ran
ką ir pradėjo palyginti dabar
tines sąlygas su tomis, kokios 
pirmiau buvusios. Vienam mi- 
sijonieriui laike pietų papasa
kojau apie tai, kokias milži
niškas daugybes ryžių, palmių 
aliejaus, viščiukų ir gyvulių su- 
plėšia iš gyventojų Liberijos 
valdininkai, tai misijonierius 
bematant pradėjo ginti valdi
ninkus, nors pats prisipažino 
visa tai matąs jau 10 metų. 
Neradau nė vieno, kurs butų 
su krikščionišku pasiryžimu kų 
nors daręs prieš tai. “ Musų 
rankos surištos. Ką mes gali
me padaryti?” buvo jų papra
stas pasiteisinimas. Po to jie 
pradėdavo girtis, kaip jiė pla
tiną Jėzaus išganymą tarpe lau
kinių...

Ko išmokina misijos 
per 70 metų

Reikia pastebėti, kad rapor
tus apie padėtį Liberijoj pa
tiekė pasauliui ne tie Kristaus 
mokiniai, bet žmonės neturin
tieji nieko bendra su bažny
čiomis. Vienok tie misijonie- 
riai vadovauja Liberijos mo
kyklas jau arti 75 metų, ir apie 
60 misijų mokyklų kasmet gau
na iš Suv. Valstijų po pusmi- 
lijonį dolerių.

Po 70 metų to intensyvaus 
krikščioniško Švietimo, kurs 
prasideda ir baigiasi kasdien 
himnų giedojimu (ir ilgomis 
maldomis, šiandien mes čia ran
dame sistemą, kuri yra labiau
siai Sustingusi, nepatikima, ne- 
sugabi ir pilna valdančiosios 
klasės supuvimo, kokio niekur 
kitur nebegalima (butų rasti. 
Su mažomis išimtimis liberie- 
Čiai parodo stebėtiną stoką 
darbštumo, originalumo ir su- 
gabumo, bet už tat jie nepa
prastai gabus intrigoms, įsisu- 
kinėjimams, jsk undinė j imama,
apgavystėms, bylihėjimams ir 
saviškių išnaudojimams 

»•. ' i j • ’• • ‘j :

Birželio 12 d. naktj pavogė 
iš ganyklos Kybartų valsč. ir 
km. gyventojo Granto Jono ku
melę.

Birželio 15 d., naktj pavogė 
iš ganyklos Simno v. Padušio 
dvaro gyventojo Zimano Abro- 
mo 2 arklius.

Birželio 17 d., naktį pavogė 
Rietavo v. Vielaičių km. Birbio 
Petro iš ganyklos kumelę.

Birželio 18 d., naktį pavogė 
iš ganyklos Skaudvilės v. Pužų 
km. gyventojo škimelio Jurgio 
kumelaitę.

Tų pačių naktį Skaudvilės 
vai. Jukštų km. pil. Nausėdo 
Petro iš nerakintos daržinės 
pavogtas kuršiškas vežimukas 
su pakinktais.

Pary-

i

vi? *

J. Oschmiano “ApercU gėne- 
ral sur la Gėologie de la Lith- 
uanie”. J. Oschmianas yra Lie-* 
tuvos pilietis, baigęs Lietuvos 
universitetų.

Rusijos caro dėdė už 
" Sovietus!

NEW YORK, liepos 12. — 
A. P. praneša, kad buvęs Ru
sijos didysis kunigaikštis-Alek
sandras pareiškė, kad Rusija 
ir Suvienytos Valstijos pasi
darys vadovaujamos pasaulio 
valstybės.

Komunizmas, jis * pasakė, 
laipsniuotai išsivystys į “ką tai 
tikrai puikaus” ir kompromisų 
keliu Rusija susilauks valdžios 
panašios į kitų didžiųjų valsty
bių valdžias.

Fall gaus eiti kalėti
WASHINGTON, liepos 12.— 

Columbia Supreme court at
metė prašymų sulaikyti vienų 
metų bausmę kalėjimu buvu
siam prie Hardingo vidaus rei
kalų sekretoriui Albert Fall, 
apkaltintam dėl Eik Kilis alie
jaus skandalo. Dabar Fall li
kimas priklauso nuo Hooverio, 
bet Hooveris laike Hardingo 
paminklo atidarymo pasakė, 
kad tokiems pasigailėjimo ne
bus.

■
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miltai pagalios surado sustota 
]curs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emale* —• tas sun-

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

įju budo. Musu che- 
alioa surado inttoto

Didelė tūbai Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
savaite per tavo aptickoriu. 
jLambert Pliarmacal Co^ Saint

' greitų laiku numatė sųririnki-Kas Dedasi Lietuvoje

Kas dirbama teatre?

Panemunės

Vąbalu mkų

KRAFT

Per trumpų kuką pastatyti 8 
tiltai kainavę apie 2 mil. li
tų. Statomi 5 nauji tiltai

Lietuvos Valstybės 
Teatre

Valstybės teatro dekoracijų 
dirbtuvėse dabar pats rugia- 
piutis. žinomas latvių dailinin
kas p. L. Liberts not su ke
turiais latvių dailininkais at
naujina operos “Aidos” deko
racijas. šios bus dar įspūdin
gesnės, negu sudegusios.

Prof. M. Dobužinskis su sū
numi atnaujina “Tąnnhąųser’- 
io” operos dekoraoijas. Dirba
ma ne tik per dienas, bet ir 
per naktis, šiemet teatro de
koratoriai atostogų nežinos.

Be to, jau yra sudarytos su
tartys ir su kitais dailininkais: 
p. Dubeneckienc, p. Kalpoku 
ir kit. Ir šie dailininkai dirbs 
per vasalą teatro dekoracijų 
dirbtuvėse.
Dailininkas L. Libertas Kaune

Latvių nacionalinės operos 
dekoratorius — režisierius dail. 
L. Libertas šiomis dienomis at
vyko Kaunan, ir su valstybės 
teatro direkcija tariasi kebų 
operos ir baleto sudegusių de
koracijų restauravimo reika
lais. Kiek teko patirti p. L. 
Libertas pirmoj eilėj restau
ruosiąs operos “Aida” dekora
cijas, kurios ir ankščiau buvo 
jo pagamintos. Iš baleto re
pertuaro L. Libertas gamin
siąs dekoracijų ir kostiumų es
kizus “Gulbių ežero”, kuris ru
dens sezono pradžioje eis ba
letmeisterio p. Zvierevo aaujar 
me pastatyme.

P. L. Libertas atgabeno nu
matomas statyti operas “Hu
genotai” dekoracijų maketus, 
kuriuos įteikė operos režisie
riui p. A. Pavlovskiui. J,

Pbone Virginia 2054 

JOS EPU VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. RockuMll St. 

CHICAGO, ILL.

Nauji Lietuviš
ki Rekordai

Columbia

A. Vanagaitis
1 62 12F—Įdainavo 

baritonas 
Pupų Senis, 
Augo miške 
dies daina.

16214F—Įdainavo 
Juozas Antanėlis su orkestrą. 
Sudiev Panaitėje, S. Pauras 
Marsalietė. Žodžius naujai per
taisė Aure Žvalgas.

16216F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J. Olšauskas.
(J k ve i, komiškas duetas. 
Senas bernas, komiškas duetas.

Šie trys rekordai parsiduoda po 7!įc

61006F—Įdainavo Antanas Varfigai- 
tis ir J. Olšauskas, 
Plaukė Nemunėlis ir Leiskit į 
Tėvynę.

šis rekordas — $1.25.

JOS. F. BUDRIU
INC.

3417-21 S. Halsted St
Ttl.fon» BOULEVARD 4705 .

t , 4 <

Klausykite Radio 
Programus:

Sekųiadieaiais ii VV.C.F.L. 
nuo 1 iki 2 vai po pietų

Ketvirtadieniais iš W.H.F.C. 
nuo 7 iki 8 vakare

Jonas Butėnas —

liaudies daina 
baravykas, Ijau-

Stasys Pautas ir

........................rr-**,»**! ■

, ‘ Darbų tvarWx valdyba 

mui patiekti projektą, laisva
manių kąpinėms steį^U ir su- 

Jciiį pa8įk$h|.
Jurgis Pingvinietis.

Įsimylėjęs nušovė mer 
ginos brolj

V. Niemčinova išvyko Londonan
Įžymioji šokėja nūdien anga

žuota musų valst. teatran p. 
V. Niemčinova išvyko Londo
nan, kur ji dalyvaus Paryžiaus 
rusų operos gastrolėse ir šoks 
svarbiausią baleto “Petraška” 
roję. Londone ji išbus apie dvi 
savaites ir Kaunan grįžta lie
pos mėm pirmomis dienomis.
Režisierius A. Pavlovskis išvy

ko Paryžiun
Valstybės operos režisierius 

p. A- Pavlovskis teatro reika
lais išvyko Paryžiun.

Tiltų Statyba Lie 
tavoj

Pernai plentų valdyba pasta
tė arba įpusėjo statyti 8 dide
lius upių tiltus, kurių statyba 
kaštavo apie 2 milionus litų.

Iš šių didžiausių tiltų pami
nėtini geležinis tiltas per Ju
rą, Tauragės — Mažosios Lie
tuvos ruože. Jis turi apie 80 
mtr. ilgio ir kaštavo 225,308 
litus.

Geležinis tiltas per šventąją, 
Daugailių — Degučių ruožo, 
bendro 49,2 mtr. iljyo, kita
vęs 209,105 litus.

Gelžbetoninis tiltas per Jesės 
upę Aleksoto
ruože, arti Kauno. Jis turi 32,6 
mtr. ilgio ir kaštavo 44,996 li
tu.-.

Gelžbetoninis tiltas per No
vą, Naumiesčio — šakių ruo
že, 31,2 mtr. ilgio, kaštavo 

51,948 litai.
Gelžbetoninis Užpalių tiltas 

per šventąją, 60 mtr. ilgio, kaš
tavęs 181,242 litus.

Geležiais su gelžbetoninę va
žiuojamąją dalimi Seredžiaus 
tiltas per Dubysą, 94 mtr* il
gio, kaštavęs. 480,364 lt.

Gelžbetoninis Slabados tiltas 
per Šešupę, viso 76,4 mtr. il
gio, kaštavęs 158,620 litų ir, 
pagaliau, didžiulis Baudondvą 
rio tiltas per Nevėžį, 117 mtr. 
ilgio, kaštavęs 552,562 litų.

Be šių didelių tiltų, iš kurių 
dalis bus pabaigta statyti gą 
tutinai apie liepos mėnesį, yra 
pastatyta visa eilė mažesnių 
patvarių, betoninių tiltukų — 
vieton supuvusių medinių, kas 
pavasaris vandens nunešamų 
bei aplaužomų.

Kiti dar bus statomi

Anykščių tiltas 
vieton supuvusio 
Jis bus ant be- 
akmens atramų, 
98,4 mtr. ilgio,

konstrukcijos lauki-

Dabar jau nusistatyta dėl 5 
naujų geležinių ir gelžbetonių 
tiltų. Pirmiausia busiąs stato
mas geležinis 
per šventąją, 
medinio tilto, 
toninių arba 
vienos angos, 
geležinės
nes sistemos; jisvkaštuosiąs apie 
480,000 litų.

Be šio tilto numatomi dar 
šiemet pastatyti keturi mažes
ni tiltai: gelžbetoninis tiltas 
Ukmergės — Utenos ruože, 99. 
kilometre, viso 25 mtr. ilgio už 
39,234 litus, gelžbetoninis til
tas Tauragės — Mažosios Lietu
vos ruože, 21,43 mtr. ilgio už 
49,883 litus ir gelžbetoniu j til
tą per Ašvos upę, 38 mtr. il
gio, už 71,794 litus.

Taip pat busią pastatyta ir 
keliolika mažesnių betoninių, 
tiltų pravedant naujus arba re
montuojant senus kelius.

Intensyvi plentą 
statyba

Tik nutiestą 2^,74 klm- 
plentų, kaštavę apie L& mik Utų

. ... , T“—
? Smarkai; bc^iplečįant ;'me^hą- 

niųių vežimų A judėjimui,
opus ptentų. tiesinu kląu-

1928 melais nutiestą mažąį 
plentų, motąja Jau- per įeį- 
sėtką kilometrų, o 1930 metais 
atlikta statant naujus plentus

V % :•
iT'F1 f • . '’i’.iav '<

'4

[Acme-P, 8 A. Photo] 

Per labidvi 200 metų
Paveiksle yra Mrs. Katherine Kenvick (kairėj>, kuriai šiomis 
dienomis sukako 101 metai ir jos sesuo Mrs. Bridget Mo- 

Laughlin, kuriai greit sukaks 99' metai amžiaus.

P. Voldemariene Plate 
liūs jąų apleido

P. Vridemariene vakar iš 
Platelių išvažįavo. - Ji atvyko 
Kaunan, p tada jšvąžiuoja į 
Prancūziją. x Iš Prancūzijos p. 
Voldemarięnė grįšiantį arba 
vejai rudėtų ąrba wri negrį- 
šiąntį.

Voldemaras nusistatęs 
apleisti Platelius

Kaip žinoma, Voldemaro 
trėmimo laikas baigiasi š. 
liepos 24 d. Taigi, Voldemaras 
šios datos labai laukiąs ir esąs 
nusistatęs kovoti už tai, kąd 
po liepos 24 d. jis galėtų Pla
telius apleisti. Voldemaras no
rįs apsigyventi Kaune.
TI.K" '.I.'. I'l Į )| ■ ■■»■■■
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Penktadienio vakare tapo nu
šautas John Dempke, 20 metų, 
gyv. 5040 So. Maplewood avė.

Vaikėzas, kuris nušovė Dem- 
pkę, buvęs, anot liudininkų, 
Peter yasilenks, 22 m., gyv. 
2140 West 50 St.

šaudymas įvyko prie aptie- 
kos, kuri randasi ant kertės 
51 ir Maplewood gatvių.

