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Beždžionės Kaune 
kramto vaikus

Latvijos Bankai Sustabdė Mokėjimus
Sunkus Finansinis Krizis Vengrijoj, Austrijoj

VOKIETIJA GAUS $100,000,000

LONDONAS. Visi bankai at
sisakė imti vokiečių pinigus ir 
staką.

BASELIS, Šveicarija. Markės 
vertė nukrito ir gelžkelių ofisai 
uždarė duris. Vokiečių kelei
viai negali iškeisti pinigų.

STOCKHOLM, Švedija. Vo
kiečių markių nei čekių nepri
ima bankai ir viešbučiai.

RYGA, Latvija. Užsidarius 
dviem bankams, vyriausybė pa
reiškė, kad neima jokios atsa
komybės už depozitus vokiškais 
pinigais.

BRIUSELIS, Belgija. Tuks 
tančiai vokiečių jstringo, nega
lėdami nieko pirkti, už savo pi 
nigus.

KOPENHAGA, Danija. Vo
kiečiams turistams viešbučiai 
nebepriima markių ir gelžkeliai 
neparduoda tikietų.
m VARŠUVA, Lenkija. Lenki- 
jos biržoje jaučiami? -nupUoii-
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priemones

A. Photo]

Berlynas, liepos 14. Vokieti
jos finansinė panika skaudžiai 
atsiliepė į visas Centralinės 
Europos valstybes.

Telegramos iš Rygos, Latvi
ja, sako kad Liepojaus bankas 
ir Rygos tarptautinis bankas 
sustabdė išmokėjimus. Dancige 
keli bankai užsidarė. Rumuni
jos mieste Jassy užsidarė Da 
oia bankas su nuostoliais $1,- 
000,000. Varšuvos bankuose, 
kurie turėjo interesus su užda
rytais Vokietijos bankais, kįlo 
panika. Iš 
gauta žinių.

Lietuvos dar ne-

bankai uždarytiVengrijos
Vengrijos valdžia ši rytų tre

čių valandų išleido dekretų, ku
riuo sutabdomos visos banki
nės opearcijos neapribotam lai
kui ir visi šalies bankai užda
ryti. Jei iki savaitės galo Vo
kietija susitvarkys, Vengrija 
tikisi galėsianti atidaryti ban
kus, jei ne—tai 
nansinės suirutės 
po j e.

Austrija seks

laukiama fi- 
visoje Euro-

Vengriją
Austrijos sostinėj Viennoj 

vienas didžiausių bankų, • Mer- 
kurbank užsidarė , neapribo
tam laikui. Bankas turėjo 
$14,000,000 balansą, ir buvo su
rištas su finansinėmis įstaigo
mis Čekoslovakijoj, Vengrijoj, 
Lenkijoj ir Rumunijoj. Jei ne
sulauks iš Vokietijos skubiausio 
pagerėjimo, tai ir Austrija eis 
Vengrijos pėdomis.

Vokietija gelbėsis pati
Berlynas, liepos 14. Nenorė

dama nusižeminti prieš Franci- 
jų ir priimti jos statomų sąly- 
gų pirma negu Frakcija prisi
dės prie paskolos, Vokietija 
griebiasi priemonių pati namie 
išsigelbėti. Tos
yra: .

Pirma: Visiškas bankų su
stabdymas kelioms dienoms.

Antra: Išleidimas laikinų mo
kėjimo ženklų butiniausiems 
vidaus reikalams, tokiems kaip 
algoms, pašalpoms, bedarbių 
aprūpinimams. ' Tie ženklai 
greičiausia bus tokios pat 
“rentmarkės”, su kokiomis Vo
kietija 1923 metais jau išsigel
bėjo.
Vokietija gaus $100,009,000

Baselis, Šveicarija, liepos 14. 
Tarptautinio banko direktoriai 
nutarė pratęsti ant 90 dienų 
Vokietijai $100,000,000 pasko
los. Tas kreditas Vokietijai

1. Kredite lygiomis dalyvauja 
Suv. Valstijų federal reserve 
bankų 'sistema, Anglijos ban
kas, Francijos ir Tarptautinis 
bankai. Tarptautinio banko 
direktoriai mano, kad Vokieti
jai tos sumos tuo tarpu užtek
siu. ■ V

Franci j a žada paskubėti ir 
per 24 valandas laukiama jos 
sutikimo dalyvauti paskoloje. 
Henderson, Anglijos užsienių 
ministeris išvyko į Paryžių ir 
vyksta į Berlyną, kur penkta
dienį atvyks ir MacDonaldas. 
Stimson iš Italijos taip jau at
vyksta į Paryžių.
Amerikos bankieriai susirūpinę

Washington, liepos 14. Nors 
Tarptautinis bankas ir priža
dėjo Vokietijai 100 milijonų 
paskolos kreditų, bet Washing- 
tone žiūrima į padėtį su susi
rūpinimu. Vokietija tebestovi 
ant bedugnės kranto.

Amerikos bankieriai su dau
giau kaip $2,000,000,000 kapi 
talo po ranka, atsidėję studi
juoja Vokietijos padėtį. Ame
rikos investoriai turi Vokietijoj 
investavę ilgiems terminams 
apie $1,500,000,000.

Meksika sutaupys 
$7,500,000

Paveikslėly matomi du Amerikos lakūnai Reg 
ko perskristi iš Seatle, 5Vash., į Tokyo, Japo 

įi. • ■ ’■t antrų f

pasiseks kitų
L. Robbins ir Harold Jonės, kuriuodum nepavy- 
ja, 5100 mylių be, sustojimo. Lakūnai rengiasi 
tų bandyti. ' / ; '

Ispanijos Seimas 
pradėjo posėdžius

Madridas, Ispanija, liepos 14. 
Vakar įvyko naujojo Ispanijos 
Seimo pirmoji atidarymo sęsija, 
pasireiškusi nepaprastu atstovų 
judrumu: veik kiekvienas iš 
460 atstovų prašė balso. Sesi
ja pasibaigė tuo, kad pirmi
ninkas užsimovęs kepurę aplei
do salę ir posėdis tuo pasibaigė.

Šiandien seimas jau susirin
ko praktiškam darbui. Pirmoj 
eilėj stovi/ prezidento rinkimai
ir^Ttonstiruerjo^ t -svarstymas. 
Kiti reikalai yra Katalonijos 
autonomijos klausimas, nėra 
mumai Navaroj, Valencijoj, Ga
licijoj ir. Andalūzijoj, sinįika- 
istų streiko išrišimas ir baž
nyčios nuo valstybės atskyri
mas, •t ’ » A- ' t ’ ; ; . .

Seimo atidarymas įvyko su 
dideliu ūpo pakilimu. 'Laikinoji 
valdžia jau perdavė savo įga- 
liavimus seimui. v

B negrams mirties baus
mė atidėta

Montgomery, Ala., liepos 14. 
Aštuoni jauni negrai, nuteisti 
mirti elektros kėdėj už užpuo
limų cįyiejų ^altų merginų, ga
vo antrų savo mirties termino 
atidėjimų valstijos supreme 
teisme.'

Kunigai pradėjo ištver
mei? kontestus

Francuz 
nukrit

lakūnai 
Sibire

Nedirbsi-nevalgysi, 
nauja Nip politika

■................................ —

Meksikos Miestas, liepos 
d. Prezidentas Ortis Rubio ir 
jo kabinetas nutarė sumažinti 
valdžios išlaidas ant; $7,500,000, 
tuomi norėdami palengvinti fi
nansinį krizį šalyje. Sutaupęs 
daromos sumažinant valdinin
kų algas ir atidedant kaikuriuos 
valdžios darbus.

14

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: /*

Giedra; truputį šilčiau; pietų 
vėjalis.

Suėmė $3,000,000 gam- 
blerystės lizdą

Indianapolis,' Ind. liepos^ 14. 
John Krause, 44 mį vadas mi
lijoninės gemblerystis įstaigos, 
dariusios ipetinio pelno po 2 ir 
3 milijonus dolerių, suimtas 

[keliais padėjėjais. . ■
su

MASKVA, liepos 14. Joseph 
Leriz ir Marcei Doret, skrisda
mi iš Paryžiaus į Tokyo, nu
krito netoli Nižne Udinsk, Si
bire, 300 mylių nuo Irkutsko. 
Dar negauta smulkesnių žinių, 
tik žinoma, kad lakūnai nusi
leido parašiutais ir išliko gyvi. 
Orlaivis dingo.

i -« f ■ - i
Blogas oras sulaikė vengrus

go oro vengrų ■ lakūnai, kurie 
čia atlėkė pakeliui į Vengriją, 
pasilieka laukti geresnių sąly
gų.

Maskva, liepos 14. Liaudies 
komisariatas agrikultūrai išlei
do dekretų, kuriuo nustatoma, 
kad nuo šiol Sovietų Rusijos 
kolektyvių ūkių farmeriai gaus 
atlyginimų ' tik pagal atlikto 
darbo kokybes ir kiekybės. Li
gi šiol farmeriai gaudavo pagal 
jų ir jų šeimos reikalo.

Ligi Šiol farmeriai gaudavo 
savo daįį tuojau javus nuva
lius, 4abar turės Pirma atiduo
ti valdžiuos dalį ',ii" likusi bus 
padalinama patiems farpieriams 
sulig to, kiek jie uždirbo.

Tuo budu norima paskatinti 
fąrmerius daugiau dirbti.

“Liet. Aidas’ taip aprašo ju- 
zuitinimo darbą:

Kauno Jėzuitų gimnazijos 
antroji laida

“Birželio 13 d. Gimnazija 
baigė mokslų ir kartu turėjo 
abiturientų išleistuves. 10 va
landų moksleiviai su mokytojais 
Išklausė šv. Mišių su “Te Deųm 
laudamus”. 11 valandą iškil
mingas aktas. Atsilankė taip 
pat švietimo Ministerijos atsto 

Į vai: Direktorius Daniliauskas 
ir Inspektorius prof. Račkaus
kas. Svečių tarpe matėsi ka
nauninkas Tumas, generolas lt. 
Glovackis, poetas Liudas Gira, 
pulkininkas Karosas. Tėvas 
Kipas, Jėzaus Draugijos Lietu
voje Provinciolas, su T. Direk
torium įteikė' baigusiems aten
tatus. T. Provinciolas dėkojo 
gerb. svečiams už atsilankymų, 
Tėvų Komitetui—už nepaliau
jama pagalbą.

Vardinių proga pasiuntė Gim
nazijos vardu sveikinimą J. E. 
Prezidentui ir žodžiu prašė gen. 
lt. Golvackj perduoti Jo Eks
celencijai sveikinimus. Mokyk
los dvasia — būti naudingiems 
Dievui ir įėvynei. Ta pačia 
proga pasveikino ir poną An
tanų Daniliauskų. Direktorius 
Daniliauskas džiaugėsi mokyk
los vaisiais ir Ministerijos var
du sveikino jaunuosius abitu^ 
rientus.I

Aktas baigtas šv. Tėvo mar-' 
I šu įr Tautos Himnu. valandą 
aikštėje ant stogo buvo drau
giška abiturientų, mokytojų ir 
svečių arbatėlė.”

* ■

Kaune pil. Spiridavičienė jau 
kuris laikas augino jaunų bez- 
džionaitę. Bezdžionaitė iš kar
to pasirodė pikta, kramtydavęs 
ir dėl to šeimininkė beždžionę 
laikė tam tikrame narve užda
rytų. Bet tas beždžionę dar 
labiau įpykino. Tarsi ji laukė 
progos atkeršyti. O tokia pro- 
birželio 28 apie 12 vai. dienų 
beždžionė iš savo gardo ištru
ko ir atbėgo į kaimynų kie
mą. čia beždžionė sutiko mer
ginų, kurių tuojau užpuolė, - 
perkąsdama kaktų. Tuojau ki
lo didelis klyksmas,' subėgo 
daug žmonių ir visi puolė bež
džionę suimti. Bet beždžione 
tuojau užsikorė ant stogo, o 
nuo stogo nušoko į kitų kiemų 
ir čia sužalojo vaikų. Beždžio
nė, ir čia buvo žmonių užpul
ta. Tada ji vėl užšoko ant sto
go. per tų stogų persiritus bež
džionė apdraskė dar vienų 
merginų. Pagaliau atskubėjo 
policija. O beždžionė, šokinėjo 
nuo vieno stogo ant kito, kol 
bešokinėdama pasislėpė.

Dabar visi baimijas, kad tik ; 
ta beždžionė nebūtų buvus pa* 
siutusi.

KLAIPĖDA

Lietuviai laimėjo rinki 
muose

Kiek sausieji suėmė 
žmonių ir alkoholio

Washington, liepos 14. Sau
sieji federaliniai agentai per 
pereitus metus suėmė virš 1,- 
833,000 galionų likerio ir 5,- 
000,000 galionus alaus. " [, 
, Areštų padaryta virš 70,- 
000; pabaudos* uždėta dėl 35,- 
650 sumpje $5,511,000. Kalėji
mai! pasodinta 29,470 nusikal
tėlių prieš prohibiciją viso 18,- 
383 metams.
> Konfiskuota 21,375 distilia
cijos įmonės ir daugiau kaip 
27,800 alaus fabrikėliai, ir 8,- 
260 automobiliai. / ‘

Pereito birželio mėnesį kon
fiskuota 2,000 distiliacijos įmo
nių ir 500,000 galionų alaus ir 
157,000 galionų likerio.

Moratoriumas liks 
amžinai

Londonas, liepos 14. Hooverio 
vienų metų moratoriumas pa
siliks ant visuomet, yra nuo
monė Bemard Shąw. Europa 
enai prie to rengiasi ; ji nega
li amžinai skolas mokėti, sako 
Shaw. .Ahięrika turės dirbti 
daugiau pinigų 
užtektų.

kad Europai

Sugavo liūtą ir laikė už 
liežuvio

Lenkų kadetai atplaukė 
į Ameriką

New York, liepos 14. šešios 
dešimts penki lenkų prekybos 

[laivyno kadetai, Lenkijos jū
reivi ninkystės mokyklos studen
tai, su savo instruktoriais viso 
skaičiuj 93 atplaukė į New Yor- 
ką.

Jų laivas “Dar Pomorže” tu
ri 227 pėdas ilgumo ,yra 1,622 
tonų ir aprūpintas 430 arklių 
pajėgos Diesel motoru. Tų lai
vų Lenkijai dovanojo Pamarių 
gyventojai, prie Baltijos jūrės. 
Lenkai su savo kadetais žada 
būti ir Chicagos parodoj 1933 
metais.

krašto apskričių seimelių (m. 
apskr. savivaldybės) rinkimai. 
Visas Klaipėdos Kraštas turi 
tris apskričius: Klaipėdos, Pa
gėgių ir Šilutės. Rinkimų kam
panija buvo karšta; ypač daug 
pastangų dėjo Landvirtšafts- 
partei, kiek mkŽiau aktyvumo 
rodė lietuviškieji sąrašai, so
cialdemokratai ir kitos smulk. 
grupės.

Galutinais daviniais, lietuviš
ki sąrašai Klaipėdos apskr. tu
rės. T atst. (buvo 5), Šilutės 
apskr. 5 ats. (buvo 3) ir Pa
gėgių apskr. 3 atst. (buvo 3).

Iš viso galima matyti, kad 
naujuose apskričių seiiheliuose 
visame Klaipėdos krašte 9 vie
tų, o lietuviai, gavo 4 naujas 
vietas.

Cotton ValIeyF La., liepos 13. 
Nesenai vienas negras kunigas 
Washingtone sakė pamokslų, 
rodos, 12 valandų be pertrau
kos. čionai gi baptistų kuni
gas Sandifer jau sako be per
traukos pamokslų 24 valandas 
ir dar tebesako.

Sandifer jau ^sumušė rekordų 
vieno Los Angeles kunigo, kurs 
sakė pamokslų be perstojimo 
per 20 valandų.

28 tautos- pasirašė prieš 
narkotikus

> .

Meksikos studentų re
voliucija « prieš džėzą

<■' I1 'f.... ’
J ~. .

