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Konferencija Londone Bus 
Šaukiama Europai Gelbėti

Vokietijai žada sukelti $500,000,000 paskolą

Nuo Baltijos kraštų 
ligi Bosforo padėtis 
gresia katastrofa
Vokietija traukia su savim 

Europą

Vien na, Austrija, liepos 16. 
Austrija šiandien deda visas 
pastangas, kad nesuklupus dėl 
aštraus finansinio krizio, kurs 
gresia visoms Centralinėms Eu
ropos valstybėms bankrotu nuo 
Baltijos ligi Bosforo.

Jei Austrija, sekdama Vo
kietijos ir Vengrijos pavyzdžiu, 
turės uždaryti savo finansines 
operacijas, pasekmės bus ka- 
tastrofingos. Austrijos bankai 
yra surišti su Čekoslovakijos, 
Jugoslavijos ir Lenkijos ban
kais, ir jiems užsidarius, visų 
kitų minėtų šalių bankai turė
tų uždaryti.

Finaninė padėtis Bulgarijoj 
ir Turkijoj labai bloga. Rumu
nijos bankai bemoka tik 10 
nuošimtį. Visos Centralinės ir 
Rytų Europos valstybės stovi 
ant bankroto krašto.

Jei Vokietijos kflzis bus lik
viduotas, tai Centratinč ir Ry
tų Europa 
gelbėtos.

Vokiečių

nors laikinai bus iš-

ministeriai vyksta 
Paryžiun

New York, liepos 16. 
gauta nepilnai oficialus .pasiū
lymai iš Paryžiaus dalyvauti 
planuojamoj paskoloj Vokietijai 
sumoje $500,000,000. Franci
jos kabinetas jau svarsto tarp
tautinės Vokietijai paskolos 
klausimą. Paskola siūloma pa
dalinti taip, kad Su v. Valsti
jos skolintų pusę sumos, o ki
tą pusę sudėtų Europos ša
lys. Paskolą Vokietija garan
tuos muitų pajamomis.

Paskolai planą išdirbo Pa
ryžiuje posėdžiaujantieji Ame
rikos ir Anglijos reprezentaty- 
vai su sekretorių Stimson ir 
Francijos oficialais.

Stako marketas žymiai pa- 
gerėjo. Iš kaikurių reiškinių 
daroma išvada,, kad Vokietija 
yra išgelbėta. Vokietijos prem
jeras Brueriing ir užsienių įhi- 
nisteris Curtius patys rytoj at
važiuoja į Paryžių, tokiu budu 
Henderson ir MacDonald nebe
važiuos į Berlyną. Žadama Pa
ryžiuj išlyginti tarpe Vokieti
jos ir Francijos likusius aštru
mus.

Franci ja nugalėjo Vokietiją
Nežiūrint, kad ir tokius stip

rius šalininkus turi Vokietija

kaip Suvienytas Valstijas ir 
Angliją, vienok ji negaus pa
skolos nenusileidusi Francijos 
kaikuriems reikalavimams. Ne
žiūrint, kad Vokietijos nacio
nalistai šaukia, kad Francijos 
reikalavimai yra Vokietijai pa
žeminimas, tačiau nužiūrima, 
kad ir Francijos reikalavimuo
se yra tiesos. Pasirodo, kad 
Franci ja šiame ‘‘baltajame ka
re” su Vokietija išėjo pilna 
laimėtoja. Vokietijos mirtinas 
finansinis krizis yra iššauktas 
vien tik Francijos, kai ji pa
tarė ištraukti iš Vokietijos sve
timų šalių įdėlius.

Vokietija sutiko nusileisti
' Vokietija, nusileisdama Fran

ci j ai, turės atsisakyti nuo uni
jos su Austrija, paliekant tą 
planą ateičiai, kada bus daro
ma platesni Europos valstybių 
ekonomijos ryšiai. Taip pat 
Vokietija turės atsisakyti nuo 
statymo antrojo karo laivo, ir 
pirmą pastatytąjį nebaigti ligi 
susirenkant nusiginklavimo 
konferencijai Genevoje ateinan
tį vasario mėnesį. Vokietijos 
premjeras Bruening jau prane
šė Francijos premjerui Lavai, 
kad Vokietija yra pasiryžusi tą 
auką padaryti. ,

Planai Europai pagelbėti
Tenka patirti, kad MacDonaL 

das planuoja Londone tuojau 
šaukti kitą konferenciją, ku
rioj dalyvautų Vokietijos, 
Francijos, Italijos ir Suvieny
tų Valstijų atstovai (apsvarsty
ti planus kaip pagelbėti abel- 
nai Europos valstybėms paša
linti ūkio krizj.

Berlynas, liepos 16. Atida 
rius bankus ir sulaikius sveti
mų pinigų išvežimą iš Vokieti
jos, tikimasi kad krizis jau pa
šalintas.

Vokietijos finansų ministeris 
Dietrich per radio paskelbė vi
sai šaliai apie finansų reikalus 
ir kvietė gyventojus pakentėti 
keletą dienų, nereikalaujant iš 
bankų savo depozitų. Taip pat 
užgrasino sunkiomis bausmė
mis visokią pinigais spekulia-

• • ’l ♦- • t
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Komunistai naudoja progą
Viltims begerėjant, Vokieti

joj pasigirdo iš visos eilės 
miestų žinios apie komunistų 
išprovokuotas riaušes ir muš
tynes su policija.

Susirėmimuose vienas užmuš
tas ir dešimčiai sužeista. Daut* 
komunistų suimta. Sambrūz
džiai įvyko Leipcige, Munche- 
ne, Hapiburge, Altonoj, Dres- 
dene ir kt. Valdžia ėmėsi griež
tų priemonių vidaus ramybei 
apsaugoti.

Amerikiečiai vengrai 
perskridę Atlantiką 
nusileido Budapešte
Antras po Lindbergo pasisekęs 

perskridimas
Budapest, Vengrija, liepos 

16. Kapit. Alexander Magyar 
ir kapit. George Endre buvo 
priverti nusileisti savo orlaivy 
“Jutice for Hungary per 20 
mylių nuo Budapešto, Vengri
jos sotinės. Nusileido dėlto, 
kad visiškai išsibaigė gazolinas. 
Lakūnai išliko sveiki, nors or
laivis sugadintas.

Prieš nusileisdanfti jiedu ap
lėkė sostinės miestą, kurio gy
ventojai ilgas valandas jau 
laukė gatvėse, ant stogų ir kur 
tik aukščiau begalima ir pama
tę lakūnus pakėlė nesuklauso- 
mą džiaugsmo triukšmą. Be
laksiant virš miesto jiedum ir 
išsibaigė paskutinis gazolino la
šas.

Per 26 valandas su trupučiu 
jiedu perskrido 3,239 mylias 
nuo Harbor Grace, N. F. ligi 
Budapest, Vengrija, v lėkdami 
po 135 mylias per valandą. Tai 
yrafirmas po Lindbergo pana-' 
Šus pesisekimas atisekti pil
niausiai pasibrėžto tikslo. Tai 
buvo dvyliktas pasisekęs At- 
lantiko perskridimas iš Ameri
kos į Europą. •
Norėjo atkreipt piasaulio akis

Kapitonai Magyar ir Endres 
yra Vengrijos atsargos kari
ninkai. Jiedums kelionė turė
jo labiau politinio tikslo, dėlto 
ir orlaivis tapo pavadintas 
“Justice for Hungary”, (Teisė
tumo'Vengrijai!). Tuo lėkimu 
jiedu norėjo atkreipti Ameri
kos ir paasulio dėmesį į Tria- 
non sutarties padarytą Vengri
jai skriaudą.

Minėtąją sutartim po didžio
jo karo Vengrijos gyventojų 
skaičius sumažinto ligi 7,500,- 
000. Vengrijos uostas Fiume 
atimtas ir jį paskui anekshvo- 
si Italija, žymi dalis Transil- 
vanijos, apgyventa vengrais 
atįduota Rumunijai. Vengrijai 
leista laikyti tik 35,000 armi
jos.

Prašo Hooverj dovanoti
Fall

t • i ' ’Amerikos vengrai pasitarnavo tėvynei '
Paveikslėly matomi Alexander Magyar (kairėj) ir kapt. George 
Endres, du Amerikos vengrai laimingai nulėkusiu iš New 
Yorko į Vengrijos sostinę Budapest dovanotu orlaiviu “Justice 
for Hungary”.

>r
Antra knyga apie 

Hooverį
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Washington, liepos 16. Sos
tinės oficialai ir diplomatai be 
malonės varomi per šerengą 
naujausioj anonymėj knygoj 
“The Washington Mery-Go 
Round”. Knyga kajp ir pana 
ši pirmiau išleistai, nepasirašy
ta.

Knygoje nupasakojama daug 
intymių pletkelių aukštųjų vir
šūnių tarpe. Ypatingai daug 
kliūva Hooveriui, kurį net Mrs.

Persijoj’ iškasė Šumerų 
miestą

VVashingiton. Arti Astrabad, 
Persijoj, du,„Amerikos tyrinė
tojai iškaso lifekarias prdsenovės 
miesto su Šumerų civilizacijos 
liekanomis. Miesto senumas 
tarpe 1,000 ir 3,000, metų prieš 
Kristų.

Washington, liepos 16. Viso 
aklų randasi 63,489 žmonės ir 
57,084 kurčiai. Išeina po 517 
aklų ir po 465 kurčius ant mi
lijono sveikų. Aklų ir kurčių 
sykiu yra 1,947. New Meksi-

Stimsonienė pavadinusi “vergtj koj yį*a daugiaąięiajiklų ir Kan-
vežiku”. sfaš- daugiausia kurčių. 
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Žaibas užmušė sūnų 
lankant motiną

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

Pastoviai giedra ir šilta; 
švelnus vidutiniškas pietvaka
rių vėjas.

Vakar tėmperatura buvo 1Q 
vai. ryto 90, 11 va.l—994, 12 
vai.—95 lapisnių ir popiet nu
krito ligi 82 ir 80.

Saulė teka 5:28, 
8:24.
karo.

leidžiasi
Mėnuo leidžiasi 9:(45 va

Auburn, Neb. Keistą atsiti
kimą, kaip sūnūs tapo žaibo už
muštas vos tik atėjęs lankyti 
mirštančios motinos, papasako
jo Supreme edurt teisėjui.

Užmuštasis yra Leonid Jeff- 
ers, kurs gavęs Žinią, kad jo 
motina ant farmos miršta, nu
važiavo jos lankyti, bet vos tik 
įėjo į -kambarį ir priėjo prie 
mirštančios motinos lovos, kaip 
žaibas pro langą jį vietoje už
mušė. Motinos žaibas nelietė.

.< ’S ... '-'i.

Santa Fe, liepos 15. New 
Mexico senatorius Cubting tele
grafavo White House, prašyda
mas Hooverio dovanoti Fall 
metus bausmės, kurią jis gavo 
už $100,000 kyšį būdamas Har- 
dingo sekretorių. Peticija jau 
ruošta prieš kelis mėnesius ir 
pasirašyta visų stambiųjų 
valdininkų, pradedant nuo gu
bernatoriaus. ’
-z ' .r v
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Dideli plotai kenčia nuo 
sąusros , .... .......... ■ ■Y..

Wąshington, liepos 16. Kraš
tas kenčia antrą sausą vasatfty 
Į rytus nuo R6čky kalnų tik 
New England, New Jersey ir 
Wisconsin valstijos gavo lie
taus pakankamiau; pietinė ir

l'i

KLAUSIMŲ KONTESTAS

“Ar Žinote?”
' Mokama Cash Dovanos Už •Geriausius 

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

tą yra proga, kad gyvais pinigais apirtoka už skai
tymą.

‘‘Naujienų” skaitytojai, tokie kurie ir garsini
mus skaito, galės ‘ bandyti laimę gauti cash prizus, 
kurie bus duodami skaitytojams kasdieną.

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

Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kaiku- 
rio laiko. Kasdien bu® po kitokį straipsnį.

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

Kiekviename minėtų straipsnių rasite po vieną 
daugiau klausimų. “Naujienos” nori, kad jus tuo®

Atsakyti negalima spėliojimais!

ar <
klausimus atsakytumėt.

Atsakyti negalima spėliojimais!
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

paklausti to „žmogaus ar firmos apie kurį straipsnis 
bus parašyta®, ir tie jums suteiks tikrą atsakymu 
Galite jiems patelefonuoti arba užeiti juos pamatyti.

Trys žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at
sakymus į klausimus, gaus prizus kas savaitę. Pir- 
mas prizas yra $5*00, antras prizas $3.50 it trečias 
$1.50. Laimėtojų vardiai bus paskelbti kas savaitę.

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

Siųskite laiškus kontesto “Ar žinote?” rediakto-

Chicago, III. r r;'-.,,.
, ? * ....
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9 So. Kalsited St.,
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Lietuvos Naujienos
—■ ......

Didelė nelaimė euc 
haristiniuose atlai- 1 

duose Šiauliuose |
Birželio 28 d. Šiauliuose pra- įjg

sidėjo eucharistinis kongresas. i
Tą dieną pamokslo metu, ku
rį sakė vienuolis Andziulis ki
lo didelė panika.

Tuo metu buvo pilna baž
nyčia žmonių, daug stovėjo S
šventoriuje ir už šventoriaus. |
Staiga žmonės pradėjo bėgti 1
iš šventoriaus pro didžiuosius ®
vartus, Šoko per šventoriaus 
muro sieną šaukdami:

“bėkim, bažnyčia griūna!”
Žmonės bėgdami vieni kitus g 

stumdė, draskė, plėšės, vienam 
parvirtus, kupetos žmonių ri
tosi per tą ir bėgo tolyn. Su* 
žeistųjų žmonių pasigirdo | 
verksmai ir šauksmai, bet su
sijaudinusi minia nieko nebo- į
jo.

Panikos metu esą vieniems |
išlaužytos rankos, kitiems ko- |
jos, arba kitaip kaip sužaloti. J

Paniką padidino
dar ir tas faktas, kad Šiaulių | 
miesto elektros stotis išjungu
si srovę, kuri švietė iliuminuo- J 
tą bažnyčią. Ypačiai buvo įliu- 1 
minuotas bažnyčios bokštaš ir 
apkaišytas Vatikano vėliavėlė
mis. žmonės pamatę, kad bok- 3 
šte ir bažnyčioje iliuminacijoj g 
nutruko, *dar

labiau ‘ sumišo. 
O be to, nustojo veikę rupo
rai.

Atbėgo policija ir stengė j 
užkirsti panikai kelią, neleisda
ma žmonėms" Veržtis į fcatvę. 
Kai žmonės buvo aprimę, su
žeistiesiems pradėta teikti pa
galba.

,19 žmonių tuojau buvo nu
gabenta ligoninėn, kitiems tik 
taip suteikta pagalba.

Keli sužeisti sunkiai.
Gydytojo nuomone, viena 

moteris tur būt negalėsianti 
kalbėti, nes jai sužalota gerk
les. Iš viso panikos metu 

nukentėję ej žmonių
Nukentėjusių pavardės:
Oficialinėmis žiniomis nu

kentėję šie asmenys: EI. Ka- 
ralaiskienė, Zosė Valamienė, 
Petras Budrinaitis, EI. Neve- 
domskaitė, J. Nukas, On. Ba- 
brauskienė, Urbonaitė, Pr. 
Juozapaitienė, J. Juozapaitis, 
On. Norgelienė, On. Steponai* 
tienė, Elz. Žerulytė, Ag. Valiu- 
nienė, Ver. Jurgaitė, St. Moc
kus, Step. Babrauskas, Urš. 
Vaičiūnienė, Mar. Gaigalytė, 
Ant. Valskienė.