Aiškinama, jogei Valsilenks 
nušovęs Dempkę todėl, kad pa
starasis buvęs priešingas Va- 
sitenkso draugavimui su jo, 
Dempkės, seseria Ona. Esą, 
mergina dėliai brolio įtakos lio
vėsi ir draugavusi su Vasilenkr 
su. Kita Dempkės sesuo papa
sakojo, kad neseniai Vasilenks 
pareiškęs jai: “Jeigu negalėsiu 
gauti Oną, tai nušausiu ką 
nors”.

daikto.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

J padarft, iop kitiem patiktum, 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jdgtt Žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenorom* turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

YOUS 
i n buyinų 

savein*

..... ....... 1 ■ I ■■■".... 1......... .

22,74. klm- pteutų» kurie kaš
tavo apie 1,5 mil. litų. Pami
nėtina,’kad plentų valdyba su
teikė Biržų apskr. v-bai 150;- 
000 lt. pašalpą Bir?ų — Vabalį- 
ninkų naujo plento statybai.

šiėmet, dėl kreditų s'tękoą, 
numatoma nutiesti tik 6,5 kini, 
■plento, būtent'Raseinių miestą 
galutinai sujungti5 su Viduklės 
gelęžjnkoliią sintimi. 

: Be to;. Biržų r 
plento statymui, plentų valdy
ba šiemet davė Ęiržų apskri
ties savivaldybei; 100,000. Mįu 
pašalpas, _ ; j ., t • ‘ 1 ’'

Įsisteigi laisvamanių
■ skyrius f

KUPIŠKIS. "—į Biržėlto men- 
7 d. pil. Apšdgbs salėje įvy^P 
L. Etinės kultūros vietinio sky
riaus steigiafnąsię susįrinki- 
mas.

Dr. J. šliupas lailtė paskaitą 
“Aušra ir jos idealai”. Sale 
prisikimšo pilną publikos, apie 
400 žmonių. Prelegento tvirti
nimas, kad tautininkų partiją 
yra valstybiniai gėriau nusista
čius negu kitos , partijos, neigi
mas buvusios demokratinėj vy
riausybės kupiškėnams; yra 
svetimos mintys. Kupiškėnai 
gerai supranta ir neslepia nė 
vienos ydos, ląęiau dernokrati- 
niai principai ir demokratijos 
laimėj įmai Jiems yra brangus.

Į skyrių į^irąšė 35 nariai, iš 
kurių .tapo išrinkta valdyba: 
Pirm,, stud. Petras Vaitiekūnas, 
vicepirmininku Petras Šinkū
nas, sekretorium Kazys J.ėčius,

žymi plano dalis. Tais metais 
nutiesta apie 23 klm. naujų 
pienių ir atlikta apie 8 kini, 
žemės darbų.

Iš naujai nutiestų arba . ka7 
pataliniai atremontuotų plentų 
galima paminėti Aerodromu 
plentą prie Kauno, 1,2 Idm. il
gio. Kitas naujai tiestas yra 
Jurbarko — Smalininkų plen
tas, 1,77 klm. ilgio, (6 klm. 
buvo pastatyta 1929 mt.} jun
giąs Jurbarko miestą su Klai
pėdos krašto plentai^,; , Šįąm 
plentui al^ęi^j Auji^M-kuvo * 
kųs iš prieškarinių laikų.

Taip pat buvo nutiestas svar
bus Kauno — Raudondvario 
plentas su dideliais kelių že
mės darbais, viso 4,67 klm. il
gio.

Švėkšnos — žągatpurvio 3,6 
klm. .ilgio plentas buvo pradė
tas tiesti 1929 mt. ir baigtas 
pernai. Jis sujungė . Švėkšnos 
miestelį su Mažosios Lietuvos 
plentais.

Penktas pernai pratiestas 
plentas buvo Raseiniai — Vi
duklė, 9,3 klm. ilgio. Be to, 
čia dar padaryti 2,2 klm. pus- 
plenčio, kurio paviršius sustip
rintas žvirgždu, šis plentas yra 
Kauno — Klaipėdos magistra
linės linijos dalis, einanti Jš 
Raseinių miesto į artimiausią 
Viduklės geležinkelio stotį. Ra
seiniai iki šiol buvo vieninte
lis apskrities miestas, kuris nę- 
įųrėjo jokio geresnio susisie
kimui kelio, nei geležinkelio, 
nei plento; rudens ir pavasario 
.metu buvo nepasiekiamas. Šio 
plento nuliesimas kaštavo 702,- 
712 lt., o pusplenčio 11,956 ItJ iždin. Povilas Krapavickas ty 
Tuo budu viso pernai nutiesta1 vald. nariu Juoząs Mądeikiš. 
.-------------—      — — -------—  ,------——-—i.

Išmintingos Motinos 
gerti pieno 

te jų mcgi^avaųsjas pienas Chlcagoję ir 
priemiesčiuose yra Bowman Dairy Compa- 
ny Pienas, Užtenka vien paragauti, kad pa
sakyti kodėl, Nes Bowman Pianas yra ex<r* 
rupestigąi prižiūrimas W kiekvieno žings
nio. Jis pasiekia jūsų stalą šviežias, riebus 
ir tyras—nepalyginamai geresnis savo sko
niu. Duokite jp užtektinai. Tai Ubai daug 
reiškia ju.sų ir jūsų šeiminos labui.

Telefonas SŲĮ>ERIOR 6800

B O WM AN
Q AIRYi CO MPANY

AI I I.K
Geresnio Skonio Pienas

.............. -... I i '-T......      I ..... .... I ■- .....
H-*1*®

FOROVER 7*

4OYEAR*
25 ounces for25f H2 
MII.UONSO, PJl'NOS USEO 

B Y vU‘ . OV. tf.Mto »<T

Digestibię 
asmilk 
itself I

Velveeta

« tyras kaip
/

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai

- virškinusi, 
tyras pats pienas!
• Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvL 
čių. Jūsų grosecninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose

I

I

r

paraše UNTULIS

r-

•t

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

parašytą knygelę.
TURINYS

I. ^Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

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

m. r ’ r ' ’ v ...................

“Kode! Prarastas Vilnius”

iv.
V. Vargas miginol Vargas Icnkipo 

VI. Velniai, Raganos i» Teologai.

kambąrinuis laivais:?!

■r ■■■

<•

NEATBUTINAI PAMATYK 

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE. 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI, LENGVUS IŠLYGOS.

Kiras Motor Šates,Ine,
3207.09 So. Halsted St. Tel.'

r-'fy
Gręites Laivų Patarnavimas 

i Europą * >
' Per Hamburgą Musų Moderniniais lĄįyąis 

HAMBŲBG ĘECTSCHLĄ^D
ALBEHT HALLIN _ NEW tORK?;';V,

' Hvažlūoj, rėgliliariai • k,s skvalti. 'Tkipgi' r«guiia(iaijĮ 
v/išplėu|6?«aik 'HHHU < poRUliatiaiš kambąrinįįis 

ST.LO.UIS, MILWAUKER '.m CLĘVBLĄND 
. • ; . . Patinmoi, , j .į- ' ;
T^iagiriai gclžk«;l^isz ^ųĄisie^i^aį. -su, ,

Dct informaciją lokalinius
musu' agentus ' *

If ANBUa«-MMER|CaN |lNE

iii

Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų fanatizmo politika -— silpnina valstybę.

Velniai, Raganos ir Tęplogai.
VII. “Domis gerus i» nekaltus į nevalę iipą”.

; VIII. Kunigai klupdo Mftlųvfus prieš carą |r dvarą.
IX/Tegu meldžias, vargstą ir vargdieniais miršta,
X. Taip klydo Lietuvos heklaidtngiejLTaip klydo Lietuvos heklaid|n^iejL 

TIK CKNTĄL 
Išleido Nmųifinų Bendrovė 

",f , ShjsJdtinoncy orderį

NAUJIENOS
17391 Są Halsted Street 

CHICAGO, ILL

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kode! ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo- 
kiąs kvapui), <fcau«<jM 
klaida, kurios niekas ueat- 
kidžia. buvo priežastis. 
Jums ujra reikalo tuifti 
halitosis. \ Gerklės plovi
mas s# Liatednc. turimus. _ią- 

: naikiq« dvokiantį kvapą : ir 
sostaibdo įdegimu. Varto
kite jį kasdie. Lanlberc

. PbarrtUcąl Coi, St, 
Imo. {1 •

USTERINE 
' pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 peru



Rustamo Lazdelės
Beieškant

už $100.00tai esą darran-

50.00

mai

NAUJIENOS
Chicago, III.

>

>5)4-15 Roosevelt Rd. 
arti St. Looi* Art. 

t CHICAGO* nx.

ROUMANIĄ
APRILIO, 
1906

PAYTON 
Ofa©

MERY POPULAI?
AMONG THE. YOUNG

(Iš ciklo kelionės aprašymų 
“Po Irano kalnynus”)

OS YRA 
ima krau-

WHEN NINE 
YėARS OFAGE 

C AME. T© 
U.S.

VIRINIMO, 
TRINIMO, : 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groser- 
ninką LINCO WASH.
' Pardavinėjamas kvortinemis 

bonkomis

Vfohj 
63 CUPS 

FOR 
OANCING

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

STAR DUST Copyright Midwest Fe^ture
» . ' s a ' * 1

miesto valdyba.

vis tai 
■alėjos.

FIRST S’OB 'H 
MOVIES C AME A* 
A N EXTRA YVlTH 

FOX STUOIOS

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

po 20c už bonką 
Išdirbėjai

LincoProducts Corp.
< Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Tamsiame kampe, teko pama
tyti ir kaip “tarijakas” rūko
ma. Rūkytojas laiko rankose 
ilgoką pypkę su pacelinine gal- 
vuke, kurios viename šone yra 
skyliuke. Prie jos7 lipdo gaba
liuką opijaus, prideda prie jo 
degahtį nuodėgulį ir, spirgant 
opijui, traukia kaip iš papras
tos pypkės durną j plaučių gilu
mą ir paskui išleidžia lauk. 
Patraukęs dešimtį kartų geras 
vyras pajunta malonų slėgimą 
galvoj ir sanaiįų atšipimą, 
akys darosi kaip stiklinės, vei
das išblykšta, ištysta, ‘‘siela 
nurimsta”, žmogui pereina visi 
rūpesčiai, jis sklandžiai ir drą
siai kalba, lakįai mąsto ir gal
voja ir tik po keleto valandų 
tokio “stovio” užmiega.

Opijus rūkyti Persijoj ne
draudžiama viešai, nors ir yra 
taisyklės oficialiai aprėžiančios 
jo vartojimą. Tačiau jos jokios 
reikšmės' neturi, nes opijus vi
sai viešai " pardavinėjamas su 
valstybės banderole.

Opijaus rūkymą Teherane 
maišo su arako (degtinės) ar 
arbatos gėrimu 
aukštesnio laipsnio pasilinksmi
nimas.

Mes užsisakėme po stiklą ar
batos. Munls padavė po “baza- 
rą čai” (didelę arbatą) ir prieš 
tai atnešė beveik milžinišką 
stiklinę, vadinamą “liyanu”, gė
lo vandens su ledu. \

Prie kiekvienos arbatines du
rų, paprastai, v stovi didžiulė

los Angeles 
ANO A 70B 

|N LOCAL 
SPORhNG 6000 

STORE

—Rustamo brūklys! —atšo
vė vienas jauniausių dalyvių.

—Kas ta per įžymybė? Pri- 
sipažinsime, kad lig šiol net 
mes patys nesame apie ją gir
dėję, kur ją galima rasti?— 
pastebėjo ir kartu paklausė ki
ti dalyviai.

—Firdusi, didįjį persų poetą, 
žinote. Jis yra parašęs vieną 
didžiausią visų laikų ir tautų 
kurinį, pavadintą “šach— No-

JOHN J.
4559 South Paulina Street

O kur vartai į kiemą, ten 
garažas. Teheranas— garažų 
miestas, jų yra ten keletas šim
tų. Jie kasdien į visus keturius 
Persijos šonus išleidžia tūks
tančius keleivių ir tūkstančius 
“khalvarų” (—apie 6 ęeritn.) 
krovinių automobiliais.

Viename gatvės šone, staiga 
matai stogą su tūkstančiais 
apvalių išpūtimų, kaip muilo 
burbulų. Lendi,, į tamsų tumelį 
—tai ir yra Teherano bazaras. 
Viršuje vietomis skylės šviesai 
įeiti, o šiaip visada čia vėsu ir 
tamsoka. Abiem pusėm krautu
vės su krūvomis prekių prie

niai, prieš 150 metų, Kadžiarų 
dinastijai įkopus į sostą. Nuo 
to laiko jis ėmė virsti dides
niu miestu. Prieš tai buvo tik 
provincijos centras. Jis ir, ben
drai, nelabai senas miestas. Pir
mą- kartą jį mini vienas arabų 
rašytojas 12-me amžiuje, nors 
netoli jo yra seno “Rai” miesto 
griuvėsiai.

(Bus daugiau)

$80.00
40.00

ZOLP
, Chicago, UI.

Padaro
Įf Skalbimą

' Lengvą

NAUJAS
IŠRADIMAS

Dabar jus galite skalbti 
savo drapanas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

4. žmonių skrttsdėlynas ;
Iš Tupkhanė leidomės stačiai 

į pietus Neserije ’khiabanu. 
Abiejais jos šalygatviais senoš 
karpytlapės, baltažiedės činaroą. 
Malonu eiti jų pauksniais. O 
čia iš vienos ir kitos pusės be
galinės krautuvės, vadinamos 
“magozė”, nes čia Europos įvai
rių įvairiausios prekės parduo
damos. Be to, dar tarp jų sta
čiai ant šaligtvių yra išdėstę 
savo visokias smulkmenas pirk-

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
no* prieinamiausios. ___

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOV1NG 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel; Calamet 3399 

Res. Tel. Yard* 3408

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu* 
80* W. SI St. Victory HM

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namai 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarde 6894

1. Legenda apie Rustamo brūklį ♦
—Kas yra didžiausia Tehera

no įžymybė? Norėčiau ją pa
matyti!— tariau persų litera
tams vienoje Teherano redakci-

molinė ar varinė puodynė su 
vandeniu, kuriame ledų pludu- 
ruoja. Tai dykai atsigerti, vi
siems praeiviams. Europiečiams 
prieš dešimtį negalima buvo 
gerti iš tų indų, nes jie laiko
mi musulmonų nešvariais, ir 
dabar dar kai kur Teherane ir 
provincijos miestuose nenorima 
duoti gerti, bet daug kur jau 
yra nedaroma jokio skirtumo, 
tik reikalaujama, kad šeimini- 
nas Vis dėlto iš puodo įpiltų 
vandenį į mažesnį indą.