Meksikos Miestas, liepos 14. 
Meksikos universiteto studen
tai išleido į manifestą, kviesda
mi mekąikoiius. “sukilti prieš 
Amerikos papročius’^ kurie šo
ka amerikonišką jazz ir dai
nuoja amerikoniškas dainuškas, 
tie vadinami “išdavikais”. Rei
kią kovoti prieš Amerikos im
perializmą.

Geneva, Šveicarija, liepos 14. 
Atstovai 66 tautų per 7 savai
tes čia derėjosi dėl narkotikų 
gamybos ir trafiko suvaržymo. 
Vakar 28 valstybės jau pasi
rašė sutartį. Kitos pasirašys 
vėliau. Turkija ir Jugoslavija 
kur tie narkotikai gaminami, 
nepasirašys. .

’ V Y- { •

Nukrito akmuo iš 
daiigąus

Liv-ingstone, Rhodesia, Afri
ka, liepos 14. Senas anekdo
tas pasikartojo. Kartą kurtai 
Rusijos giriose mužikas pradė
jo šaukti “Pagavau mešką!”— 
Tai veskis ją čionais!” šaukė | 
jam draugai iš tolo.— Kad ji 
neina!— “Tai pats eik čia”.— 
“Kad ji manęs nepaleidžia”... 
atsakė mužikas. 

Medžiotojas Gleiman pašovė 
liūtų Afrikos džiunglėse, bet 
tas pabėgo. Nusivaręs liūto 
pėdomis x medžiotojas nė pats 
nepastebėjo, kai liūtas iš už 
krumio šoko ant jo. Gleiman 
spSjo liūtų pagauti už liežuvio 
ir pradėjo kiek begalėdamas ___ ___ r - ____ _
rėkti, kol išgirdęs jo draugas I nauja politinė partija, padiva- 
atbėgo ir liūtų nušovė. Gleiman | dinusi royal socialist party, 
sunkiai sužalotas. /,

8 sovietu lakūnai 
užsimušė

Reno—80 divorsų 
per dieną

Lietuvos atsakymas 
Haagos tribunolui

Lewistown, Mont. liepos 14. 
Baltas, karštas, meteoritas, tri
jų colių didumo skersai, vieno 
svaro sunkumo, nukrito pil 
Ruckman kieme. Nuneštas j 
miestelį meteoritas vis dar te
bebuvo šiltas*

■ . . /'r . . ■ r*"
Maskva, liepos 14.

Rusijos lakūnai raudonosios ar
mijos lakūnai karininkai užsi
mušė orlaiviui nukritus Mask
vos apylinkėse. Užmuštų j ų tar- 

t pe ythi armijos štabo ir moka* 
nizacijbs departamento šefų 
asįisteųtąi ir keli štabo karinin
kai. "

....4,3; 'ii ...

A v

Reno, Nev. liepos 14. Perei
tų pirmadienj, nors tai buvo 
trylikta diena, Reno turėjo pil
nas rankas, darbo: 8 moterų 
atsipalaidojo nuo savo vyrų. 
Tiesa, ne vien moterys: jų tar- 
įpe butą 30 vyrų, kurie divorso 
prašė.

Monarkistai po svetimu 
, • vardu

Berlynas, liepos 14. Įsisteigė

kurios nariai užsivilko žalius 
marškinius. Partija pradėjo 
(kampanijų už atstatymų mo- 

' I ųarkijos Vokietijoj.

AŠtuoni j Meksika palaiko įstaty
mą kunigų

. , ; ————

Meksikos Miestas, liepos 14. 
Senatas nubalsavo palaikyti Ve
rą Cruz valstijos įstatymų, ku
riuo sumažinama kunigų skai- 
čių po vienų ant kiekvienų 100,- 
000 gyventojų.

, Lietuvos užsienių/reikalų mi
nisterija pasiuntė Haagos tarp
tautiniam teismui platų (apie 
100 puslapių) atsakymų dėl 
tranzito bei susisiekimo per 
administracinę linijų.

Lietuvos —- Lenkijos byla* 
kiek žinoma, bus sprendžiama 
spalių mėnesį, kada platesnius 
paaiškinimus galima bus duo
ti žodžiu. . ' .

LIETUVON
Siunčiame Pinigui Pal
tu ir Telegntna. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant viaų Linijų.

NAUJIENOS
' 1739 SOUTH HALSTED SI. 

CHICAGO. ILL.
Ofisai atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai Šventadieniais nuo ( 
9 iki 1 valandai.
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sumanymą, į kądpgirdi, rgi^ia 
šį.vakm;ą .surengti jokius 
ąnt yiętos.< į)isįusijų uįgąit jie- 
Jąįky ta, ^pes ^nebųfoiuirieišing^, 
J-Tuoj sėda į automobilius ii 
yažiuoja , .dar> syežiu 
pasikviesti ir muzikantų iešt- 
koli.iUž kųkios poros valan
dų p? VilutienČ pagamina ska
nią .-vakarienęjr kviečia - svcr 
čius valgy ti.^duipilgoi pasirodo 
ir muzikantas, tai p. Miko' Va*- 
rekojo - jaunas . sunūs 
iUas sii Jlališko styljaus ^armor 
•nika. Po skanios vakarienės 
ir gėrimų, prasideda šokim i Ji 
yplK vuišipimai, kurie tęsęsi, (iki 
uukatybo. ryto. Syęč|ait ,irv kuo}- 

rinkimus v^ąai ,KkŪąW JiPQ8 diariąi skirstosi Į^patęUkU^ 
Ho . Kaun .-^įUJrjdžifiugmsi4urĄi9 tukį^majr

gų susirinkimą.r DabarUąųkiaj, 
kada isbus i kitas kuopos .ausir 
Binkiuiaso Gaity,hkad *tdi8ięg<į 
tai’Viš. Chięągosi tyme, susiriu- 
kime unęgglės. idąlyyąuti.
Jęgatai”) labąį..aūiuoja, pp. \ Vi- 
Jučiams ' tokį .miutynų p.prip 
ūmiiną- ; h

| P. A M. vy ure^ojis, \ hiuujieniei-'

u*.
Xko,>pai»«Ąust,»iupB*>^flwi«inĮ- ' UUvažiuoiaUfr

id,tugiau.>ft1«ptOj8įiMp»sų!,ir.įRpwri -J"”. 1 . . I
linkės; .VMii'aų-l Uttllfltlgi Mikas

...... .........................  I ......................

tan. Taii kuupąi priklausot lie
tuviai, gyveną, apie25. ąr tdaup 
gĮauj^nyJių i lUio Jus i buveinės, 
ir į eusirinkimusuiigpatųigi, at
važiuoti. Chicagpj reikia nuei
ti, ’porąi blokų Vuusi«nuk|iną Jr 
tai 'nčateiha, ’o ‘čia važiuoji 
automobiliu po 20-30 myliųJ 
Bet, reikia pasakyti, kad čia 
kuopos susirinkimai yra daug 
įdomesni, negu Chicagoj.‘ Chk 
cagoj susirinkinuii paprastai 
būna vien bizUio susirinkimai. 
Užsimokę  jai auokoistis, idijakusart 
vaii.gpic. Centro\ Valdybos! Peį-t 
veninį paskolos įdavimą^ ,in !<lart 
kai ūką > Jr | Juo \ viskas ^aigiasįd 
Bet . štysi, kųppos .narįfii į t<msik

• t • . • v • i 1 4
]

Jie, i^|tyąa, ^gi vmmk«snius ;UŽM 
simoka, s kariais .pad^ku^uęjiL 
kuris |,kUltyMHs, — Pp.< Cegužifi1 
ar.l Jurgaitytė upž ( Peyguid j pak 
skplą, i ,»a, i iir i <tyo< idažnui vk«op 
pos suairinkimąsf baigi^i.
to . pr^idgda ipaiąiktybpjinmsi 
ai)ieuuki<xtytyykus,.intyeV;g©ręą-i 
nes wklas, . jayųvytyymą, 
kaip Itytyyes ,pp$nugut?i 
nuo, vabalų rPot.ty, 
nai t pina ftypnse«islioe”
o tyįdeshttyi ^ąyoį O^ty. ! ’

r........ r......  ■ ... .......—
ėjo, o dabar , jau kitokią* dai
ną užtraukė.

» » »
Prieš kiek laiko čia buvo 

atvykęs agronomas ir laike par 
skaitą fermeriams apie vištų 
auginimą. Aš užklausiau jo, 
kokios veislės vištas , yra ge
riausia laikyti. Agronomas at
sakė,.jog į tai galima atsaky
ti lyginai taip, kaip ir į klau
simą: kokios merginos yra ge
resnes apsivedimui? Būtent, 
tokios, kurios geriausia patin-

— J. Sharka.

[korespondencijos
.......... .... Į1 III I I I II < 

į 11 11 ■ || I IU.|„I ,^IĮIiW.imWiim

kad .nė^a:darbo, šiuo laiku jie 
rūpinasi, < kaip greičiau šieną 
suvalyti, kad nesulytų. Jie daž
nai dirba nuo saules užtekė- 
jimer iki nusileidimo, kai yra 
reikalas. Bet užtai pasilsi, kai 
laukus nuvalo, kai ateina žie
ma. Blogi laikai farmeriaiųs 
būna ne Jodei, kądjdarbo nė
ra, bet lodei, kad kartais jų 
pasėliai neužauga arba labai 
pigiai m>Qka, už < jų prųduktus. 
Bet farmerįams reųdos nerei
kia mokėti, o ir į1 bučernę ne
reikia eiti maisto Ješkoti.

čia kalbama apie tokius far- 
merius,.kurie.>ngturi skolų- Gi 
kurie fajrmeriai Juri .skolų-mor- 
gičių ir tuos morgičius reikia 
dabar .atmokėti, tiepis yra ga
na -sunku. Dažnai .pasitaiko, 
kad jų -namus parduoda už 
morgičius arba- taksas. Bet, ro- 

udos, lietuviams taip blogai ne
atsitinka.» Lietuviai sykį įsigi
ję farrną ją. nepaleidžia; daž
nai i kiek , pagyvenę dar dasi- 
perka vieną kitąr forę.
SLA. 311 kuopos susirinkimas 

, ir^Ms

sKaip jau Jrnvo minėta 'Mc 
JNaughtone gyvuoja SLA. 341 
kuopa. * Prie .šios i kuopos. pri- 

i klauso didžiuma - šios ąpiųlin- 
kes lietuvių, ši kuopa yra< taip 
sakant, ..bendras ..mazgas, - ku
ris .riša .visus lietuvius.idaik-

Iš Rhinelander, Wis 
apielinkės

(Atostogų . įspūdžiai)

(Pabaiga)

Bedarbė ir, farmeriai
Jau per dvejus metus mies

tų darbininkai,daug kenčia dėl 
nedarbo. Kas kita su farme- 
riais. »Jie visuomet darbo su
siranda. Jie visai nebedavoja,

ka.

i l

—   pi||i|—mniia     l

Didžiausia Lietuvių 
.PARLORSETŲ

• Dirbtuvė

M

(

1 t

"Kjp-- '**
Patys išdirbant ir parduodam už pi* 
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau

ki! musų pigių kainų.

S47.85 :
i ir augščiau S į

Midland 'Parlor Fur* 
niture Manufacturing 

. Company
A. Patejunas, Sav. J. Kazikaips, Mg^- J 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

įvyko
k i mus, App.\<MUwžįųt <wmpj 
daugis Juos tarpu* buvo - apsistok 
ję chieagiečiai pas pp. J. Va- 
rekojus, tai ir jie buvo pa
kviesti . susirintyman ktylty 
“delegatai”. ;Nuvažiavom0 
sirinkiman, kuris neilgai tę
stasis, pasibaigė. Po susirinki
mo t kai t kurios ^ponios įduoda

Požėla paguldė Nazareto Poggi
• * *j

Liepos 8 d. Riverview parke 
įvyko ristynės. Ritosi, pagarsė
jęs lietuvių ristikas Karolis Po
žėla. i Jgm tęko ristis su: labai 
b/huriu tprioŠu, italu Poggi, ku
ris visą laiką mušėsi, kad tik 
atsiginti.^Nežiūrint įt.tdi, Po
žėla mele italą kaip kokį mai
šą. Po kiek Igiko j Piužula 0jšr 
kėlė italą ir trenkė į . matra
šą. Tai buvo užbaiga, nes Pog
gi gulėjo kaip prikaltas.

Sprįngfieldo ..publikai Požė
la labai ^patiko. , Jo vįkr urnas 
.ir., džentelmoniškumąs .užkaria
vo. yisųą ^įs.tyniiį,megęjus. yie- 

,,tos < Jgikraščiąi jšrgiškė (pagei
davimą, „kad Požėla , ir ,daž- 
piąu čia atsilankytų.

Daug ir lietuvių buvo nuvy
kę Ppžglos, ristypių pasižiūrė
ti. —-t S. Į^ipii^ki,

iv\o.' FĮC^IIOJ

4 I^kdmuaiir^gunė 
aM1ss> Helęn; Potįter, -22,mietų 

Sani Fr^&co, ku
ri ^pradėjo ppati v viena; lakstyti 
kariškame. oirįaiyy, \ Ws i >tik pa
simokinai 14 v valandas. . t

/ ___________ I
yaJU<». ,1,1,<III į,į.'niiĮ 'J 'ĮĮi^pjBįa^ĮIJ'mĮ
dvi : vJJĮda tyr į Lcnaj.
ydda,1kiu’i idahan Jevj^kpji leidr 
Žia?at9stQg4s,.gyNena1 ^htyagoj

tytyją.] Lmmhmkoi tfUtyietynde- 

pp. * Varekojus • atostogas * leistu 
„ . .. . - . , , tai taip, kaip tėviškėj. O kaipllU-! susų -Puzikąulfi, , bu ,.dftl ^jrlis rcikia lai tikrai ncsnllJ. 

muzikanto nereikia rupmtis. tfu . „
,Ąlosl()gas; pas ppp. , Yareko- 

jus praleido J. J. Čeponis, C. 
Janus, kuris turi Armature 
xWorks, dirbtuvę prie j 1U2() • Soj. 
Wal^ash, <Ąyę,i p. 1 
K. Ąuguštinavięius ^**N-ų” reĮ-^ 
daktytys tmąrys. I p. V^iĮgustinaj- ’ 
vičienė, “Nty”..ofiso darbiniu!- 
kėUryV; Į^ŲŽių#kfas^ įspaustyvė^ 
dajtyintykas; 4 Pas ivKurelą i .tuė

1

Na, ir prasideda šokiai ir yai- 
šes,v kurios /kgibtęsiasi tiki- ry
to. Po Uto i farmmpiAimna šie
no vešli, o atostogtytykgi J, 
lovas.

I

MADOS MADOS MADOS

Columbia

’ . ......

NAUJAS IŠRADIMAI
DEKSNtO GALBiGA MOSTIS 1 

Gydo, Reumatiztna, Ranku* Kpju/,r 
Nugaroa akaudejima, šalti. Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galvos skau
dėjimą) ir teip vuokiua akaudejimua 
( tik ne jnmM ).
Tu katančiai žmonių yra iiaigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Pekanio Galinga Moatia yra tiek

-—

A. Vanagaitis

16214F

-3A3O

f
H

Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip
DEKEN’S^Nl^DlSCpVEgY

. DEKEN S OINTMZNT CO. 7 
P. O. Bos 352

Nauji Lietuvis 
>ki Rekordai

»«l iJĮUf UI i ""T

2099

I

162I2F—Įdainavo Jonas Butėnas 
baritonas ?
Pupų Senis, liaudies daina 
Augo miške baravykas, liau* 
dies daina.

Įdainavo Stasys Pauras* ii 
Juozas Antanėlis su orkestrą, 
Sudiev Panaitėje, S. Pautas į 
Marsalietė. Žodžius naujai per
taisė ,Aurė Žvaigas. į

16216P—Įdainavo Antanas Vanagai!
* tis ir J. Olšauskas,

‘ Ukvei, komiškas duetas. 
Senas bernas, komiškas duetas.