Panikos priežastis
Del ko kilo panika, oficia

liai dar nenustatyta, bet eina 
visokios versijos.

Krim. policija jau turinti da
vinių, kad viena, ne viso pro
to dievobaimingai moteriai, la
bai karštai besimelsdama, kai 
pakėlus akis aukštyn, jai pa
sirodę, kad griūva bažnyčios 
bokštas. Ji ir sušukufe “bėkim!” 
bažnyčia griūvanti. Ir iš 
žiūrint ilgai į bokštą 
Vodąsis, kad bažnyčios 
įas svyruoja. Juo labiau, 
tąda retkarčiais plaukę padan
gėmis maži debesėliai.

Kita versija 
tokia: vienai moteriai „vagilius 
norėjęs ištraukti, iš po pažas
ties ridikiulį. Moteris pastebė
jus, tada vagilius, norėdamas 
nukreipti moterfeft dėmesį, su
šukęs “bažnyčia griuvai” Pa
nikai dirva paruošę ir įvairus 
gandai apie šv. Petro bažny
čią, esą, susirinkus į šią baž
nyčią , tam tikram skaičiui žmo
nių, bažnyčia griūsianti.

700 metų Prūsų paver 
’ gimo

Šiemet sukanka 700 metų, 
kaip vokiečių Kryžiuočių or
dinas atplėšęs yra Lietuvai 
Klaipėdos, Tilžės, Įsručio, Lab
guvos ir Karaliaučiaus plotus. 
Ordino mistras von Salzas ap
gavo Rymo Popiežių Grigalių 
IX, kursai 1230 m. leido įtraukt 
į Rymo Kurijos rejestrus su- 
klastuotą raštą, skelbusi, jog 
Apaštolų Sostas paima į šv. 
Petro valdžią ir nuosavybę (in 
jus et proprietatem beati Pe- 
tri) visas kryžiuočių nuka
riausimas žemes ir pdaėmęs ati
duoda jas valdyt vokiečių vie
nuoliams kryžiuo/iams. Turė
dami rankose jų pačių suklas- 
tuotą dokumentą,' vokiečiai 
skerdė lietuvius per 200 me
tų, o popiežiai laimino Kris
taus mokslo platinimą per 
kraują ir ugnį, šiemet vokie- 
čiiį laikraščiai gailauja, kad 
700 m. sukaktuvių iškilmėse 
Klaipėdos kraštas nedalyvau
siąs.

Kunigų algos Lietuvoj
53 klebonai gauna iš valsty

bes iždo po 150 litų, 471 kle
bonas ar filialistas gauna po 
100 litų, 241 vikaras po 93 lit. 
34 skat.—viso 765 kunigams 
išmokama kas mėnuo po 77 
tuk. 545 lit. Kanauninkai, pra
lotai, profesoriai, oficiolai ir 
kiti aukštieji dvasininkai ima 
didesnes algas : 2 dvasininkai, 
po 240 Ht. mėnesiui, 4—po 
300, 9—po 380, 1—450, 5—po

—po 900, 1—po 1000 (Vilka
viškio pavyskupis), 4 vyskupai 
po 1200 ir 1 arkivyskupas po 
2500 litų mėnesy.

Lietuvių reikšmė Ukrai- 
nų tautai

jei-
Al-

Jokio nėra abejojimo: 
gu lietuviai Gedimino ir 
girdo laikais nebūtų pagrobę 
Pietų Vakarų Rusijos, tą bu
tų padariusi po kelių dešim
čių metų Maskva. Tuokart bu
tų atsistačiusi senoji Rusija, 
butų atgrąžintas politinis vie
numas, bendra Cerkvės orga
nizacija. Tiktai to viso vado
vavimas butų ėjęs ne iš Kije
vo, bet iš Maskvos. Tuo atve
ju dabartinės Europos žemė
lapis butų buvęs visai kitoks. 
Nebūtų besą trijų Rusų tauty
bių (didžiųjų, mažųjtį ir bal
tųjų rusų), bet viena”. Prof. 
Miron Korduba straipsny: ‘‘Uk
rainos istorijos svarbi ausis mo
mentas”.

Ne,w York. Praleidę savaites 
ir daugiau bejėškodami darbo 
ir netekę vilties jo gauti, dau
gelis bedarbių, vyrų ir moterų, 
pradėjo lankyti mokyklas, atsi
mindami savo jaunas dienas.
V'--*--' i , i,,.,.,m...... .................... i.... .

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų. ♦

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST, 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

• 8 valandai, Šventadieniais nuo 
' . 9 iki 1 valandai.
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Toronto, OntKORESPŪNDENGI

Toronto, Ont

K. L. Jaunimo Sąjunga

RASOTOS
UOGOS

Kainos Nupigintos

Ihe ERlC LiMlTBD
Cellophane UždarytifAIT

P. M

NEATBŪTINAI PAMATYK

P. M.
A. M.

Sąjun- 
ir ido- 
Vesto-

11:00 A. M.
3:20 P. M

10Į20
6:00

renkama 
Gražuolė, 
tuoj ant. 

o jos pa-

k tiANbiE 
GOS.

Ir kada jus rūkote OLD GOLD jus 
rūkote GRYNO TABAKO cigaretę 
Neturi riebių, kvapą -dvokinančių, 
dirbtinių prieskonių. Į Cellophane 
uždaryti, O. Gs. yra švieži ir kvap- 
snųs kada tik 
rūkysite.

įUnku, Kojų, 
įeiti, Ranku, 
Galvos •kaų-

Tordhto katalikai ginkluojasi

pažeminama. Niekas

ir Bendriniai traukiniai 
POPULIARIS KELIAS Į

tau»> patar 
irieH MlD

Savanoriai ir Kon 
sulataš

and Wherever You Go
You Find 

blue Ribbon Malt

gražiai pasirūkę. Vakarienėj i 
flatyVavb ir * tfrg; 'StejlOti ii itis 
kuria, buyo Paliuko* su Mišči 
k U ą|)gaiil.as, ptislęl^lcisiėhis lai 
(lojant 
P. A. L. S. Sąjungą 
Bs. Aires, 9-VI-31.

Labai malonu, kad savano
riai nesibijo ahdarokuotų ir 
ne andarokuolų Vatikano agen
tų grąsiniinų ir netiki jų mela
gingiems pažadams, o palys 
organizuojasi. Jeigu jie turėjo

Naujienas” ii
B. K. A

BALTIMORfiS LIETU
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO

Valgykloj
702 W. Lombard Št. 

Baltimore, Md.

?:45 P. M. 
9:25 “ “

Išeitu . iš, C,hicag
PriBiina į Ncw Yorką (Jeirscy City Sta)

THE ERIE LIMITED
Išeina iš Čhicago (Dcarfcotn , Sta) 
Pribuna j Ncw York (J<rsey City Sta)

AtlANtic ĖXPkEss 
Išeina iš Chicagos (DeąFborn Sta) 
Pribuna j New York (Jersėy City pta)

NAUJAS “Kultūros” nu 
meris 6 atėjo, Galima gaut 
Naujienose, Kaina 45 cen-

padainhvo. ‘LietiiVlšklĖte Štygų 
Orkestras padriožė ir jatirtlmas 

i šokų. Vakarienėje

Del platesnių žinių ar režervacijų kreipkite: 
CITY TICKET OlFFIČE. 163 WEST JACKSON BLVD.

Telefonas Harrison 4160 v
■ DEARBORN STAT1ON, Tclefohdš Harrtso'n 9^0

Tikrai, O. Gs. yra uždaryti i Cello- 
phane. Jie suteikia jums visą Švie
žumą ką tik padaryto cigarete, be 
jokio praradimo naturalės drėg
mės ir kvapsnuino.

Pasaulis eina prie nusigink
lavimo, — aš patarčiau tai da
ryti ir parapijonams. Antra 
vertus, nesipeškile prisilakę 
degtinės, tai nereikės nei po-į 
licijos. — Proletaras.

padare savo machinacijomis 
su kunigais, savo melagingai^ 
pasigyrimais, dohosaiš ir kri- 
minališku Lietuvos valstybės 
lėšų dorojimu. Žmones vien,* 
balsiai kalba, kad Gaūčys čia 
yra lik dėl to, kad pasirašyti 
ten, kur jam aferistas B muša

Kongrese paaiškėjo, kad 
konsulatas nori ir Savanorių 
Sąjungą {vesti kunigų *gttrildn< 
Btidrys pranešė, kad koiisitla- 
tds jam hesdkė, ar yra konsu
late Užsiregistravusių savano
rių. Paaiškėjo, kad buvo Užsi
registravęs tik vienas Budrys, 
kuris, dėl nachdliško konsula
to bėrhų elgesio, — išsibyalike 
ir prisidėjo prie Lietuvos Ka- 
riuohienės Savanorių Sąjun
gos. J

byVM^Co.

Nuolatos didėjantis populiaru
mas Bluc Ribbon Malt* yra, 
aiškiausias įrodymas Amerikos 
įvertinimo augstos kokybės,. ku
ri išlaikoma . vienoda nudl.it i- 
niais " bandymais. Supakuota 
pilni 3 švarai. 1,

(Musų Argentinos Koresp.)
Birželio 7, 1931, Buenos Ai

res įvyko buvusių Lietuvos ka
riuomenės savanorių kongre
sas. Dalyvavo 234 savanoriai 
ir kėli svečiai. Kongresas įvy
ko viešbučio “EI Norte” sa- 
lione, kuriame štai kas paaiš
kėjo:

Savanoris Budrys, buvęs 
North amerikietis ir Ekonomi
nės Karių Bendrovės . vedėjas 
Kaune, paskaitė iš “Musų Ry
tojaus” Lietuvos Savanorių 
Sąjungos suvažiavimo > nutari-*' 
mus.
/Kitas' savanoris paskaitė 

“Trimitą”, kUrianie melagingai 
rašoma, J>uk Lietuvos, konilH 
latas Argentinoje orgartizucija 
savanori. (Td imta iš 
klerikalinio šlamšto “Švytu
rio”).

TUMLER’S
CELEBRITY

STUDIO
SPECIALUS Kaino* —• 
vestuvių ^utoKraflJos $10 
tuzinas ir aug. Taipri 
vaikų ir ftetmyno yru- 
pė». 1840 N. Wettn 81., 
Trl. Lincoln 477S.

Liepos 19 d. Jaunimo 
ga rengia labai linksmą 
mų pikniką (gegužinę) 
ne prie Augustinavičiaus far- 
mos. Girdėjau, kad tai bus 
nepaprastai Įdomus piknikas. 
Be. įvairių žaislų dar bus pirmą 
kartą šioj kolonijoj 
lietuvaitė gražuolė, 
kuri laimės kontestą 
vietos gaus dovaną, 
veikslas tilps Sąjungos organe 
“Naujienose”.

Be viso to gros šauniausias 
Toronto lietuvių Skurdelių triu-i 
bų orkestras. Tad bus gtditha 
smagiai pasišokti.

Mergaitės privalo Skaitlin
giausiai atsilankyti ir išbandy
ti savo laimikį. Vyrų pdrėlga 
bus žiūrėti, kad butų teisingai 
gražuolė išrinkta. Paaugusiems 
irgi bus daug “fonių”. Visi ga
lės pasišokti ir šiaip smagiai 
laiką praleisti. Pikniko vieta; 
visiems torontiečiams yra ge
rai žinoma. Taigi ligi pasima
tymo, c

Sąjungos r ariu domei
* ' f
Visi Sąjungos nariai būtinai 

yra kviečiami atvykti Į pikni
ko vietą 12 vai. dienos, nes ten 
įvyks narių susirinkimas. Yra 
keli svarbus dalykėliai, kurie, 
būtinai reikia apsvarstyti ir iš
spręsti. Keikės taip pat išsi
rinkti naują pirmininką, ka
dangi senasis išvažiavo j Lie
tuvą ir nutarė ten apsigyventi. 
Susirinkimą baigsime per vie-' 
na valandą, o paskui galėsime 
linksmintis ligi vėlumos.

S-gos sek r. V. M.

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

valdybą, kurion įėjo Budrys, 
Vyšniauskas, Mcškcrys ir kilį 
Lietuvos kar. savanoriai.

Telegrama valdžiai.
Kongresas pasiuntė telegra

mą prezidentui Smetonai, svei
kindamas per jį Karo minislc- 
rį ir Liet. C. V. Telegramoje 
taipjau relkahUijaina, kad Lie
tuvos valdžia kuogreičiaūsiaį 
atšauktų . LietiiAtyp , konsulą iš 
Buenos Airęp, Qaučį,H ir, ju^C; 

‘krčtorių

Patys iŠdirbam ir parduodam už pi
giausias kainas. Ateikit ir pasiteirau- 

kit musų pigių kainų.

$47.95
ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 

Cofnpahy
A. Patejunas, Sav. J. Kazikaitis. Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

Pakartotinai Amcrjkųnai yra kaltina- 
thi tame, kad jie yra dideli materija- 
listai, kad niekas buk nesą . svarbiau, 
kaip lenktyniavimas už spėką ir .pini
gus, ir kad todėl paaukaujami visi gi
lesni ir aukštesni jausmai, ir sentimen
tai. Teisingumas ir tikrenybė' to tvir
tinimą aiškiai , pasirodo mirus kokiai 
tjors artimai mums ypatai.'Tada tik ir 
tie kokiu kitokiu • laiku viskas materi- 
jališka užmirštoma, ir /ateina musų gy
venime pilniausias supratimas, kad ko
va už materijalius dalykus yra betgž- 
,di. Ir užmigdami apie materijalius da
lykus, žmones per adžius Ssavo . išsivy- 
stimo visados trokšdavo atiduoti augš- 
Čiausią pagarbą mirusiems. Kiekviena ra
se savo religiškose ceremonijose irgi ati
duoda pagarbą galingai mirties rankai. 
Musų civilizuotame amžiuje męs pri
duodamo kilnią reikšmę pagrabo cere
monijom ir męs taipgi reikalaujame, kad 
Šita kilni reikšmė pilnai butų užlaiko- 

priduoda tokiam iškilmingumui daugiaus 
reikšmės, niekas nėra taip tinkąs tokiam 
sentimentaliam momentui kaip gražus it 
tinkamai vedamas pagrabas, atminčiai 
asmens prasišalinusiam iš šio gyveni
mo.

P-nas J. F. Radžius, kurio ofisai ran
dasi ant 668 W. 18th st. ir*ant 3238 
So. Halsted st. yra vienas šio miesto 
graborių, kuris gali būti pavyzdžiui^ 
visiems krelkalavime vedimo tokių reikš? 
tningi^ pagrabų. Dėl savo iškilmingai 
vedamų pagribų jisai yra plačiai pa- 
(kilbęs ir mėgiamas šiame mieste. Jisai 
veda pagrabų kuris pasižymi mandagu
mu, gražumu it nepalyginam 
gumu. Jisai pagrabų diręk 
ĮOikščiadšios 
•avo W»ni^tą _.r
dėlto, f>įka^f jipi ,/n^užm;iršt'a /visų < ,mąžk 
fhožtą',?jo/ pasisektoms
S 1if ? jo y v^?s; Iplatjuasiį ir >’ Uz tarnau -

Kitame šio laikraščio puslapy jus ra
site MIDWEST STORES skelbimą, štai 
yra labai didelis koperatyvas, kuris Už
laiko valgomųjų daiktų krautuves Chi- 
cagoje.