6. Teherano perstatymas.
Teheranas yra virtęs Persi

jos sostine, palyginamai, nese-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Pornylių ir pianų m uvėriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

TUMLER’S
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALBH Raino* — 
veatuvių 5otorrafijo* S10 
tuziną* Ir aug. Taipgi 
vaikų ir šeimynų grru- 
pf-*. 1840 N. Well> St., 
Tel. Lincoln 4775.

, Kur Chicagos mayoras gimė
Namas miestely Kladno, Čecho-Slovakijoj, kurian^e gimė dabartinis Chicagos mayoras Anton 
J. Cermak. Prie namo matome stovintį Chevrolet automobilį. Kladno mayoras garbei Cermako 

jo vardu ir viehą gatvę pervardijo. :

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS,SU TRIMIS NEPRINOKU

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

TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKI

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

5. Opijaus rūkymo lindynė .
■ ' ' • f’'? ' V < 3 :i \ ' ' '

Suradome • netoliese vieną lan
dynę. Menka buvo, bet ką da
rysi, geresnės arti nėra. Prieš 
ją šaligatvy pastatyti paprasti, 
nedengti staleliai ir už jų suo
lai, dengti kilįmais; vidury 
taip pat suolų eilės ’ir pasie
niais musų gultai, kaip Lietu
voje kadaise priępečkiai. Ant 
jų tupėjo pasidėję kojas (tai 
mėgiamiausias persų sėdėjimo 
būdas) visokio amžiaus žmonės. 
Vieni jų įgėrę juodą nuo stip
rumo arbatą iš mažų stiklelių, 
kiti kliurke kali j aną, treti— 
taip sėdėjo išpustom, drums
tom akim, nukreiptom kažin 
kur į tolį.

—Kas su šiais žmonėmis ?
—Tai jie yra “tarijako” pa

rūkę. Tari j aką keršijo j teberū
ko dar visi— 
rąi ir moters

drabužiai parduodami, kitame 
—geležiniai daiktai, trečiame— 
valgomieji, ketvirtame— indai, 
kituose vėl kitos atskiros pre
kių rūšys. O čia viduriu tune
lio į vieną ir į kitą pusę zuja 
žmonės, kaip škurzdės savo ta
ke. Gyviausia varįo indų sky
riuje: ten kala/daužo skardą 
šimtai kūjų, kad net ausys 
spengia. Kilimų skyriuje matai 
tyliai sukniubusius lopančius 
žmones. Daug kur kilimai pa
tiesti ties viduriu tako tyčio
mis, kad praeiviai, juos išmin
džiotų. Tai gali matyti ir ki
tose Teherano gatvėse, čia pra
eiviui nereikia lenktis pro pa
tiestą kilimą, Žengk stačiai ant 
jo ir matai, kaip* tupįs netolie
se' savininkas palydi tave dė
kingu žvilgsniu.

Ilgai mes spaudėmės per ba- 
zaro minias. Aš nekantrauju— 
kur Rustamo lazdelė? Musų 
vadovas vadžiojo mus iš v,feno 
tunelio į kitą gerą pusvalandį, 
klausėsi kartas nuo karto, bet 
mes vis negalėjome rasti. Pa
galiau, pro auksakalių, pinigų 
mainytojų ir brangenybių par
davinėtojų eiles išėjome į gat
vę. Mes pataikėme, kaip tik; į 
vietą, kur buvo kadaise di
džiausieji Teherano vartai Ali 
Šacho (pirmojo Kadžiaro pas
tatyti). .Jie nurašyti mėlynos 
spalvos kokleliais ir 'vaizduęja 
kariiibmėnę ir jos ginklus. ?Š|e: 
vartai statymo Ipikų, prieš 100 
metų,' buvo už miesto, dabar— 
yidury miesto. Pasigerėjome jų 
piešiniu. Kažin kas padavė min
tį pasilsėti' “čaikhanė” (arbati- 
nej)'., •" ■' •/

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

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

3. Paveikslingas vandentiekis
Sniegas stipriuose Irano sau

lės spinduliuose tirpsta ir gir
do Teheraną gėlu vandenėliu. 
Iki rugpiučio galo sniegas nuo 
šemrano, paprastai, visai nu
tirpsta ir pro miesto valdybos 
stogą testūkso pilkos ir rusvos 
šemrano uolos. Spalių mėnesio 
gale šemranas pradeda vėl 
sniegu apsidengti. Teherane 
tuomet dar šilta, d Šemrano 
viršūnėse siaučia pūgos. Nuo 
Tupkhanės tuomet dailu žiūrėti, 
kaip vėjai sniegus pusto į tar
peklius. Bet nuo kovo mėnesio 
pūgos aptyla, saulutė šviečia 
lygiai Teherane ir Šemrane, 
tirpindama vėl sniegus ir girdy
dama Teherano gyventojus.

Atvesti vanduo j; Teheraną slenksčių. Viename tunely vien

mė”. Svarbiausias to kurinio 
didvyris yra Rustamas. Yra pa
saka, kad Rustamas, kartą pri
trukęs duonos, atėjo jos į Te
herano bazarą pasiieškoti. Ma
tyt, Rustamui buvo finansinė 
krizė, šių dienų žodžiais tariant, 
ir kai pirklys, iš kurio jis pa
ėmė duoną, pareikalavo sumo
kėti, Rustamas įbedė savo 
bruki; į bazaro paskliaustę, ta
rydamas: “štai mano brūklys, 
laidas, kad aš tau skolą sumo
kėsiu”. Nuo tos dienos Rusta
mo brūklys styro bazaro mūre, 
o pirkliai laukia dienos, kada 
Rustamas pasirodys ir atneš 
savo skolą”, papasakojo musų 
jaunasai draugas ir pridūrė.

—Aš esu matęs vieną kartą 
tą brūklį bazare, bet vietos įdė
miai neatmenu, tačiau tai nie
kis, surasime 1

Sutarėme kitą rytą anksti 
pradėt “lazdelės” ieškoti. /
2. Tupkhanė —Teherano širdis

Mes visu buriu išsipylėme iš 
redakcijos kelionei po Tehera
ną. Birželio ryto oras buvo vė
siai gaivuš ir dangus žavingai 
aiškus, jokius Teheranas turi 
beveik visus tris ketvirtadalius 
metų.

Prieš mus buvo plati, pailgą 
aikštė.

—Tai Tupkhanė (Artilerijos 
aikštė) 
aiškino mano lydėtojai 
ją eina visos svarbiausios gat
vės skersai ir išilgai, štai La- 
lezaras, čia greta Ala-ut-doolė 
ten Naserije, ten Sepa 
Teherano “khiabarai”
Čia štai Teherano konkės bė
giai (konkė Rytuose dar daug 
kur gyvuoja. Aut.). Aplink šią 
aikštę ar kiek tolėliau nuo jos 
yra svarbiausios Teherano įs
taigos. Gelsvas, trijų aukštų 
mūras su laikrodžiu bokšte, ša
lia musų
Priešais, anapus aikštės balti, 
kaip gulbė, visai moderniški ru- 

paštas— telegrafas; pro 
juos gatvė veda į visas minis
terijas. Aikštės gale po dešinei 
mėlynuojančiu frontu, nurašy
tu smulkiai persų stilių-—■ Im- 
perialinis' Persų Bankas. Kita
me aikštės gale— policijos val
dybos murai.

Pakelkime akis į viršų. Per 
miesto valdybos stogą baltuo
ja snieguotos šemrano kalnų 
viršūnės. «

labai lengvas daiktas. Miestas 
guli nuotakiame šemrano žvirg
ždyne, suneštame vandens nuo 
kalno. Gana prarausti griovis 
paviašuje ar požemyje ir gėlas, 
grynas vanduo garma į miestą. 
Visps miesto gatvės padarytos 
taip, kad vanduo gali bėgti 
jomis grioveliais tarp kelio ir 
šaligatvio. Miesto valdyba lai
ko tam tikrus vandens sargus, 
kurįų pareiga yra daboti, kad 
visos gatvės gautų vandens 
bent tris kartus per dieną ir 
paleisti vandenį iš vyriausių ir 
nuolatinių takų į mažesniuo
sius. Jie tai daro labai papras
tai: koja pražeria žvyro sieną 
didesniame take, ir vanduo 
vingiuoja į mažesniuosius. Tris 
kartus kasdien visas Teheranas 
reguleriai prausiasi, laisto gat
ves ir kitaip naudojasi vande
niu. Tuomet vaizdingumas gat
vių nepaprastas. Prie to pat 
srauto gatvėj vienas skalbia 
kažin ką, kitas verčia šiukšles, 
trečias čia pat mazgoja indus, 
ketvirtas semia iš čia pai van
denį arbatai virti, penktas — 
veidą mazgojasi, šeštas 
kas vilgo ir t. t.

Mat, persai tiki, kad tekąs 
vanduo yra Švažus ir niekuo jo 
negalima užteršti. Jie tiki taip 
pat, kad gana tris kartus skal- 
binį pamirkyti į vandenį ir jį 
iš ten išimti, ir jis* jau švarus.

Patys išdirbant ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau

ki! musų pigių kainų.

547.95
ir augliau

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

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

RAMOVA LAUNDRY 
(WBT AND DRY) 

Vknintett lietuvių skalbykla Bridgepor- 
ta-—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.

Teherano širdis, pa- 
■per

BRIDGEPORT AUTO SALES 
JULIUS J. JANEL1UNAS, Preu

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTO 

Gydo. R.mo.ttrm., Vteidra. Kijo. 
Nucaro* akaudojima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. DuauB. Gahroa akau. 
ds jfanB* Ir ▼isoktuo okMidkBi jianMi
(tik no ronaa).
Tukatanžiai žmonių yra Uatsyde O 
niHjcMMki iIat apie taio
Dakanio Gaknca Moatia yra tiek 
verta aukao. kiek ji pati averia au> 
Hc naudoe cydymo.
Kaina 78 centai. glJSO ir $3.00, 
ir 10 centu aatra už persiuntimą.

Klaualdte paa aptiekoriua teip 
DEKETTS NEW D1SCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU ’ ‘

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VAISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS, 

NEŽIŪRINT* KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEISQYDOMOS ‘ 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuoc _ 
jo, odos, ligis, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ilgįdytt, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotai* nuo <10 ryto iki 1 vaL 
4200 We*t 26 St., kampa* Keeler Avė., TeL Cravford 5573
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' KOMUNISTIŠKAS “PATARNAVIMAS”

, s... . ....'UU.. r

New Yorko suomių darbininkų namo dženitorius, 
komunistas, Augustas Yokinen, yra deportuojamas iŠ 
Amerikoj ir komunistai bando jam “padėti0, rinkda
mi atikas ir stengdamiesi išrūpinti jam leidimą važiuot 
į Rusiją, o ne į Suomiją.

Patys komunistai tą žmogų įklampino. Jie prieš 
kiek laiko apkaltino jį dėl “baltojo šovinizmo^ ir norė
jo išmesti jį iš darbo. Nusigandęs, kad pasiliks be už
darbio ir gaus kęsti badą, Yokinen, kaip ir daugelis 
kitų panašių komunistiškos “disciplinos” aukų, sutiko 
“prisipažinti prie klaidos” ir viešai pasižadėti daugiaus 
“nebegriešyti”. Maskviniai evangelistai tuomet suren
gė svetainėje didelį spektaklį: sukvietė publiką, pasta
tė biedną suomį estradoje ir liepė jam atlikti viešą iš
pažintį. Yokinenui “išsispaviedojus” ir prisiekus dau
giaus “baltuoju šovinistu” nebebūti, komunistų lyde
riai pasakė karštus “spyčius”, graudindami publiką at
sivertėlio biografija ir prašydami aukų partijai.

Bet tas triukšmingas spektaklis^ atkreipė į save 
kai kurių valdžios atstovų dėmesį. Jie’pradėjo tyrinėti, 
kas yra tas ateivis, kurį tokiu nepaprastu budu komu
nistai atvertė į tikrą Stalino “vierą”, ir.surado neregu
liarumų jo įvažiavime į Jungtines Valstijas. Yokinen 
tapo areštuotas, padėtas po kaucija ir nuteistas deporT 
tavimui Dabar komunistai jį gelbsti

Pirma jie gelbėjo jo sielą nuo “baltojo šovinizmo”. 
O dabar jie bando išgelbėti jo kūną nuo patekimo į 
Suomijos “fašistų” nagus. Už abu gelbėjimu komunis
tų partija pasikolektuoja iš publikos aukų. 1

i. .....  ........i--.

Pirmadienis, liepos 13, 1931
■ ■»■ i 1' ..................... . ...... b" ’ *?■"

rio nuopelnai šioje srityje yra 
labai dideli, nes jis tos ligos ty>\ 
riuėjimus įstatė į tikrąsias vė
žes. Eikmano pasekėjas Grijns 
ėmė plačiai tyrinėti šią ligą 
ir gydomąsias medžiagas, kurių 
tarpe jis rado ne vien ryžių 
sėlenas, bet ir pupų katjang 
—idjol (Phaseolus radiatus) 
luobelę ir net mėsą, o visa tai 
pavirinus 120°C. karštyje, tie 
ypatumai pranyksta. Breaudat, 
Fra'ser ir Stanton’as spėliojo, 
kad ši liga pasireiškia dėl fos
foro trukumo. Nuo 1911 m., 
kuomet visiškai buvo išaiškinta 
beriberi ligos priežastis ir sura
stas pirmas specifinis vitami
nas, prasideda nauja vitaminų 
tyrinėjimo era, ir pastaraisiais 
metais Šis klausimas pasidarė 
labai aktualus.

R '*

(Bus daugiau)
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UhlBakyirio katami
Chlcagoje — paštai

Metama ....................  $8.00
Pus< metą —.......... -..........—
Trims minėdama 2.00
Dviem mėnesiams . 1.50
Vienam mSneefai ------ ------ .75

Chicagoj nėr išnešioto just
Vieną l&pija -------—--------- ,3c
Savaitei.  ...........  18c
Mšnesiuį  75c

Suvienytose Valstijoj M Ckfcagoj, 
Baitai

Metam* ..... .......................   ■ 17.00
Pusei metu ................... 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams .... .... ....... 1.25
Vienam minėsiu! ....75

Lietuvon ir kitur uisieninoM 
(Atpiairtta)

Metam*  ...............   $8.00
Pusei meta ............4.00
Trims mėnesiams   .......  2.50

- Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su ušsakymu.