šie trys rekordai parsiduoda po 75c

61OO6F—Įdainavo Antanas Vanagai
tis ir J. Olšauskas, 
Plaukė' Nemunėlis ir, Leiskit į 
Tėvynę. *

šis rekordas — $1.25.

JOS.F.BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted St,
J<Jefonw DOULEVARD 4705 I

'• Klausykite Radio 
Programus:

Sekmadieniais iš W.C.F.I1 
nuo 1 iki 2 vai po pietų?.

Ketvirtadieniais iš W.H.F.C[, 
nuo 7 iki 8 yąkm:e fe 

—. ........................   \i

3006 — Jauninanti vasątinė aąknelė. Tinka jaunoms i ir (Suąųgusiąms ųio 
terims. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 3Š, 40, ir 42 ęo.Įių pei; krutinę.

2899 — Jaunutei panelei labai graži ir elegantiška aąkąelė, ' ’
šilko ,ąrba .kjtokio Į^ngvaus. šėlk0- Štukįmos iW^os 8, 10. *’' 
amžiaus panelėm.

3Į30 — P$ski«uisis šio sezono godelis. _ v.
,ic k«batkos materijos. „Jeigu kam?Ą(nka gjdi,.pMiyti kuši-J^vausjiilko^ 

uąieros 14,! .16, 3 8, 20, taipgi

Norint į’ttuti. > vieną ar daur 
giau virš nurodytų r pavyzdėli,' 
prašome iškirpti paduotą’ blaty 
kūtę ąrba. priduoti .pavy^žįo 
numerį, pažymėtu mierą^frAais-i 
kiai 
vardę ir .a^są^i.įky^^Sį^ 
vyzdžio kaina 15 
ma ptjsjysti pinigus arbą. jMi 
.to.žepMeVais karta su įsaky
mu. laiffląis reikia #dre*jgiUi 
•Naujienos,“•Patte^'Bęįtąj JT39j 
So. Halsted St./’Chlcago, Iii.

^LUĄiuę. i 
im / ' ' Tinkamą 
“12 ( ir; <4, mftt F

• Pisiutaą iš labai švelnaus- kai > 
,ic k«baikos materijos „Jeigu kiwn.Ą(nka gjdL pasiųd ii^. iš-d^.V$us iiilko. pPa- 
stebėk-ice.' kad sdknelė. turi atskirą, žįuppnėlį. kuris šimet labai,jnajpj. K^ukig?ACS| 
mieros 14,! .16, 48, 20, taipgi 3o,.J8(ir 40 colių per krutinę.

m
F« J į

• ‘Pp. * M. ’ V arėkpj ai j turi gra - 
žų ųkį.ypę- Jo, įjfįuoU^smugim )< • 
gražų sūnų. ar .iduklerį, kuri i 
Jauko ąųkŠMwę ..mpkyklų-

Į.»-Woodmff pas i Juodsptiięiu *, Jmku dmdOįvątyutygas ■ pr. i Jyo- 
Į Pp. , JupdUityktyb h kurie v W n •zgtys. su^^tym, p. kimokai-

Hgyvmi’O AismP't^M&astylM ltytyuda,iX ’ 
Wppdrtyfchtyitlnąit kgtyčiauątr. 
tytynkyJippašĮĮjuos. , Vtyuą po- 
ptytį,niekam liičko.nesakę,nub- 
tariam padaryti j .pp; tygdMU- 
kiam vizitą.' Nuvažiuojam į 
Woodruff.'* Manėme kiek pa- 
sikaibpję.. gožime f i mmm, i be t 
kęs <! tyrn Į {PrtBl0dmn yg$ty|js.. 
i^ma. Jaudsno^tyne ttyo j mž įte 
lefononir šaukia ,ppt į Jtytye- 
landerį, kviesdama į svečius, 
nes, girdi, chieagiečiai atvy-.

(‘‘pąujich įe#ai” ^ir

GJen iWhite, ,W. Va.
' ■ ............. I

,.Jš angltekafiių. gy,veninio 
' i

čia j’nmJasi < yi,e»a. anglįų s kar 
sykM’ kuri ,> priklauso Smoke- 
less.Coal kompanijai. Toji ka-

sykloj dabartiniu laiku dirba
ma po tris . dienas j savaitę. 
Mokama palyginamai labai ma- 
Žąi: 95 ęęntys už prikrovimą 
karo su mašina ir $1.05 gauna 
tie, kurie patys prikerta ang
lį su pikiu. -1 karą telpa pus
ketvirto tono. Padieniai darbi
ninkai gauna nuo keturių ligi 
puspenkto dolerio • už aštyonių 
valandų darbo dieną.
• Pragyvenimas labai brangus. 
Mat, čia yra ,tik yiena kompa
nijos maisto krautuve, tad lu
pa, kiek *tik jiems patinka. 
Žigo, kad angliakasiai noromis 
nenoromis turi iš tos krautuves 
pirkti maisto produktus.

Anglipkasiai čia neorgani
zuoti; unijos niekuomet nėra 
buvę. Kaimyninėse kasyklose 
kadaise gyvavo unija, bet liko 
sugriauta. Dabartinių laiku apie
.uniją beveik niekas ir neužsi
mena. . Daugelis angliakasių ne
suprantą-, ir nenori suprasti, kad 
yra naudinga priklausyti uni
jai. Tiesa,.»yra ir tokių, kurie 
supranta unijos vertę, bet jie 
bijosi pradėti ką nors veikti. 
Jei, kas pradeda kalbėti apie 
darbininkų .organizavimą, <tai 
tuoj atsiranda išdavikų,. kurie 
praneša darbdaviui. Na,, o darb
daviui kiekvienas, kuris stoja 
.už -darbininkų organizavimą, 
yra nepageidaujamas. JJi šiuo 
laiku netekti darbą nėra malo
nu, kadangi kitą gauti yra la
bai sunku. Todėl ir labiau su
sipratę darbininkai' tyli bur
nas ► sučiaupę, ,nes nenori ,atsi- 
durti b^dąrbių .armijoj, kuri ir 
-be,, to yra pusėtinai skaitlinga.

C ja randasi .pustrečios lietu
viškos šeimynos (vieųa^pusįau 
lenkiška); ir keturi pavieniai 
lietuviai. Laikraščių ateina du, 
—-“Naujienos” ,ir “Tėvynė”.

dar kak kąs,|. kuąiut<prayardžiif 
■uęąbriipėųu. Pp. Wkms praleiį- 
doutRtpgąs į.pąs »t. \ Vare ■ 
kojus.

l'Bmkią pąsukyti, jpg šios atoi- 
'stogps tikrai ;buvo jsmągios. ir 
'ilgai ‘ buŠ '^' iicuŽĮnii^tirios čion 
nykščių VVgiąingųmaą.
Iv, nė >be reikalo kai. kurie chb 
eągięčiai sako, jog po/atostoį- 
gų reikės porą sayaičįų til.sėti

—> Vienas \NauįįenieČiiĮ’\
ko. Neužilgo pasirodo ir daun 
gigu ^y.ęči,ųv^ų^ .s^ečia^- 
čįąmįj!.pi;ię? yitkapępčs. Po ‘ska
nios.. prąsi^ędą, vgį-
šės su gėriųiais ir šokiais, bei 
dainomis. Tai tęsėsi iki vėlu
mos. i idrįžtume »į vMeNaughton 
dainuodami.

K O ' ! i

, Išleistuvės ^Toiim fįall ’■
Chicdgiečiar įau- rengiasi v ar' 

Žinoti ■<*hamo’*, mes i atostogos 
jau baigiasi.', štbi. p.' Martynie^ 
nė ■ Varekojieile, kuri ir taiį)' 
daug vaišino hius, -surengia iš
leistu vių -. vakarėlį i MfeNaughtoį- 
no miestelio salėj.- Rp.vMaKty- 
nai Varekojhi t^;bizh^hiuąHiri j. ..Ilcbebil5,o. vietos, 
landery i^rdideiį tikį McNaugh-r-- *
tone. JKai kam gal bus juo
kinga, ‘jog rengiami -šokiai 
miesto salė j. Bet nieko nėbųį 
stebėtino, ; jeigu Vatšiminsime, 
kad eks-majoras Thompson 
vieną kartą atsivedė arklį į 
miesto salę_pafoj|y,ti aldermo- 
nams). Vakarėliu vėl sukvier 
čiama i lietuviai jš gpiplmkes 
farmų ir, inieątąlių. s Vakarelio 
programą sudaro šokiai, lietu}-, 
viškos žaismės,, dainos ir užfo 
kandžiai. .

i Prisišokę „ ir prisilinksminį 
liki ankstybo ryto atsisveiki
nom <ir skirstorftes kas sau 'da ’t 
uždainavę: ^Broleliai name,“

TT

EagleRiver,.Wis.
• •• . . ...-rryt'i'1 . ■

\Apie viiką po >biskį

t

Ola Dutch Clęanser Bebrai-'X 
žo. Pąbcrkit biskutj Old 
Dutch ant sinltos nuaisun- 
kinio lentos. irduiai patrin
kite bu. pinigu. Jus nejau
site ir .negirdėsite i 
žvirgždų; braižymo.

Mikro.skotiaB ’ parodo Old 
f Dutch daleles kftipo įdės- 
knotas ir plokščias. Jos pa- 

. dalina purvus' lengvu na- 
, lirųukiinu. Tai yra moksliš

ka priežastis kodėl Old 
Dutch valp greičiau.

Įsigykite Daigiau 'Laike
■” Mokias parodo kaip tOld Dutch valo greičiau

# Padarykite bandym? su Old Dutch. CkMCcr

H

* n
S

Jeigu kas rengia pikniką ir 
nori , daug žmonių sutraukti, 
tai .paprastai; .turi ndaug gar
sinti ir duoti gerą programą, 
kad atvykusieji butų patenkin- 
,ti. B,etapas, įpua kiek, laįko at}- 
ga(kpąls sayąįmę susirungė pik
nikus, ur tai gana, šaunuss ,pikr 
nikus, i.nes žmonių j..prisirinkb 
.nestik pilnas., teisiųab^tis, pet

Mat, visiems, norėjosi pamaty
ti Perry, šešių moterų vyrą, 
kuris dabar sėdi kalėjime ir 
lankty r teismo.

• Teismas t prasidės- liepos 29 
d. Tada manome turėti antrą 
tokį pikniką, o gal. ir didęspį. 
^Naujienose” aš jau rakiau apie 
tai,f kaip Pęrry atvažiavo į šją 
apielitikę su žmona medaus 
meiiesį praleiąti ir nušovė ją 
Parkerio resopte. ‘Paaiškėjo, 
kad jis turi dar penkias žino- 
nas.

Nors šiemet yra blpgi lai
kui, bet turtuolių vasarnamiai 
pilni. Jiems btygų laikų, nėra, 
nes visi šauniai sali linksmina
si. ’ Visai^kitCiks..x4kalas yrą 
su 1 -L- 4 ‘ 1 ~ •
‘jų

1.

K

i

* Padarykite bandym? su Old . Dutch. Ckanccr.. . ištiekite kaip
jis veikia . .<visuainet ’jus rasite tas padas pffektųes. Old Dutch 
Valo Cį r eičiau!. rasite,-.kad -Old Duęch valo, lengviau, valą jge-
rįau valo sąupiai.

* Vaikymas puryų yra lengvas, darbas dėl CUd >Du(ch, pjeskuertų, 
plokščių'dalelių.'Tos naturalės valytojos pagauna, juos ,yi^us.. Pa-

usislėpę, nematomi nešvarumai pranyksta kartu su matomais neva
lumais, Niekas umpukąta.

* DcJ (gražiųjųi pąvidiR j»MUv natpuosc, vartokite tiktai Old Dutch. 
Old Dutch. lųjbraižo-T-ueturi savy jkk^ų žvirgždų, .tarpintojų, ir 
rūgščių. Tas padaro jį švelnutį švelniems paviršiams, ir taipgi 
rftnkoms.

’l“ Įsigykite daugiau laiko valydamos Old Dutch budu. Raikykite 
i01d Dutch maudykloje, virtuvėje ir skalbykloje—šiuose patogiuo
se holderiuose. jus lengvai juos galite gauti. Del kiekvieno holde- 
rio,' iškirpkite malūno panelius iš trijų Old Dutch kibelių, ir pri- 
siųskite kartu su. ,10c, jūsų vardu it adresu.

- j
KLAIŠYKIT£S Old Dutch Mergaites kiek- . 
vieną jmnedėlio, eeredon ir pėtnyčioe rytą ‘ 
Colupibia Broadcaetina System tinklu. # 
Atarkite, WB8 M etotl vai. Wtė.

I

v

i

i

W

—

;r

Vardas

,, ,Pūtvė ..................-................
Miestas. ...... ».............    VaUt

i usnį ,i>. m i t,į i i į m n, ■

-------Išl’IUnKITE KUPONĄ ŠIANDIE ....................
’cid 'v'i-Monroe St.
Rąaito . prūfitue .. , Centu ir ...-leU»Hq. Ui ku
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Rustamo Lazdeles
Beieškant

Mfriiifa

pagul-

Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

valandų

MES PERKAMEKeistenybės

Telef. Republic 6396

Chicago, ID

$80.00
40.00

kurie čia 
gyvena; 

gatvėmis

HWdowk 
TWELVETR6ES 
LEADING MhN

Ties 
tobusą

Pypkės ir 
Cigaretę 

Rūky
tojų a

pastebiu 
puslapio

Nuo 
me vėl 
ra no

14. šemranas
vartais pasigavome au- 
ir išvykome į šemraną 
vaidinasi kalnai už Te- 
ir keli kaimeliai jų pa-

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

Sment to 
KOLVONOOD

\WAS ELEČ1ĖO 

Ą I9Ž9 
V/AMPVS BABy 

vSTAR.

Dideli, smagumas

. CĄLLED .
W ROMMT'C A6H

nėra ko nė kalbėti; 
vienybę

R B M- HĄMK 
tUEUK tfUftGKNS

HomėIown
NEVI YORK

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

šviesų. Nuo 
matyti visas kaip

lomumu “Lietuvos Ūkiniu 
I A

įlinko” kabia visiems metams tik 6 litai, TAIGI

už $100.00
už 50.00

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
tolu patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th SL
Tel. Bonlevard 9336

PLĄYED IN 
’tne ghost 

TALKS '

Siute Rtceives 
buhdrbds o r 
LETTER5 VVtCKty

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
M skutimus 

namie

[Acme-P. U A. Photo] 

Ir ji lėks per Atlantidą
Laura Ingalls savo orlaivy, kuriame ji žada skristi pati viena

A per Atlantiką į Paryžių. . \ N

AT 5E VCNFeEN 
i VvSNT ' 
ON THE 
STAGS

YBARS A W 
V<iTH OeORGB 
GAOUIN 
*K<$M£T

ATT6ND6O 
AMERICAN 

SCHOOU 
©F AtT’NG

BALTIMORĖS LIETU 
VIŲ AINIAI

Naujienos parsiduoda
JONO KVEDARO

Valgykloj
702 W. Lombard St.

Baltimore, Md.

vaikščioti visas Teherano “bo- 
mondas”. Moterų tuomet ypač 
daug. Kinematografai ir švie
sos reklamos • juda, mirga. Au
tomobiliai siuva j čia ir j ten. 
Kertėse žydi “naktinės gėlės”. 
Krautuvės atdaros iki vidhnak-

Ipratinsite skaityti gerų 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
SO centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Uki- 

inkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.
“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 

Lithuania, Kaunas Gedimino gat 88 Nr.
P. S. Kas norštų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei

kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

herano
kojėj. Į čia bėga nuo kaitrų vi
sas Teheranas. Į čia išsikelia vi
sa vyriausybė, visos atstovybės, 
kavinės, kinematografai ir tūks
tančiai “čaikhanė”.

Nuo Teherano į Šemraną 15 
—20 kilometrų, bet skirtumas 
ore milžiniškas: Teherane karš
ta kaip krosny, o ,čia vėsti. Tai 
yra todėl, kad šaltas oras nuo 
sniegų slenka pakalne žemyn ir 
Saldina esančius jų pakojej 
kaimelius. Be to, nuo kalnų čia 
teškena upeliai, ir kaimai ap
augę medžiais.