Užduotim šios įstaigos narių yra duo: 
ti perkančiai publikai geriausį maistą ir 
grosernės produktus žemiausia kaina. Jie 
gali tai daryki dėl savo įdomaus metodo 
vedime biznio. Kadarigi jie valdo 230 
daugiaus krautdvių, jie su^ičrka viską 
didele dauguma tiesiog nuo gamintojų 
ir todėl gauna viįską daug pigiau.

Del to padaroma didelis taupumas, 
kuris tiesiog perduodamas perkančiai pub
likai pavydale žemų kainų. Nariai šios 
firmos ne tik gali varyti konkurenciją 
su kitomis krautuvėmis, bet gali dėl 
savo žemų, kainų konkurduoti su did
žiausiomis chafn krautuvėmis.

Kadangi dabar yra vasaros sezonas 
Šviežoms daržovėms ir vaisiams, dide
lis importas atgabentas Chicagon. Dau-

apielinkipių farme-

teisę. fijjlkyoį savo gyvybe ko- 
vųjtHiIi; Li^UivOs laisvę, tat jie 
tliri jtęisę ir kalbeli los lais- 
yės “apąštųlų” adresii... < 

ijraųgiškas pįasitariiiias.
Tą juitį yakdrą “EI Norte” 

Anlione,.įvyko, bendras kairio** 
sios pakraipos žilioiiių pasita- 
riinas Ir draugiška vakarienėj 
kurioje dalyvavo apie 100 aš- 
liiėhų. 1'rUUtpas kdlbas pasakė 
dtg K. N. Norkus ir P. čiučė-t 
lis, o drg. AsKiirsOkas dailiai

- -..........—  A.—1    

Toronto katalikai turi kelias 
organizacijas; kurias įpalaiko 
vieni ir tie palys žmdiiės. Prie 
žymesnių organizacijų tenka 
priskaityti šv. Jono Pašalpinę 
Draugiją. Dabartiniu laiku pa
rapijai gresia bankrotas. Tad' 
dedama pastangos ją gėlbetl. 
Parapijos fanatikai nujaučia, 
kad šv. .tono draugija tiifl ke
letu šimtelių, tad įįe pradeda 
tiesti savo nagus į tuos dole
rius. Tiesa, draugija turi sa
vo įstatus ir daugelis narių su 
parapijos reikalais nenorėtų 
nieko bendro turėti, bet para- 
pijonai baigia draugijas pa
vergti.

Seniau, kai prabasčius galė
davo kur doteriuką sugrieb
ti, tai ir parapijonų buvo dau
giau. Dvasiškas tėvdlis labai 
sekdavo, kad kiekvienas avi
nas laike kolektos paliktų savo 
centus. Tačiau pastaruoju lai
ku parapijonų skaičius žymiai 
sumažėjo. Tuo pačiu laiku su
mažėjo, žinoma, jr pa j atilos, 
— bestirenkania vos nuo .5 li
gi 10 dolerių. Mato tėvelis, kad 
prie tokių aplinkybių ilgai ne
begalės išsilaikyti ir turės mu- 
fintis kur kitur. Todėl jis ir 
pradėjo spausti draugijas. Se
niau buvo dar narių, kurie sto
vėjo draugijų reikalų sargy
boj. Deliai to jiems tekdavo 
daug visokių nesmagumų, pa
kelti. Laikiii bėgant tie nariui 
pasitraukė iš draugijų. Tadu 
tai parapijonai pasijuto galin
gi ir ėmė šeimininkauti kaip 
tinkami. Pasirūpinta pravesti 
nutarimas, kad draugijos ne
turėtų teisės rehgli parengi
mus. Parehį|iinų monopolis pa
vesta parapijai.

Bet čia ir vėl bėda. Į para
pijos padengimus jokiu builti 
hcgrilihia pritraukti žmohių, 
—' necina ir galia. Sugalvota 
tad kitoks škytnas: parengi
mus gulį rengti draugijos, ta
čiau visą pelną privalo skir
ti parapijos naudai.

Tokie tttttdrimat, 'žinoma; tik 
atstume riniteshius narius. Jie * ♦
nustojo hidkėti duokles, o ve- 
Bnu ir višHkHi pasitratikė. Tuo 
būdu draugijos ėiiič krikti.

Nepašitetikihta dar ir tUo. 
Liepos 12 d. įvyko pašalpinės 
draugijos susirinkimas. Klebo
nas susirinkusiems pasiūlė iš
rinkti policiją, kuriai pats pa
sižadėjo išimti leidimą iš mie
što valdžios. Tos policijos* pa
reiga busianti žiūrėti, kad pa
rengimuose butų tinkama tvar
ka ir kad susirinkimuose ne* 
kiltų triukšmų. Nenuoramas 
klebonas tiesiog norėtų areš
tuoti. ko gera, ,gai klebonas 
pastatys savo policiją ir prie 
bažnyčios, kad koks bedievis 
kartais į ją per klaidą neįei-

[Acme-P. tJ A. Photo] 1 ; <
7 x » i A. ' . * I

Senas Ir naujas Eikš valdovai ' ;
John R. Goen iš Sterlihg, Colo. (iš dešinės), naujai išrinktas 
Eikš brgahizacijos valdbvas ir sehasis Laivrence H. Rupp (iš 

kaires), perduoda naujam savo sostą.

h<toas’ ‘ Ji"* ^Chri<g>lyjii'ybęįvesti jbile 
fiagrab^. nežiurto Jo r fcba' |llU 
hos.i r _ ’ y

Del tolimesnių informacijų • šaukite 
ttt.Titba Vfctory -4088.

AR ŽINOTE? Kaip ilgai jisai jatį 
yra 'tame biznyje?

PATOGŪS I LAIVŲ PitlEPLAUKAS

Hetniausios Kainos
NEW TOkK EXPRESS
(Dcarbotn Sta)

Rou.nd Trip tikietėi j Nėw Yofką, sugryžimili 
per 30 dienų, išeiria jš Chicagos kas utarnĮnką 
ir subatą iki j’ug&ėjo 29, 1931 Įškaiiytihai, 

tiktai $46.b5.

H. T. 'HARLOW, Gco. bass. Agent, 327 S. La. Skilę Su 
Tclefohds Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

z ' ,■ Vflk- 4 ■ }
• * r ♦ b

• • » * i"'*. ■ L’/

naujienos; cigagCr

širdin
, ___ aus, ib

ąsos balsamūotojas, žiAąs 
gerais ir /atsakomingaj. Gal

jo/ pa;

svie;

gūnia daržovių yra namie , augintos, 
rios ———r,. -------
Hų. Kadangi MlDWEST STORES per 
ka iškarto labai daug, jie .gali gauti ge 
riausias daržoves ię tuo pačių laiku par 
duoti jas Žetniausidmis kainomis.

Pasisekimas MlDWEST STORES su 
budavotas ant pasitikėjimo ir geros va 
Tios žniontų. Tbdcl. He'kvltfias MTD 
WEST STORES savininkas yra užin 
teresuotas’ duoti puj 
navitną. Visados ga 
WEST krautuvėse jJilriu pasitikėjimu

f
i

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO

Gydo. Reumatizmą, 
Nugaroa ekatttiajimll 
Kojų, tirpimą. Dusu 
deima, Ir teip vkoitioa •luraddtaM* 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra Urigyda O 
miKjonai dar nežino apie tai.
Delunio GaUmta Moetia yra tiek 
verta aukso, Įdek ji pati everia «u- 
Hc navdoe gydymo.
Kaina 75 centai, *1.50 ir *3.00. 
ir 10 centu entra už portiuntima.

Klauskite paa aptieltortae taip 
DEKEN'S NEW D1SCOVKRY 

OINTMENT.

DEKEN’S OlNTMENT cfo. ' 
P.Q. Boa 352 
Hartford, Conn. .. '
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UŽMIGO

mane dažnai apkeikia,

d-americaL|n

NAUJIENOS

Trys Centai Viena Kopija Aštuoniolika Centų Savaitėj

BYNVESTPHAL
**••••'

StGNCO

Biogr^H THE HOUSE

tHSCORD

abu 
vie-

wenTTo 
\WUWoo6

7UVENILE 
LEAD

vaikinas 
bęt pra-

MUSŲ TELEFONAS YRA
Rbosevelt 8500

Nightand Momingto keep r
Write

Šiądien 
svečių i

Išreikš Savo Prisiri 
Šimą Paminklu

HQMSTowN • 
WAPPlN6Elf$ 

FALLS 
NBW YČItK

duodavau, šiuo budu

Tai buvo linksma, gadyne, 
gausi draugais ir nuoširdumo 
kupina. Iš daugybes draugų, su 
kuriais aš taip maloniai sugy
venau, bepaliko vos maža sau-

metų atgal po^ 
sutiko mane ir sako:

Senio Bočkaus kosulys dve
jus metus man savotiškai pa
sitarnavo. Rytais Bočkus pra
dėdavo kosėt lygiai septintą 
valandą, o vakare apie dvylik
tą jisai paprastai užmigdavo* 
Kas naktį lygiai trečią valandą 
jo kosulys daužė mano praver
tą langą.* Už tai aš ir nepirkau 
laikrodėlio su varpeliu.

Pirmą kartą Bočkus aplanko 
mane, kai jo kosulys, anot jo, 
pakilo ir gerklė išdžiuvo. Iš
džiuvęs senuko liežuvis atpa
sakojo visą savo gyvenimą, vi
sus vargus ir kančias prade
dant nuo piemenavimo laikų, 
baigiant knygų per rubežių ga
benimu. Tiek tų nuotikių bu
tą Bočkaus gyvenime, tiek drą-

suteikia • 
barzdaskutyklos 
mm komfortų 
■ skutimos 

namie .

STAR DUST Copyright Midwe»t Feature Stervtet

m MOVIES 
Al oi D EDISON 

STUOIOa 
FORT UB*

Dvidešimts metų 
atgal

Birutes’

Visokį pamarginimai, prakalbos “Vincams”, šokiai nuo 2 vai. p 
Margučio Gegužinėj. į : . • .

Įžanga tik 25 centai. Margučio skaitytojai gauna veltui įžangų.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

. Goodeonai Broliai 
Forayiių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

THE. 
C OME. D Y 
COMBINAboN

MULHALL 
ANO

MACKA1UL. 
\<veav* 
gooo • *'

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški žios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’ų i ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai 
Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rąžyk bile vietiniam 

agentui, arba:
HOLLAND AMERICA LINE 

40 N. Dearbom St. Chicago.

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local « Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yards 3408

Turi savo Atstovui ir, Išnešiotojus kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolionijoj Chicagoje. . Jie 
Tamstai patarnaus greit ir be atidėliojimo. 
Viskas ką turite padaryti, tai patelefonuokite 
j musų cirkuliacijos departamentą ir Tamsta 
___ _ Tkr a t y VTVmkT' A/n ir i nnrn l

Už poros dienų Bočkus pa 
vargelių prieglaudoj mirė. Lai 
dotuvėse dalyvavo keli jo drau 
gai. Niekas varguoliui ant ka, 
po gėlių nedėjo, niekas nė pra 
kalbų nesakė... Niekas ni 
mums, kurie jį paskutinį pus 
mėtį maitinome, žinios neda

[Acme-P. « A. Photo]

Paderevskienė *
Mme Ignace Paderęwski, ži

nomojo lenkų kompozitoriaus 
žmona sunkiai serganti Šveica
rijoj.

FinsT šVage ' * 
pakTyjiTh a 
hed wayburn 

PRODIkTion 
CALLBO 

‘fHE PSOOUCt^

Mano mirusio kaimyno Boč- 
kaus artimas giminaitis parodė 
pakvietimą į teismą. Pažiurė
jau ir nustebau : Bočkus pasi
rašęs testamentu ir viską pa
liekąs tai turtingo biznierio 
dukteriai,, kuri Bočkaus nėra 
nė mačiusi... Bočkaus turėta 
“inšiurino”. Prieš mirtį butą 
kokio ten daktaro ne lietuvio, 
kuris, matomai, .su tos pane
lės tėvo prašymu sutikęs ir 
liepęs senukui pasirašyti ant 
tuščios popieros. Paskui pada
ryta tinkamas testamentas, ir 
viskas paliekama turtingo tė
vo dukrelei...

Mes vėl prisiminėm senį 
Bočkų, jo sūnūs Lietuvoje ir 
čia Amerikoje. Vėl viską per- 
šnekėjom. Aš ir sakau: juo 
žmogus daugiaus turi, juo dau
giaus nori. Už senio bedalio 
kailį dabar turtingo biznieriaus 
duktė šilkines šlebes pirksis.

Mat. :

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- "D T T noty/e, burnoj* 

ir fftrklijt

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobili., 
80< W. 81 St. Victory MM

Už kelių mėnesių mes jį vi
sai užmiršome... Buvo žmoįus 
— nėra žmoga’us. Vienas, elge
ta mirė, mums daugiaus vie
tos... Jo paveikslą Lietuvoje iš
leistoje knygoje dabar aš ma
tau. Ten jo biografija aprašy
ta. Reiškia, amžinas mano bu
vęs kaimynas, kuriam mano 
žmona sriubos nunešdavo, o aš 
kvoterį 
baigiasi 
mėje.

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Tik dabar pradedu suprasti, 
kad gyvenimas, aplinkuma su
kuria žmogaus ūpą, būdą, idea- 
logiją; kad žmogus tai tiktai 
aplinkumos padaras, kad liuo- 
sa valia, siela, dvasia ir kt. ir
gi iš tos aplinkumos pareįna. 
šiandien, savo senus užrašus 
vartydamas, norėčiau paskuti
nį kartą savo buvusiem drau
gam “sudiev” pasakyti... Jie 
gyvi, bet mirę... žmogus mat 
gali gyventi ir sykiu tau miręs 
būti: kitiems gyvas, o tau mi
ręs. Apie gyvus kalbant pa-: 
vardžių reikia vengti, nes ap
linkuma ir tai verčia daryti.

Ponas S. žvalus, 
apsukrus gyvenime) T 
džios mokykloje Lietuvoje bu
vęs be galo rambus. Ameriko
je anuose laikuose draugingas, 
švarus, nuoširdus, man daug 
kartų gelbėjęs mokslus tęsti. 
Dabar jisai turtingas, čekius 
puikiai rašo, su manim nė kal
bėt nenori. Gal norėtų kartais/ 
bet aš ką gi su juo kalbėsiu*: 
jisai 
rius, 
Jisai 
Jisai

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepo* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Teh Boulevard 9122

TOURtYLj
them Clean, Clcar and Healtliy 

W Free “Eye Care** 
ye Beauty” Book

M>riM(XI>eftH.S^9R.0btoSuCUag«

Didelis smagumas 
dėl

Pypkės ir
Cigaretę A

Ruky- 
tojv

Telef. Republic 6396 ___

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip it me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinam iausios. ___ _

UMėK 
A HlT »N 
HM. RUD'S 

'hnm> ,

Iš draugo S. tikėjausi daug. 
Jisai, mokinosi, kaip ir aš, prar 
kalbas sakydavo, truputį rašL 
nėdavo. Buvo vaikinas pažan
gus ir mes visi iš jo daug ti
kėjomės. Draugai jį šelpė kiek 
kas galėjo. Šelpė jį paprasti 
vargo žmonės, darbo vergai.