$ J

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
IR, Telefonas Roosevelt 8600,

FEDERALIO IŽDO DEFICITAS

Pilna atskaita už metus laiko, pasibaigusius birže
lio 30* d., rodo, kad Jungtinių Valstijų iždas turėjo 
$902,716,000 deficito. Tokį didelį deficitą Amerikos iž
das turėjo iki šiol tik du kartu istorijoje: 1918-19, m. 
ir 1865 m. šitie pirmesniųjų metų deficitai buvo pasi
darę dėl karo. 1865 metais baigėsi civilis karas, o 1918‘ 
metais — pasaulio karas. '

Dabartinė depresija, vadinasi, ėaro valstybei nuo
stolius panašiai, kaip karas.

feet karo laiku Amerikos valdžia išleido už dešim
tis bilionų dolerių bonų. Jeigu dabar butų išleista ko
vai su ekonomine depresiją bent penkta dalis tų sumų, 
kurias prarijo paskutinis karas, tai laikai pagerėtų 
kaip bematant.

i Vitaminai - Sveikatos Tvirtintojai
JUOZAS AMBROZAS

“APSIGYNIMO KARAI”

Amerikos militaristai dažnai giriasi, kad ši šalis 
niekuomet nėjo ir neis į karų, kuris nėra vedamas ap
sigynimo tikslu. Tečiaus kas yra apsigynimas?

Seniai yra žinoma karo strategams, kad geriau
sias apsigynimo būdas yra užpuolimas. Taigi užpuoli
mo karas, strategų atžvilgiu, taip pat yra apsigynimo 
karas.

................ —■ " ■

VISUOMENĖS ATGIJIMAS ITALIJOJE

ir klerikalinės “Azione 
draugijos prieš fašistų

Mussolinio ir papos at-

Vienas pabėgęs iš fašistiškos, Italijos emigrantas 
Paryžiuje pasakė:

“Prieš vienus ar dvejus metus laiko mes turė
davome baisiai sunkiai dirbti, kad galėtume leisti 
slaptus laikraščius, o ypatingai kad atsirastų tin
kamų jų platintojų. Šiandie mes nepajėgiame nė 
pagaminti tiek slaptų atsišaukimų, laikraščių ir 
brošiūrų, kiek jų reikalaujama. Prieš dvejus me
tus niekas nedrįsdavo tarti žodį prieš valdžią; 
šiandie visi kalba, ir daugelis ir pusėtinai garsiai 
šaukia.”
Šituos emigranto žodžius dalinai patvirtina telegra

mos iš Romos, pastaromis dienomis pasirodžiusios 
Amerikos spaudoje. Jose pranešama apie daugybę 
“šlykščių” proklamacijų, pasklidusių įvairiuose Italijos 
miestuose. Valdžia daranti stropius tyrinėjimus, bet 
nieku budu negalinti surasti, kas tą nelegalę literatūrą 
leidžia ir platina.

Matyt, žmonės Italijoje pradėjo atsigauti nuo tų 
smurto smūgių, kuriuos jiems sudavė fašizmas pirmai
siais savo valdymo metais. Kaipo pasekmė to visuo
menės atgijimo, ėmė krutėti 
Cattolica” (katalikų veikimo) 
.valdžią.

Dabartinėje kovoje tarpe
rodo, žiūrint iš šalies, kad Mussolini puola, o papa tik 
ginasi. Bet turint galvoje aukščiaus nurodytas sąlygas 
pačioje Italijoje, tenka manyt, kad puolimas eina iš 
papos pusės.

Vatikanas buvo išsiderėjęs iš Mussolinio visa, ko 
tik jisai norėjo. “KataHkų Veikimo” draugijos buvo 
vienintelės organizacijos, įgijusios teisę legaliai gy
vuoti Italijoje, išskiriant fašistus. Visos kitos organi
zacijos buvo uždraustos ir nuslopintos (net ir masonų 
ložos!). Tai ko daugiai: galėjo reikalauti klerikalizmo 
vadai?

Daugiau jie negalėjo nieko reikalauti. Bet papai 
ir jo patarėjams parupo, kas bus, kai Italijos žmonės 
sukils prieš fašizmą ir pasius jį šunims šėko plauti. 
Laterano sutartimis ir konkordatu kletikalfemas per- 
ankštai susijungė su fašizmu, kad klerikalams butų^c 
sveika tęsti savo, drateavinią su MųssqĮi|iįti,l ikį pastą* 
rąsfe nuarsiąs. į^Todęl Vatįk|įriąs7 u&o^khdavtĮjo}f& 
savo aye^es 'ettį'į/bpoįįcijąį; /.r'i/'1, į ' . ' '

Jeigu judėjimas? prieš fašizmą į Italijoje eis stipryp, 
tai papai ne ’tik nėsįtaikys sufMussoliniu, *bet stengsis 
išprovokuoti dar aštresnį' konfliktą su juo, idant juod- 
marškinių diktatūros kritimo valandoje klerikalai ga
lėtų pasigirti, kad ir jie kovojo prieš diktatūrą. x

Vitaminų mokslo istorija.
Vitaminų mokslas yra visai 

dar jaunąs ir jo pradžia siekia 
vos XIX amžiaus pabaigą ir 
XX amžiaus pradžią. Seniau 
moksliukai gyvą organizmą 
lygindavo su garo mašina', kuri 
potencialę energiją verčia kine
tine. Įrodinėjo, kad organizmo 
suvirškintos maisto medžiagos 
atpalaiduoja tiek, pat kaloriją 
šilimos, kiek įi’ sudegintos. Ta
čiau vėliau paaiškėjo, kad skir
tumas tarp mašinos ir organiz
mo yra gan didelis. Pav., maši
nos kurui pakanka' vien anglies, 
tuo tarpu gyvulio organizmas 
reikalauja sudėtingesnio mai
sto, būtent: angliavandenių, 
baltymų, riebalų, mineralinių 
druskų ir vandens. Nuo Lie- 
bigo laikų iki 1910 m. moksli:-. 
ninkai tvirtino, kad tam tikro 
kiekio minėtų pagrindinių mais
to medžiagų gyvulio organizmo 
egzistencijai visiškai pakanką. 
Vėlesni tyrinėjimai parodė, kad 
šis įsitikinimas yra klaidingas, 
nes vien tomis medžiagomis gy
vulys nesitenkina, jis negali, 
normaliai augti, palaikyti gy
vybę ir veistis. Kažkokių pas
laptingų, iki šiol nežinomų me
džiagų buvimas, esmė ir suradi
mas seniai domino mokslinin
kus, bet prieita prie jų negrei
tai ir palaipsniui. Stiprų para
ginimą mokslininkams giliau ir 
nuodugniau maisto medžiagas 
tirti davė sėkmingi Emil Fis- 
che’io ir Kossel’io gauti rezul
tatai tyrinėjant baltymus. Jie 
išstudijavo kiaušinių baltymų 
sudėtį ir nurodė, kad įvairuš 
proteinai turi įvairų kokybinį 
ir kiekybinį sąstatą ir nevie
nodą fiziologišką vertę. Šių 
klausimų išsprendimas vitami
nų mokslui turėjo parengiamos 
reikšmės.

1873 m. Froster’is darė ty
rinėjimus su šunimis ir kar- 
yelais druskų reikalingumą or- 
gantzmtri įrodyti.

.i ... ■ ’■ . /

Karvelių maistas susidėjo iŠ 
kazelno, krakmolo ir riebalų. 
Maitinami šiuo maistu karve
liai pradėjo sirgti, ir pasirodė 
šie lįgbs simptomai i nelesė, svo
ris smarkiai puolė, buvo paste
bimas kūno silpnumas, opiąto 
tonus ir rato- j udęsįąi. žinoma, 
^Otsteifis; tųo? laikuį mąįė, kad 

■ JI liX’"pą^Mią 
i|ė nU^it|^nų^^^uuio^ - 188Į' 
Hk> LUmnJasi "peles' maitino %ie- 

' ną. mRteildisį j ir/ josynęt^p6(;2Va 
imnesių: *(jWr ;lab^ąF gerai atrodė? 
Jis priėjo išy^^JJkąd-’pi^ė be 
Žinomų sudėtinų‘dalių, yra dar 
kažkokių nežinomų substancijų, maistą, ir po kat kurio laiko

;. s>s ■ ‘ 1 ■ '■> J.. 1 ■ jH. .

kurios yra būtinos gyvulių gy
vybei palaikyti. Tokius pat re
zultatus gavo ir Socin’as .

1891 m. žymus Bazelio fizio
logas prof. Bunge patvirtino 
ankstyvesniųjų tyrinėtojų nuo
monę, kad pienė; iš tikrųjų esa
ma nežinomų medžiagų, kurios 
nepriklauso nė Vienai iš 4 pa
grindinių maisto medžiagų 
grupių. Vitaminų suradimas yra 
labai susijęs su beriberi ligos 
tyrinėjimu. Čia daug yra dirbę^ 
olandų mokslininkas, vėliau 
Utrechto universiteto higienos 
profesorius, Eijkman’as. Jis 
firmas nurodė ^teisingą kelią 
beriberi ligos prj 
ti. ši liga jau nuo senų laikų 
buvo labai išsiplatinusi Koch- 

. inchinoje, Siame (prancūzų 
kolonijose), anglų ir olanclą 
Indroje, Filipinų salose ir. Ja
ponijoje, kur žmonės (Magiau
sia minta baltais, nugrūstais 
ryžiais. 1897 m., Eijkman’as, 
būdamas olandų kolonijų Indi
joje gydytoju, atsitiktinai pas
tebėjo, kad ligoninės vištos, ku
rios buvo maitinamos virtuvės 
likučiais, susirgo liga artima 
žmonių beriberi ligai, šią vištų 
ligą jis pavadino “polyheuritis 
gallinaLum”'. Jis tarė, kad ši> 
liga pareina nuo gaunamo mais
to, todėl jis pats eksperimen
to keliu mėgino sukelti beri
beri' vištoms. Tas jam gerai pa* 
sisekė atlikti. Tuo pačiu laiku 
jis suprato, kad. kaip tik tose 
apylinkėse, kuriose (žmonės 
.maistui, vartoja poliruotus, t. 
y. nuo visų luobelių nuvalytus 
ryžius, beriberi , susirginių 
skaičius yra žyipiai didesnis, 
negu tose vietose, kuriosę gy
ventojai minta pusiau nugrūs
tais ryžiais. Iš čia jis padalė 
išvadą, kad. ryžių luobelėse 
yra tų medžiagų, kurios ap
saugo nuo beriberi.

Eijkmano iškelta mintis su
domino daug mokslininkų* 
kurie ėmė tirti šį klausimą. 
Vitaminų tyrinėjimo istorijo
je didelės vertės turėjo gar
saus anglui fizięlpgci Gowlahd 
Hoįkiiis’o atlikti darbai. Jis 
Vitaminų klausiiną tyręs nuo 
1906 m. iki 1913! m., aiškiai 
nustatė, kad be 4 iki šiol ži^ 
nomų pagrindinių maisto me
džiagų j orgąnizpi^i, reikia dar 
tj|iii j^rų-p mfe^ši^gų.į kurias 
jis$pą$tdify) /.“accėssory food

^'Nįidažoš reikšiųesi turėjo ir 
Stepp’o; > eksperįnientihiai tyį 
rimai,l su pelėmis,'* atlikti 1909 
pi. ir vėliau. Jis4'alkoholiu eks
trahuodavo duodamą pelenis

iasčiai supras-

-■ Jį

[Acme-P. ® A, Photo!

Miss Liberty žada atsijauninti p
New York. Sulaukusi 45 metų amžiaus Laisvės Stovyla 

New Yorko prieplaukoj pradėjo pasenti. Nesenai tąpo įtaisyti 
prožektoriai, kurie nakties metu apšviečia Liberty veidą, bet 
keleiviai pastebėjo, kad veidas išrodo raukšlėtas ir nejaukus. 
Dabar tam tikri pagražinimo meistrai ėmėsi stovylos veido 
dailinimo. Darbas bus nelengvas, nes viena Miss Liberty nosis 

t ■ •

turi bene 18 pėdų ilgumo. Kiek “pauderio” ir “ružo” suvartos, 
dar nežinia, tik apskaičiuojama, kad pagražinimas kainuos 
apie 14 tūkstančių dolerių.

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

Hetuvių žurnalą 
“Laisvas žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesne ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštSn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L ŽODIS” savo turiniu labai 
{vairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik i doleris
nume:
nebūti per vilu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

±=
peles susirgdavo, pridėjus ek- mann^as baltymų ir neorgani 
atrakto—vėl pasveikdavo., šias 
medžiagas jis priskyrė prie li- 
poidų. 1910 m. Listerio insti
tuto direktoriui Charles I. 
Martin’ui kilo mintis, kad be
riberi susirgimo priežastis yra 
susijusi su baltymais. Jis ma
nė, kad poliruotuose ryžiuose 
trūksta kažkokios amino rakš
ties, kuri yra ryžių luobelėje 
ir kuri gyvulio organizmui 
yra būtinai reikalinga. Ši jo 
mintis vjtaminų tyrinėjimą 
nukreipė į tinkamas vėžes. 
Tuo pačiu metu jo vedamoje 
laboratorijoje dirbo įžymus 
baltymų tyrinėtojas K. Funk, 
kuris ir mėgino Martino spė
liojimus eksperimentiškai pa
tikrinti; 19*10i m. dr. Sehau- 
mann’as ilgą laiką gyvenęs 
Brazilijoje ir artimai prisižiū
rėjęs beriberi ligai, parašė 
apie ją platų veikalą, kuria
me pareiškė savo nuomonę, 
kad šią ligą sukelia ’ fosforo 
apykaitos organizme sutriki
mas. Schaumanno ir kitų 
mokslininkų veikalai Funko 
vitaminų tyrinėjimo krypčiai 
turėjo didelės įtakos. ^Jis eks
perimentais nustatė, kad ieš
komoji medžiaga sėlenose yra 
atspari temperatūrai ir che
miniams reagentams. Tuo tik
slu jis ryžių sėlenas virino 24 
vai. 20 nuoš. sieros rakštyje, ir 
jų. aktyvumus pasiliko taš 
pats. Iš padarytų tyrimų jiš

nių druskų trukumą, Mac Col- 
lum’as maisto vienodumą. 
Tenka pripažinti, kad vitaminų 
mokslas nebūtų pasiekęs šių die
nų išrutulos laipsnio, jei nebūtų 
gavęs paramos iš klinicistų pu
sės. Medicinos literatūroje pasi
rodo žinių apie skorbuto, rachi- 
to ir pelargos etiologiją. Suran
dama, kad ši£os ligos pareina 
nuo vitaminų stokos* mąiste. 
Anksčiausia buvo patirta skor
buto ligos ryšys su maisto me
džiagomis. Tai buvo 1720m., kai 
didelis austrų karių skaičius sir
go ta sunkia liga. Austrų karo 
gydytojas Kramer’is pastebėjo, 
kad skorbutą gerai veikia dar
žovės, vaisiai, ypač citrinai ir 
'apelsinai. Tokių pat išvadų 
priėjo ir, Bachstrom’aS 1734 m. 
Pagaliau 1907 m. Barlow’as, da
rydamas ekspermentus su juros 
kiaulytėmis, dirbtiniu budu su
kėlė joms skorbutą, ir nuo to 
laiko visai paaiškėjo priemonės, 
kuriomis reikia skorbutas gydy
ti. Vėliau Holst’as ir Frohlich’as 
plačiai tyrė šią ligą ir Bar- 
4ow’o padarytas išvadas patvir
tino.