Labai dailus kelias j žemra- 
ną, platus, apsodintas iš abiejų 
pusių medeliais, ir iš abiejų šo
nų bėga į miestų Upeliai. Vie
tomis kas 2—3 kilometrai įtai
syti baseinai maudytis visuo
menei.

Įšvažiaus už vartų, tuojau at
sidengia puikus reginys į De- 
mavendą. Demavendas atrodo* 
baltas ir smailas, kaip cuk
raus galva. Vakare, kai saulė 
Teherane seniai nusileidusi, jos 
spinduliai tebespindi Demaven- 
do viršūnėj ir žaidžia spalvų 
kaitymų. z i.

Palaipioję vingiuotais takais 
tarp uolų Šemranb, prisiklausę 
kalnų upelio šlamėjimo, grįžo
me į Teheraną.

15. Teheranas naktį
Teheranas naktį spindi tūks

tančiais elektros 
Šemrano jis 
ant delno.

Teheranas 
karuoti, nes

Kai jos užsidaro, žmonės tai
sosi nakvynei. Daugelis miega 
stačiai gatvėj, pasieny ar ant 
šaligatvio. Kiti namų sienų ni- 
šėse. Bet dauguma ant pluk
tų, paplokščių stogų, nes kam
bariuose trošku. -

Ilgai loja šunes, 
visai kaip laukiniai 
staugia šakalai, atėję 
kartais į miestų.

Trejetas, ketvertas 
tylos ir paskui Teheranas vėl 
gyvas, nes ankstyvas rytas vėl 
malonus laikas vaikščioti ir 
dirbti. Piliečiai virtinėmis trau
kia į pirtis plauti nakties nuo
dėmių.

kosi demokratinio nusistatymo. 
“Tėvynė” kaipo SLA. organas 
neturėtų būt jungiama nė prie 
“Vienybės” “tautiškumo” nė 
prie “Sandaros”, nes dauguma 
SLA. narių nieko bendro netu
ri nė su “Vienybės” bei “Dir
vos” ‘‘tautiškumu” nė su “San
daros” politiniu nusistatymu. 
Ir p. Pr. Bajoras kaipo “Tėvy
nės” redakcijos narys turėtų 
tai žinoti ir nesiūlyti “Tėvy
ne” tą “tautišką” kombinaci-

menis ir šaukia nesavu 
kiti dainuote dainuoja, 
švilpynes įsitaisę.

Ant šaligatvio pašaly 
dytas visai plikas kūdikis ir po 
galva padėtas akmuo. Ten vėl 
sėdi Madonos veidu jauna elge
ta su kūdikiu sterblėje ir jo 
vardu prašo “bakšišio”.

Gatvėse daugiau matyti vy
rų ir jie dirba tokius darbus,

BAGDONAS BROS. 
FURN1TURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Offk. Tel. Calomet 339» 
Re. Tel. Yard. 3408

ATSINEŠKITE ĄRBA PRISIŲSKITE 
LAtSKU

RAMO VA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas it greitas patarnavimas

819 W. 35th St

kaip valgio gaminimas, kuriuos 
kitur moterys tedirba. Tačiau 
matyti ir moterų. Seniau prieš 
5 metų jos vaikščiojo visur 
dengtais veidais. Dabar geroka 
dalis bent Teherano moterų jau 
atidengtais veidais vaikščioja. 
Moterų parėdas iš paviršiaus 
labai paprastas— jos užsiklės- 
tusios nuo galvos iki kulnų juo
da kapa; turtingųjų kapa bran
gios spalvos, nepasiturinčių jų— 
pigios. Einančios į miestą kas
dieniniais reikalais moterys už- 
siklėsčia balta ar margos spal
vos kapa. Po kapa daugelis dė
vi sijonus ir bliuzes, kaip Eu
ropoj. Trumpi sijonai rado ke
lią ir čia. Kai kurių moterų si
jonėliai ir kapos aukščiau ke
lių, o veidas uždengtas.

Veido atidengimas naudingas 
tik gražiom moterim. Negra
žiom uždengimas geriau, nes 
visos gatvėse yra lygios. Seno
vės persės vaikščiojo atideng
tais veidais, bet, užkariavus ša
lį musulmonams— arabams, už
dengta. moterų veidai ir Persi-

'TviELVeTREEf
■ W'

YOURTftb
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Wriu for Fru “Eye Care** 
ar “Eye Beauty” Book

Maria© DepL H. S^9 E. OK« SuCHcvg©

“Savas Pas Savą1
— sako biznieriai

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
T? T T nO4V/*» burnojt

V if gerklėje

Leiskite Zonite iiva< 
lyti susikimšusias . at
matas, išnaikinti pe
ras. neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis plėves

Copyright MMwest Featnrt

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam . 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliui 
800 W. 81 St. Victory IBM

mokratijos šalininkais? Ir koks 
tos organizacijos turėtų būti 
programas ?

Stasius Potašius.

Jau kelintą kartą 
“Tėvynėj” ant pirmo 
raštu antgalviu “Besižvalgant”. 
Autorius tų raštų yra p. Pr. 
Bajoras. Jis rašo šiame sky» 
riuj apie įvairius visomeni- 
nius ir tautiškus reikalus. -

Kiek laiko atgal teko skai
tyti “Tėvyhėj” ant pirmo pus
lapio apie tautiškus laikraščius; 
P-as Pr. Bojoras pataria, kad 
“Vienybė”, “Dirva”, “Sandara” 
ir “Tėvynė”, kaipo tautiški 
laikraščiai ir artimi vieni ant
riems savo idėjomis, turėtų su
sivienyti arba bent šiokį tokį 
susitarimą ‘ turėtų tarp savęs 
padaryti.

Graži ta tautiškos vienybės 
idėja 
bet kaip tą tautiškų 
įvykdinti, tai jau kitas klausi
mas. Nors virš minėti laikraš
čiai save vadina “tautiškais”, 
bet tas jų tautiškumas dabai 
margas, “Vienybė” ir ‘‘Dirva” 
savo tautiškumą semia iš “Tau
tos Vado”, iš Smetoniškos dik
tatūros, ir iš garbinimo juodo
sios reakcijos, o skaito didžiau
sia “tautos išdavyste” reikala
vimą atsteigti Lietuvoj demok
ratinę .tvarką. “Sandara” nors

Toliau p. Pr. Bajoras rašo 
“Tėvynės” No. 27 ant pirmo 
puslapio apie tris organizacijas, 
būtent“Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sandarą”, “Tautininkų 
Federaciją” ir apie, išdigusią 
Chicagoj “Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungą”. Ir pagal p. 
Pr. Bajoro nuomonę, tos trys 
organizacijos savo varduose tu
ri po du tą-pat reiškenčiu žo
džiu : “tautinė”< “tautininkų” 
Esą tiek tie žodžiai, tiek ir tų 
organizacijų bei jų vadų siekiai 
vieni antriems artimi”. “Svar
biausia toms. . organizacijoms 
apeina tai lietuvių tautą ir tos 
tautos žmonių būklė Amerikoj 
ir Lietuvoj”. ' >

Bet p. Bajoras negal supras
ti, kodėl virš minėtų organiza
cijų vadai ii?; bariai su “tokiais 
vienodais prakilniais” tikslais dėl 
savo tautos negali sutilpti vie
noje, orįąnizącijqjį liet turi su
kūrę net: tris. Kas dęl to kal
tas? .Kaltės reikia, ieškoti ne- 

darbuotojų raguotose 
ei jose vadais bųti;

Principialių arba idėjinių 
skirtumų tarp tų trijų organiza
cijų p. Pr. Bajoras nemato. Tik
renybėj tik jau yra principalis 
skirtumas tarp “Sandaros” ir 
“Tautininkų Federacijos”. Kas 
link chicagiškės Liaudies Sąjun
gos, tai gal p. Pr. Bajoras ir 
teisingai ją apibudina, kad tai 
tik raguotos ambicijos, ir dau
giau niekas.

Pasirodo, kad p. Bajoras la
bai gerbia tautiškus obalsius ir 
jeigo tik su tautišku obalsiu tai 
jau ir šventa, ir prakilnu, ir 
labas dėl savo tautos. Jis visiš
kai nežiūri, kas po tais tautiš
kais obalsiais slepias.

Butų įdomu žinoti p. Pr. Ba
jorą nuomonę, kaip galėtų su
tilpti vienoje politinėj organi- 
zaci jįf j j uodic j i reakcionieriai ir

mmsraiiu 

mik m 
Soothtagr cooltag ŽEMO brings 
prompt relief to itching, burning 
s<an; evenin severe caseareliefcomes 
as soon as ŽEMO touches the tov> 
turėt] akin. Eczema, Ringvornų 
Rashes, Pimples, Dandraff andother 
annoying skin or scalp troubles gen« 
erallv yield to this soothing, antk 
septfc fotion. ŽEMO fe safe and de- 
pendable. Ali I 
31.00. Extra Sti 
forchrpniccases

po 20c už bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

NIEKS NETIKI,
kąd Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra jrodę atvėjų atvėjąis ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius. /

■ Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
«ąvo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI .
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraltis 

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintėlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas’* šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.^-

“Lietuvos Ūkininko’’ kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

UŽ 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės

(Pabaiga) x
Kai kurie papročiai
Madžliso rūmų pasuko- 
stačiai į šiaurę, į šem- 

vartų pusę. Musų gatvė 
plati, bet čia parduodamos mal
kos, akmens ir kitoki gramoz- 
dai. Gatve nuolat žingsniuoja 
virtinės asiliukų, apkrautų pre
kėmis. Tai sodiečiai iš apylin
kių stato Teheranu i reikmenis. 
Perkartuose per asiliukus mai
šuose visko galima pamatyti 
nuo pieno skardinių iki agurkų, 
svogūnų, sūrių. Iš jų pigiau ga
lima. pasipirkti, nei krautuvėse. 
Kai kur sodietis laiko užsivedęs 
asiliuką ant šaligatvio su viso
mis prekėmis ir pastatęs jį taip 
skersai taką, kad turi jį sū pa
garba gatvės viduriu aplenkti. 

Kitur ant galvų sodiečiai ar 
miesto pardavėjai nešoja reik- 

balsu, 
kiti)—*

Tačiau didysis Persijos refor
muotojas— šachas Pahlevi jų 
veidus vėl atidengia ir netrukus 
jos visos bus atidengtais vei
dais.

Tautiški laikraščiai ir trys 
organiaicijos.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas 

8335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

TUMLER’S 
CELEBRITY 

STUDIO
SPECIAles Kaino© — 
VeHUVlų f*OtOHTRfij<MI $10 
tnzInaH ir auir. Talprl 
vaikų ir teiinynų rru- 
pC.H. 1840 N. Wells St., 
Tel. Lincoln 4778.

N AUIIENO S
1739 So. Halsted St.

AT^LA1<YKITE YPATIšKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO 
TAME LAIŠKE; TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

Buy gloves with what 
it savęs

■ 4.
N8ra reikalo moaAU 60c ar > 
daurlaa. kad rauti rer« dantų 4 
kolelų. Liuterį ne Tooth Pante, 
didelia tubaa parrtduoda ui 
25c. Ji valo ir apaauro daa- 
Uo. Be to rallte autaupfnti .j 
$3. ui kuriuo* Kalite unalplrk- j 
U piritinaltea m* ka kita J 
Lambert Phartnacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

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.

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Put. I

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

VIRINIMO, : . 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

mėgsta ilgai va-
vėsi naktis po il

gų diėnos kaitrų, tikrai čia ža
vingas laikas. Po Lelezarą, Ala- 
ut-dpole ir Islambolijie, pabai
gęs dienos darbus, išeina pasi- ir; svyruodama, bet vis da lai- diktatūros garbintojai su de

PROBAK

( PROBAK BLADE)

1Kr
MM. 1
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NAUJIENOS
The Lithuaniau Daily Newa

Publlshed Daily Escept Sunday by
The Uthuanian New Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephorte Rooseveltf 8500

Editor P. GRIGAITIS

— $8.00'
— 4.00'
— 2.00

1.50
— .75-

Subscriptlon Ratesj
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cmcago
$8.00 per year in Chicacro
8c per copy
Efitered M Second Clasa Matter 

March 7tli 1914 at tK« Poit Office 
of Chicafco, IU. uadar thir act of 
March 8rd 1879.

8c 
18c; 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

> drovi, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
HL Telefonas Roosevelt 8500.

UžslMkyofo kalnai
Chicagoje — Daftn:

Metama ------
Pusei metų ---- - ----v rr
Trims mtaeslams 
Dviem minėdama  
Vienam mSnesiui .............

ChiCagoj per iinefiotojusf 
Viena kopija ............ .....

Savaitei -----
Mėnesiui ...... .............

Suvienytose Valatijoae, ne Chicagoj,* 
paltui-

Metams ..... .........  $7.00'
Pusei metų ......................   8.501
Trims mėnesiams . _ 1.75»
Dviem mėnesiams , 1.25
Vienam mėnesiui  ........—.... .75

Lietuvon Ir Utun nfRMhtaoee 
(Atpiginta}

Metams ..................    $8.00
Pusei metų....... ....... ...—. 4.00
Trims mėnesiams ...... .. 2.50
Pinigus reikta siųsti palte Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

JTAUJIENOS, CEfcfcgB, UI
>■ Į ... ...................................................  . ............ Į ■’-.'-.T-

>
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FALL EINA J KALĖJIMĄ

Buvęs vidaus reikalų sekretorius Hardingo kabi
nete, Albert B. Fall, einą į kalėjimą. New Mexico sun
kiųjų darbų kalėjimo užveizda pranešė teisingumo de
partamentui Washingtone, kad jisai- sutinkąs priimti 
buvusį sekretorių^ kaipo kalinį.

A. B. Fall buvo nuteistas už kyšio paėmimą ir ne
teisėtą valstybės aliejaus rezervo “Teapot Dome” iš
nuomavimą aliejaus trustui. Tas valdžios turtas buvo 
perkeltas prezidento Hardingo dekretu iŠ laivyno de
partamento į vidaus reikalų skyrių, kad sekretorius 
Fall turėtų jį savo kontrolėje.

Jeigu Hardingas nebūtų miręs pirma> negu pasi
baigė “Teapot Dome” skandalo tyrinėjimas, tai kažin: 
ar nebūtų atsidūręs kalėjime ir pats prezidentas.

Korupcija Hardingo kabinete buvo pasekmė tos 
demoralizacijos,/kuria užkrėtė kraštą, ir valdžios įstai
gas, didysis karas.

[Acme-P. tl Al PhotoJ

Antrą sykį bandys* skristi nesustodami'
žemėlapy matomas kelias iš Seatle, Wash., j Tbįcyo; Ja

poniją, viso 5,100 mylių, kurį du amerikonai* lakūnai' Harold 
ir Jonės bandė perskristi nesustodama, bet turėjo nusileisti’ 
Aliaskoj. Dabar jiedu rengiasi skristi tuo pačiu ruožu antrą 
kartų, - 1

«*.• J

JUOZAS AMBRO2AS

GAL IR ČIA^REI^ĖS MORATORIUMO

I Cook kauntės (Chicagos ir apielinkių) iždininkas 
/B. McDonough pareiškė, kad daugiau kaip’ trečdalys 
nekilnojamos nuosavybės kauntėje turi būt parduotas 
už <taksų neužmokėjimą už 1927, 1928 ir 1929 metus. 
Tai paliečia apie 447,000 savininkų.

Dešimtys tūkstančių savininkų, pasisamdę advoka
tus, kreipėsi į teismą, reikalaudami “indžonkšeno”, kad 
jųi nuosavybių pardavimas butų sustabdytas. Kiti savi
ninkai neturi pinigų pasisamdyti advokatus ir laukia, 
patys nežinodami, ką daryti.