Dabar busų buvęs draugas 
susiartino su bažnyčios ponais. 
Jisai turtingas, remia klerika
lų pramogas, visus kunigus 
pažįsta, seserims tarnauja-. Už 
dolerį. Su savo buvusiais drau
gais nė kalbėt nebenori... Jisai 
mums miręs. Apšvietos darbe 
jisai nedalyvauja, tam darbui 
dar kliudo kiek iš jo juodieji 
ponai reikalauja. Už dolerį. į

Ponas A. anuose laikuose 
turėjo saliuną. Mes keletas 
moksleivių pas jį gaudavome įir 
alaus ir pietus dažnai visai dy
kai. Jisai mums patikdavo savo 
atvirumu ir poru ką nors da- 
žinotkr. Vėliaus dgaj jo biznis . „ ..tų., -/f • . > -.tv- • >

Linksmoj kompanijoj turtin
go biznieriaus duktė pasipuo
šusi su savo jaunu vyru šoko 
ir “liugėnus”, savo tautiečius 
visokiais gražiais vardais* vadi
no. Man koktu darėsi klausant. 
Bet tuęjaus supratau kame da
lykas: jinai paveldėjo daug pi
nigų, vienas žmogus jai. tes
tą rrtentą palikęs. Reiškia, grei
tu laiku jinai važinės nauju 
automobiliu ir. “liugėnus” 
šiurkš&au pašiept galės...

O tiktai vakar, kai mes 
gėrėme lietuviškoj įstaigoj, 
Ras lietuvis advokatas prisimi
nė, kad jisai tai panelei “iš- 
provos” daug pinigų. Reiškia, 
laiminga panelė, aš savo žmo
nai ir musų žinomai muzikei 
pasakiau.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam. mainom ir renduojam 
namai 

3335 S. Halsted St 
Ttl. Y.ttb 6«94

SORRY-eut HES 
MARR1ED

ŽEMO REUEVfS ITCHIRG
■INI! EGZEMA

Soothing, cooling ŽEMO b ringą 
prornpt relief to itehing, buming 
8<rin;ovenin severe caaea relief comes 
as soon as ŽEMO touches the tor-‘ 
tured akin. Eczema, Ringworm, 
Rashes, Pimples, Dandruff and other 
annoying skm or scalp troubles geir- 
erally yield to thia soothing, anti- 
aeptic lotion. ŽEMO is safe and de- 
pendable. Ali Druggists. 35c. 60c, 
£1.00. Extra Strength ŽEMO tjat 
ic« chronic casea—81.25.

Amerikonai tankiai Būna įtariam), kad 
jiems niekas kitas ne rupi, kaip tik 
materijaiųs dalykai, ir k,ad jie bėga pas
kui garbės, «ir pinigų. Viskas kas augš- 
tesnio, geresnio visi sentimentai, jiems 
svetimi. Teisybė ar netikrumas iio tvir
tinimo pasirodys taip greit, kaip tik. 
išliks kokio nors mums artimo žmo
gaus mirtis. Tada, ir ne kokiu kitu lai
ku mintis apie materijaiųs dalykus pra
puola. 'Ęada mums ateina aiški gin
tis, kaip nesvarbus ir bėrgždųs yra visi 
materijaiųs laimėjimai. Užmiršdami apie 
materijaiųs dalykus, žmonės per amžius 
atiduodavo didžiausių pagarbų miru
sioms. Kiekviena rasė turi savo savitus 
budus atidavime garbės galingai mirties 
rankai. Musų civilizuotas pasaulis pri
duoda labai daug vertės rimtiems pa- 
grabams. Męs reikalaujame, kad jie bu
tų tikrai iškilmingi ir gražiai sutvar
kyti. Niekas nepriduoda tokiai progai 
daugiaus rimtumo, niekas nėra taip iš
kilminga ir niekas neišreiškia gilesnio 
sentimento, kuris pasilieka ant amžių, 
ne užgautas nei karščio nei šalčio, ge
ro arba blogo oro, kaip gražiai pasta
tytas paminklas.

The Hayes Monument Company, ku
ri randasi ant 2724 W. lllth st, yra 
gamintojai originalių paminklų. Jų ga
bumai, pavyzdžiai, yra neabejotini, ir 
jie atsižymi neišdildomu gražumu. Jie 
yra dirbėjai Paminklų, Pagalvinių Ak
menų ir Monumentų, ir turi galymybę 
pastatyti juos bile kut*. Pašaukite Beverly 
0601 ir jus galite gauti pilnas infor
macijas, arba galite pasimatyti be jo
kios atsakomybės.

AR ŽINOTE? Kbdel Paminklas yra 
taip tinkantis atminimas?

: VIRINIMO,? ’ y K 
TRINIMO, * 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninkų 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVAS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUOr 
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

po 20c už bonkų. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

Penktadienis, liępos 17, ’31

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
JUL/U6’ J. JANELIUNAS, Pre*.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

1
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šių žygių, tiek drąsos nešant 
iš prtfsų knygas arba spiritą. 
Paskui Amęrika, mąžas laikro
džių taisymo štorelis, dulkės, 
žiurkės, pelėsiai ir pageltusi 
senio oda — šie dalykai patys 
dar daugiaus pasakė.

Drąsaus onta žmogaus ir 
energijos turėta.. Tikro žemai
čio sunue, bemokslis, bet gud- 
ras iš prigimimo. Ruskių žan
darus prigauti jam tiktai juo
kai. Kiek maldaknygių ir ka
lendorių jiems po nose parduo
davo. Kiek spirito ir ekspele- 
rio... Net patį načalninką porą 
kartų apgavęs.

Dabar Bočkus suvytęs,' kaip 
botagas, džiūvo savo drėgname 
urve ir visiems pasakojo apie 
savo nuotikius su žandarais 
Lietuvos miestelių jomarkuose. 
Kadangi dirbti jau beveik ne
galėja, tai mes apielinkės gy
ventojai jį maitindavome. Na
mo savininkas žydelis jam apie 
metus laiko leido dykai gyven
ti, o lenkų konsulo advokatas 
jį už kokius ten susišaudymus 
iŠ kalėjimo įšliuosavo.

Musų senis džiūvo. Dešinė 
ranka suvyto, krūtinė susiplo
jo ir akys įdubo. Paskui jo 
supuvusius baldus ant gatvės 
išmetė, o senuką priglaudė ki
tas toks pat senukas...

Už trijų dienų aplankiau 
Bočkų naujoj vietoj. Otonais 
jisai jau gulėjo skarmalais ap
siklostęs ir skundėsi diegliais 
krutinėję. Jis man dar paspau
dė ranką, bet kosulys* jį taip 
sujudino, kad kalbėt jau be» 
veik negalėjo... Atsisveikinau ir 
išėjau. ' . '

Padaro 
Skalbimų 
Lengvų 

Naujas Išradimas 
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Buy gloves with what 
it savęs

M6ra ritate bn>kM »Oo 
daugiau, kad gauti dantų 
koHę. Uatgrine

, didelli tūbas parsiduoda ui 
25c. Ji valo ir apsaugo daą-- ... 
tis. Be to gaHto sutaupanti 5 
$3. ui kurtuos gaUte nusipirk- 
tl ptrlUnaitea ar kg kitų. 
Lambert Pbarmacal Oo.

LISTERINE , 
TOOTH PAŠTE

MARGUČIO” GEGUŽINE
« ■ ' ■ I "BILLY DAY”

Iflliepos Margutis rengia gegužinę ir Vincų Dienų
LIEPOS PALIULIO DARŽE 

/gretimais su “Birutės” — buv. Chernausko daržu), 

iki vėlumai, žaidimai ir tt.» atsibus

Visus kviečia MARGUTIS.

„.jjĮjnUHS. —...f*-,.-—   ■ , ,,

pagerėjo, tai jisai mums atšste 
Ip, kąip ledas, dykai pietų ne-

Dabar tasai ponas, turtipgu 
tapęs, gyvena atskirai nuo lie
tuvių.
arba apkolioja už tai, kad ne
turiu dolerių...

Dar daug daug tokių buvu
sių žmonių žinau, bet kam čia 
juos judinti. Reųuiescant in 
pace. Tegul sau ilsisi.

Pasiliko keletas ištikimų 
draugų* Tai visi tie, kurie ne
turi pinigų maišus prisikrovę. 
Visi vargšai, kaip ir aš. Su 
jais galiu pasikalbėti. Jie ma
ne supranta ir šiandien.

Galų gale aš negaliu užtylėt 
kodėl taip pasidarė. Turtus bu
vę mano draugai sukrovė krei
vuoju keliu eidami. Gal jiems 
sąžinė graužia? Bala juos žino.

c . Mat. •

apie žemę, namus, dole^ 
o aš tų gerybių neturiu, 
man kartais pasako ‘alo”. 
miręs.

Dvidešimts 
nas J 
Antanai, aš tau darbo duosiu, 
galėsim užsidirbt, jei gudras 
busi, štai man katalogo reikia, 
o tu gali rašyt. 'Rašau, atsi
prašau, rašiau ir keikiau. Tai 
buvo žmonėnąs akis apdumti 
įvairių burtininkiškų pabūklų 
pardavinėjimo įstaiga... Atsi
menate visi,1 kaip ten buvo... 
Rašiau, ir jisai mano akis ap
dūmė, nes neužmokėjo kiek 
prižadėjo.

Dabar musų buvęs draugas 
pelijustoj visuomenėj itin svar
bią rolę lošia, visų (atsipra
šau, apart manęs) didžiai ger
biamas. Jisai labai gyvas šiuo 
tarpu, manęs nė pažinti nebe
pažįsta. Pirmiaus man pietus 
pirkdavo, o dabaę automobiliu 

sulaukiau nelauktų pro.šalį važiuodamas nė ranlca 
nelauktų naujienų, nemostelgja...

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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GALVAŽUDIŠKA PROPAGANDA

2.50

Diktatūrą ir smurtą garbinančios partijos, fašistai 
ir komunistai, Vokietijoje bando išnaudoti savo politiš
kiems tikslams tą masių skurdą, kurį atneše ekonomi
nis kibusis, ir tuos finansinius keblumus, kurie ištiko 
valstybę. Tie smurtininkai nuolatos kursto minias prie 
riaušių ir .orgąipzuoja triukšmingas demonstracijas 
gatvėse, provokuodami susirėmimus su policija.

Kurie iš tų kraštutinių gaivalų ąršįaus demorali
zuoja minias, sunku ir pasakyti. Bet atrodo, kad komu
nistai neretai pralenkia net ir šalininkus Hitlerio, ku
ris viešai grūmojo nukapoti galvas demokratinių par
tijų vadams už pasirašymą Versales taikos sutarties.

Prieš kiek laiko komunistų sufanatizuoti gaivalai nu
šovė Berlyne du policijos valdininku/ Zaenkertą ir 
Kuhfeldą. Po to Koelno mieste komunistų partija pa
skleidė lapelius, kuriuose becįąrbiai yra raginami ’iš 
pasalų nušauti policijos viršininką! To negana. Pačioje 
Vokietijos sostinėje komunistų “raudonoji fronto ko
votojų ąąjunga” slaptai išsiuntinėjo savo nariams at
sišaukimą, kurstydama juos plėšt maisto krautuves ir 
vogt, Toje proklamacijoje patariama “raudonfrontie- 
čiams” kulkomis ir lazdomis atsakyti į policijos pastan
gas palaikyti tvarką miesto gatvėse.

Toje proklamacijoje komunistų pravadyriai šitaip* 
“Šviečia” savo apmulkintus pasekėjus:

. Nesiduokime, kad mus ilgiau valdytų ir slėgtų 
šita valkatų? gauja. Visoje Vokietijoje įvyko bado 
ir skurdo demonstracijos. Nei valstybinė parama, 
nei labdarybė negąli numalšinti minių badą. k r

“Todėl imkite iš didžiųjų, gūdžiųjų kapitalistų 
sankrovų tą, kąs reikalinga jūsų gyvenimui. Kada 
jums vagia duoną, tai imkite ją sau atgal.”
Jdomu butų matyti, kaip elgtųsi Rusijos komunistų 

valdžia, jeigu minios, kurios per dienas turi stovėti 
eilėse prie sovietų krautuvių, kol gauna nusipirkti duo
nos, pradėtų plėšti valdžios sankrovas ir imti “kas rei
kalinga gyvenimui”. Stalino raudonoji armija ir žval
gyba tas minias, be abejonės, išvaikytų mašininėmis 
kanuolėmis! Bet Maskvos apmokami agentai bando iš
šaukti masines riaušes Vokietijoje, idant lietųsi žmo
nių kraujas, ir bolševikų spauda paskui turėtų “me
džiagos” rašyti apie tai, kaip “kapitalizmas griūva”: 
Vokietijoje! t

Šįtas komunistų žaidimas alkanų masių krauju ir 
gyvastimis Vokietijoje, suprantama, negali nė kiek pri
sidėti .prie ekonominio žmonių būvio pagerinimo. Prie
šingai, tos komunistų provokuojamos riaušės tik didi
na suirutę šalyje ir dar labiau puldo ją ekonomiškai. 
Bet .aršiausia yra 4aį, kad šituo budu komuųistai stu- 
Jnia minias į barbari^pią ir pakerta jų morales pajėgas 
kovai už geresnę ateiti.

“GUDAS”

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
REMARQUE’Ą

.GINČAS DEL KĄUNO BUR 
misTro išrinkimo

i j «  yš ji mi m y [ valdžios Salirinkai gavo 61,204

Apžvalga

Penktadieniu liepos It, *31

lb., opozicinės valstiečių pąrtf- 
Hos 10,656 b., demokratai 14,-į 
864 b. ir socialdemokratai 37,- 
976 b. , ; s

Visoje Vengrijoje išrinkta 
14 socialdemokratų, t. y, tiek, 
kiek buvo senam parlamente.

Vokietis Erich Marią Re- Tarp kitų, ištekti socialdemor 
marųue paraše knygą “Vaka-į 
rų Fronte Nieko Naujo”, kuri 
buvo išversta į viso civilizuoto 
pasaulio kalbas ir išsiplatino 
milionuose ckząmpliorių. Toje 
knygoje nepaprastai gyvai- ir 
realistiškai piešiamą praėjusio 
pasaulio karo baisenybės. Vo
kietijoje iš to garbaus veikalo 
turinio tapo padaryta fįlmos, 
bet kada pernai metais kine
matografuose buvo pradėta ro
dyti tie karo vaizdai, tai fa
šistai ir nacionalistai ėmė kel
ti triukšmingas demonstracijas 
krutamu jų paveikslų teatruose 
ir gatvėse ir tuo budu prispy
rė filmų cenzūrą sustabdyt Re- 
marųue’o veikalo rodymą. M

Vokietijos fašistai ir nacio
nalistai kėlė 'triukšmą dėl to, 
kad “Vakarų Fronte ' Nieko 
Naujo” yra galinga propagan
da prieš latrą, nes tas veikalas] 
parodo publikai karą ne tpse 
“didvyriškose” spalvose, kaip 
jį piešia militaristai, bet tokiu, 
koks jisai yra tikrumoje — vi
same šlykštume ir žiaurume.

Keistu budu; prieš Rc- 
marųue’o veikalą lygiai tokiu 
pat griežtumu, kaip Vokietijos 
fašistai, išėjo ir Rusijos bolše
vikų {literatai. ,

Sovietų valstybes knygų iš- 
leistuvė neperseniai atspausdi
no “Vakarų Fronte Nieko 
Naujo” rusų vertime. Ir štai 
žinomas sovietų kritikas Vlno- 
gradov pareiškia, kad tos kny
gos atspausdinimas 
girdėta klaida”, 

tmarųue’as esąs 
(taikos skelbėjas), 
jos remiasi “kvailiausiu pagrin-l 
du”. Užuot studijuoti Re- 
marųue’ą, girdi, geriaus butų 
mokytis iš raudonosios armi- 
jos! ■-/. V'T-

Kitas kritikas “Leningrado 
Bravdoje” rašo, kad Re- 
marąue’as yra reiškėjas ūpo 
tos vidurinės ir smulkiosios 
buržuazijos, kurią mirtinai iš
gąsdino didysis karas. Jisai ne-' 
parpdąs žmonijai kelio į ateitį, 
todėl jo pacifistiška ideologija 
esanti priešinga proletariatui. 
Remarųue’as esąs pavojingaš 
darbininkų masėms, nes jisai 
migdąs jų klasinį susipratimą. 
Rusų scenos rašytojas Zagors-| 
k i paraše net dramą 
Rerpąrųųe 
ningrado 
Teatre, 
“Vakarų 
mintis.