Rachito ligos tyrinėjimą žy
mią! pastūmėjo į priekį Mil- 
jler’is, /kurią rekomendavo gy
domąją? priemone:; pienę, grie
tinę, sviestą,, kiaušinio balty* 
mus ir žuvų taukus. Daug dirbo 
šioje srityje ir Schabad’as, ku-

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA*

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St

Brighton Park
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47th St 
Tel Lafayetta 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHBS B/.OS. CORP.

. 52 K. 107tk St
TeL Pullman 5950

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

NAUJAS "Kultūros” nu
meris 5 atSjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

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

*

ES- S Y T? h ris nttrods net veikin>o skirtutpr^jo rtvad, i tarp alyvos, ,aliejaus s6klų
ir žuyų taukų,

. Beriberi lig^ yra avitamino- 
za^' Ir šimtai, o gal tūkstančiai

Substanciją yra tie fermentas, 
bet dat nepatirta medžiaga. 
Be to, Funkfas įrodė, kad Ši 
medžiaga turi azoto, yra or- A 
ganinis junginys ir priklauso ,S1 yra
prie pmriudinų. Jani pasisekė 
gauti šios aktyvios medžiagos 
kristalų, kurie kartelius nuą 
beriberi ligos pagydydavo. 
Kreipdamas dėmesio į reikš
mę, kurią turi šios medžiagos 
.organizmo mitybos procesams, 
Funkas jas pavadino Vitami
nais.

Kiti vitaminų tyrinėtojai da
rė kliniškas, tyrinėjimus ir įrodė 
vitaminą buvimą ir jų reikšmę 
organizmui. Tyrimo objektu 
dąugiatisia buvo pelės, žiurkės, 

peįfes irį

dapčiu .';iš ^bajtymų,, $; cukraus, 
krakmolo,:?fieoąlųkir^druąkųAją' 
apetitą?'1 sumažėdąvp, “J augimas 

. vi; 
suotims kūno ¥ nušilpnėjipią^. 
Stėpp’a? ir -Hopkins’as' tarė’ gy
vuliu ’įJ susįrgimo ;^priėWttih!'' 
esant lipoidų' tnikulną, * Roh-

žinoma, ir juo labiau didėjo ser
gančių skaičius, juo sparčiau 
technika žengė į priekį, L y. to
bulėjo grudų apdirbimas, nuva
lymas nuo luobelių. Jau senaįs 
laikais Wemich’as ir van Le- 
ent’as pastebėjo priežastinį par 
reiriamumą tarp ryžių vartoji“ 
mo ir beriberi ligos.1882 m. Ta- 
fcaki, tardamas, kad beriberi 
'susirgimas pareina nuo ryžių 
maisto, dalį dietos Japonijos ka
ro jurininkams pakeitė mėsa, 
duona, daržovėmis ir vaisiais, ir 
liga jurininkų tąrpe beveik išr

1 ‘ttyk<jį< Visai^panaŠįU^ režulta^us 
įąi^^ri^n^ 
dąo^ąmas^Jayos^^^his pęh- 
riįptį^ir  1 nepoliruotų,; ryžių. Ne- 
apdirbtaisįr^žiaisn|ąįtirįtų ka^ 
Jtnių ' su&rgipių -^Jcįičius;. buvo 
daug kartų-mažesnis^negu po
liruotais ryžiais. Įžymiausiai 
beriberi, tyrinėtojąs^ yra^a.ūkš-
čįau minėtasis "Eijkman’as, ku-

baltoiores lietu
vių ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St 

Baltimore, Md.

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie, nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viski kas reika
linga P tie ėmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. ■<.

> KAINA TIK -25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO^ ILL 11 . “ 
. i;. ■ •/ 4

Siųskite money orderį arba krasos 
žeaktetfus.

T

__ -____________ .



Graborlai

S. D. LACHAVICHMargutis Linksmins

and Avenue

Lietuvės Akušerės

5 349 S. Hermitage

Sweet Sivteen

Narni

pigiau
Joną ir Pranciškų, sūnų

Bridgeportas

ictory

Bridgeportas

Renka parašus po peticija, tai 
koma nuo pakastų gintis

tai kad
kalbos

Milda 
vjew.

taip gerai seno 
laikosi, tai ir

laši J. Lu-
33 South

6657 So 
Telefonas Prospect 6257

464 
kąpiPM 47t! 

Tek Boplevan

yra
to, kaip tik sweet sixteen.

Dalykas toks, kad tarp dau
gelio kitų jaimų lietuvių ir lie
tuvaičių ji šiemet baigė Calų 
met aukštosios mokyklos ke
turių metų kursą. Ir kaip bai

— vyrąs 
šešioliki-

IGN. J. ZOLP
Pigiausius Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1327 So. 49th Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

VidikaS" 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1U5 
Valandos t

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

DR. MAKGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

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

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

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valanda* 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petuyčioj nuo 9 ik| I

Buvo antra valanda naktį 
iŠ šeštadienio į sekmadienį. 
Pp. Lule^ičiąi, 3103 So. Hal
sted Street, miegojo. Staiga p- 
nia Lulevičienė nubudo. Jai pa
sirodė, kad kas ten bute vaikš
tinėja. Ir tikrai: mato žmogus 
tykiai eina. Sustojo jis ties vie
nu kambariu. Sustojo ties ki
tu. P-nia Lulevičienė uždegė 
šviesą. Nakties svečias grei
tai, bet vis tykiai, išbėgo į vir
tuvę, o iš čia į gonkų, kuris 
veda kieman. Vėl viskas tyku.

AtotaL PtMh 
it Qwj>rąw.

Laidotuvėse 
rius J 
1115.

Seoretary vietą. Jeigu esate ku
ris Pirmyn Choro remčjaa, o 
žadėtos chorui paramos dar ne- 
pasiuntėte, tai bukite tikras, 
kad susflauksite iš jos laiškų, 
prašanti,., oash. Jei Pirmyn 
Choras ruošis kokiam svarbes
niam parengimui, tai irgi ga
lite tikėtis iŠ p-lės Baroniutės 
pakvietimo. Pasitaikys, be abe
jonės, ir kitokių įvykių choro 
darbuotėj, dėl kurių jums teks^ 
susirašinėti su ja.

Bridgeporto piliečiai, biznie
riai, profesijų žirionės ir tie, 
kurie čia turi gyvenamuosius 
namus, rašosi po peticija (pra
šymu). Peticijoj nurodoma ko
kių nesmagumų padaro vaikė
zai pabostos (hoodlums), ku
rie stovinčia ant Halsted gat
vių kampų, užkabinėja praei
vius, naktimis įsibriauja į biz
nio vietas, vagiliauja ir kito
kios žalos daro apiolinkci.

Peticija prašo vyriausybę iš
vaikyti tas pabastų genges ir 
neleisti joms spiestis, ypač Hąl 
sted gatvėj ir nakties laiku.

Visų pirma peticijų manoma 
paduoti Deering policijos sto
ties kapitonui/ O jeigu tai ne
gelbės, tąi įteikti jų aukštes
nei vyriausyhęi. Rep.

dy klėmis. ? ' F?
Milda BaroąiuU keįętų me

tų priklausė Jaunajai Birutei. 
Dabar, pasiekusi šešiolikų mj* 
tų, ji įstojo Lietuvių Pirmyn 
Choran ir užėmė čia Sočiai

į tr/ pusbroliai čU* Ąįną- 
O*4>Utuvo.j paliko brolįs’ 

,._A Viktoras .Stiklius siĄ: 
go plukių uždegimą. į<uw 
yęa pašarvotas p. Lulevičiauš.

w So. at.
Išlydės nabašninką iš koplyčios 
1:80 vąl. po pietų. Rep.

Ketina vykti Lietuvon 
atostogoms

Teko patirti^ kad šių vasarų 
ketina vykti Lietuvon pp. Lu- 
levrčiai, 3103 So, Halsted st.

P-nas Lulevičia turi laidotu
vėms įstaigų nurodytu aukš
čiau adresu. O p-nia Lulevi&e- 
nė yra akušerė.

Pastaraisius porų metų p-nia 
Lulevičienė negaluoja. Ji tiki
si, kad rasi permainą klimato, 
ir apystovų pagelbėk jai at
griebti sveikatų, Kadangi jos 
sveikata šiuo laiku yra men
ka, tai p. Lulevičius rengiasi 
jų palydėti, Jis betgi tikisi grei
tai sugrįžti.Jp p-nia Lulevičie
nė gal būt pasiliks Lietuvoj il
gesnį laikų. Kep.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3403 W, 63rd SU Sutte 3 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėtoj pagal sutarti

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

2400 W. Madison Sl

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

Namų telefonas Brunswick 0597

Masu patarnavimas lai- 
dotnvesę Ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky* 
rių.

3307 Aubųrn Avė, 
CHICAGO. ILL.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 is 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia 0036

•^tarnauja
Lulevičius, Tel.

šiandie bus ląidotuvęa Vik- 
toro StikRau#, kąris gyveno 
adresu 3436 So, Wąllaęe HM 
Stiięlįps bus paftddotaa lįętuvių 
tautinėj kawėąe. ; Vehoni^ 
paliko du į* Vaikai, '* broliai, \pusr 
seserės 
rikoj. 
ir sesuo

DRT VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AKIŲ SPBQALI$TAS

Palengvins akių įtempimą* kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimų, svaigimo, 
akių aptemimo 
akių karštį, 
trumparegystę 
teisingai akinius, 
egzaminavirnąs daromas su eleki 
dančia mažiausias klaidas, Speci 
atkreipiama i mokyklos vaikus, 
nuo ir 
12 vai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavosi per 24 metus 

6042 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 6866 

arba Normai 79,88

Phone 2U| 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avt.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas GtovehiH 1595

M. S. AUen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijoi 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Vktery 6893 
Rez. T«k Diesel £191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofuast 3102 So. Halsted St., Cbitagd 
arti 31H Stnef ..

Valandos: 1—3 pa 'P‘^9* 7~8 
Nedėliomis ir šventad. JO—12 dieng.

k L Davidonis, M.D.
4910 So. Mięhigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki’ 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvįrfadįenip

nervuotumo, skaudamą 
nuima kataraktą, atitaięo 
ir tolijegysCf, Prirengia 

Vįsuosą įsitikimuose 
* parp- 
J atyda 
’alandps 

l0 iki *8 vaL Nedėlipj nuo 10 iki 

:va§°akisu’atitaiso i trum- 
^aikA su nauju išradimų. 
ely atsitikimų aky* afi^įkotnos be 
inių. Kainos pigiau, kaip Idtut.

____Įvairus Gydytojai____
DR. CHARLES SEGAL

P“k‘*S&A»° ~U‘ 

4729 South Ashland Ane., 2 luboe 
CHICAGO, JLL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS

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

Tel. Lafayette 4146

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

Undertaking Co.
Wm. A. Pąkofny 

Koplytia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Canal 3161

Rei. 6600 South Artesian Avenue. 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, DLL.

Per laikraštį, per radio, per 
rekordui per koncertus, per 
vaidinimus, per krikštynas, per 
veseljjas, per **pąres” ir kur tik 
eisi, ar važiuosi, visur girdėsi 
Margutį-Vanagaitį mus links-* 
minant. Margučio daina visur 
skamba. Mirštant Amerikos lie
tuviams atgijo lietuviškoji dai
na, kuri būva visai užmirštą, 
Su atgijimu dainos, pakilo mu
sų visų ūpas ir šiandien jau
čiamės didesniais lietuviais pa
triotais, negu kada nors.

štai ateinantį sekmadienį 
Margutis ruošia gegužinę. Ne
tenka abejoti, kad be dainų, 
be linksmybių neapsieisime, 
Licpos-Patiutto parkas pirmų 
karta susilauks Margučio link
smybių, Daug lietuvių rengia
si važiuoti • iš visos apiclinkės. 
Įžanga labai pigi: 25 ceutąi. 
O Margučio skaitytojai nieko 
nemoka.

Bukime pasirengę linksmin
tis 19 liepos Liepos-Pąliulje 
darže visų ištisų dienelę. Bps 
puiki orkestrą, gražus progra
mas ir visus palinksmins Mar
gutis.

įvyks ketverge, lie- 
val. ryto iš namų į 

Nekalto Prasidėjimo Panelės Sv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos ųž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visį a. a. Jurgio Klimašaųskioi 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliud? liekame

Dukteris, Sūnūs, Žentai 
ir Giminės.

•L •
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

riųs Eudąilįif, tūly. Yartįs, ,1741.

OFISO VALANDOS* 
Nuo 10 iki 12 vaL ryti, nuo 2 liti 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Pbone Midvray 2880

R. A. VASALUS 
I 

ADVOKATAI 
11 Soatb 

Room 1934 
Valandoą nuo g 
3341 S, HisteĄ 

Vahndoa nu?