Tečiaus, kuomet teismuose eina kova dėl užvilktų 
taksų už 1927, 1928 ir 1929 metus, artinasi laikas, ka
da bus išsiuntinėtos taksui bilos už 1930 m. Neužsimo- 

■ kėjusių’ sąrašas tuomet padidės dar keliais šimtais 
tūkstančiui Ką* tuomet darys kauntės valdžia, kuri ne
gali iškolektūoti* mokesnių, ir ką darys savininkai, ku
rie neįstengia tuos mokesnius pakelti?

Mąkesniai nuo nekilnojamos nuosavybės buvo nu
statyti tais laikais, kada žemės ir namų kainos buvo 
aukštos, nes žmonės tomis nuosavybėmis spekulinvoį 
jas nuolatos pirkdami ir pardavinėdami; Bet “real 
estą te” bizniui sustojus, išnyko tas pelnas, kurį savi
ninkai gaudavo’ arba tikėdavosi gauti ,iš nuosavybių 
pardavimo; ir daugeliui savininkui pasidarė4 persuilkU 
mokėti taksus. “Real estate” biznis Chicagoje ir apie- 
linkėse jau yra apmiręs koki ketveri metai. Pagaliaus, 
atėjo1 bendra biznio- depresija ir nedarbas. Daugelis 
žmonių dabar ne* tifc neturi iš ko mokėti taksus, bet 
džiaugiasi? kad dar šiaip taip išgyvena.

Cook kauntės finansai šiandie yra beveik taip sub
irę, kaip Vokietijos reicho; Gal ir čia turės būt paskelb
tas^ koks nors moratoriumas?

Kadangi tuose pačiuose rinkimuose į reichstagą 
, praėjo daugiau, kaip penkios dešimtys komunistą, ku
rie lygiai taip, kaip ir fąšistaiy stoja prieš konstituci
nę tvarką ir prieš tarptautinių sutarčių* vykinimą, tai 
Vokietijos parlamente susidarė daugiau, kaip trečdalis 
atstovų, pritinančių smurtui ir atmetančių tarptau^ 
tinę taiką. Prie šitų kraštutinių partijų prisidėjo da ir’ 
oficialė nacionalistų (monarchistų). partija,* su savo’ 
kelioms dešimtims atstovų reichstage. Tuo budu per
versmo šalininkai užėmė beveik pusę vietų reichstage. 
Kilb rimtas pavojus, kad Vokietijos respublika su-^ 
smuks,, iššaukdama suirutę arba naują ginkluotą kon-* 
f liktą Europoje.

Šis katastrofos pavojus nugąsdino Vokietijos žmo-* 
nes įr tuos svetimtaučius, kurie yra investavę pinigus 
Vokietijoje. Užsienis paliovė skolinęs Vokietijai piniJ 
gus. Užsienio kreditoriai ėmė atsiiminėt savo paskolas. 
Patys vokiečiai, užuot dėję’ savo pinigus į biznį Vokie
tijoje, pradėjo traukti juos iš bankų ir depozituot sve
timose šalyse;

Kapitalo bėgimas iš Vokietijos tęsėsi nuo pereito 
rudens ir dabar privedė Vokietijos finansus* prie to
kios padėties, kad valstybei grasina bankrotas. Fran- 
cijos nacionalistai- šita padėtim naudojasi ir stengiasi 
savo kaimyną pribaigti.

Taigi Vokietija šiandie kenčia dėl to, kad nesusi-1 
pratusios masės balsavo už fašistus, nacionalistus ir 
komunistus. Visa Europa gali nukentėti, jeigu šitaųiej 
Vokietijos krizyje Franci jos nacionalistaųis pasiseks* 
sutrukdyt kitų šalių pagelbą Vokietijaį.

Majoro Rosasco 
mirtis

VOKIETIJOS BĖDOS'

Kuomeį visas pasaulis piktinasi Franci jos akyplė* 
šiškumu santykiuose su* Vokietija, reikia neužmiršti, 
kad ji nėra vienintelė’ dabartinio krizio kaltininkė; Da
lis kaltės yra ir vokiečių1 pusėje.

Vokietija* šiandie kenčia* dėl to;, kad auksinė va* 
liūtą ir kapitalas bėga į užsienį. Bet kapitalo bėgimas 
iš Vokietijos prasidėjo jau prieš kokius aštuonis mė
nesius — po to, kai rinkimuose į reichstagą turėjo 
milžinišką pasisekimą Hitlerio tautininką-fašistų’ par
tija. Ta partija yra- priešinga parlamentarizmui? prie
šinga tarptautinių skolų1 mokėjimui1 iP tarptautinei tai
kai. Rinkimų1 kampanijoje ji skelbė; kad> jeigu’ ji Jeis 
į valdžią, tai bus tuo jaus atšaukta*’ Veršales sųtaitis, 
bus patraukti atsakomybėn; kaipo “tėvynės išdavika4?\ 
visi,i kurie už tą sutartį balsavo arba ją, pasirašė; blis 
panaikintos užsienio paskalos Vol^ętjj^i,^ ir .bus nif-k 
traukti Į visi Lokfejalyja į spėtai f 1;
f “Vokietiją,’įpabifelff!0 šaukė

tiją buvo paduota dąugiau kaip šeši milionai " balsų/ 
Vietoje 12 fašistų atstovų1 senam jame parlamente, bųl 
vo išrinkta 107 atstovai. Iš to džiaugsmo, ant rytojaus 
po rinkimų, hitlerininkai padarė didelę* demonstraciją 
Berlyne, daužydami didžiųjų krautuvių langus.

(Musų Argentinos Korespi)
Argentinos policiją sujudiiid 

majoro' Rosasco nužudymas 
Birželio H di Valdžios* organai 
ir spauda didelio dėmesio 
kreipia šio brutališko atentato 
išaiškinimui; nes majoras Rb- 
sasčo tai nėra* paprastas ka
riuomenes majoras, bet yra 
provizorinės generolo Uriburu 
valdžios paskirtas Avellanedh 
policijos interventorius. Avel- 
lancda, tai Buenos Aireso Brd- 
okiynas. Čia gyvena daugiau
sia darbininkai ir svetimšaliai; 
Rosasco — Avellanedos dilitę** 
torius ir cenzorius. Svetimų 
kalbų laikraščių redaktoriui 
jam turėjo aiškint savo laik- 
raščią turinį; Jis likvidavo sve
timšalių (itdlų, lietuvių, rusų) 
ir argentiniečių komunistines 
organizacijas, o taipgi išskliai- 
dė‘ Avellanedoje susimetusių 
banditų lizdus. Kalino, depor- 
tavd; šaudė.

Rosasco man teko matyti 
lietuviškuose1 vakarėliuose, ku
riuos jis aplankydavo su ka
riškais ir civiliais palydovais.

Birželio 11, jis susekė ban
ditų* Saiką iš* 22 asmenų ir vos’ 
praėjus tuos “capoitištus” 
gaudyti tapo nužudytas, se<- 
kančiose aplinkybėse:

Gatvėje O’Garnian, netoli ita 
lų socialistų salįono “Lįberą* 
įitaba” (kuriame ir lietuviai' 
dažųai daro savo parengimus) 
Rosasco vakarieniavo vięųo 
restbrdno trėzervuQ|j 
net e s ii ^sąvp / p ąly 
vincionahj partijos ......... 
Prieto; Re^to'fanan įėjo 4'^gra- 
itoi * „ aptaisę % vyr^if y o-: 2 *j$ 
draugai stovėjo prie' antrų res
torano durų. Įsiveržę kabine
tan penkiais šūviais ’ vietoje 
nušovė interventorą Rosasco,

o Prifeto trimi šūviais sužeidė 
į kaklą. Panikoje tapo sužeis
tas vienas užpuolikas. Ir drau
gai įsidėję jį į automobilį ii* 
akimirksniu pranyko.

Areštuota daugybė' įtdrtin^ 
asmenų. Kalbama; kad tokio 
uolaus vietininko* užimt Rbsas-; 
co vietai nesiras/bet taipgi Sa
koma/ kad atsiras net savu no- 
rii! pasisiūlančių 1 tęsti* pavojin4 
gą: AVellanedos policijos inter-< 
ventoriaus darbą;.

• Majoras- Jose W; Rosasco 
yra argentinietis, 38 metų am-; 
žiaus; būdamas 15 mėtų am
žiaus jau lanke militarę kole-' 
jgiją; buvo vedęs' ir paliko 4 
kūdikius; ;

Nėra žmogaus Argentinoje, 
Mirs nebūtą girdėjęs RosascO, 
ivardą. Daugeliui lietuvių’ teko 
nė s tik* girdėti, bet ir būti jb' 
tardomiems.

Sąryšyje su šia užmušyste 
tapo suimta* porutukstatičią 
asmenų, vadinamų etftremistų. 
Suimta irf lietuvių^ Padaryta* 
virš 500' kratų., Policijoss susi
šaudymas šit bhhditąis tęsėsi 
apie savaitę laiko — naktimis.’ 
Žuvo kėlios gyvybės- iš abiejų 
pusių. Pirmiau čia vadovavo 
Di Giovani, o dabar Gavilan. 
Ta proga stiprinama' apsaugos 
įstatymas* ir pati*'apsauga. Nė^ 
ramumai, bedarbė* mizerija 
verčia rinitai susirupįnti ne tik 
darbiniiikį sluoksnius, bet ir 
Valdžios organus, kad išvengti 
didesnių pasekmių .-t —-Santa;*
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r (Tėsinys>*?
i* ».*4'** •Trūkstant vitamino* A,, pir
miau* pasireikškia jauną orga
nizmų augimo* sulėtėjimas, vė
liau’ visai* nustoja^ augę;* paga
liau1 staigus svorio* puolimas, 
apetito netekimas; apatija; žy
mus* kūno* judesių ir atsparu
mo infekcijai sumažėjimas; Kai* 
kurie tyrinėtbjaik pavyzdžiui' 
Aron’as, didėlį žindomą kiidi- 
kią mirtingumą kildiną1 iš1 or
ganizmo nusilpnėjimo;* kuris 
atsiranda* d^I blogo;* avitamini- 
nio maisto. Bėrg’as mano;- kad* 
didžiojo karo metu aštri gripo’ 
’orma Vokietijoje ir kitose5 
valtybėse išplito vien dėl vita
mino A nepritekliaus. Pagal 
Werkman’o gautus tyrimo da-* 
vintus, trūkstant šio vitamino* 
kraujui, pasireiškia nežymi le
ukopenija. Jauni gyvuliai yra* 
labiau jautrus vitamino truku-* 
mui negu senesnieji individai? 
r jaunųjų daugiau* veikia tuos,i 
eurie smarkiau auga. Senos* 
žiurkės, kurios maitinamos avi-H 
tamininiu maistu, per šešis ihB-' 
nesiūs atrodo visai normaliai.* 
Hintzelmann’as randa endokri-' 
ninių liaukų atrofiją, tačiau’. 
inkstų veikimas nesutrukdytas,r 
o antiiikstinės liaukos net di-; 
dėlė hypertrofija. Davis ir Ou-' 
thouse tyrė žiurkių, maitinamų! 
be vitamino A, organizmo1 pasi
keitimus ir rado : skilvį ir žar
nas pripildytas dujomis*, intra- * 
pertoninių riebalų nebuvo, stipri • 
organų anemija; kaulų trapu ■ 
mas ir aiškios inkstų1 paren- 
Chimos atmainos* Cramer’is nu 
rodo į šias virškinimo trakto 
atmainas: plonųjų žarnų* siur- 
buką atrofiją, laisvąją siurbu- 
kų galų nekrozą, žarnų liaukų 
pertakuose bakterijų padaugė
jimą, vidurią. užsikimšimą, 
ekskrementų sausumą ir kietu- , 
mą,- bakteriją floros* sufhažėji- ’ 
mą ir beveik visišką strėptokb- 
kų išnykimą.. Davus gyvuliams 
žuvų taukų visi suminėtieji virš
kinimo trakto defektai per 
trumpą laiką* pranyksta*. Jau 
pirmiems tyrinėtojams krito* į 
akį, kad daugumas šį vitaminą * 
turinčių produktų yra turtingi 
natūralinių spalvotą medžiagų,* 
iš kurią pirmoje eilėje tenka* 
pastebėti karotinas. Vitaminai 
A pirmiau buvo pastebėtas pie-* 
ne, Iškrentant riebalams su-* 
Urauiiama svieste, o kita dalis 
kazėine. Vitamino A yra labai1 
daug žtfvą taukuose, žaliose:^ 
daržovėse ir vaisiuose. Pieno* 
pradukt’Ubse, mėsoje; ypač kai’ 
kuriose liaukose, pav., žaliose, 
jakuose ir inkstuose; yra paiy-1 
ginamai žymus kiekis’ vit&mi- 

’rią. .
Daug šio vitamino turi’ kiau* 

šinio* geltonasis* trynys, kuriuo 
minta paukščio embrionas.* šio 
vitamino turtingi yra žuvų ik-' 
;ralb normalus- gyvulių kūno 
taukai pav.,t. jautienos taukai* 
Gyvulių organuose, paV.: kaso- 
jįo, skydo ir atitinkstinėje;•* liau
koje,* yra visai nežyinus kiekis. 
Dhug vitamino turi pahiidbrai; 
špiiiattii, dobilai, žalios morkoj 
sėmenys, sofos, indiį 
katjang-paiidjang, diigynią la
pai; kiek mažiau^-* knkiirufcai, 
kai kuriom sorą rūšys, kopūstai, 
salotai; kanapes, runkeliai/ ža
lios bulvės? žalios pupos; žirniai 
.ir visi mažai tėra įvairiuose 
augalų aliejuose, pavyzdžiui, 
migdolu riešutų, žemės* riešutų, 
Jcokoso alyvą ir pakulą aUfejiijO;

a vurvoja ubsvuiiiu „,Buu. 
gesnii laikį-pabuVę nuplauti sau- j. svarbiausias vaid-
;lSje? lietuje’ ąr rasoje^ net^11^1' ' ...................
didelės vitamino A dalies d£V

« «. , 11 » .

tai’ jos nustoja augusios ir vė
liau žūsta. Tačiau, jei prie mais
te pridėti šaltu budu eterio pa
galba* gauto ekstrakto, tuokart 
pelėA pasitaiso; Atvirkščiai, da
vus ekstrakto; kuris buvo karš
toje buklėjė; vėl veikimo neten
ka; Iš tiį stebėjimų Stepp’as 
priėjo* šių* išvadų: 1) pt’ės ne
gali1'sintetinti to vitamino, 2) 
jų organizmas nęapseina be li- 
poidų; ir 3) šį vitaminų nai
kina aukštą temperatūra. Sepp,- 
o • paskelbtus tyrimo davinius 
tikrino Kawashiiiav Mc Arthur’- 
as, Luskettas ir įsitikino, kad1 
įvairus lecitinąi, kai kurią Ii-’ 
poidai; cholesterinai ir riebalai,* 
įvedus į maistą daug kiaušinio 
baltymo; pelių ^gyvybei palaiky 
-tl nėra būtinai reikalingi, ta-’ 
čiau, iš kitos* pusės imant, ne
gali josįgyventi vien,šiuo mais
tu.’ kafceinu, krakmolu, lakto- 
za, lašiniais ir pieno drusko
mis; Hopkins’as tvirtina, kad 
žiurkės gerai augančios, jei! 
riebaluose ir vandenyje tirps
tančių medžiagų* santykis yra1 
toks, kokio organizmas reika- 
lUuja. Jei kurios ners vienos 
medžiagos yra per daug, kitos 
—minimam; tai jau* augimas 
trukdomas. Pagaliau, jei abie
jų medžiagų yra padidintas 
kiekis, tai šiuo atveju augimas 
vyksta normaliai. J. Hoet rem
damasis tyrimais, įrodo, kad 
paukščiai gali gyventi be anti- 
rachitinio Vitamino. Jis karve
lius maitihęs maištu, sudarytu 
iš kazėihb, krakmolo, sviesto; 
druskų, celUlOzos, vandeningo 
mielių’ ekstrakto; ir jie per 18 
mėnesių’ gerai' gyvenę, tik pas
tebėjęs, kad mažiau kiaušinių 
dedą ir vaikai išriedj visiškai 
silpni* ar negyvi, šeštame pos- 
tėmbribnalib' periodo ihėnesyje 
pasirodo kojų'ir sparnų silpnu
mas;’ organizmas smarkiai silp
nėja ir ’ pagaliau nunyksta. Pa
našius rezultatui gavo visa eilė 
kitų tyrinėtojų1.’ Daugiausia' šio 
Vitamino D turi' žuvų taukai, 
kurie gaunami iš* žuvų Godus ir 
Maitotus genčių jaknų ir varto- 
jariii* antirachitiniu vaistu. Be 
to, šio vitamino daug, yra ryk
lių, ir kitą; žuvų jaknų taukuose. 
Reikia pastebėti; kad žuvą tau
kai* yrą neatsparus oksidacijos 
procesui. Ilgai pastovėję taukai 
įgauna netikusį skonį ir kuo 
ilgiau ' laikomi, tuo labiau su
genda. Gyvulių organizmas sa
lyje gali sukrauti didelę vita
minų atsargą. Patirta, kad nors 
gyvulys gauna' ir labai netur
tingą vitaminu D maistą, bet 
jo kūne susirenka gan žymus 
‘kiekis. Antirachįtinis ir antik- 
.seroftąlmįnis vitaminas dažnai* 
yra tose pačiose maisto medžia
gose, tilc jty santykis yra ne
vienodas. Žole maitinamų kar^ 
vių svieste yra daug vitamino 
A iri visai mažu* vitamino D, o 
kokoso riešutą aliejus turi pir-^ 
:mojo,-bet antrojo vitamino vi
sai* neturi arba turi labai maža, 
žuvų taukuose abieją vitaminą 
yra labai daug,-

. čia pravartu-, yra pakalbėti 
apie rafthitoUigąį kuri yra arti
mai susijubi su vitamino D tru
kumu. Ilgai- žmonės* nepatyrė 
rachito ligos* priežasties,; ir mi
lijonai žmonių nuo jos išsigim 
davo. Dar visai neseniai paste
bėta’, kad šios ligos pradmenis 
turi1 jau gimstantis kūdikis, t. 
,y. gaUna iš motinos kūno dėl 
nepakankamo kokybiniu ir kie- 
ĮkybiniU/ atžvilgiu maisto, kurį 
motina vartoja nėštumo metu.