Taigi Rusijos
raturos vadai , pasirodė, kaipo I 
artimi dvasios giminės Vokieti
jos fašistams. Jie niekina pa
cifizmą ir reikalauja, kąd ma
ses mokytųsi militarizmo iš 
raudonosios armijos. Rusiškas] 
komunizmas stoja už smurtą 
ir ginkluotą jėgą, kaip ir fa<- 
šizmąs. Ir tai nęrą nuostabu, 
juk komunistų valdžia Rusijp- 
je tik ginklu ir pasilaiko. |

kratų vadai Peyer ir Szeged! ir 
moteris Alpia Kethly.

Vengrijos atžagareiviai pasi
mokino iš sovietų Rusijos, 
įvesdami atvirą bąlsayimą. Mat, 
kur žmones atvirai balsuoja, 
tehai policija žino, kas už ‘ ką 
balsavo, ir gali vąljžios priešus 
persekioti

tai — “ne
neš Re- 

“pacifistas” 
kurio ide-

Naujoji Kauno miesto tary 
ba, kurios 24 narius išrinko, 
žmonės (beturčiams buvo at
imta balsavimo teisė), o 12 
paskyrė valdžia, jau laikė po
sėdį ir pirmas jos darbas bu
vo išrinkti miesto burmistrą. 
Išrinktas tapo Vokietaitis, ga
vęs 18 balsų. Iki šiol buvo bur
mistru Jonas Vileišis, s

Dabar dėl Vokietaičio išrin
kimo kilo ginčas Lietuvos Į 
spaudoje. “L. žinios” rašo, kad, 

[Vokietaitis negavęs reikiamo 
skaičiaus balsų, nes savivaldy
bių įstatymas reikalauja “ab
soliutinės balsų daugumos”, o 
už Vokietaitį balsavo tiktai 
dauguma dalyvavusių tarybos 
posėdyje, bet ne dauguma vi
sų tarybos narių (kas sudary
tų 19 bal.J.-

Val. liaudininkų dienraštis 
paduoda ir teisės žinovų nuo
mones, kurios paremia jo nu
sistatymą. Vienas žinovas, profd 
Bieliackinas, aiškina įstatymą 
taip:
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“kad yra, trijų rųšių daugu
mos: paprasta (reliatyvi), 
absoliutinė ir kvalifikuota.

“a) paprasta dauguma —| 
tai atsilankiusiųjų į posėdį 
daugumą!) b.) kvalifikuota —I 
tai kadą apibrėžtas balsuo
tojų ^skaičius, pav. % .visų 
teisėtų narių, ir c) absoliu
tinė dauguma — viso sąsta
to.

“čia iylra visiškai aišku, 
kad šiuo atveju absoliutinė 
dauguma sudaroma nuo viso 
narių skaičiaus; bet ne nuo 
į posėdį atsilankiusių.

“Anti- 
”, kuri rodoma Le- 
Didžiamjąm Dramos 
tikslu

Fronte
(diskredituoti

Nieko Naujo”

bolševiku lite-
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| Ąn^is^ųrbulas vitaminas
Šio vitamino stoka maistui 

žmonių tarpe iššaukia senai 
žinomą ligą, skorbutą. Reikia 
[pabrėžti, kad seniau ši liga bu
vo viena didžiausių t žmonijos 
nelaimių. Taip pav., bado, ka

uro įr tolimų jurų kelionių me
tu žmonės dažnai ja sirgdavo, 

n tąčįąu priežasties negalėjo su- 
į prasti. Vis dėlto jau prieš porą 
šimtų pietų ’buvp konstatuota, 
,kad tarp skorbuto ir maisto 
,medžiagų yra artimas ryšis. 
Lpaugiąųsia sl^orbutas pasi
reikšdavo, vartojant beveik iš- 

čia yra Mrs. Anna Seįtąr, imtinai konservuotą maistą.
viena iš dviejų moterų konduk
torių Detroite, kurios vis tebe 
konduktoriąują.

[Acme-P. K A. PhptdJ 

Dvi tokios tėra

Šis veikimas .buvo priskiria
mas - sūdytai mėsai, pridedant 
truputį salietros, tai anglų va
rlinama “corned beef”. Jau tais 
Įąikąis žinota, kad citrinų ir 

\ apelsinų sultys veikia auti-

Užvakar tukstančjai prietaringų žmonių Gliįcągoje 
{inatė “švenčiausios pąnelės” atvaizdą ant sienos vieno
je jtąlų ^pg&ventojė gatvėje. Sako, kad 7,000 žpiopių 
buvo susirinkę to “eudo” pažiūrėti, ir daugybė žiūrėto
jų taip į jį įtikėjo, kad, suklaupę gatvėje, ėmė melstis. 
Keturi šimtai policininkų buvo pasiųsti saugoti tą iųi- 
nią nuo netvarkos.

Bet ant rytojaus pasirodė, įkąd tai ne “švenčiau- 
sios panelės” atvaiždas, .o tik nuo lango atmušta lem
pos šviesa. į»ango užlaidas tai atmuštai šviesai davė 
tokią išvaizdą, kąd ji atrodė, kaip figūra, panaši ,į jflie- 
šiamus bažnyčiose “Dievo Motinos” paveikus, kam
baryje, ,kurio langas buvo to “Stebuklo” ;prjęžastis, po
licija užtiko — vieną garsiausiųjų Chicagos gengsterių, 
Sam .Genną! ! Ou-

t Šis juokingas 1 (a1^tjWmąs(^^ao,|f^ priėtaringds 
minios nesistengia surasti' nąturąlio išąiškinitno daly
kui, kurio jos nesuprantą, bet (tuojaus jsivąjzduoja ką 
nors “viršgamtiško”.

Juo žmonės labiau apsišviečia, .tuo “eudų” pasilie
ka mažiau ir mažiau. *

^LĄPTAM BALSAVItylE VEN 
GRIJOS ATŽAGAREIVIAI

PRAKIŠO

pu “paprasta” dauguma reiškia 
tik daugiau už kitus (reliaty.vi 
arba palyginama, dauguma). |v(j komandos buvo aprupina-

Jeigu, sakysimu, susirinkę mos šiais vaisiais, "tačiau tik- 
85 žmonės renkasi pirmininką supratimą apie skorbutą 
iš keturių kandidatę ir vienąs eksperimentiniu Hudu duoda 
jų gauna 3 balsus, antras ,5/kiolst’as ir Frolichas. 
trečios 10 ir ketvirtas 17, tai I tyrimais 
ketvirtojo kandidato balsų dau
guma bus “paprasta”, nes jisai 
gavo daugiaus balsų už kiek-> 
vieną kitą kandidatą. Bet je 
dauguma nebus ‘ absoliutine, 

[kadangi jisai negavo daugiąU 
balsų už visus kitus kandida
tus, sudėtus į daiktą. Daugiau, 
kaip pusė visų balsų, arba ab
soliutinė daugimia, šiame atsi
tikime bus 18.

Tečiaus absolįutmė daugurąahjeja po oda, po antkauliu,-są 
dar gan būti ir “kvalifikuota”.' - - -
Prof. Bieliąckipo aiškinime nu
rodyta tiktai vienas kvalifika- 
vimo būdas, būtent tas, kąd 
dauguma turi sudaryt tam tik
rą driį'-'Visiį balsų: ’ satkysipje,, 
du ^trečdaliu, tris ketvirtada- 
liūs ir t. t. Bet jisai užmiršo,, 
kad yra dą ir .kitas kvalifika-^ 
vimo būdas: dąųguma nustat»-_ 
ma nev sulig dąlyyąvųsių balsa
vime skaičium,_ bet sulig skąi- 
čium visų, turinčių teigę bal
suoti. .Daugelyje Amerikos ^tei
tų, pavyzdžiui, .įstatymai nų-

- . stato, kad tam tikrus parpafi-j
Ii’ paprastai prezidentą nius pakeitimus akcinėse ,(Šė- 

ar burmistrą renkant jokio bendrovėse —> pagripdinįo 
kvorumo nėra, o visuomet kapitft}o padidintą 'ir t. L H 
turima galvoje, dauguma ąuo Kendroves susiriąkimai gali dą- 
bendro sąstato. ‘Jau vieną ryti tĮktįį nųtąrųg. dvįėjų 
kartą — sako prof. Bielįąc- daliy bąisų .dąugųpia ^o yUų 
kįnas - buvo - kilę giųčąrCift> ^8^ 
renkant respublikos prezi- nepakankfĮ) k{ld nutarimas bu- 
dentu p. A. Stulginskį, |ku-Lų priimtąs 4Vįejų tręždąlių 
ris gavo tik posėdy dalyvau-11 dalyvaujančių .balsų .dauguma,, 
jančių balsų daugumą. Kr. įje,į įurį dll trečdaliu nuo' 
dem. tada interpretavo jsta- vigos bendrovės balsų.' 
tym^, kad dauguma nuo ,po-‘ Tafai' klausimas anie Vokie-’ sėdy dalyvaujančių. Bet ta- ... v ■. I, *
da šis ginčas buvo patekęs tatČI.° ^inkjmo ^ęetup.ą sų- 
i teisininku draugija ir tei-1slveda We to' t ąr ^leato 
'. . . / gJ;., _' . rnistro išrinkimui, sulig naii-simnkų draugija išsitarė ,ta . . T. , u t- •
prasme, kad absoliutinė dau- fT ^valdyipų )p-
guma turi būti nuo viso są- ^tar absb-

■ . -j- ' x butinės balsų daugumos, ar, ibestato, o ne nuo i posėdi at-• , . • . “ Cų-ii i . -
.J(p|os. Jeigu' dauguma tui;i bųt 
n’.Įtkyąlįflkuota, tal eri. bj(t ąi£ 

ki^i pažymėtą jsįątyme, kuriuo 
budu dauguma- .kyalifįjęuojąipąs

-> pagripdinįo

silankiusių. , ,; 11
“šiandie, šis klausimas tei-p 

sininkaips abejojimų ■ nuke
lia.”

... įfj ' £ (■ i ' ..-'Z 1 1 r,- • ■ £ < ,

Bet mums vatrodo labai ąbe- tyĮes, deja, neturime -po ranka

Renkant Vengrijos parla
mentą, didelė dauguma žmonių

jotini “L. žinių” ir jos eks- savivaldybių įstatymo ,‘tėkšta 
perto išvadžiojimai. ir todėl negalime spręsti, ar*

Nenorėdami, kad kas nors opozicijos protestas yra pama- 
manytų, jogei mes teikiame -tūptas* Bet įkopei “L. ž.” arija 

tupėjo balsuoti atyįrai. Sląpįąs I paramą valdžiai' prieš jos ekspertai nepacituoja įsta- 
bąlsavimas " jjųvp ąuteiktąs^tiklopoziciją, tpes vis tiek turime ‘ 
sostinei Budapeštui su ap|ei|n- pastebėti, ;kad “paprastos” ir 
kėms ir pustuziniui kitų didės- F‘ąbspliutįneš” daugumos aišįd- 
nių miestų. Ačiū tam, ^valdžios Irimas Kauno dienraštyje pe- 
pąrtija rinkimus laimėjo”. atątirifą .pąrlamentipių<, tąisyk-

Ęet tuosfe distriktuoąe, kpr lm. — >nt -kaip jps yra su- 
buvo 'balsįiojąria slaptai, pt^riabs Ąmerikoje. u 
(JŽia byvo sumušta. Budapešte Pati Mvąlme paimta “ąbšo- tarybos tąi skaičius, sų7

>■

tymo. AbstjrakČipmis teorijo
mis šio dalyko ^aiškinti nega
lima; i

Jeigu įstatymas kalba tiktai 
apie “absolĮptipę . daugumą” ir 
įsakmiai nepasako, kad ta dau
guma itųi’i būt itiuo visų miesto

produktų matosi, kad vitami
nas C yra augalinės kilmes. _ 
Pastebėta, kad jo ypač daug 
atsiranda sėkloms Mygsiant, o 
vėliau kiek sumažėja ir, vai
siams nokstant, dar labiau nu
puola. Gyvulių organizmas šio 
vitamino gauna iš augalinio 
maisto. Gyvulių organuose 
yra nevienodas vitaminų kie
kis, tai pareina nuo patekusio 
į organizmą maisto kiekybės 
ir kokybes. Patirta, kad kar
vių piene vasaros metu, kai 
jos minta šviežia žole, yra žyg
iniai daugiau vitaminų negu 
žiemą; kai gauna sausą paša
rą. Antiskorbutinis pieno vei
kimas dar pareina ir nuo pa- 
sterizacijos, vadinasi, svarbu, 
kiek jlaiko buvo .pasterizuoja
mas pienas.

Kad pavasarį, vasarą ir ru
denį žaliuose augaluose iš tik
rųjų esti žymiai didesnis vita
mino C kiekis negu žiemą, 
tai aiškiai liudija E. Brou- 
wcr’o tyrimai. Jis maitino ju
ros kiaulytes šviežią, žalia žo
le—spigių raigrasu (Lolium 
perenne),’ ir pastebėjo, kad 
vitamino G pavasarį, vasarą 
ir rudenį jame randasi dau
giau negu žiemą. Be to, jis nu
statė, kad 1 gr. šviežios žolės 
arba 200 mgr. džiovintos išti
sus mėnesius apsaugoja juros 

, kiaulytes nuo skorbuto ligos, 
. tuo tarpu šienas visai netur

tingas vitaminu C.
*' (Bus daugiau)

Juodu 
įrodė, kad ju

ros kiaulytes, mąitinamos vien 
sausąis grūdais, pav., avižo
mis, per kelias savaites suser
ga tipišku skorbųtu. ši liga 
buvo pastebėta daugiausia tų 
vaikų tarpe, kurie buvo maiti
nami pasterizuotu karvių pįe- 
!.nu. Pagaliau 1912 m. skorbuto 
Į ligos priežastis buvo galutinai 
išaiškinta ir priskirtą avitami- 

;lnozui. Skorbuto ryškiausi sim
ptomai yra šie: kraujas išsi- m I i. . . .. “..

| naciai skaudą, atsiranda ane
mija, dantų smegenys, ypač 
aplink krūminius dantis iš
brinksta ir kraujuoja, jauno 
olganizmo sulėtėja augimas. 
Jeigu' ^korbuto/ negydoma, tai 
ilgainiui atsiranda kraujavi
mas į pleurą, perikardiumą, 
kąrtąis individas net miršta. 
Šios ligos gydymas labai pa
prastas, reikią duoti kurį laiką 
tam tikrą dožą apelsinų, cit
rinų ąr pomidorų sunkos ir 
sergantis greit pasveiksta. To- 
Kiu budu gydant, net sunkus 
ligos priepuoliai per keletą 
dienų visiškai išnyksta.

Kyla klausimas, kuriuose 
ipąirip -mędžįągose daugiąusia 
^rą yitąmįpo C. ,QlucJ<’as ir 
(Paly<^įris $uqda tokių žinių.