Oįii—Utarn., Ketv. ir Subatoa 
Vaaalle—Pan., Ser. ir Pėtnyžioa ųąk.

Neseniai mano geras 
stamas apsivedė. Jis 
apie 40 metų, 
nė.

Kuomet dar 
krajauę Šerai 
mudu su draugu P. suma
nėme vienai šešiolikinei pada
ryti,.. interview.

Kas ji? Nevyniosiu reikalų 
i J’

ir, prie

Lietuviai, Gydytojai 
—— — —--------------------------———į———j-—į-p

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

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

JARUSH
PHYSICAL 
THBRAPY

8 MlDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

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

Namai:
6641 So. Albany Avc. 

TeL Prospect 1930
. . .. f Ii!.ii'ii|,i I, ..........

Bridgeportas 
.... ... 

Neprašytas svečias

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

Ilgai Užsitęsusios
Širdies, FtouUu. ~ “

S. M. SKUDAS
Lietuvią 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir grąži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel, RoOKvdt 7532

štai jis, Ernestas Bložis, 
Septyniolikos metų. Bus kokių 
šešių pėdų ir keleto colių auk
štumo. Diktas, bet penutukęs. 
Nudegęs saule. Sveikas ir rim
tas. O kas svarbiau -r- darbi
ninkas. Ir vos treji metai, kai 
buvo tik vaikiščiai

Gyveną jis adresu 7153 So. 
Morgan Street. Tėvas išvežiojo, 
lietuviškų, regis pp. Kavaliau
skų kepyklos, duonų. Motipa 
priduri grosennę nurodytu 
aukščiau adresu. Bet Ernestas 
yra grosemės darbininkas, jis 
pavaduoja motinų ir biznio ną- 
štų neša.

šiemet Ernestas pabaigė Cą-t 
lumet aukštajų mokyklų. Mo-» 
kėši gerai.’ Mokykloj būdamas 
priklausė plaukėju ir gimnas-i 
tiku jauktams. Kaip narys plau
kėjų jaukto, užsitarnavo raidų 
C. ir gali dabar priklausyti jū
reivių klubui. Prikiaufcė taip-' 
gi frąncu^y kalbos kHubui.

Ateity Ernestas Bk>žis ren
giąsi atoti universitetan ir mo
kytis dentiaterijos arba medi
cinos.

Ernesto broli? Arluraą taip
gi lankę aukštajų mokyklų.. 
Lanko jų jau antrus - metus. 
Jis yra keturiolikos metų.

Pkonc Boukvacd F042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St, 

kampas Halsted St, 
Valandos nuq 10—4, ąuo 6 iki 8 

Nedėliomis, nuo 10 iki J2.
■ ..............r....... .........  .... < .
Duokite sąvę akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMKNTHAL 
- -- OPTOMBTRIST

ja viri 20 m.
Ashland Avė, 

St. 
6487

Paaiškinsiu: priklausydama 
garbės draugijai (honor so- 
ciety). National Honor Society, 
Pora žodžių apie tai. šiai gar
bės draugijai priklauso tik tie 
aukštųjų mokyklų auklėtiniai 
ir auklėtinės, kurie visuose mo
kintuose dalykuose turėjo ne 
žemesnę žymę, kaip WE’* (ex- 
cellent). ■ '

Iš 350 mokinių, baigusių šie
met Calumet mokyklos kursų, 
Milda buvo keturioliktoji. Tai 
irgi yra kai kas tokio, kuo 
galima didžiuotis.

Jei paimsime kitų mokyklos 
gyvenimo pusę, tąi ir čia p-lė 
Baroniutė turėjo laiko dalyvau
ti. Ji pav. buvo narys Senjor 
Girls Council. Tos tarybos už
duotim, tarp kita ko, būdavo 
ir įvairius nesusipratimus mo
kinių tarpe rišti. Kitaip sakant, 
Milda ėjo ir “teisėjo” parei
gas. Surasdavo laiko besbolui 
lošti; priklausė chemijos kliu- 
bdi ir atletikos asociacijai.

Kas dar įdomiau — 
priklausė net latynų 
kliubui. Galite įsivaizduoti: jos 
tėtušis dėl latynų kalbos gim
nazijos išsižadėjo ir Amerikon 
išvažiavo, o duklę latinystė! 
Lietuvių patarlė, kad obuolis 
netoli krinta nuo uobelės,. bei^t 
šiame atsitikime yrą klaidingą.

Ir kad užbaigtį pasakojimų 
apie p-lės Baroniutės karjerų 
Calumet mokykloj, pranešiu 
dar, kad ji prįklaųs^ šaudyk-, 
lių jauktui (rifte team). Ką 
šaudyti mokinosi, tikrai nepa
tyriau. Norą žinau, kad didžiu
ma uukštųjų \ mp^ykių 
esančių' . mergių 
“jjaudyti”, bet jos. jšmo^std sau* 
dyti greičiau'.ąkįMį. P^ ne įaųį

JURGIS KLIMAŠAVSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 12 d., 12:15 va), po piet* 
1931 m., sulaukės pusamžiam; 
gimęs Švenčionių apskr., Puopiš- 
kių patap. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko iddeliame nuliudime 
dukterį Bronislavą, dvi podukrea 
Ouą ir Stanislavą, ‘vieną posūnį 
Joną, du žentu F. Wachuski ir 
G. Wilcy ir giminės. Kūnas pašar
votas randasi 
Avė.

Laidotuvės 
pos 16 d.. 8

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiąnas Borden) 
UETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Teląahoną Randolph 6727 

Vgkaraia 2\5 J 22nd St. nuą 4-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Repablic 9600Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS —

Gerai yetuvfotas žinomas per 25 me
tus Jcaipą patyręs J gydytojas, / chirurgas 
įr akušeris.

Gydo įtaigias ii chrpniškas ligas vy
tų, motąjų it vaikų pagal naujausius 
metodus4 X-Ray h kŪ.<?Lius elektros 
prietaisus.

te h Labura^ija;
1.025 W. St^ ųątęk Morgan St. 

Valandos: nuo 10-:—12 pietų it

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai >

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

stoti biznio koįegijon, o pabu
vusi čia metus laiko, lankyti 
universitetų.

Dar bučUu galėjęs kai kų 
pasakyti apie jų. Bet, mano ne
laimei, šį intervicw darė kartu 
ir draugas P. Jis pradėjo mo
kinti mane, kaip ^dėstyti inter- 
view ‘‘Naujienos^’*. Esą, reikia 
būtinai, ir pirmoj vietoj, rašy
ti apie p-lės Mildos išvaizdų, 
šypsenų, gražumų, jaunumų; 
apie tai, kiek kavalierių turin
ti, kiek kartų buvo įsimylėju-/ 
sį, kokius planus padariusį dėl 
Hollywood ir tt. .

tokių jo patarimų p-lė 
nutraukė musų inter-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kimp. 18 ir Blue Ishnd Avė.

Valandos: 10 W U A. M.. 2 to 4 
B 7 to 8:30 P. M.

Rea. Pbone Pairfas 6353
... ................................... ^UIIIIIIM

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN

I T.' « I        
Telefęnąs Yafdą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojįas
Moderniška Kokplyčia Dovanai

■r- - ’ - ■ - ■ - - -
lama

t■ •• j? 4

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

1 .... 1 r*

I,. II......     IĮII.f|.»..l ..„I.....Į...

Grabomi
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

J. Lulevičius 
‘ GRABORIUS IR 

gįmn >n PALSAMUOTOJAS 
BlįOąf ’ Patarpauju laidotuvėm 

. ' > se visose miesto ir
. miestelių dalyse. M,om 

4imi^ka koplyčią
HL Veltui.

’ Kfl»103 s- Halstcd St- 
i BlOImI Chicago, III.' te; ''.n’’- Tąi. Victory 1HK
" ......»y- ................ . I,

J. F. KADŽIUS

rir> R.itmrr*

LaMos lietuvį buferi

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 TV. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subątoą 
—- 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7^)7.

Namų Tel. Hyde Park 3395

Pbope Boulevard 7589
1 Į" "T t ■.iĮ.i.iiii.i.*l^i.B».y»       ...rĮi

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AĘIŲ ąPECIAUSTĄS

.. h *i«wr

AMBŲLĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENĄ ir 'ftAKTĮ ' 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu į 
patąmavimg, kUomet jis yra labiausiai rėilrfiilipgas.!

J. F. EUDEIKIS & 00.
JŪSŲ GRĄBORIAI ?

Didysis Ofisas -te-.:. J 11

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvine patarpau- 
ĮK ' ju geriau ir pigiąu, 

* ne?u t0^eL 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
MM O^SĄS:

668 W. 18th Street 
( Tel. CanHl 6174

SKYRIUS* 
/IB^' 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Phone Canal 6ZZ2

DR, S, BIEŽIS
SoiTwit ffiS’štS 

ju£v4. W “b L OVrvvV .
- fH. • Valandos:; > 1—3į' irj 7—8 ■ ' . 
Seredomis ir nedėliomis pagąt /sutąrtį. 
Rezidencija 66Ž8 So. Richmpnd Street 
■} Telefonai Republic 78(58

1 ii' i1 1 m 'i ! n't'.' >!w* w» rir'i1

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashjand Avė.
Netoli 46th St. Chięago, III,

ADVOKATAS 
29 g. U Šalie. St, Roii 
Tel. Central 63S0 Vi 
Reaidencija «158 8. Tai n

Tel. Proapect Slj2

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis Advokatas 

4«*1 So, AM** Av,
Tel. Boolerard 2800 

Rez. 6515 So. RocktveU Sį
T<L Republic 9223,

....  ii,i)| į

Tarp Chicagos 
Ualuvlų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 įdįlsvatĄkee Avė. 

(kampas Nonh ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 • 

Utarn., Ketv. h $nbatomb 
Ofiio valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 

Nedėliomia pagal imitariflia
» i— 'UW-' J" w»it"' m ii k oi* <

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T,STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į nąują vietą po Uf.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos , 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(kampas 35-tos ir So. Halsted St.)

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

r...........  .. ...... " L 1 ju.i . """ * ■

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 7589

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

VIKTORAS STIKLIUS

Persiskyrė ?u šiuo pasauliu lie
pos 9 areną, ĮO .vai. vakare 1931 
m., sulaukt* 46 metų amžiaus, 
gimęs kaime Liepolotų, Naumiesčio 
vals., šakių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 2 
brolius — Joną ir Pranciškų, sūnų 
Vytautą ir dukrelę Birutę, pus
brolį Juozapą, 2 pusseseres — 
Oną ir Petronę; Lietuvoje brolį ir 
seserį ir draugus.

pašarvotas,, ui 
feviėiauą koplyčioj, 3. 
Halsted &•

LąidotuVis įvyks pagedėly, lie 
#>s 13 Vąl. po pie
iŠ koplyčios ta* ųųlydętaą | Tau 
ąiįkas kapines,

Visi a. ą. ViKtoro StfkHąusį ęi

UUO^rdžiąi tariam W1YWK 
hidomvta k jąm pąskv 

patamvtaą te ąr»UvWwl

AMEVLĄNęĘ PATARNAVIMAS pieną
r . s ,   t lill 1 V. t, . , 5 ■ , i.. .

Ofiso valandos:

rVąlandMų 6 i^to ąd 1 dienom

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFIĘAS
N. Dearborn St., Room 1113
Telefonu Centrą! 4411

i’.

sugr%25c4%25af%25c5%25beti.Jp
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Banditai veikia

Du banditai atėmė žiedų 
vertės $1,400 iš p-nios Louis 
Linter, Riggs Optical Company 
sekretoriaus-iždininko. Holdap- 
as padaryta koridory namų, 
kuriuose moteris gyvena, 1226 
Pratt boulevard.

Kaltina buvusi miesto 
valdininką

Valstybes . gynėjo padėjėjas, 
Harold M. Keele, pranešė, kad 
jis kreipsis į teisėją Sabath, 
kriminaliame teisme, prašyda
mas padėti teismo kalendoriun 
ir artimoj ateity nagrinėti bu
vusio miesto pečeties prižiūrė
tojo, Danielio Serritellos, bylą. 
Valstybės gynėjo padėjėjas kal
tins Scrritellą tuo, kad šis ap
gavęs pirkėjus suma $54,000,- 
000 suokalby duoti pirkėjams 
ir pirkėjoms mažas svaras.

Bile Dreti, Siutas

M
. ar T apkautas

C IŠVALOMI,
Suprosinami ir už- 

• baigiami. Visas dar* 
bas garantuotas. Vi* 
si drabužiai ap-v 

drausti.
STEWART DRY CLEANERS 
108 N. State St., Room 536 

Kampas Washington. 
Tel. Randolph 3542

Mokytojai protestuoja' t0Jai» idant Patirti>' teisy;

Mokytojų unija išleido atsi
šaukimą į visuomenę. Jame jie 
nurodo,, kad mokyklų taryba 
planuoja numažinti mokyklų 
išlaidas. Bei, sako jie, išlaidos 
manoma sumažinti šitaip: $1.- 
840,000 norima sumažinti tos 
lėšos, kurios skiriama vaikų 
auklėjimo reikalams. O tuo tar
pu iš tų išlaidų, kurios skiria
ma biznio ofisams * palaikyti, 
planuojama sumažinti tik $25,- 
000. Mokyklų tarybos biznio 
ofisuose tarnauja daugiausia 
politikieriai. Na, tai čia ir ma
noma palikti veik visi prisi
plakėliai prie vyriausybės lovio.

bės yra Juozo kalboj.
. ...... ............ .....

Susirgo 45 nursės
Cook pavieto mokykloj nur- 

sems susirgo keista liga 45 mo
kinės nursės. Jų ligos simp
tomai, sakoma, esantys pana
šus užsinuodijimui ptomainu. 
Bet mokyklos vyriausybė tvir
tina, kad merginos greičiau bus 
susirgusios nuo užteršto van
dens, o ne nuo valgio,

Pasipelnė graznomis 
vertės $10,000

Juozas Krischunas 
sigenda draugo

pa-

Į namus jaunuoliams laiky
ti (juvenile home) policininkai 
atgabeno Joe Krischuną, jauną 
vaiką. Policininkai užtiko Juo
zą bakse, kur jis gyvenęs su 
savo šunim “Boy”, Grand ir 
Michigan gatvių.