6- 24 mėnesių amžiaus, kada 
normaliai yra smarkus adgi 
mo periodas. Tuo tarpu ši liga 
sutrukdo augimą, sumažina or- 
ganiztho atsparumą kitoms li
goms, kaip antai: kokliušui, 
plaučių uždegimui ir džiovai. 
Pasireiškiant rachitui, pastebi
mi šie simptomai: didesnis kū
no prakaitavimas, dengiamųjų 
audinių išbalimas, apatija, apeti
to sumažėjimas ir, dėl susidariu
sią dują, žarnyno išpūtimas. 
Charakterngiausias ypatumas 
yra normalaus kaulėj imo sulė
tėjimas, kai kalcis neatidedamas 
kaulėjimo centruose. Ilgai užsi
lieka kremzlinis skeletas, kuris 
lengvai pasiduoda defprmacijai, 
o to išdava— skoliozas, kifo- 
zas ir karies; be to, yra susilp
nėjusi muskulatura, nenorma
lus svoris ir' išpustas pilvas. 
Seniau buvo muilyta, kad ra- 
chitas atsiranda dėl Ca, P ne
pritekliaus maiste ir dėl nehi
gienišką gyvenimo sąlygų. 1918 
m; Melianby datė tyrimus su 
šuniukais, duodamas jiems tam 
tikrą parinktą maistą, daugiau, 
šia iš1 nugriebto pieno miltelių, 
kurie turėjo* minimalų vitami
no* D kiekį. Vidutiniškai' imant, 
šuniukai rachitii susirgo po 6 
savaičių nuC tyrimo pradžios, o 
pridėjus vitamininių medžiagų 
vėl pasiveikdavo. Mae Collumtas 
Baltimorėje ir Pappenheihier’is 
Naujorke eksperimentiškai su
kėlė žiurkėms rachitą ir gavo 
aukštos vertės davinius, kurie 
beveik visiškai gali būti pritai
kyti- žmonių rachitui. Specifinė 
priemonė rachitui gydyti yra 
žuvų taukai, kurią maža doza 
veikia teigiamai. .Sviesto prieš** 
rachitihis veikimas yra kiek 
silpnesnis. Kassowitz'as pasiūlė 
rachito gydomąją priemonę fos
forą,- bet tenka pastebėti, kad 
šis būdas tinka tik tuo atvejąs 
kai kūne trūksta fosforinių 
medžiagą. Pagaliau vienas nau- 
jesnią būdą* rachitui gydyti 
yra saulės spinduliai ir ultra
violetiniai spinduliai, kurie gau*- 
narni kvarco ar gyvsidabro 
lempos pagalba, šioje srityje 
dideli nuopelnai priklauso Hess’- 
ui, kuris ekspermentališkai įro** 
dė, kad stiklas sugeria* ultra*- 
violetinius spindulius.

(Bus daugiau)
............................................-i-*.*«... ...i. ..................... ......... . į. ■■■■■.■».';..M.

JŪSŲ PATOGUMUI
«

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Btldgėporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marąuette Park
TOBUčIOAPTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

R Rl P1ETKIKWICZ
1 2608 W. 47tH st

T& Lafayette 1088* '

Roseland ir Pūllman.* *
: WAiT6HES BilOEt CORP.

52 E. 107th St.
TėL Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “člasSified” skelt- 
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas^, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

' f -■ ‘'''■ -■'* *** 'k' ■■*“*■ "a 11 ‘ '* ‘: ; -

Ii AMERIKOS

O priklauso baltymams, drus
koms >’ir vitaminams. Nemažes-

. i4 /

Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
afiie Šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus* ir viską kas reika
linga prie* ėuilipb egza- 
meho rakite šioj’ knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo- 

. < “»• ' 

KklN^ įT^ 25 centai ■ 
■/_____ ______ / ± 'T_- •

:

du^,įka'd žyjniosf įr<šrp€ęft tu? 
ri saulės stoka, Ca\irf P/druskų 
trukumas ir higienos atžvilgiu 

gyvenimo" sąlygos,.;1. Ra? 
chitu serga daugiausia kūdikiai

Pjfrt&s • įžymenspių ^rųpkslį-: 
ninku -šį vit^iįii^ą>pwadėjof tirti 
Wilheltn?as (Stepptas;i 1909 m.; 
Jis pastebėjo, kad i'j ei eteriu (dk uji *1 — 11L k - ' J1 -iii JJd - J

Bs. Aires? ; į
■ • • ’ ■ V? \ 

' • • i ■

■■■■ M..... ... ......  !■ j.1.1 lLk'J

..

SS? ' U’ "
.■i'i1'1 i N^.i111 'tį; , ^',1 'tii' .
■■^■NĄj^rjĄ^^'KuItMros’’ ^įg. ■ 
meris 5 at5jo, Galima gaut .
■Nąttjtetrose. '-KaiMa- 45bcėiPi 'ar -aiRejibHū" ekstWŠti' 
tai. } " mas pelėms maisto medžiagas,

Į 
«*<

173&-So< HaIsted St
, ■, ctoc&cb. ni. b I-.

-Siųskite moneyrorderį atba krasos 
'. / y / ženklelius

* •' V
f



Trečiadienis, liepos 15,’W1
y i * T
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Saugokitės “labdarių?

daugi \Yarrow atsisakė pinigus 
mokėti, tai atsidūrė šaltojoj.

Dabar jis mėgino išeiti iš 
kąl^jimo vadinamu, hąbeas cor- 

i[pus vpaivarkymu. Bet teisėjas 
Stanton ,atnMėkŠi;,kui)igo rei
kalavimų. -Ir kunigui tenka jąu 
trečia savaitė baigti kalėjime.

Chicago Better Business Bu- 
reau (111 West .^Vashington 
Street) daro tokį įspėjimų pub
likai:

Įkirųs rinkėjai aukų “labda-j 
Tingiems tikslams” vėl puola 
Chicagų.

. batarėjas telefonų savo ofi
suose ir perša 
kiems neva labdaringiems ti
kslams paremti, f“ 
net prisidengia bet kurios pla
čiai žinomos organizacijos var-

. , du.
i Chicago Better Business Bu- 

reau pataria: *
Pirm negu pirkaite biletusj 

siūlomus jums, kad paremti tų 
ar kitą labdaringų tikslą, pa-, 
t ir kitę visus faktus apie nuro
domas jums organizacijas. Bu
kite tikri, kad jūsų aukos eina 
labdarybei, o Jie žulikų kiše
nėms.

t Better r Business » Burcaų. or
ganizacija turi savo leis Urnose 
užregistravusi .keliolikų tokių 
biletų pardavimo ągentijų, ku
rios operuoja, Ghicagoj. Jeigu 
nežinote,, kas. pei3. žmonės . tai
kosi jums ųpiršti bilietus, t lai 

(atsjklauskito Better Business 
Bureau telefonu* Central 3910.

> Policija nesupranta 
džiokų

Šie sukčiai įsitaiso

tikėtus viso

Raitei; Lutz, 91&NorthvWdls 
St., Edward Simons^918 Nw.th 
Wells St., ,$amncl AmoĮd,.,933 
North ‘ *Wells’ Sj.,; ir sAnthopy 
Bougiorno, (4.51. North Wėlls 
St., visi atsidūrė už grotų. Jie 
mat sumanė pakrėsti j uokų iš

Kai kada jie jgn^z ĘulcziusKio< 60. metų am-
žiaųs, gyy. 809 North -Statę 
St., kuris buVo .ątsisedęs..ant 
suolelio Lincoln Parke ir džiau
gėsi vasaros rytų. O jų suma 

,-uymas . buvo > .toks: ■ išmaudyti 
. Kulęąwkį.

'Sumanyta,- padaryta. i Pa§iga- 
\ yę J£utaduskU vyrai, ėmė mur

kdyti jį <$ere. .Vięnas jų net 
galvą Kulciuskio panėrė, tur 
buk kad. šis. nerėktų.

Bet pasitaikė .policija. Jauni 
vyrai leidosi bėgti. Policija 
juos pagavo, i Jauni, vyrai aiš
kinosi, kad, jie>nprėję. tik, dįio- 
kų iškrėsti. »lB0hcija .tcėiau to
kio džipko, pasirodė, nepajė
gianti . suprasti.' t jO i kas s aršiau 
—tai ui už i turima, ..kad .ir teise 
jas veikiausia Jo nesupras.

Po ,199 metus kalėti 
kiekvienam 

. ,^„^11.1 i

Henry Payis, 19 metų; Davi i 
Allen, 22 m$tų; ir Howard > 
Hunter, 26 jnetų, visi trys jau-; * 
navedįįai. .<[ier»aąti kalti tuo,- 
kad 3<ižmųšę Newtoną Pirtie, 
gąražo., prižiūrėtoją. Teismas 
kiekvienom jų paskyrė bausmes 
po 1$9 mc^ų kalėti.

■, ------T............... --------y Į j '

Sumažinta>Linęoln Par- 
įko išlaidos :

, * Paprasjtai Lincoln \ Parko už-' 
|ųikxiųui skiriąma \ buvo $2,- 
50.0,000. šiemet šiam parkui 
užlaikyti suma sumažinta iki 
$1,500,000.

♦ ' »

...................      n ------- —

Skelbikai 'Naujienose 
duoda i naudą deltę, 
kad pąčiosį Naujienos 
yra jnaudii^gos.

■ ' • ■> ' ‘ ' r . ■■■ ■ ■’/' ■ '

Reikalaukite “NAU- 
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai 
kraščįų bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovinę savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
gumodelei.

>

.... . .

Gr&boria
BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tėl. Canal 3161

N.A:UJ
Pinigų Siuntimo Skyriųs at* 
daras kasdie nuo 8 v.rytų 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniai^ 
nuo 9 v. ryto iki I v. p. pj

-------- ... ...L,,.., --. .... —.

N;Ų

—" I    II !,■»,  ..................  m

Graboriai
Phone Boulevard 41

A. MASALSKIS
• . «

L
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
nipgas k nebrangus to
dėl, kad v neturime iš
laidų užlaikymai sky- 
riQ* d

13307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

| Išlaidų-naštai Ghl-agai 
edidėja

.Meras Germak^s sakosi dfcjęs 
visas pastangas <mažintu €h*ca-‘ 
gos išlaidas Jr,žgo tyuęhr lepg-. 
yinti 5 Chicagos ..piliečiams i tak- 
3ų. naštą. J) tuo tpjrpu, Illinois 

taksomis jų ai- |legisl»tura , priėmė šį< pavasarį >

Gavo popieraites, bet ne 
pinigus

Cliicagos mokyklų tąryba iš- 
.dąvė mokytojams ,irt kitokiems 
ei vilės tarnybos darbininkams 
popieraites, kaip garantijų bm 
simų pajamų 1 
goms. Būriai .mokyklų tarybos' 
džianitorių, pečkuęių . ir mažai 
.mokytojų (o jų esama ąpield,- 
000) pasiėmė popieraites vakar.

. Bet ve tamsios. žinios :4 ątsikJau- 
simas į stambesnius bankus ro- 
do, kad bankai vargiai maiuy? 
šią popieraites ant. pinigų, i Pa;- 

, yieto iždininkas 'taipjau atsisa
kė priimti popieraites. Federa- 
lės valdžios atstovas pareiškė, 
kad ir ši valdžiat.netuxipti,.tai
sės popieraites«. priimti.

keletą ,bRįų,r kujrie užkrovė dar 
apie $20,000,000 Chicagps(lpilie- 
čiams..mokėti. -Jn jšr‘ko »tmok&‘ 
ti ? žinomų,, taksomis.

< STANLEY ĄRLAUSKIS
<1

Pc.rsiskyrė su šiuo pasauliu lic- ji 
pos 14 dieną, 7:00 valandą ryto H 

« 1931 m., sulaukęs 21 metų am- J 
.žiaus, gimęs Chicago, Illinois. • Pa->;|| 
liko dideliame nubudime tėvą Ig-i | 
nacą. seserį Marijoną.' brolį* Juozą ji 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, ran-’ll 
d»s> 1724 W. 4 7th ątreet.

i Laidotuvės įv.yks Pėtnyčioj, lie-'d 
p(Os 1 7 ; dieną,» 8 :30 vai. ryto išU 
namų į » šv. / Kryžiaus, 46th ir’Į 

' Wood Št. parapijos bažnyčią,- ku--į 
'šioje atsibus gedulingos- pamaldos' 
už velionio sielą, o iš ten bus'jj 

’• nulydėtas- į šv. Kazimiero kapi-j j 
nes.

- '. Visi ,A.. A. Stanley Arlauskas ;| 
giminės,. .draugai, ir,, pažįstami esat[ < 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti J 
laidotuvėse ir suteikti jam pas-iij 
kutinį patarnavimą ir-atsisveikini- 
mą.