Jei pagrindu imsime citri
nos sųįčįų vertę .......   100
tai Šviežios pevirtą baltųjų 
kopusių sultys turės ..... .
šviėžįos apelsihų sultys .... 
baltųjų torių sultys .........
žaiibs pupos .......... ?...... .
Švieži daiginti Žirniai ......
nibikų ėultys ............... ......
raudonų sietinių sultys 
mėsos (jautienos) smtys 
{bulvės (30 mih. virintos) 
šviežias karvės pienas 1—1,5

Iš 'lenteles matyti, k,ad dau
giausia antiskorbutinio vita
mino turi daržovės ir vaisiai, 
'kurių .tarpe vyrauja Vidurže
mio \juros pakraščiuose augąs 
Gitrus lemona ir kiek mažiau 
—vakarų Indijos — Gitrus aci- 
da. .Be to, nemaža turi vita- 
.mihų.[daiginti kviečiai, mie- 
į(ųi, lęįįai ir pųpęs. Ilgai pa- 
stovėję maisto t produktai — 
.pp^enėję ir išdžiovinti, visai 
mąžąijeturi vitaminų arba jie 
net visiškai išnyksta. Vadina
si, antiskorbutinis vitaminas 
yra nepastovus. Yčą maisto 
medžiagų, kurios visai neturi 
vitamino C. štai jų pavyz
džiai: sojos pupų miltai, iš 
(lengvo džiovinti kopūstai ir 
laivės, ' bulvių „ Jupenos ; (žię- 
vė^čviunkuliai, saulėje džio
vinti špinatai, morkų ir špina
tų mįlteliAi,'cifrinų konservai, 
alus, alaus ir autolizuotos mie
lės, pasterizuotas ir homogeni- 
žuotas pienas, laktozos, virti 
kiaušiniai, * medus, rūkyta, 
šaldyta ir konservuota mėsa. 
Iš aukščiau išvardytų maisto

a 1-

Valdžios Wss f(p^^^,* <^Į^aęįjžsįjtętBretąciJas” 4^da tteisipin,
569 įjąląus, o opozicines t. t-) lnmįiai>-t w j ' *
azinės partijos — 84,590 b. [4is ‘‘absoliutinė’’: reiškiąQtWąi i Keista, kįd«įstątym^ rašyto.

Provincijos miestuose su visiška; o tenai, kur yra bąląų ijai Lietuvoje negali-juos pąra- 
šlaptu balsavimu buvo paduo- pasidalinimas, jisai .reiškia šyti^ 
ta viso 180,300 balsų, iš kurių' daugiau, kaip puse. Tuo gi tar-' nereikėtų, ginčytis.

110
100
60
30
30

7,5
7,5

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
krąščĮų bus gatavas 

patąrnąuti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
guriui, bet Jūsų pato
gumo deki. ”

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halstcd Street 

Tcl. Yards 4754
i Marquette Park 

TUBUCIO APTIEKA 
2832 W. 63rd St 
Brighton Park

B. K. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St 

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 B lojth Št.
Tęl Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel-

“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

AMERIKOS
PIT1J?TTQ

Būtina ir labai pageb 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

■ ' , • J* T !*■ *

CHICAGO, ILL.
Siųskite money orderi krasoi 

ženklelius.

w
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HONEST

SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS
sau

kad

GRAŽUS, PRINOKĘ

unc

Mat

setai

SURIS
buteALUS

Padarome Visiems Greitai

trukumus.

turime

AMiattA

Ginger^

GERIAUSIAS 
KĄ PINIGAS 
GALI PIRKTI

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avc. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė. »

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Musų Specialybė. Padarom jas ant speciąĮio ^žsalcymp 
taip kaip jos yedamos, su specąąlėm linijųipa >ir įliotuviš- 
kąis aątgąlviais.

Var
nės jo 
kbriame 

išnyks.

Tiktai Budweiser kokybe 
gali užtikrinti tokias pa
sekmes, kokių jus tikitės. 
Nėra nieko panašaus į 
Budweiser Barley-Malt 
Syrup. Geresnio produk
to negalima gauti už jo
kių kainų

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.

pinigus. Jų 
nepalyginamas 
_ • jiems ne- 

reputaciją, kurią 
“Tvirta kaip 

yra Universal State 
, kurie laiko savo pi- 
be abejo taip darydami

PAVIENIAM
Vizitinės Kortelės _ 
Vestuvėms Laiškai 

; Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

o iiiiiiii tibieii 
Hgsssaat

visų kitų savo skoniu 
maistingumu.

“Armour’s“

DŽIOVINTA JAUTIENA

1739 South Halsted Street, si už viqus, (O vięn^s kaip sąu 
nori. Vienybėje galybė, kur do
leris čia kuitura, kur centas, 
Čia apsileidimas.

paskui galų gule ^rajlo 
pusiau minkštų gėrimų, ku-

/“Pozaįį, - jį

Atsišaukimus
Lapelius z
Korteles 
Programas 
Tikietus

Kad mum teikia kultūros 
centro, tai aišku visiems, ku-i 
rie turi dolerių jr biznio. Kas; 
čia mate, kad koks paprastas 
pilietis turtingus ir didžiai ger
biamus musų tautiečius šmeiž
tų, atpasakodamas jų garbin
gą praeitį... Mums vienybės rei
kia. Reikia sujungti" visus į 
vieną kupetą, kad tą kupetą 
paskui galėtume tinkamai nau
doti. Reikia tikro" Jietuviškė 
kulturkamfo Amerikoje. O tai 
geriausia padaryti sujungus 
visus biznierius ir šiaip tur
tingus lietuvius^ kurie gali tin
kamus pietus garbingiem sve
čiam surengti, kurie turi smo
kingus ir frakus, kurių mote
rys turi gerų deimantų.

'Be diskusijų nieko nepra- 
dčsi. Už tai mes suėjome Ši
tą reikalą tinkamai išdiskusuot 
ir dabar jau diskusuojame. «

Ponas storas žmogus dvišaku 
smakru ruko Storą cigąrą ir 
atidaro susirinkimą šitokiais 
žodžiais:

— Gerbiamieji, atėjo laikas 
mums sava pramone susirūpin
ti,, sujungti savas kapitalas 
bendram darbui. Sukurkime 
savo centrą, iš kurjb plauktų 
musų išeivijos visi reikalai ir 
pageidavimai. Aš manau, kad 
męs, visi esamę ęepublikonai, 
4gi įikirtmųų nebebus.

^adaųgi Šitas įkulturtrageris 
turtingįąusiąs, ttąi .mes turime 
ploti. 4<ą-gi dgįlgiąus bedary-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Pasiklausykite Tony Cab- 
ooch. Anheuser-Busch vie
no žmogaus radio progra
ino kiekvieną šeštadienį 
9:4 5 per WBBM visu 
Col. Bfoad. Svstcm tinklu.

si: kalbp turtingas 
kalba mq 
Vadinasi, 
mininkas ir kulturkamfo at
stovas. Jisai galės pavaišint į- 
takingą politikierių, o ką tu, 
(driskiau, gali? /

Dabar ,dųr ir kitų narių rei
kia. Kur tu čia vienas viską 
aprėpsi. Na, tai bandykim bal
suot. Atsargiai. Turime turtin
gų poteriais ir nąriąis .organi
zacijų, kuriąs mums reikia į 
savų nagus pagriebti. Atsargią!, 
kad koks driskius į musų tar
pą ųeįkištų nosies. Saugoki
mės tų, kurie galvas turi, 6 
dolerių neturi. Galvą bite cim
pins gali turėt, ale dolerius su
renka tiktai razumnas biznie
rius.

Balsuojame. Išrinkome pa- 
gelbininkais mažiau už pirmi
ninką turtingesnius. Protingus 
suskius į ožio ragą suvarėme. 
Dabar, reiškia, kultūros darbą 
galėsime varyti plačiu frontu. 

’ I

Tokiąme svarbiame darbe 
Teikia ir platforma pagamin
ti tokiam svarbiam darbui. 
Juk kultųros tvirtove, tai ne 
dienrąščio Spaustuve ir ne šiu
šų krautuve: reikią pasisakyti 
kur mes stovim ir ko norim, 
įteikia patraukti visuomenes 
Opinija. Reinių išsamaus pto- 
gramo* Naujai išrinktas pre
zidentas mums tokį programą 
turi gatavą, štai dabar jisai ir 
kalba:

— Gerbiami ir gerbiamos, 
dėkui už išrinkimą, aš žįįnąu, 
kad jus .teisingai pasielgei, kaip 
pridera geriem lietuviam. Ąš 
apsiimu sukultūrinti visą išei
viją su jūsų arba be jūsų pa
galbos. Štai mano platformą:

1) . Kiekvienas laikraštis pri
valo garsinti musų biznius, ra
ginti žmones mus remti.

2) . Mes biznieriai ir kultū
ros meisteriai privalome kon
troliuoti, kad toki utėliai kąip 
tas prakeiktas <fMat”. laikraš
čiuose nieko nerašytų be mu
sų žinios h’ be musų pritari
mo. Tai prakeiktas išdavikas, 
kuris nemoka pagerbti musų 
dolerius ir musų storus pilvus.

3) . Svarbesnėse organizacijo
se (SLA. ir kti) mes turime 
pastatyti savo žmones, kurie 
Suprantą ir kultūrą ir politi
ką, ir biznį ir aplamai įpusų 
išeivijos .reikalus; kurie gale- 
tų reikalui ištikus surengti tin
kamus pietus įtakingam poli- 
-tikicriui.

4) . Aš turiu galvoje dąug ge
rų įpiųčių: numi reikia reng
ti visą eile paskąitų apie lie
tuviškus skilandžius, dešras ir 
Birutes kendes. Tai kulturin-

\ ' I
ginusias darbas. Apie sveikatą 
paskaitų pųihi nereikia, kadan
gi gerbiamas graborius čionais, 
ųian tinkamąi .pastebėjo apie 
savo 
šiurino agentai vaišinti jam 
ir-gi kaštuoja..? Jei apsirgsi, 
tai gali pašaukti daktarą, kącl 
ir ne lietuvį, nes lietuviški dak
tarai' Jnzpio nesUprąnta, gra- 
boriam dar biznį gadina. Mum 
reikia .paskaitų apie tai, kaip 
gavo nąjųclį įsigyti lengvais jiš- 
mokejimais, kaip pinigus sei- 
viriti, o sveikatos tai, ačiū Die
vui, mes užtektinai 
Apie mokslą Tašo toki K. A. 
—f tegul rašo, tai jų reikalas, 
ale musų kultūros darbe jiem 
yiętos būti negali. Jie per dąug 
mandrųs.

5) . Mes negalime rengti pa
rengimų tėhąis, ;kųr ateina mu
žikai lie sniokjngų. Kokia čia 
vakariene, kąd visi,ateina ir 
visi su tavim šneka. .Motelyje 
tai kas kitą: čią tai, broli, jau
siesi kai nąmię.

Platformą mes turėjome liž- 
girti. Ką-gi dauginus darysi, 
jei neužgirsi? Juk čia pįrrųb 
njnkas kalba,, tai reikia klau
syt.

Dą|)ar, reiškia,' jau turiste

riuos prezidentas parūpino. Kai 
musų galveles sušilo, tai atsi
rado ir (langiaus sumanymų', 
ir geresnių. Pasmerkėm socia
lizmą, o bolševizmą tai mostė 
laukan išmetėm. Mums nerei
kia jokių izmų. Musų busima 
kuitura susidės iš ybių, ne iš 
izmų. Mes ir jaunuolius pa
sikinkysime? džiazo jiems duo
sime ir kendžių nupirksime. 
Vienu žodžiu sakant, mes tu
rime savą kulturkamfą, ar jus 
norit, ar ne

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 230 NEPRIKLAUSOMŲ SA^KRąVŲ.

Taąpūms ir Pąsise 
kimas Eina Ranka 

Į Ranką
n i m c. taupumas tutėU| bud viena svar
biausių charakteristikų. Sąskaita banke 
yra daugiausia pageidaujamas lietsargis, 
tradųčiopiikaį “lietingai dienai“ atėjus; 
Taupiniai, kurie nuolat auga dėkui nuo- 
šimeiams yra tikri sjnugių ncutralizuo- 
tojai gyvenimo atsitinkantiems linksmu-, 
mams ir nuliūdimams.

Perteklius butų musų nuolatinių sve
čių, jdgu męs visi addėtumėm dalį mu
sų Uždarbio kas sąvaitf. Žmogus, ku
ris uždirba daug ir mažai sutaupo 
giai galima tokiam pavydėti, 
gyvenimo būdas ir perteklis, 
i'isai plaukia, greit prapuls - 
;aip tik pasirodys pirmas nepasisekimas 

arba depresija.
Žmonės labai tankiai pasirenka 

banką mažai paisydami, vietoj to 
tą daryti daug rūpestingiau, negu 
tą daro išsirinkdami sau naują eilę 
bužių. Bankas reiktų skirti dėl jo 
to, kuris Jaikomas rezerve, ir dėl 
gerų yedėjų. kurie stovi užpakaly jo 
ro vardo.

Vedėjai Universal State Banko,- 
ris randasi 3252 So. Halsted Street pri- 
parOdė be jokios abejonės per daugelį 
metų ją pasekmingaųs vedimo ir jų 
kito visuomeninio darbo, kad jie yra 
žmonės verti didelio pasitikėjimo, ir 
kuriems jus galite bė jokios abejonės 
užtikėti savo sutaupytus 
draugingas atsinešimas ir 
biznio vedimas, subudavojo 
išdildomai gerą vardą— 
jie pilnai užsitarnauja 
Gibraltaro^ Uola’ 
Bankas. Žmonės, 
nigus pas save, 
uŽaikvieėia banditus ir holdopnikus.

Universal State Bankas yra viena sau- 
giausįų vietų šiame mieste jūsų taupi- 
mams. Pradek savo taupymo sąskaitą 
dėl. savo saugumo, komforto ir gerbū
vio tolimesniam savo gyvenimui.

AR ŽINOTE? “Kodėl Taupymo Są
skaita užtikrins laimę ateity“.

‘SWIFT’Sk’ KRIM ar 
BROaKFIELD,, AMERICAN

Fetejetonas 
....... I I 'i iiitilfiriMImii

Siąkąų, reikią jpric kultūros 
dąrįjų prisidėti, peš ,dabpr .to
ki įgą^yhč. Mųhųi reikia, sąko 
mąno pažįstamas, jižvąįdyti 
kultūros veikimas, tkąd mum 
patiem iš to nauda butų, ži
nia, be asmeniškos naudos kur 
tu Čia žmogus pasijudinsiu Juk 
ir arklys arklį dykai liekan
čia, o Žmonės snukius daužo 
ir-gi ne už dyką. Tai, vadina
si, susiartinkim ir kulturkam- 
fą sukurkim: tokią tvirtovę, iš 
kurios galėtume visus orde
rius prastiem žmonėm pasių
sti. Juk dabar diktatūrų gady-

pbk, 
das suskis — tylėk, 
isai tegul bus pįr-

“Midwejt“ 
1VTTT V A C! Grynas ir Maistingas, 
M1LKAO__________Aughas kenas

t

[Acme-P. & A. Photo] . . 

Kada žmonės pablukta?
Tą klausimą atsako vienas labai tikslus liaudies priežodis. Pa
veiksle matomi Mrs. Jane B. Coates, 59 metų amžiaus ir Paul 
W. Deloe, 28 metų amžiaus, abudu ką tik apsivedę su vienas 
kitu. “Jaunuolė” yra spiritualistė, bet ką tai turi bendra su 

meile.