Vaikas papasakojo, kad jis 
pabėgęs nuo tėvo, ba tėvas ji 
mušdavęs. Kad jis gavęs dar
bą garaže prie Michigan ir 
Grand avės. Kad net Apėjęs 
susitaupinti $14.

Bet, girdi, policininkai visą 
dalyką suardę. Esą, tu žmogau 
mėgink eiti tiesiu keliu, o štai 
įsimaišą kaperiai ir sutrukdę 
karjerą. O kas svarbiausia — 
tai kur pasidėjo jo šuo “Boy”?

Niekas negalėjo vaikui pasa
kyti, kas iš tikrųjų atsitiko su 
“Boy”. Be to, paskirta tyrinė-

Banditas, pasislėpęs namuo
se Adolfo Kroch, didžiulės kny
gų krautuvės savininko Chica
goj, atėmė iš p-nios Kroch 
gražnų vertės $10,000 ir $60 
pinigais. Banditas apiplėšė 
Kroch’us, vyrą, sūnų ir .pačią, 
kai visi sugrįžo namo iš tea
tro.

Klausinės policijos 
pitonus

ka-

Grand džiurė šiandie klausi
nės policijos kapitonus, katp 
jie, gaudami tik po $4,000 al
gos metams, įsigijo turto, ku
ris keliuose atsitikimuose pra
lenkia $100,000. Pirmieji grand 
džiurės kvočiamų policijos ka
pitonų bus Joseph Goldberg, 
Patrick Harding ir Michael 
Grady, pastarasis buvęs detek 
tyvų viršininkas.

NAUJIENOS, Chlcago, ID.
y——-.i., i. i ii, ii i i

Nustūmė nuo šalygatvio
— mirė

Būrys draugų nustūmė Lou- 
isą Santcsalį, 13 metų, gyv. 
3539 So. Wentworth avė., nuo 
šalygatvio. Pro šalį važiavusia 
automobilis užgavo vaiką. Jis 
mirė. Automobilio šoferis bu
vo juodveidis, Ira Lee, gyv. 
4031 South 'State st.

Atidengė kalinių 
suokalbi

Cook kauntės perdėtinis 
Moneypenny ir jo , padėjėjas 
Gibson užtiko kalėjiman suneš
tus pinklus. Wardenas Money
penny konfiskavo dešimtį pin
klų. Manoma, kad piuklai bu
vo įnešti kalėjimai), idant pa
gelbėti kai kur|ems kaliniams 
pabėgti iš kalėjimo.

Pasinaudojo motinos 
pinigais

Mrs. Rose Amato, savininke 
groseriuko adresu 1344 Taylor 
Street, taupino dolerį prie do
lerio. Sutaupino $3,000. Laikė 
dolerius padėjusi ant lentynos, 
už tomačių kenų.

šeštadienį p-nia Amato pa
sigedo dolerių. Pasirodė, kad 
jos sūnūs, Johnny Amato, už
tikęs pinigus. Vėliau jis su 
draugais turėjo getą laiką.

Policijai, pavyko atgauti iš 
Maikio ir Tonio Kaspardų $91, 
iš kendžių krautuvės savinin-

MADOS MADOS MADOS

Mk
J

ko Grossmano policija išgavo 
prisipažinimą, kad du Vaikėzai 
dcpozitayę pas jį viehas $325, 
o kitas $100. f

Johnny neužmiršo
Jisai nusipirko du 
porą oru šaudančių 
ir maudytis siutą.

1.......  -—-K —...........an-.i inni i*t———~

jais prie stalo. Jis turėdavęs 
valgyti atsigrįžęs į sieną, o jie 
visi juokdavęs iš jo. Be to, 
pati dažnai ir apkaldavus jį.

Pirmadienis, liepos 13,1931
............. ii ijlM ■ > ii i u II .m .UI ■

CLASSIFIED ADS
nė savęs, 
baisiklius, 
šf.idyklių

Kaltina buvusius mies 
to šeimininkus

Red. Atsakymai
Sandaros Skaitytojui. — Ge

rinus nėdėsime. Tegu tie apuo
kai savo vaikais gėrisi.

Business Service
Biznio Patarnavimai*

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yotkų, Kantas City. Nereikia kreitnoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

-------O——

Iškelta byla valstijos sena
toriui, Dan Seritellai, kuris 
Thompson© administracijos lai
ku buvo City Sealer (pečeties 
ofiso galva). Jisai kaltinamas 
yra tuo, kad jo ofise ėjęs graf- 
tas. Seritellos žinioj buvo^ tar
pe kita ko, ir priežiūra svarų. 
Kaltinama, kad deliai kreivų 
svarų, kurie leista vartoti Šeri, 
tellos Idiku, gyventojai buvę 
prigauti milionais dolerių.

Suėmė falšyvų pinigų 
dirbėjus

Federalės valdžios detektyvai 
užtiko dirbtuvę falšyviems pi
nigams dirbti garaže adresu 
3038 North Crawford avenue. 
Dirbta tame garaže sidabriniai 
doleriai, ir dirbta taip vikriai, 
kad buvę sunku atskirti ge
rus dolerius nuo falšyvų čia 
padirbtų.

Kenoshos policija areštavo 
Petrą Grake ir James Skim- 
kas, Ikurie gyveno 2122 Irving 
Park boulevard, Chicagoj, kai 
jie išleido falšyvų pinigų Ke
li osho j. Po to jau padaryta kra
ta minėtam garaže.

PRANEŠIMAI

Ieško skirybų

$3.00

.50

.55

193 Grand Street

$2.50 , 

$1.50

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastla)

Biznieriams 3076

3144

i

Už Vienos Spalvos Kainą<
>ra.

3152 20

t

kuku

V
i■ t

Trimis Spalvomis

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta--------------------
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dt. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams, s

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS —----------- —---------
šioje 785 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau- 
s irs pnŠtns. *

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose-------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA___________________________ .51

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ___________________ _____
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

* pigiai šeimyna užlaikyti.

Brooklyn, N. N.

*

Korteles, Labels ir kitus
Spausdinius Padarome

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

<■

«

NAUJIENOS
1739 South Haisted Street

3144 — Švelni vasarinė sukrielč iš lengvo voaliius arba kitokios švelnios 
vasarinės materijos. Sukirptos nrieros 14, 16, 18,-.20, taipgi 36, 38, colių 
per krutinę. •. XV...

3152 — Mažutei panelei mĮuni šuknelė. Tinka iš bile lengvos vasarinės 
materijos, o žiemai galima pasiūti iš sunkesnės materijos. Sukirptos mieros 4, 
6, 8 ir 10 metų mergaitm.

— Augesnei moterei gatvėj dėvėti suknelė,- arba galima dėvėti prie 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 colįų per

■

Rudolph Barta, 2435 South 
Avers avenue, padavė teismui 
prašymą duoti jam skirybas. 
Barta savo skunde aiškina, kad 
per 24 metus jo ženybinio gy
venimo, jo pati ir giminės ne
leisdavę- jam valgyti kartu su

Lietau tikos Tautilkos Kapines. — 
Lotų savininkų ir draugijų atstovu vi
suotinas pusmetinis ■ susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Haisted St.. ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 dienų, 
1931 m., 7:30 vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į Šį susirinkimų,' nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekurių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš neįvykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susiriųkiman atsineškite at
virutes. kaipo ženklų, kad esate loto sa- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiami į susirinkimų.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium korpo
racijos direktorių ir atstovų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieny, liepos 13tų 
1931, Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Haisted St., 8 vai. vakare. Visi direk
toriai ir atstovai būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. Valdyba.

Margutis Vincas-Billy 19 liepos švęs 
gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, III. Visi esate kvie
čiami į varduves. įžanga tik 25 centai 
Margučio skaitytojai gauna veltui tiksė
tus. Reikalaukite Marguty.

Bridgeport Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks liepos 
(July) 14 d., 1931, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. 3133 S. Haisted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai malonė
kit atsilankyti, kadangi bus išduotas pus
metinis raportas ir aptarta daugiau svar
bių reikalų kaslink kliubo labo.

Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Savitarpinės Pašal
pos Draugijos susirinkimas įvyks antra
dieny, liepos 14 v d., 7:30 vai. vakare, 
Masonic Temple svet., 1547 No. Leavitt 
St. Po susirinkimui kalbės Dr. A. Kara
lius ir J. Jankus, o ant vargonų grajis 
Ignas Virbėta. Kviečia X. Saikus, sekr.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

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

Tel. Ptnsacola 7983, arba
< Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo. karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
z 4080 Archer Avė.

.. Lafayette 2082 
O-------

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

Miscellaneous
Įvairus , ,

Didelis Pilnai Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

Jos galite pradėti šiame biznyje su bi- 
le soma nuo $1 ir auka, t

Jotų i n ves t m en tas 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 kaltus ir tada parduosime Šiuos 
[puikius pauklčius. pasidalindami su ju
mis pelnu. Pilnos smulkmenos sutei
kiamos musų atstovų be jokių jums pa
reigų. arba —

Atdara vak. ir Ned. 
2512 Irving Park Blvd.

CLASSIFIED ADS.
KARPENTERIO, plastęrio, maro, ka

minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. TeL 
Diversey 8775.

Educationąl

galite padaryti pas 
mus pigiąu ir geriau 

negu kitur.. •
J

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

/ 672 West Madison Street

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaiaal 

PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
moderninius rakandus—seklyčios setų, du 
9x12 W ii ton kaurus. 9 šm. valdomojo 
riešuto setų. 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianų, kėdes, 
dreipsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marsbfield Avė., ist apt., tel. 
Triangle 4146.

ELEKTR. SKALBIMO malina. 920. gerame 
stovy j. 4825 N. Leavitl. 1. tol. Rar. 8299.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St.

CHICAGO, ILL.

SpedallstM gydyme chronišku ir naujų. U- 
j. Jei kiti negale j o jumis įlydyti, atsftan* 

kykit pas mane. Mano pilnas iSearsaminavi* 
mas atidengs jusu tikra ilga ir jei ai pri
imsiu jus tfrdyti. sveikata jums sugrryl. Ei
kit pas tikrą specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums' skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegzaminavimo—-kas jums

Dr. J. E/Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 reto iki 1 po pietų.

Svarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Pufld Žmogui Dovana ( 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieU- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Snygati “Eye Care” arba Bya 
i Beaaty*’ Dykai
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3076 
bile progos, 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus. arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept,, 1789 
So. Haisted St., Ghicego, HL

' f n ' : U .... .. . »

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taięgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimų

' Peaneikit ii anksto telefonui
ENGLEW00D 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street V imiliiift Ii. imi

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

■ ■■■ '»■ »■■■■ ■—   ............... u r n

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTE ir vargus galima 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje. Čia mokinama kiekvienų 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarų, advokatų, teis
muose; nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosų prašyt darbo y išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti. taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslų mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Haisted St. 
CHICAGO, ILL.

RAKANDAI už dideli paaukojimu. 
Valg., mieg. seklyčios setai, radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Wasbington Boul., Tel. 
Columbus 4180.

Personai

PATENTAI išgaunami lengvi išnu kny
gelė dykai; prakt. išradimai finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.... ..... Li-, I Į.. ■■■■■■................... I.

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masatiatte. 807 E. 63 St., Tol 
Mfdway 4378.

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

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

Help Wanted—Malė

Financial
Finansai-Paskolos

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

REIKALINGAS vaikinas nuo 18 iki 
20 metų amžiaus dirbti dešrų dirbtuvėje. 
Jay’s Food Product Co., 3737 South 
Haisted St.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Chančes
Pardavimui Bizniai_________

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen krautuvė. Išdirbtas cash biznis. Ne
brangiai 3602 S. California Avė.

Business Service
BMi<> _ ^tąrĮiaylinas

SĖKLYČIŲ SETAI naujai hpmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE « SONi, 
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.

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose.. Mes atlie
kame darbų arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo M 
gal. iki 50t galionų.

CHICAGO GERMIC1DE CO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

KAURAI, karpetat valomi musų dirbtuvėj, 
9x12 92.50. 8x10 92. Tel. Douglas 8818.

TELEFONUOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus: spec. šį 
mčn., 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevolių, maudynę iŠenamel., su medžia- 

“ , Cash ar ^s&okėjiipąių.niiinmf 8*t S29.5J).

PARSIDUODA pigiai minkštų gėri
mų Storas.

4314 So. Ashland Avė.

Namai-žetnS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So, Fairfield Avė.
Tel Lefayette 0455

PIGIAI GARADŽIUS
Kas nori įsigyti gerų ant 4 lotų ga- 

radžių, su dideliu show room, kaina pi
gi. Mainysiu ant 2 ar 4 flatų namo.

JUOZAPAS VILIMAS
• 4550 So. Rockwell St.

Virginta 2054

PARDUOSIU biznį su namu, naujas 
bildingas, geroj vietoj, biznis įdirbtas, 
ant 74 ir Paulina gatvių, arba mainysiu 
antmažo namo. .
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Banditai veikia

Du banditai atėmė žiedų 
vertės $1,400 iš p-nios Louis 
Linter, Biggs Optical Company 
sekretoriaus-iždininko. 1 loldap- 
as padaryta koridory namų, 
kuriuose moteris gyvena, 1226 
Pratt boulevard.

Kaltina buvusi miesto 
valdininką

Valstybes . gynėjo padėjėjas, 
Harold M. Keele, pranešė, kad 
jis kreipsis j teisėją Sabath, 
kriminaliame teisme, prašyda
mas padėti teismo kalendoriun 
ir artimoj ateity nagrinėti bu
vusio miesto pečeties prižiūrė
tojo, Danielio Serritellos, byla. 
Valstybės gynėjo padėjėjas kal
tins Serritellą tuo, kad šis ap
gavęs pirkėjus suma $54,000,- 
000 suokalby duoti pirkėjams 
ir pirkėjoms mažas svaras.