Nubudę liekame,
\. Tėvas, . Sesuo, . .Brolis ir Giminės.

i Laidotuvėse ..patarnauja grabo
rius J. J. Mastney, tel. Yards • 
1052.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias»Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 ,W. 4«th St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

t Cicero 3724

SM.SKUDAS
GRABORĮUS IR BALSAMUOTO 

. Didelė ir graži, koplyčia ; dykai

718’W.'18 St.
Tel.. Rposevelt 7532

Sunu&nekaltas — 
nanusi^k*i*dino

moti-
iii

ne-' | 
me-Jj 
pa-J 
pa-J

• Vaitodama “mąno ąuiųis 
kaltas”, moteris,’ kokių 40 
tų amžiaus, juodais rūbais 
sirėdžiusi, įšoko ežeran ir 
skendo. Jos žodžius girdėjoj
Frank Hess, • 4651' Burling St J 
Jis pranešė policijai .apie įvykj.i

J.iLulevičius
GRABORIUS IR

, Pątarųauju hidotuv 
se visose miesto 

r . miestelių . dalyse. M< 
derpiška koplyčia 

veltai.
3103 S. < Halsted S 

Chicago, Įll.
Tel. Victory 1115

; Kunigui, nęya vyko; jš- 
. trakti, iš' kalėjimo

* / . 
------ >

» Kunigas ,Yarrow męgino iš
eiti iš kalėjimo. Jis čia .atsi 
dūrė todėl, kad t dėdamasi dider 
liu moralistu nuskriaudė kny
gų krautuvių. valdytpją Shave; 
r j. Teismas * išnešė ^nuosprenr 
dj, sulig > kuriuo \ Yarrow t .turį 
užmokėti Shaveriui $5,000. Ka-

Waukegano iždininkas-
„užtroškojmu »

JURGIS KLLMAŠAUSKIS
'Persiskyrė su šiuo., pasauliu Jie-!;

<pos 12^.d„į J 2:1 5 —
1931 m., sulaukės pusamžiaus: ( 

vĮLimęs Švenčjoųių j apskri, vPuopiš-Į

.. metus./
1V’

Surusta, ,J$ad \$^ukegano 
<miasto. -jždinipkui,Jaipes • Mar- 
seilles, trūksta $785 pagal kny
gas. Vakar jis užtikta negyi 
vasjgarųže prie j^ipų,Ą|<uxiuot 
se gyveno. Užtroško^ gaau.

....... .L "Į' "ĮI .|yRMHMRNWlHW<RRWgw'.li I

“KodelPrarastas kilnius”
parašė UNTULIS

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

pargįytą knygelę.
^TURINYS

Vak, popiet, jį 
-“".taus; j 

I . gimęs Švenčių . apskr., vPuopiš-|' 
LĄ»U patap. .Amerikoj išgyveno ^4 , 
I.. metus. -Paliko-uddebąme nubudime*. 
L dukterį, Bj;ęn|sUyą, dvi, p9d,ukęes. 

IU >Oną ir Stanislavą, vieną posūnį 
t Jopą, - du,, žęųtu F.»iWaęho,uski ir?*' 
GAWiley ir giminės* Kūnas pašar
votas randasi 5J49;4 S.i Hęrmitage’. 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, lie
pos 16 d.,>8 vak tyto iš namų į 
Nek|lto| Pęa^ėjįmo Panelės Šv. 
parapijoSĮ bažmų-s kurioje atsibus 
gedtUmgos t pandos ;; pž velionio 
sielą, o i^ę^.^uą lydėtas į, Šv. 

iKAZ'm^toj J^^ujes.

vVįsi a. £ a. 1 J^tgiovOią^mkio 
v, giminės, ^ugai ir p^stąmi. «at 
,i»WŠ^Zjai ^vięęiąyii (( Jąl(yJ(aųti 
: Jaidvųiyese.« suteikti jam .pąąkoti-

^mdflj^aine
Zątfai

- ' ir. Gųniąės.
y ■' ' '

j j^aidotusęse -. patarnauja gfąbo- 
iRŲis Eudeikis,. tel. Yards 1741.

' ' i" 7' V.

J..F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnai 
< ju geriau ir pigia 

ne8u * Wti todek s. k; 
priklausau prie gr 

' bų išdirbystės.
OFISAS:

f 668 W. 18th Stre 
Tek Canal 6174

SKYRIUS: 
3238-S.,Halsted S 

Tek Victory 4081

T »i<i. H»U|II I i IL.HM

' ; Telefonas Yards' 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
.* ' , I

Modtfoiška Kpkplyčia Dovanai 
Tadu Jiąomobijius, visokiems .^teika-j 

lams.« Raina prieinama
. t

3319 Aubuin Ayenue
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICH
JETUVIS GRABORIUS
atarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
. SKYRIUS,

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

——
Lietuviai Gydytojai

Ofiso ir Rezidencijos " . 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

756 W. 35th St.
(kampas 35rtos 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

I Į M -IMrfltM L" .....

____ Įvairus Gydytojai____  
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 2 labpe 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 Iki 4. 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼, dieną 

Pbone Midway 2880 
------- o—-----

Lietuvės

Vidikas- 
Luievičienė 

AKUSERKA 

9103 S. Habtcd St.
Telefonai , 

Victory 1115
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vaL vakare

Mrs.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

» MIDWIFE

6109 South 
Albany Ay. 

Pbone
Bemlock 9252

T . i

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

IRS. L. MAGNUS
Akušere

Praktikavusi per 24 metus
6042 - So. • Peoria St.

Tel. Wentworth 6866 
arba Normai 7988

rupjpL,, vaja. 
LIETUVIS ,AKIV SPECIĄkJSTĄS 
i Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežasfimii, galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių. ^aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, 'atitaiso 
trumparegystę ir tulfregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12, vai. po. pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virS 20 ną. 
4649 S. Ashland i Avė, 

kampas ■, 47th St. 
Tel. - Boulevard 6487

7 J ' • I •

[Lietuviai Gydytojai
¥

** »V-< *
I., Kryžiuočių» politika: < kaip lietuvius krikštyti, katf 

Jie neapsikrikštytų. ,
i II., Popiežių politika,. Jiųtuyius nuurtųja. prįęš ąlą&ąti- 

kius, magoinetonŲs^ protestoiLUsdr eretikus. ?
III. Bajorams: lęnkųJierbai, atlaidai jr.pepąBųująm^ 

karai, o valstiečiams —^baudžiava ir ^ąggųs^
IV. , Kunigu fanatiko politika — silpnina yaūtybę. .

V. Vargas^inigino! . Vųigas Jęnkiup.
VI. Velniai* Raganos ir-geologai. .
VII. ‘‘Ponus*gerus.ir .nekultus į nevalę įima”.

VIII. Kunigai klupdo, Jietuyius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu tmeldžia$, vargsta ,ir vąrgd«uuais miršta 

X.< Taip klydQ Lietu vosi^Waidipgięj i.

»<AJNA rTIĘ 25 CENTAI.
*Wįddo'Naujieną

'IW'So.

-MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i: \
, -j

■<■11

!», J

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

Tek Calufnet 3294
Nuo ,9 iki 12 vak dienos ir 

, nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L.Davidoni^, M.D. 
4910 Šo. Michigan Avenue 

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

, nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
duo 6 iki 8 valandai yafci 

apart šventadienio ir ketuirtadieąio

Dr. Susan A. Slakis L
Specialistė Moterų ir 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

DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai. dieną ir naktį Virginia 0036

Res. 6600 South Artesian Avenue. i
Pbone Prospect 6659 į

Ofiso Tel. Canal 0257 U

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS h

1821 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
' Išvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos mėnesio 

pabaigoj.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 0597

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukee Avė.

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

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

< Nedėliomis nagai, susitarimą

S VARBIŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vieta P° nc>
4645 So. Ashland Avė.
‘Valandos 2 iki. 4 ir 6 iki 8, vakare. 

Nedėlioj. pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

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

I *

Phone Canal 2118 - 
Valandos: 6—8 vakare 

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

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 
Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. 4* P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
,Tel. Boulevard 7589

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
> Dentistas

>4645 So. Ashland Avė.
• arti 47th Street

DR. J. J. KOWARSKAS
T GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 , 63rd St, Suite 3
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330
Ofiso Valandos 2 , iki 4, 7 iki 9 i'

Nedėlioj pagal, sutąrtį
1. 1

Drs. S. E. Allen
M. S.“ Allen 

aneša apie perkėlimą savo dentisterijoa 
ofiso ii 3506 So. Halsted Street

6657 So. Ashland Avenuc 
Telefonas Prospect 6257

' • ■ - O

Office Pbone Canal 1912

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island Avė. 

ilandoi: 10 to 12 A. M., 2 to 
8 7 to 8:30 P. M. 

Res. Pbone Pairfax 6353

Telefonas Yards 0994 

r. MAURICE KABN 
4631 South Athland Aomaą 

Ofiso valandos:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet* 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 .iki 12 

Rez. Telepbone Plaza 3202

Pbone Armitage 2822

1145 Milųfauket Ąoeoue 
odos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Ncdėlioj pagal sutarti

Ofito Tek Victory 6893.
..Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Cbicagd 
^ arti 31 tt Street

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

Ilgai Užsitęsusias; Ligos 
širdies. Plaukų. Inkstu Ir Kraujo pakrtki- 
mal sėkmingai srydoml. JTaipgi Aklu. Anau.

Nosies ir

Tel. Independcnce OOi
Valandos: 9 ryto iki 1 dienos. I

Advokatai

■ ;s

sĄMBVLĄNCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir "NAKTĮ . į 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir ramu 

(,patąruuyimųvi kuomet jis 'yra labinusiai • reikalingas, ’r>

* TiraKis’&eo!
ilUSŲ pRABORIAI . J

.Didysis Ofisas J v

. n • A 
X ‘

146Q5-Q7'Soujth JIermitagc Avenue
Viti Telefonai: YĄRDS 1741 ir 174 2

IMPERFECT IN

' Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

, Gerai, lietuviams žinomas per 2i xne- 
kus kaipo s pamp, gydytojas, c|>ira|ga« 
jir akušeris.a y'r 1 " uhj? .,/<*■ k"‘* 4 ■ "t*chrpnBfca, Ųga, n- 

moterų > kv vaikų spagai naujausias 
‘ tęos

K. GU G LS 
z '^ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
,127 N. Deatborn St., Rnom JU3 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
/Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekyfepl 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

«......... ’ - 1 ff*

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 TeL Raudolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 05M 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—U tani., Ketv. ir Subatos vali, 
Vasall:—Pan., Ser. ir Pėtoyčios uak.

........... .. ......... .............. —

.John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas j 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 .ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

A. A. SLAKIS" 
ADVOKATAS

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

- Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4J45,Archer Avė. Tel. Lafayefte 73374 

bfomų Tel. Hyde Park 3395
....................... - .............................................................  NUO—

JOHN B. ,B0RDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

,1*051.IV..iAdams St., Room 2117. 
Telepbone Ranjolph 6727 

Makarais 2151 IV. 2tnd St. nuo 6*9 
Talephone. Roosevelt 9090

Tel. Republic 9600Namie 8-9 .ryte.

. Pbone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201i‘West 22nd Štreet

'• ” ^yaJ^oą:'/4^3;/h5l-7^ą ____ ,
Seredomis i:—nedėliokii pagal Asuurtį.' { Gydo sųugias k - 
Rezidencija 6628 So. Rięhniond Street rn moterų; ir. vaikų 'pagal naujaųi1' T***' g"**'1'7** : . . i ’ ,'4

-Telefonas. Boulevard 1939 Į prietaisus.^ . . r .. s. 1

DR.’S,*A.'BRENZA
Ofiio valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, Ilk

ADVOKATAS
29 S. La Saite St Room 780
Tel. Central 6390 .. VaL 9—4
T-. , . i b.7.

Hyde

. Ofisas ir Laboratorijai 
;5.,W.r18th St., netoli Mocgan St. 
Valandos: nuo 10-r-12 pietų ir 
nuo. 6,< iki 7:30 vak vakare

Tek Ganai 3110^ .

Pi 6800

1 '«    1 T" ' "" ! I ■■■<! * ■ I

J0SEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ą&land Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rex. 6515 So.s« Rockutell Stt
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Linksma Ekskursija 
Chicagos Lietuvių 

Choro Pirmyn
Nedėlioj, liepos 12 d., Chi

cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
turėjo linksmą ekskursiją • į 
Maudynes. Tai buvo smagiau
sia Chicagos Lietuvių Choro 
jaunuolių diena.

Kaip penkta valanda iš ryto 
buvo kupini dainuojančių jau
nuolių didžiuliai ir patogus 
Peoples Furniture Kompanijos 
trokai, kuriuos kompanija su
teikė veltui Chicagos Lietuvių 
Chorui. Taipgi keletas desėt- 
kų mašinų, kurios susirinko 
prie 63-čios ir Western avenue. 
lydėdamos jaunuolių trokus 
traukė viena paskui kitą į In
diana Dunes.

Nors iš ryto oras buvo vėsus 
ir ne kartą pasirodė lietus, bet 
visi pilni smagumo pribuvo į 
pikniko vietą ir apsistojo tarp 
gražių lapuotų ąžuolų, kur jau 
buvo keletas lietuvių šeimynų, 
tarpe ir ir nąujieniečiai šmo
telis ir ’Rudinskas.

Sustatę tvarkingai trokus ir 
mašinas, visi griebėsi lyg bi
tės'darbo. Vieni ėmėsi virti 
kavą, kiti rengti stalus, treti 
pradėjo žaismes, dar kiti ėjo 
maudytis. Senesnieji prie sta
lų kuopelėmis susirinkę tai

■

......i,, 
šnekučiavos, tai žiurėjo į žai-1 valyti kai kurtuos Halsted gat 

vės kampus nuo bomelių vai
kėzų, kurie vėlyvo vakaro arba 
nakties laiku daro nesmagumų 
praeiviams ir'apielinkės gyven 
tojams.

Deliai šios peticijos teko 
kalbėtis su vienu kitu apielin 
kės lietuviu. Ir štai ką paty
riau: yra net pačių lietuvių tar
pe tokių, kurie reiškia priešin* 
gurno kalbamai peticijai.

KodeJ? Esą, ir musų pačių 
vaikai nebegalės vakarai^ išeiti 
iš stubos. , ’

Mėginau įrodinėti, kad vėlai 
vakare vąikams.ir nereikia ei
ti iš namų, kad tokiu laiku ge
riausia vieta jiems yra namie 
ir lovoj.

Bet mano argumentai pasiro
dė neįtikinantys. Girdi, areš
tuos vaiką už buvimą gatvėj po 
10 ar 11 valandos vakare, , tu 
beg policijon arba kreipkis į 
politikierį, kad išimti jį ant 
parankos. Tik baderis, daugiau 
niekas. Lengviau jau pasisau 
goti bomelių. /

Tai šitaip protauja kai ku
rie garbingos musų tautos bro
liai ir seserys. Na, ir rūpinkis 
padaryti apielinkęs ramią 
saugią gyventi.—Rep.

‘J, A'

džiantj jaunimą, arba vaišino 
vieni klius. Ir taip tęsėsi vi
są dieną tyrame ore iki priėjo 
laikas; grįžti riofoto.

Indiana Dunes yra labai 
švarios maudynės, valstijos lė
šomis užlaikomos. Už tai įvai- 
žiuojant reikia mokėti po 10c 
nuo ypatos.

šiai Chicagos Lietuvių Cho
ro Pirmyn ekskurijai vadovavo 
šies jaunuoliai: Jakavičius, Kė- 
zis; Stelmokas ir p-lės Milda 
Baronaitė ir Ona Kairiutė.

—.y...------ —------

Englewood
SLA. 251 kuopos išvažiavimas

Liepos 12 dieną įvyko minė
tos 251 kuopos išvažiavimas. 
Jis davė gerų pasekmių.

Nors oras iš ryto atrodė 
prastas iy rengėjai jau buvo 
nusiminę, bet nuo 2 valandos 
saulutė pradėjo rodyti savo 
prielankumą, o apie 5 valandą 
miškelis ir Baušio daržas pri
sikimšo mašinomis, kurios čia 
suvažiavo iš visų miesto dalių. 
Daugelis atbėgo ir iš “Draugo" 
pikniko. Jie, mat, išgirdo ge
rą muziką, kurią parūpino p. 
Jasaitis, iš Town fo Lake, tai 
nusitarė visai teisingai, kad 
pas mus yra smagus išvažiavi
mas.

Nors dabartiniu laiku nedar
bas spaudžia visus ir laikai yra 
prasti, vieųok šis parengimas 
davė kuopai uždarbio. Todėl 
kuopa yrą dėkinga visiems, 
kurie padėjo išgarsinti šį jos 
parengimą ir kurie dalyvavo 
jame.—Kuopos Komitetas. v

Brighton Park

Putyrimas holdape

ir

1      iiQwiiJOIiM«»liĮi',nT, nu,—ui j,

Macąitienė ir dukterys... ............. . p 
irgi negalėjo užmigai, klausyda
mosi ar plėšikai nesįveržia į 
namą.