Che House o£ 
A N HEUSER-BUS CH 

ST.LOU1S
t . „i,. BM-HO

KAINOS NUPUOLĖ
pas

MIDWEST
STORES

Šis Specįalis 2 Dienų Išpardavimas 
Pėtnyčioj ir Subatoj, LIEPOS 17 ir 18

Šviežias, namie augintas 
Morkvas,-Burokus-Žalius Svogūnus3;.^;,

BANANAI

It pays lo buy the best 
Vseąuality produetsJrom

Buieley-Malt Syrup
LIGHTOR DARK-RICH IN BODY 

-FLAVOR JUST RIGHT

--------;- NADIOS, a 

KULWMAMFAS

200
WANDA TUALETO MUILAS 3 šmotai 13g
6 Šmotai OCTAGON MUILO

2 KĮ“ SKALBIMUI PAUPERIO 4?.33ę 
k/^Ul7”TrrT “BEACHNUT” Supakavimas .

bl ĄGrllljlll_________ 2 dideli kenii už

“YOURS TRULY“

BEANS ir PORKS N°
IJpirdavim.s “WHEATIES” vi*”’s Mn,M ”ž

Svarui

BOHEMIAN SPECIAL“ Šviesus ar Ą 
_________ _________________ T am$us "T

lTAT>TT)Tprprppt„ Aluminum Kavai Puodas 1 svaras 
Midwest “DE LUXE“ KAVOS Abu už

Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių
kiekviena grupė yra atstovaujama sava komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS ------ -------- ‘------

«58 W. 33 Street
ALEX CEBULSKIS

• 836 W. 33 Place

pakelį 
vienu pakeliu už

“MIDWEST“

SALMONAS GraiN°:
np/Ąf a ta V Chocolate Malted Mitko gėrimas

X t/2 svaro kenas t *

“MIDWEST“

MALT SIROPAS “APYN1AI 3

BBS

k •

■r
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Girdėtis negirdėti dalykai

have a

MADOS MADOSMADOS
Pirmyn

Bita of jsand

1 Broadway

NAUJIENŲ
antras

D i tf ll I A C I* l ll li l llAv2M8
3038

Rugpjūčio --Augusi 9 d
£503

DARŽE
toną

(Vardas ir pavardė)

$159.00
173.00

pičnic at the Sand 
A truck, packed with

$220.00
251.38

Era ma 
- Mat.

Kėzes 
one of 
young 

būt do

Sąjunga 
jūsų

Apsauga nuo 
nelaimių

Trečiadienį, liepos 15 d., kaip 
7 valandą vakare automobilio 
nelaimėj užmušta Julijona Var- 
nagaitė, 7 motų mergaitė, gy-

Ten ir 
atgal , 

$146.00 
138.00

SIUSKIT.PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Dabartiniu laiku 
prie 68 gatvės ir 

biznį

Skaudi nelaimė lietuvių šeimy 
nai: užmušta mergaitė

Phonographs and voices 
and 
was

rsiteto, Vokietijos 
STATE ST.

—-8-tos lubos

Chicago Lithuanian 
Chorai Society, “Pir- 

myn’s” Auting
Kauno aldermanai 

dainuos

Tarp Chicagos
Lietuvių

Stebuklingas Karas 
Parodoj

lo prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Sutikau seną naujienietį, 
Petroševičių 
jis gyvena 
Ashland avenue. Turi 
kartu su F. Dauniu. Biznis ge 
rai einą, nors biznios yra sve 
timtaučių tarpe.—žvalgas.

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

venusi pas tėvus adresu 1721 
South Jefferson St. »

Trečiadienį buvo, mergaitės 
gimimo diena. Sukako jai ly
giai septyni metai. Kaip to
kios sukaktuvės, mergaitei at
rodė nepaprastai svarbus įvy
kis. Ir kuriam iš musų pana
šios sukakvtuvės neatrodė svar 
bios, kai buvome tokio pat am
žiaus.

Trečiadienį oras buvo karš
tas. O čia dukters septynių 

visa 
turėti gerus 

važiuoti maudytis. Prie 
naują karą nese-

Programas bus įvairus 
Smulkmenas paskelbsi

me vėliau.

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

Būt Pilat Thompson was štili 
at his post. Steering between 
the packed cars he managed 
to maneuver into a convenient 
refueling haven.metų sukaktuvės. Taigi 

šeimyna nutarė 
laikus 
to, tėvas ir 
niai buvo įsigijęs.

Pp. Varnagąičių šeimyna va
žiavo 18 gatve. Prie Indiana 
avenue ir 18 gatvės kryžkelės, 
į jų automobilį kirto Groy 
hound linijų busas. Varnagai 
čių automobilis apvirto.

Ar todėl, kad mergaitė buvo 
iškišusi iš automobilio galvą, 
ar gal ji ,matydama pavojų, 
mėgino iššokti iš automobilio, 
tikrai nežinia. Bet pasitaikė 
taip, kad jos galva, automobi
liui apvirtus, tapo sudaužyta ir 
ji mirė vietoj.

'Kiti važiavusieji automobiliu 
užsigavo, bet ne taip pavojin
gai. '/ *

Nuliūdę paliko mergaitės tė
vai, dvi seserys ir brolis.

‘ Visiems, kurie turi automo
bilius, pavartų įsigyti naujai 
išrastas lemputes važiavimui 
naktį, kad šviesos neblizgėtų į 
akis. Mat, deliai įto blizgėjimo 
negalima matyti kur automo
bilis bėga ir todėl daug nelai
mių pasitaiko. Be to, blizgan
čios šviesos ir akis gadina.

Dabar yra lemputės, kurios 
šviesą duoda ‘ tik į kelią, kur 
reikia ratas sukti, o ir akiu ne
užgauna. Tos lemputės yra 
puikus įtaisas nakties laiku va
žiuoti.

Norėdami gauti šias lempu
tes, kreipkitės (nurodydami 
kokių pageidaujate—double ar 
single) šiuo adresu: J. K. Mi
lius, 3251 So. Union Avė., Chi
cago.

NUPIGINTOS 
z .Trecios Klasės 

Laivakortės į EUROPĄ 
l TEN IR ATGAL

nuo Rugpjūčio (Augusi) I D 
iki Spalių 15 D, / 

laivu LEVIATHAN 
New York įCherbęurg 
NevYork

GEORGE WASHINGTON, AMERICA, 
REPUBLIC, PRESIDENT HARDING. 
PRESIDENT ROOSEVELT

• 'iį ■’ ’U. ? i •• , t ’ J'

New York į Plymouth * 
New York į Cherboyrg 
New York į Hamburg -

Toprašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos batai

How was the walk boys?
Poor, poor,

our one and only. He sure was 
tjull of pėp ahd vitality. From 
how on 7
“Mopey Diek

Oi! Oi! Meester Steefens 
new car, she vas already al- 
most hed a dent put in by a 
bąli vich made a noise likę, a 
utin” ven it carrooned auf da 
beck si te. 1

<

Ali ųuartette męmbers har- 
ken! There is to be^a rehear- 
sal a soon as Mr. Stephens re
tu rn s from his vacation.

His car will need a new Si- 
monize job, so ir is absolutely 
necėssary that you be there for 
the “rehearsal.“

In behalf of the Chorus, 
friends, relatives, brothers, sis- 
ters, aunts, and mother-in- 
laws, I hereby take ithe oppor- 
tunity to wish Mr. and Mrs. 
Stephens the greatest vacation 
they ever had.

Tell us how the sea air. ag- 
rees with your palate, a la let-

Kaune aldermanų rinkimuo
se laimėjo du bene geriausi 
Lietuvos dainininkai Petraus
kas ir Sodeika. Reiškia mies
to taryba turi gerą duetą; 
Mums čikagiečiams stačiai ne
smagu kodėl neišrinkta Ra
kauskaitė. Tai butų puikus 
trio.

Vistiek Kaunas dabar pagar-< 
sės, miesto tarybos posėdžiai 
nebus nuobodus, vieton karš
tų kalbų ir slaptų balsavimų 
skambės lietuviška daina. O 
kas čia toks durnius mums sa
kė, kad Smetona lenkus my
li? Tai prasimanymas. Aiški 
provokacija. . z

Beje, girdėjome, kad vienaš 
žydų atstovas, pasižymėjęs 
Kauno sinagogos kantorius, ir
gi gerą balsą turi. Vadinasi, 
finansų reikalus svarstant, Pe
trauskas užtrauks “Metų dvi
dešimts turįs“, o užsienio po
litikos klausimams užėjus So
deika galės dainuot 
no brangi“.

rageous knights and ladies 
swept ašide all pretense of 
dignity, 'scrambled out of the 
truck (usually wrong side up) 
and began pushing the gigajitic 
gas bęetle most valiantly and 
energetically imu ' the car 
ahead. >

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

Those eąrly bathers became 
blue in the face telling us how 
warm the water was.

Our little “Danelius’ 
has evidently become 
those serious-minded 
men who šay . little 
much.

Great idea. We may 
second | “Greąt Stone Face.“

On the way home a strange 
phenomena occured.

We were breezing along mer- 
rily, when we felt a sudden 
jerking, accompanied by short 
gasps and lįnorts as of some- 
one in distress.

The" jerking motion continu- 
ed until our forward memen
tum went to par zero.

Upon due investigaition by 
Pilot Thompson, it was dis- 
covered, much to the surprise 
of everyone, that we had been 
delayed because of lack of po- 
tential energy.

Nothing daunted, the coli-

Sunday, July 12, the chorai 
members and friends of the 
Pirmyn Chorus had a jolly out- 
ing and 
Dunes.
fifty young people, and follow- 
ed by twelve private cars left 
Chicago at an early morning 
hour 
reechoed on the road,' 
when at the Dunes there 
more fun in store. Gamės were 
played as baseball, volley, and 
even -football. In baseball, the 
Southsiders boasted that they 
were good. A game was play
ed, North Side vs. South Side. 
As yet, the game is not finish- 
ed, and the North Siders had 
better practice for their next 
įfame which will be scheduled 
soon.

Besides the games, there was 
that great summer sport — 
swimming, and oh, what duck- 
ingi After svvimming and 
playing around, the boys made 
the coffee and hot dogs. Were 
they good? 1’11 say! The cho
rai members. and treir friends 
joined in all ;the sports and 
when sun had sėt, too tired 
for words ,all left the Dunes 
with ąching bones and museles 
as a souvenier of their “good 
time“, būt their voices štili 
sang gaily, “Merrily we roll 
along!

So with griashing and gritt- 
ing teeth which sėt up grue- 
some Yeverberating echoes in 
his heaving breast, he released 
the pent-upl fury which was 
driving hitri <16 the verge of in- 
sanity.

“Confound that pesky sand. 
I don’t mind having swallow 
ed enough to make a carload 
or sand-paper; būt how-in-Sam- 
hill do you; get rid of the sand 
that’s in your mouth.“

Oh, for, a “Moonlight Sand 
Dunes Outing“, reminisced a 
certain party.

Oh yes! How about a police 
eseort too?

Those two dears, “Rosie“ and 
Johnnie sūrely mušt be head- 
over-heels in love.

Vencose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS •
Viskas $25 be extra 

damokė jimų
Visai naujas Europejilkas išradimas 
prašalina bjaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo-ant vi- 

sadtfs: EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Ji . Bertino \Unive

‘190= NORTH
Kambarys 834
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30, 

FjėtnyčiomiS uždaryti.

Ąžuolyne. Tikri Čampionai judajburniai risis. DR. DUN

TenJr 
atgri 

$129:00 
136.00 
145.00

Laivai Išplaukia! i visas pasaulio 
dalis kas savaite. Pasiteiraukite 

pas vietinius agentus arba x

UNITED STATES 
LINES 

CHICAGO OFFICE
Charles Ktcilek, Gen. Agt. 
216 No. Micbjgan Avenue

OENERAL OFFICES 
^v«WX

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Habted St., Chicago, III.

Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No • • • o a * o * 0 *0 oo ** * • • 

Mitros ------- ..........____  per kratiny

Prieš daugelis mus ne kartą . stovėjo 
klausimas kokios rųšies automobilių reik
tų pirkti. Po tam kaip męs nusitarė
me, kad męs norime karą, ir tas atsi
tinka su ^kiekvienu iŠ musų, mes pra
dedame- galvoti apie kainą, kuriai mes 
priversti duoti ne mažai konsideracijos. 
Daugelis musų esame labai išlaidus ir 
todėl męs tankiai ne permatome tų iš
laidų, kurios seka paskui, ir kurios vė
liaus visai ne atsako musų reikalavi
mams. Ne svarbi yra originale karo kai- 
rųi, bet jo užlaikymas, apie ką męs ne- 
pamąstame. Labai tankiai atsitinka, kad 
męs investuojame paskutini savo dolerį 
į* gražiausi modelį, kurį užlaikyti kai- 
noja labai daug pinigų, ir todėl mums 
palieka sunku palaikyti savo seną ban
ko sąskaitą. Jeigu atsitiktų koks nors 
netikėtas atsitikimas reikalaująs pini
gų, jus atsidursite į labai keblų pa
dėjimą. >

Šiuo laiku patarčiau susinešti su ko
kiu nors pasitikėjime) vertu ir žinomu 
Automobilių Dealeriu, kuris galėtų būti 
jums labai pagelbingu. Ypatingai su 
Kiras Motor ''Sales Ine. kuris randasi 
ant 3207-09 So. Halsted st. ir kuris 
šioj valandoj turi išstatęs sensacinius 
Chrysler išdirbystės PLYMOUTH auto
mobilius. Nežiūrint kokiu karu važi- 
nėjote, arba kokie jūsų reikalavimai ne
būtų dėl automobiliaus, ar jisai butų 
patogus ir lengvai operuojamas, tik pen
kios minutės jums reiktų pabūti prie 
rato šio “STEBUKLINGO” karo, jus 
busite daugiaus negu nustebintas. PLY
MOUTH neturįs sau lygaus aplikacijoj 
spėkos užpakalinių ratų, taipgi naujai 
išrasto principo sulaikymo motoro, pa
deda jį į savitą klasę karų, neatsižvel
giant į jo kainą. Jus esate sau skolin
gas, ar manote .dabar' pirkti karą ar ne, 
pamėginti pavažinėti šiuo taip stebuk
lingu karu. Viską ką turite dabar pa
daryti, tai pašaukite tel. Calumet 4589 
ir demonstratorius ateis pas jūsų du
ris, arba dar geriaus, atvykite į jų nuo
savus parodos-rumus. Tamsta neimi ant 
savęs jokios atsakoniybėš už tai.

AR ŽINOTE? Principus kuriais šis 
karas skiriasi nuo bite kokio kito karo, 
kuris randasi ant marketo? Atsakymui 
šiam klausimui pašaukite Calumet 4589,

EKSKURSIJA LIETUVON
Didžiausiu Pasauly 

WHITE STAR LINE LAIVU 
Išplaukia iš New York

Laivakorči 
TREČIA 

Į Klaipėdą ir atgal ..............
į Kauną ir atgal ...................

TURISTINE KLASE t r 
Į Klaipėdą ir atgal ............................... ..........
Į Kauną ir atgal ............................ u........ .......

KARO TAKSOS ATSKIRAI
Šią ekskursiją rengia ir remia Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje. - Dėlei platesnių informacijų kreipkitės į Sąjungos agentą 
mieste arba į '

WHITE STAR LINE

Mere, the necessary “poten- 
tial energy“, known as gaso- 
line, was proeurred.