Mokytojai protestuoja'
Mokytojų unija išleido atsi

šaukimą j visuomenę. Jame jie 
nurodo, t kad mokyklų taryba 
planuoja numažinti mokyklų 
išlaidas. Bei, sako jie, išlaidos 
manoma sumažinti šitaip: $1.- 
840,000 norima sumažinti tos 
lėšos, kurios skiriama vaikų 
auklėjimo reikalams. O tuo tar
pu iš tų išlaidų, kurios skiria
ma biznio ofisams ' palaikyti, 
planuojama sumažinti tik $25,- 
000. Mokyklų tarybos biznio 
ofisuose tarnauja daugiausia 
politikieriai. Na, tai čia ir ma
noma palikti veik visi prisi
plakėliai prie vyriausybės lovio.

■ ............... ........ .................f .....■
I

Juozas Krischunas pa
sigenda draugo

Į namus jaunuoliams laiky
ti (juvenile home) policininkai 
atgabeno Joe Krischuną, jauną 
vaiką. Policininkai užtiko Juo
zą bakse, kur jis gyvenęs su 
savo šunim “Boy”, Grand ir 
Michigan gatvių.

Vaikas papasakojo, kad jis 
pabėgęs nuo tėvo, ba tėvas j j 
mušdavęs. Kad jis gavęs dar
bą garaže prie Michigan ir 
Grand avės. Kad net Apėjęs 
susitaupinti $14.

Bet, girdi, policininkai visą 
dalyką suardę. Esą, tu žmogau 
mėgink eiti tiesiu keliu, o štai 
įsimaišą kaperiai ir sutrukdę 
karjerą. O kas svarbiausia — 
tai kur pasidėjo jo šuo “Boy”?

Niekas negalėjo vaikui pasa
kyti, kas iš tikrųjų atsitiko su 
“Boy”. Be to, paskirta tyrinė

tojai, idant patirti,' kiek teisy
bės yra Juozo kalboj.

Susirgo 45 nursės
Cook pavieto mokykloj nur- 

Sems susirgo keista liga 45 mo
kinės nursės. Jų ligos simp
tomai, sakoma, esantys pana
šus užsinuodijimui ptomainu. 
Bet mokyklos vyriausybė tvir
tina, kad merginos greičiau bus 
susirgusios nuo užteršto van
dens, o ne nuo valgio.

Nustūmė nuo šalygatvio 
— tnirė

■ . . • ’———— ’l

Būrys draugų nustume Loti- 
isą Santosatį, 13 metų, gyv. 
8539 So. Wentworth avė., nuo 
šalygatvio. Pro Šalį važiavusia 
automobilis užgavo vaiką. Jis 
mirė. Automobilio šoferis bu
vo juodveidis, Ira Lee, gyv. 
4031 South State st.

ko Grossmano policija išgavo 
prisipažinimą, ikad du Vaikėzai 
dcpozitayę pas jį viehas $325, 
o kitas $100. f

Johnny neužmiršo nė savęs. 
Jisai nusipirko du baisiklius, 
porą oru šaudančių šf .idyklių 
ir maudytis siutą.

Kaltina buvusius mies
to šeimininkus

jais Vrie stalo. Jis turėdavęs 
valgyti atsigrįžęs į sieną, o jie 
visi juokdavęs iš jo. Be. to, 
pati dažnai ir apkuldavus jį.

t . ’

Red. Atsakymai
Sandaros Skaitytojui. — Ge

naus nėdėsime. Tegu tie apuo
kai savo vaikais gėrisi.

Business Service

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami j California, Ntw 
York), Kantas City. Nereikia kreitnoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

—O
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NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRflJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta-------------------- $2.50,
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dri J. Kvedaro----- $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams, s

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ------------—,--------  $8.00
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Ųetu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS .50
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose --------- $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA........... -........................ 51

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS _______ _____________ ________ 55
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. N.

1739 South Halsted Street

Biznieriams-
’ • *

Korteles, Labels ir kitus 
t Spausdinius Padarome (
♦ ' ►

t jf

Trimis Spalvomis
į Jį. ' |
f Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
. ir su skoniu..

Dovana 
Atžviek

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmoi 
Murinę Valo, Gy na ir Nei 

Jums patiks jos
Knygatl **Eye Care” arba Eye 

BeMKjn Dykai

Pasipelnė graznomis 
vertės $10,000

Banditas, pasislėpęs namuo
se Adolfo Kroch, didžiulės kny
gų krautuvės savininko Chica- 
goj, atėmė iš p-nios Kroch 
gražnų vertės $10,000 ir $60 
pinigais. Banditas apiplėšė 
Kroch’us, vyrą, sūnų ir , pačią, 
kai visi sugrįžo namo iš tea
tro.

Atidengė kalinių 
suokalbi

Cook kauntės perdėtinis 
Moneypenny ir jo . padėjėjas 
Gibson užtiko kalėjiman suneš
tus pinklus. Wardenas Money
penny konfiskavo dešimtį plu
kių. Manoma, kad piuklai bu
vo įnešti kalėjimai!, idant pa
gelbėti kai kuriems kaliniams 
pabėgti iš kalėjimo.

Iškelta byla valstijos sena
toriui, Dan Seritellai, kuris 
Thompsono administracijos lai
ku buvo City Sealer (pečeties 
ofiso galva). Jisai kaltinamas 
yra tuo, kad jo ofise ėjęs graf« 
tas. Seritellos žinioj buvo, tar
pe kita ko, ir priežiūra svarų. 
Kaltinama, kad deliai kreivų 
svarų, kurie leista vartoti Šeri, 
tellos Iriiku, gyventojai buvę 
prigauti milionais dolerių.

PRANEŠIMAI

Pasinaudojo motinos 
pinigais

Suėmė falšyvų pinigų 
dirbėjus

Lietuviikos Tautilkos Kapines. — 
Lotų savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas pusmetinis . susirinkimas įvyks 
Cbicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St., ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 dieną, 
1931 m., 7:30 vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekučių paragrafų, taipgi bus iš
duotas raportas iš neįvykusio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo dieno
je. Ateidami susiriųkiman atsineškite at
virutes, kaipo ženklą, kad esate loto sa- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiami į susirinkimą.

Kviečia Kapinių Valdyba.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvaloma^ už $1.75 

Nieko neimant už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nuo kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

Automobile,

Klausinės policijos ka
pitonus

Grand džiurė šiandie klausi
nės policijos kapitonus, kaip 
jie, gaudami tik po $4,000 al
gos metams, įsigijo turto, ku
ris keliuose atsitikimuose pra
lenkia $100,000. Pirmieji grand 
džiurės kvočiamų policijos ka
pitonų bus Joseph Goldberg, 
Patrick Harding ir Michael 
Grady, pastarasis buvęs detek
tyvų viršininkas.

Mrs. Rose Amato, savininkė 
groseriuko adresu 1344 Taylor 
street, taupiu o dolerį prie do
lerio. Sutaupino $3,000. Laikė 
dolerius padėjusi ant lentynos, 
už tomaČiiį kenų.

Šeštadienį p-riia Amato pa
sigedo dolerių. Pasirodė, kad 
jos sūnūs, Johnny Amato, už
tikęs pinigus. Vėliau jis su 
draugais turėjo gerą laiką.

Policijai , pavyko atgauti iš 
Maikio ir Tonio Kaspardų $91, 
iš kendžių krautuvės savinin-

Federalės valdžios detektyvai 
užtiko dirbtuvę falšyviems pi
nigams dirbti garaže adresu 
3033 North Crawford avenue. 
Dirbta tame garaže sidabriniai 
doleriai, ir dirbta taip vikriai, 
kad buvę sunku atskirti ge
rus dolerius nuo falšyvų čia 
padirbtų.

Kenoshos policija areštavo 
Petrą Grake ir James Skim- 
kas, Ikurie gyveno 2122 Irving 
Park boulevard, Chicagoj, kai 
jie išleido falšyvų pinigų Ke- 
noshoj. Po to jau padaryta kra
ta minėitam garaže.

MADOS MADOS MADOS

3144 — švelni vasarinė sukrielč iš lengvo voaliaus arba kitokios Švelnios 
vasarinės materijos. Sukirptos mitros 14. 16, 18,- .20, taipgi 36, 38, colių 
per krutinę. ♦ «.i'. .

3152 — Mažutei panelei mitini Suknelė. Tinki iŠ bite lengvos vasarinės 
materijos, o žiemai galima pasiūti'iŠ sunkesnės materijos/ Sukirptos mieros 4, 
6, 8 ir 10 metų mergaitm.

3076 — Augėsnei motcrei gatvėj dėvėti suknelė; arba galima dėvėti prie 
bite progos. Sukirptos mieros'36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 coljų per 
krutinę. • ' ■ ■,<

• ■ t s

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus , arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1789 
So, Halsted Stn Chicągo, HL

Z ' 7 • • ' " f ‘ A-.. •.

Ieško skirybų

Rudolph Barta, 2435 South 
Avcrs avenue, padavė (teismui 
prašymą duoti jam skirybas. 
Barta savo skunde aiškina, kad 
per 24 metus jo ženybinio gy
venimo, jo pati ir giminės ne
leisdavę jam valgyti kartu su

Chieagos Lietuvių Auditorium korpo
racijas direktorių ir atstovų mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieny, liepos 13tą 
1931, Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted St., 8 vai. vakare. Visi direk
toriai ir atstovai būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti šia
me susirinkime. Valdyba.

Margutis Vincas-Billy 19 liepos švęs 
gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, III. Visi esate kvie
čiami į varduves. Įžanga tik 25 centai. 
Margučio skaitytojai gauna veltui tikie- 
tus. Reikalaukite Marguty.

Bridgeport Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks liepos 
(July) 14 d., 1931, Cbicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Draugai malonė
kit atsilankyti, kadangi bus išduotas pus
metinis raportas ir aptarta daugiau svar
bių reikalų kaslink kliubo labo.

Kviečia Valdybą.

Cbicagos Lietuvių Savitarpinės Pašal
pos Draugijos susirinkimas įvyks antra
dieny, liepos 14 yd„ 7:30 vai. vakare, 
Masonic Temple sven, 1547 No. Leavitt 
St. Po susirinkimui kalbės Dr. A. Kara
lius ir J. Jankus, o ant vargonų grajis 
Ignas Virbela. Kviečia X. Saikus, sekr.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo ■ karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais {taisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti nž tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
z 4080 Archer Avė.

Lafayette 2082

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

Miscellaiteous
Įvairus

Didelis Pelnas Auginime 
“BANQUET»’ VIŠTUKŲ

Jas galite pradėti šiame biznyje su fai
le suma nuo $1 ir auks.1

Jūsų' investmentas yra tiktai nupir
kimas kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banųuet” vištukų. Mes užauginsi
me jūsų vištukus iki nuo iki 2 sva
rų sunkumo. a 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 -r-

Atdara yak. ir Ned. 
2512 Irving Park Blvd.

CLASSIF1ED AUS
KARPENTERIO, plastęrio. muro, ka

minų taisymas. Darbas guarantuotas, že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. TeL 
Diversey 8775.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastia)

galite • padaryti pas 
mus pigiąu ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Educational 
Mokyklon 

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Vi
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

i 672 West Madison Street

Furniture & Fixtures
Rakandat-Italsai

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

ELEKTR. SKALBIMO malina, «2O. rerame 
etovyj. <825 N. Leavitt. 1. tel. Bar. 3299.

SpedalistM gydyme chroniškų ir nauju li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnaa ISegzaminavi- 
mae atidengė jūsų tikrą ligą ir jei aS pri
imsiu jus tfydyti. sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums' skauda, bet pats pasakys 
po galutino iSegaamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E/Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietn.

20 St.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chlcago, III. 

’ į/ : -i' ■ L '' '
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No II

Mieros .............................. per krutinę
. , . ,' 7; ' ' 7 ■ 7 ■.:

(Vardas ir pavardė)

........... ................................................
(Adresas)

• •••••••••••••••••••••••«••• ••••••• ■«, ••••••«••*•»«
(Miestas Ir valst.)
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Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
ki t u s fotografo 
darbus; turiu 25 
metų patyrimą

’ Pranelkit U anksto telefonu t

, ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

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

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia mokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-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- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

RAKANDAI už dideli paaukojimą. 
Valg., mieg. seklyčios setai radio, kaurai, 
kėdės. 5042 W. Washington Boul.. Tel. 
Columbus 4180.

Personai

PATENTAI išgaunami, lengvi išm., kny
gelė dykai; prakt. išradimai, finansuojami 
parduodami. H.J.Sanders, 536 S.Clark st.

m n......... ii" .......... ii. ..... i.ii-i-. .i-.....i.. I..I..

ALBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo
muotos masažistės. 807 K. 63 St.. Tel 
Mldway 4378.

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

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

Financial
Finansai-Paskoloa

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

Help Wanted—Malė
Darbininku reikią

REIKALINGAS vaikinas nuo 18 iki 
20 metų amžiaus dirbti dešrų dirbtuvėje. 
Jay’s Food Product Co., 3737 South 
Halsted St.

Business Chančes
Pardavimui Bizniai

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

PARDAVIMUI grosemė ir delicates- 
sen krautuvė. Išdirbtas cash biznis. Ne
brangiai. 3602 S. California Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

SĖKLYČIŲ SETAI naujai hpmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE 8 SON., 
Tel. Mansfield 9707

PARSIDUODA pigiai minkštų geri 
mų Storas.

4314 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žetnė Pardavimui

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

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių gyvių namuose.. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame nuo % 
gal. iki 50, galionų.

CHICAGO GERMIC1DE CO.
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So, Fairfield Avė.
T«L Ufayttte 0455

KAURAI, karpetai valomi musų dirbtuve j, 
9x12 $2.50. 8x10 $2. Tel. Dourlaa 8818.

PIGIAI GARADŽIUS
Kas nori įsigyti gerą ant 4 lotų ga- 

radžių, su dideliu sbow room, kaina pi
gi. Mainysiu ant 2 ar 4 flatų namo.

JUOZAPAS VILIMAS
• 4556 So. R.ockwell St.

, Virglnia 2054
TBLEFONUOKIT Kenwood 9278 dėt 

žymiausio S. S. dekoratoriaus; spec. šį 
mėn«, 3 kamb. išpopieriuosiu, virt, iš- 
malevosiu, maudynę išenamel., su medžia
gai už $29.5JO. Cash ąj išrųokėjiųraii.

* *• * * 9 ' « '

PARDUOSIU biznį su namu, naujas 
bildingas, geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
ant 74 ir Paulina gatvių, arba mainysiu 
gnt mažo namo. _____