.Urbonas dar ir dabar jau 
čiąsi nerviškas. Bet jie jau iš? 
sikraustė j kitą vietą gyventi. 
Negalėjo būti tame pačiame 
name.—žvalgas.

Lietuvių Valanda
Pereitam sekmadieny vėl 

girdėjome gražų lietuvių radio 
programą iš stotifes WCFL nuo 
1 iki 1:30 po pietų. Mat, tą 
dieną ėję didžiauisas Ameriko
je base bąli lošimas. Nuo 1:30 
vai. iŠ visų didžiųjų stočių ėję 
šio lošimo brodk^stinimas, to
kiu budu ir lietuvių valandą 
teko sutrumpinti;

Programas buvo ypatingai 
gražus, dalyvaujant Stasiui 
Rimkui, kuris Visados gražiai 
ir jausmingai dainuoja p-niai 
Anelei Zabukieneį, kuri taipgi 
turi aukštai išlavintą soprano 
balsą, ir p-nui J'. Sauriui, kuris 
visados gražiai yargonais gro
ja. šį sykį visos dainos ir var
gonai ypatingai puikiai skam
bėjo ir klausytojams teikė di- 
džiausį malonumą. Leidėjai 
šių programų—Budriko radio 
krautuvė—jau treti metai 
sustojimo teikia gražius, 
maeilius radio programų?.

be 
pir-

—IRI"-
;fV ’jį’'"

. ........................................... .

MADOS PRANEŠIMAI
■I |ir I .............................. I nu I

Margutis Vincat-Billy 19 liepos Ivfs 
gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, 111. Visi esaą„ kvie
čiami į varduves. įžanga tik 25 tentai. 
Margučio skaitytojai gauna veltui tiktt- 
tus. Reikalaukite Marguty. ,

Lietųviikot Tautiikos Kapines. *— 
Lotų savininkų ir draugijų atstoviu vi
suotinas pusmetinis susirinkimas įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
313? So. Halsted St., ant pirmų lubų, 
ketvirtadieny, liepos (July) 16 diena, 
1931 m„ 7:30 vai. vakare. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes bus 
svarstimas kaslink pertvarkimo konstitu
cijos niekusių paragrafų, -taipgi bus ii- 
duotas raportas iŠ neįvykusio apvaikl- 
čiojimo ir pikniko kapų puolimo dieno
je. Ateidami susirinkiman atsineškite at
virutes, kaipo ženklą, kad esate loto |a- 
vininkas-kė, nes be atvirutės nebusite 
įleidžiajni į susirinkimą. ;

( Kviečia Kapinių Valdyba.

• Humboldt Park Lietuvių Pal. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, July 16 dieną 1931 m., Alrni- 
ros Simmons svetainėj, 1640 1*1. Han
cock St., Chicago,*. III., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite. Yra svarbus rei
kalai.

A. Walskis, Sekr.

CLASSIFIED ADS.

13193

TrjįHadięriiįį, liepęs 15,1931

CLASSIFIED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIU PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naojo karo, iirdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujas 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti nž tokias prieinamas kainas, 

BALZEKAS MOTOR SALES
’ 4080 Archer Avė.

Lafayette 2082

Miscellaneous
\ , • Įvairus '_________

KARPENTERIO, plasterio, muro, ka
minų taisymas. Darbas guarantuotas. Že
ma kaina. Dykai apskaitliavimas. Tel. 
Diverpey 8775.

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

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

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

> Del Silpnų 
Inkstų

Jeiru Ju" turite silpnus inkstus, jus be 
atidėliojimo turite imti Nu<a-Tone. fiie 
puikus vaistai sustiprins jūsų silpnus inkš, 
tus ir kitus organus ir neprileis daugelio 
lirų ir vargo. Nura-Tone pabalina 1A kūno 
lirų perus ir nuveikia konstipacijų. Jis su- 
teikia jums sveiką skilvi, stipresnius ner
vus ir raumenis ir paderina abelnų sveika
ta. Būtinai raukite Nura-Tone. Jis yra par
davinėjamas aptieklninkų. Jeiru aptiekinin- 
kas neturi jo. paprašykite JI užsakyti dėl 
jus i* savo urmininko.

Bridgeport
Kiekvienas turi savo sumeti

mus

šiuo laiku Bridgeporto biz
nieriai ir šiaip gyventojai ren
ka parašus po peticija, kad ap»

Biznieriams-
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdintus Padarome

> ■

Trimis Spalvomis
i

Už Vienos Spalvos Kainą
j

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras i
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ Tr MOTERŲ PER U METUS. 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos J
12th . STREET

T<l. Kidzie 8902 4M ■

Antanas Urbonas papasako
jo savo patyrimą iš doldapo: 
kiek tas patyrimas kaštavo jam 
pinigais ir kiek sveikata.

Holdapaš padaryta rytmety. 
Buvo 9 valanda. Jis dar gulė
jo lovoj. Darbo mat neturėjo, 
tai ir skubėtis niekur nerei
kėjo. .

Apsidarė jo kambario durys 
ir pasirodė tarpdury vyras pri
dengtu skepetaite veidu ir il
gu revolveriu rankoj.

“Get up, you, san... and come 
out”, išgirdo Urbonas ruščią 
komandą.

Urbonas atsikėlė. Išėjo į ki
tą kambarį, kur buvo jau su
guldytos ant grindų Ęva Ma
caitienė, jos dvi* dukrelės ir 
viešnia, Gavėnienė. Urbonui 
paliepta gulti greitai, be jokių 
pasiteisinimų. Jis ir išpildė pa
liepimą.

Juos visus iškrėtė, susirinko 
iš jų pinigus. Iš Urbono at
ėmė $40, iš Macaitienės $50, iš 
Gavenienės $45. Atėmė taip
jau tris laikrodėlius, kurie bu
vo vertės apie $100. 1 •

Po to , visus uždarė drabu
žiams padėti klozete, užblokavo 
klozetą kedėms ir lova. Tuo 
tarjpu pasigirdo durų skambu
tis ir plėšikai apleido namą. Ur
bonas pradėjo stumti klozeto 
duris? bet sunku buvę, jas at
stumti. Pagalios durys praver
ta tiek,, kad iš klozeto galėjo 
išlisti mažiukė mergaitė. Ji 
pamatė graborių Radžiu, kuris 
atvažiavo *ikolektuoiti bilą 
palaidojimą Macaičio.

J. F. Badžius uždarytuosius 
paliuosavo.

Banditai čekių neėmė. Ma
caitienė turėjo $1,000 insurarice 
čekį, o Urbonas peidės čekį, 
šiuos čekius banditai numetė 
ant grindžių ir paliko.

Vienas plėšikų buvo pasirė
dęs kaip telefonų kompanijos 
darbininkas, su tais geležiniais 
pentinais, kuriuos prisiriša, kai 
lipa ant stulpų, ir su įrankiais, 
kurie reikalingi itam darbui.

Kaimynai mate, kad vienas 
vyras užlipę ant tčlefopd stul
po, o nulipęs jejo su kitu vyru 
į namą, kur buvo padarytas 
holdopas.

Viso plėšikų buvo keturi vy
rai. Vieni jų įėjo naman per 
vidurines duris, o' kitus įsilei
do per priešakines duris vidun,. 
Plėšikas nupiovė telefono vie
lą. Ir matyti, kad nupiovęs vie 
lą žinojo savo amatą. Taip 
tvirtina telefonų kompanijos 

_ _ . - - * t

Town of Lake
Bučernėj

Apie vienuoliktą valandą 
prieš pietus užeinu pas savo 
bučerį nusipirkti pietums “ma- 
tudelę”. O kadangi kostumerkų 
buvo pilna bučernė, tai prisėjo 
stoti į eilę ir laukti kaleinos.

Man belaukiant, krautuvėn 
įeina pasamže. rąęteris ir sako :

“Bučer/ duęfc iman gazietą”.
'Bučeris atsako:
“Ten ant baro yra ‘Drau

gas’. Moteris gi, kalba:
“Aš,‘Draugą’.jir dykai galiu 

gauti. Duok man ‘Naujienas’.”
Bučeris aiškinasi, kad “Nau

jienų’ neturįs., h* sako: “Neš
kis ‘Draugą už dyką”.

- “Pasilik ‘Draugą’ sau,” tarė 
moteris ir išėjo.-~-Raulas.

it n
3193 — Pigi, patogi ir gerai 

danti sporto suknelė. Ypatingai patogi 
toms, kurios sportu užsiima.

Sukirptos mieros 12. 14, 16, 18 ir 
20 metų amžiaus.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio, numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

atro-

Educationąl
Mokyklos

/ MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

* t ■ ■ •

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

• INTERNATIONAL BARBER
' COLLEGE,

672 West Madisoh Street
....-..............•.... t....... t...................

AEBANY MASAŽAS IR PIRTYS. Diplo 
muotos mMatiMti. 807 E. 83 S4.. Tel. 
Mldway 4378., 

< --------- O---------
. ............., ... ..........—
MASAŽAS per diplomuotas .masažis

tes. 1520 S. Wabash Av., Victory 5091, 
Room 2. 

--------- O--------- . •

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

Atostogauja
P-lės Stella ir Helen Pan- 

kauskaltėš, iš Rockford, III., 
surado, kad Town of Lake yra 
įdomiauisa vieta atostogoms 
^vasaros laiku. Taigi, gavę pro- 
’gą, jos atvyko čia paviešėti pas 
pip. Kaminskius/ 4619 So. Her- 
mitage avenue.—Raulas.

Laiškai Pašte
■ • .» f t

šie laiškai yra ateje iŠ Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina J 
vytinusįjį paštų (Clark ir Adamf 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver* 
tised Window” lobėj nuo Adams gat» 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaij) 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui šunaikina.

911 Gečas Mery'
912 Gedvilas Alex
914 Gosickas F
917 Kalata. Michaef

^919 Kisielius JL
932 Staneckis Kostos

pas

Miss Elizabeth Judas
SPECIALISTĖ • GYDYME 

Dedervinės ir. Egteptos 
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4 iki 7 vai. vak. 
940 Ainslie St.
« Į " .. .............. .............................

os

Tel. Edgewater 2821
........— -

. .............................. ....... ..........................

ĮGALIOJIMUS
(Dovietnaetia)

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

Taip Macaitiene, / kaip Urbo
nas buvo labai išgąsdinti. Net 
dvi naktis negalėjo 
Antanas Urbonas, 
kokį ten seną
naktis sergėjo namus

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
- ’ . c •

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

L*-'

užmigti', 
susiradęs 

evolverj, dvi 
nuo pl§-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLt

NAUJIENOS Pattem.Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No...............
Mieros ......  ;....  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas) 
z 1 ■ < 1 

(Miestas ir valstija)

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet; Jūsų pato
gumo detei. •

>

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

\ ,

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽINYSTĘ IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
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.

flnanciaF
____ __ĮĮ|re???l-P”>"!y.r»w.^..

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

-—o--------- ''

Personai
Asmenų Ieško__________

<4—M—«

IEŠKAU ‘savo brolio Motiejaus Cu- 
daro. Paeina ii Užubalių kaimo, Bir
žų apskričio. Pirmiaus gyveno Atlan
tic City, N. J. Prašau atsiliepti arba 
kas apie jį žino praneiti. Bosiu labai 
tflėkinga.

ELZBIETA PETRENAS 
7114 So. Campbell Av., Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

BEDARBIS, kuris gali dirbti už vi
rėją ar veiterį jieško darbo. Dirbs už . 
mažą mokestį. Kreipkitės: Frank Gu- 
sauckis, 1616 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
______Rakandai-Įtni—!_________

' PARDUOSIU pigiai 5 kambarių 
modeminius rakandas—seklyčios setą, du 
9x12 Wifton kauras, 9 sm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo ritinto setus, 
lempas, tadįp. baby grand pianą, kėdes, 
drelpsus ir firankas. Taipgi atskirai. 
7816' S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triarigle 4146.

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

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

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Service v
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetai valomi musu dirbtuvėj. 
9x13 92.50. 8x10 92. Tel. DoucIm 8818.

• --------O—.—
- - : . . • J . ■

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaipipanji, atiduosią beveik uždyką. Par
terio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95: taipgi radio, lempas, maži stalin
iai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
S6. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146,

Help Wanted—MaET“
■*

Specialistai rydyme chroniškų ir nanjų 11- 
B. Jei kiti neralfijo jumis ISrydyti, atsilan 

kit pas mane.. Mano pilnas ieegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino iSegiaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 oo Dietų.

PO

20

yra

St.

po

f"........................  —..
NORINTIEJI

NUSIFOTOGRAFUOTI
‘ i . , 'r 1 ■'! ' ‘ ’ ■

Mano Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur: SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TŲVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius 
kitus fotografo 
darbus: turiu 25 
metų* patyrimą

Taipgi

' ■ 'i ' 
Prdneikit iš anksto telefonui 

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD 

730 West 62nd Stree

SPECIALfiS KAINOS DEL LIEPOS 
Cbambers Rbofing Co., senas darbas spe
cialybė, visas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 263-0 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

O..... „
,............r■■■■■„

DABAR‘VABALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokių' gyvių maniuose. Mes atlie
kame darbą arba kontaktuojame. Dykai iš
bandymas.' 4 Mes parduodame * nuo Ve 
gal. iki 5.0 galionų, 

CHICAGO GĘRMICIDE CO. 
'17 S. Paulina St.

T Tel. Seeley 33M / ■
... ' • vęr..!!

TELEFONŲOKIT Kenwood 9278 dėl 
žymiausio S. S. dekoratoriaus; ąpec. šį 
nūn., 3 kamb. išpopieriuosio, virt. iS- 
malevosiu, maudypę išenamel., su medžia
ga, už $29.50. Cash ar iSmokėjimais.

REIKALINGI agentai pardavinėti el
ektros prietaisus. Alga ir komisas ge
rom ypatom. New City Tbor Shop, 
2256 W. 47th Pi.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia  

REIKALINGA moteris dirbti restau- 
rante už virėją. Mother’s RestiUrant, 
7259 Vincenneš Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI labai pigiai lunch 
ruimi* su minkštais^ gėrymais, priešais 
stotkyardus. 4326 So. Ashland Avė.

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai. . '

DUMĄN ROOFING CO.
3552 S. Halsted'St. Jei. Yards 0385

SEKLYČIŲ SETAI naujai a'pmušami 
ir apsaugomi nuo kandžių — $35.

M. KANE S SON., . 
Tel. Mansfield 9707*

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į Califomia, New 
Yorką, Kansas City, Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.
............... .......... . ■■■ . .......................  r 1 ' 1 —■■■ ——■

SPECIALIAI DEL LIEPOS
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam už pasiėmimą ar pristaty
mą. Dykai apsaugojimas nao kandžių ir 
apdrauda. Geras darbas garantuotas.
\ Tel. Pensacola 7983, arba

Mr. Pick, tel. Roosevelt 8500 
' CRYSTAL CARPET CLEANERS 

Dirbtuvė 442Q Elston Avė., prie Montrose
F" ' J I I I ! III I. I

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Ąpmūšu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur-

” Faraig For Sale 
v ? z_ Ūkiai Pardavimui -- ------------
. PARDAVIMUI 
produktyviikos žemės, kornų auginimo 
vietoj, geri įrengimai, geroj vietoj ar
ti Streator, III. Rąžyk State Bank. 
Leonore, UI.

120 akrų augštai

PARDAVIMUI ŽEME. 10 akrų ge
ros žemes 45 mylios į vakarus. Kaina 
$1000, $100 cash. Tel. Central 1715.

Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co. 
fcEAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namas, 

lotas, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kar yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinami 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

GREITAM pardavimui tikras barge- 
nas. Reikia pinigų. 5 kambarių mari
nis bungalow, labai dideli šviesus kam
bariai jeigu jieškote gerus namus — 
pamatyk šiuos. Geros išlygos. 10637 
May. st. Tel. Beverly 5330.

Mate-