Amid the cheers, whoops, 
and boos of the merry gang, 
the truck slotvly began to 
crawl along again.

This, little children, ends the 
story of “Pilot Thompson and 
the Gas Beetle.“

...And so they rolled on mer- 
rily ever after.

—A. Stelmok.

KAS GIRDĖTI MOUNT GREENWOODE?
— bus didelis sujudimas, subruzdimas, tai bus 
SLA 178 KUOPOS

PIKNIKAS SU IŠLAIMEJIMU
.PROGRAMAS BUS TIKRAI ĮVAIRUS. Prognmu dar neprasidėjo. Jie 
prasidės darže ‘ ' * *
DŪLIS duos prelekciją. Geri dainininkai dainuos. Išlaimėjimui eis rankinis 
laikrodėlis (Wrist Watch) ir kitokie išlaimėjimai. Bus p. Jankauskas su 
savo muzikantų kapelija. Risis zanavykiškos. dzūkiškos, kalakutiškos ir 
amerikoniškos asabos. Bus taipgi linksmus šokiai. Tikrai bus lietuviški at
laidai. Bus gėrimų ir valgių ir nuo galvos skaudėjimo. Užprašomi visos 
apielinkės musų kolonijos lietuviai biznieriai, prapertieriai ir jaunuomenė. 
Visus geros širdies ir gerus rėmėjus meldžiame sykiu pasportauti ant to 
musų pikniko. Viską minėtą pamatysite savo akimis, kad po tam nesi
gailėsite. Kam skubus reikaląs pasiskubinkite, ba piknikas artinas.

PIKNIKO VIETA:

WASHINGTON HEIGHTS ĄŽUOLYNE 
107th IR VINCENNES AVENUE.

Nedėlioj, Liepos-July 19 d., 1931
Pradžia 10 vai. ryto. [ŽANGA DYKAJ —B. WALANTINAS.

Vidurnakti
Ą. S. Trečiokas, Ekskursijos Vadas 

kainos
LASEt . .

Į2998 5038 £503 

3038 
šilko, nors 
arba kitokiu pritaikintu, prie materijos iš kurios bus pasiutą sukteli 
mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

2998 — Jaunutei mergaitei šventadienio suknelė. Tinka iš bile kokio švel
nios spalvos šilko arba batisto. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36

2503 — r;............................................  -- -- - - - - - -
skalbiamos materijos, 
ir 38 colių per krutinę.

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

— Augusiai moterei bile progai dėvėti suknelė. Tinka iš- bile spalvos 
gražiau atrodys jeigu bus pasiūta iš margo šilko padabinta baltu šilku 

T. Sukirptos
38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.
— Jaunutei mergaitei šventadienio suknelė.

i. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 
Mažutei mergaitei vasarinė suknele, iš batisto, > šilko arba kitokios 

Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų mergaitėm.
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Penktadienisž liepos 17, *31

Nušautą du užeigoj ose

S. D. LACHAVICH

arba 2516

Lietuvės Akušėrės

0036

DR. MARGERIS

Akių Gydytojai

Tel. kb^vHE 7532

V&landoa

Kodėl Prarastas Vilnius
Street

parašė UNTULIS

miršta

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Mrs. A. K 
JARUSH

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. rytb iki 1 v. p. p.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet ėsti sąži
ningas ,ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii 
laidų užlaikymui aky-

Kaltina unijos viršinin 
kus konspiravimu

Stebuklas” išaiškintas
Trečiadienio vakare susirin

ko minios žiūrėti atvaizdo ant 
sienos trobesio 1105 So. Ash
land avė. Tas atvaizdas atro
dė, kaip Pančius švenčiausios 
su kūdikiu rankose paveiks-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

1327 So. 49tb Ct

Telefonas 

Cicero 3724 ,

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kart 
po, kur parduodami lai 
kraščiai. Pardavėjas lai 
kraščių ' bus

«t'« 
Tėl. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

•3. Lulevičius 
1 graborius ir 
BĄLSAMUOTOJAS 

PaMnijauju,, laidotįuvfc- 
se visose miesto ii 
miestelių dalyse.* Mb- 

1 dcmiška koplyčia
j. , , veltui, v 
1103 S. Halsted- St. 
P Chicago, III./ 
•pT& Victory 1115

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

parašytą knygelę,
TURINYS > ' * ‘

baudžiava ir dangus.
silpnina valstybę

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdžiunas Borden) 

. LffiTUVIS ADVOKATAS 
105 W. Addms St., Room 2117

Telepbone Randolpb 6727 
Vukoruts 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telepbone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republk* 9600

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų it Vaikų Ligų 

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Candl 2336 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

kinimą.
Nuliūdę liekame,

Tėvai, Seserys, Brolis, Dėdės, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
ritis Skudas, Tėl. Roosevelt 7532

* ' J d > t ą ■ ‘Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį užeigoj adresu 100 
Girele avehuc, Forest Park, 
nušauta L; S. Murphy, 45 mte- 
tų, gyv. 1131 South Mozart St. 
Kito nušautojo pavardės iš kar
to nesužinota. Ilu vyrui ^ejo 
užeigon, paliepė iškelti rankos 
ir pradėjo šaudyti. Pašovę tuos 
du vyrus, jie išbėgo.

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Pbone Midway 2880

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted. St.

-CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS- AKIŲ - SPECIALISTAS

Palengvins ' akių įtempimą, kuris ei: 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo,1 
akių aptemimo, nervudtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos valkus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

; Pbone Boulevard 7589

IGN. J. ZOLP
• t • i

Pigiausias Lietuvis
Graborius Chiėagoj

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Proipcct 6659 

Ofiso Teį Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Office Pbone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

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

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

Rėš. Pbone Fairfaz 6353

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAI

29 S. La Šalie SL Room 730
Tel. Central 6800 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman 'Av.

< • TeL^Prispect 8525 Ji.’

Vėl kepino
Trečiadienį temperatūra, Pr^c 

Chicagos universiteto, buvo 
pasiekusi 97 laipsnius.

1646 W. 46th St.

Telefonai*
Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

ĮGALIOJIMUS
(Doviernattis)

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

Tel., Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 Valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakate 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

ĮĮM'lr .<MpM

Dr. A. P. Kazlauskis 
į Dentistas 
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589 
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.

Residence Pbone Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai ,■
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai

J. F. RADZIUS
Pigiausias lietuvis 
graborius chicagoj

La id d t tavęs e patarnau- 
j« geriau it .pigiau, 
.negu kiti todėl, kad

. b|i

LIETUVIS GRABORIUS
. t . ■ ■ ■

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauslą.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bosite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 251

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė 

Praktikavusi per 24 metus 
6042 So. Peoria St.

X Tel. Wentworth 6866 
arba Normai 7988

A. K. Rutkauskas, M. D* 
4442 South Western Aveniu

Tel. Lafayette 4146

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

SVARBI ŽINUTE
Dfc M. T. STRIKO! 
f Lietuvys Gydytojas ‘ 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietų po nr< 

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

Nedėlioj pagal sutarti • 
Tel. Boulevard 7820 , 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštytį kad 
jie ncapsikrikštytų. ,

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

II. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir bepaliaujami 
karai, o valstiečiams

V. Kunigų fanatizmo politika
V. Vargas migino! Vargas lenkino.
fl. Velniai, Raganos ir Teologai.

Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė. f'
Tel. Boulevard 2800 *

Rez. 6515 Sb. Rockvvelt St. W’
JeL RępttNk - —A*

R. Ai VASALLE
. i ADVOKATAI

11 Soath La Šalie Street 
Room 1934 TeL Randolpb 0332 
Valandoi nuo 9 ryto iki 5 vaL lik. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0963 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subącos ykkt 
VasaUe—Pan4 Sėt. ir Pėtnyčioe vklc.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mihvaiikee Ąve.

(kampas Nortb ir Damen Avės) 
Tel. Brnnsvritk 8281 

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

Nedėliomis pagal kdiitatimą

Grrtnd džiure įtaru Tarnų E. 
Malloy, krutamųjų paveikslų 
unijos bosų, ir šešis kitus as
menis. Kaltinimus jiems val
stijos gynėjai daro, bendrai 
imant, tokius: kad jie užsi- 
CminČję rakietu. Kitaip sakant, 
kad naudojęsis ne visai lega- 
lemis priemonėmis pasipini
gauti.

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

1103 S. Habted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

VII
VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

JULIJONA VARNAGAITĖ f

Persiskyrė su Šiuo pasauliu sc- 
redoj. liepos 15 dieną, 7 valan
dą vakare, 1931 ta., sulaukus 7 
metų amžiaus. A. a. Julijona gi
mė Chicago. Į1E liepos 15 ( d., 
1924 m. Nelaiminga mirtis—liko 
užmušta. Paliko didėliame nuliū
dime motiną On?, tėvą Juozapą, 
2 seseres Aleksandrą ir Bronisę, 
brolį Alfonsą, dėdes, tetas ir gi
mines. Kūnas -pašarvotas, randa
si 1721 So. Jeffciršbn St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, lie
jos 1,8 dieną, 8 vai. ’ ryte iš na
mų j Dievo Apvcizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už’ velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A, A. Julijonos Vanagai
tės gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-

Pbone Canal 62Z2

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

Valandos: 1—-3 ir 7—»8 .
Seredoųiis > ir įriedęRdntis’ ipagal Nutarti 
Rezidencija ^6*28 [So.ĄRifhmpnd Stceii

Telefonas "Rėptite 7Š68

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Namų Tel. Hyde Park 3395 .

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

kazimięrAs PETROŠAITIS

Persiskyrė sų šiuo pasauliu lič- 
pos 16 dieną, 1:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs pusamžio 
amžiaus, gimęs Jurbarkč parap., 
Žindaičių kaimo, Lietuvoj. Ame
rikoj išgyveno 32 metus. Paliko 
dideliame nubudime Moterį Ma
rijoną, po tėvais šimkaitč, 2< duk
teris, Jozefą Arfdzitalicnę ir Zo
fiją ir žentą Antahą Andziulį, 
seserę Kotritlą Kudirkienę, 2 pus
broliu Roką Petrušaitį ir Kazi
mierą Urbtitį, o Lietuvoj ‘brolį 
JoGą ir seserę Oną Pratatiettę. Ku- 
iųs pašarvotas, randasi 1316 So. 
49th Avė., Ckcto.

Laidotuvės įvyks pirfnadicftj, 
liepos 20 d., 8 vai. rytų iš na
mų* į Šv. Atatano parapijos bažl- 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Kazimiero Petro- 
šaičio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentai ! 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Apie 11 valandų vakare kas 
ten pakele lango kurtinų bu
te adresux'1028 Ashland avė. 
Dalis “stebuklingo” atvaizdo 
išnyko. Reporteriai atbėgo į 
namus, kur kurtina buvo pa
kelta.

Jie surado, kad tame name 
gyvena Sam Geimą, vienas 
Chicagos butlegerių. Pasirodė 
prie durų ir policija. Policijos 
leitenantas pradėjo daryti ban
dymus. Pakėlė kurtinų — at
vaizdas išnyko. Nuleido kurti
nų — atvaizdas ant sienos tro
besio 1105 So. Ashland vėl pa
sirodė.

Kai “stebuklas” tapo išaiš
kintas. tai minia greitai išsi
skirstė.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJKS 
Didelė ir graži'' koplyčia dykai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47cb Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų, 
" 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

KAZIMlfeRAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 16 dieną. 4:00 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs ,’pusam- 
žiaus amžiaus, gimęs Tauragės ap» 
fckričio, Kvėdarnos parap., Lem
bas kaimo. Amerikoj išgyveno 30 
metų. . Palikę dideliame n ui i udime 
fnoterj ^Barborą, ;pp tėvais ^rik- 
šaitę, dvi dukteris Broniskvą ir 
Kostanciją, žentą Charles Putzler, 
du sunu Stanislovą ir Kazimie
rą, martę Oną ir gimiųes, o Lie
tuvoj, dvi seseris Barborą ir Ma
rijoną. tėvą Kazimierą. Kurtas pa
šarvotas. randasi 4446 So. Her> 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, lie
pos 20 dieną, 9:00 vai. ryte iŠ 
namų į šv. Kryžiaus parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Petro
šiaus giminės, draugai ir. pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys, Žentas, Sūriai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja, grabo

rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

LEOPOLDAS NORVlSH
Persiskyrė su šitao pasauliu lie

pos 16 dieną. 11:30 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs pasam-
žiaus amžiaus, gimęs Raseinių ap
skričio, Nemakščių parapijos. Ame
rikoj išgyveno apie 40 metų7 Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Antaniną..po tėvais Gečaitę, duk
terį Stefaniją. sūnų Bsoųislavą, 
seserį Stanislavą Sastiataskienę, du 
broliu Pranciškų ir Jcfiią. dvi bro
lienes Marijoną ir Julijoną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, randasi 
4610 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, lie
pos 20 dieną, 8:Q0 vai. ryto 
iš namų' į šv. Kryžiaus para
pijoj bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazinliero kapinei.

Visi A. A. Leopoldo Norvish 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai ^viečiami dalyvauti lai
dotuvėse 3 ir* suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnys, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avę.
Netoli 46th St, Chicago, I1L

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDV7IFE

6109 South 
f Albany A v. 

Phone
J Hemlock 9252

Išleido Naujienų Bendratie 
Siųskit moųcy orderį

A ' *•' ■’ ■ U ■ ‘V *. !.<• 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me> 
tus kaipo patyrts gydytojas, .chirurgas

. Gydo; c^tattt hg^ vy
rų, moterų Cit''vaikų • pa$al -naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laborątorija:
1025 lith St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat k 6755 ar Randolpb 6800

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Room llt3 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandot: nuo 6 iki 8 vaL kiekvMU 

' Dakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tėl. Cėntęal 2978

Valandos:.9 ryto iki 4 po plet<

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Atmitage 2822

DR. W. F. KALI8Z '
1145 UUvoaukee Adoma

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 1138

Stanley Mažeika
Graborius ir i

Balzamuotojas b
I

Modemiška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

'larhs. Kaina prieinama >

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

M. S. Allen •
Praneša apie perkėlimą savo dentiiterijos 

ofiso iŠ 3506 So. Halsted Streąt

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas Prospect 6257

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. Ai R. BLUMENTHAL 
. OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ilgai Užsitęsusius 
širdies. PlauT - ‘ “
mal sekmlnri

dr. aleI“ IvTmarmor

Skelbimai 1 
duoda nau 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas j 

2221 West 22nd St
< Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 . ryto Iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

Ofiso Tel. Victory 6895 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas-. 3102 So. Halsted St., (Magd
arti 3 lai Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vaK.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

. DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

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

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

.___ Crfaboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENĄ ir TlAKTĮ į 
Mes visuomet teikiami/Širdingų, simpatingą; ir rąmtj 

^''EUDEiKO®
■ ! .- / i / f >’ j ■ ■? r - A j ' ' ■

> C JŪSŲ GRABORIAI
Didysis * Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai YARDS 1741 ir 1742

, 1 fa . < • •/ t I J.__  ■_________ ' , > J .......................

-.. ..C gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
__ _____ ■' ____________

Lengva Išvengti Vasa
ros Ligy.

“Gary. -Ind., birželio^ "BĄU — 
AŠ kentėdavau kiekvieną-Vasarą nuo skil
vio ligų, šiandie aš žinau, kad 'yra 
lengva išvengti tokių pakrikimų. Aš 
kasdie imu

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

vieną šaukštelį prieš kiekvieną valgį ir 
aš jaučiu gyvenimo smagumą. Jūsų G. 
F.” Tai yra tikras būdas, verčiau ne
prileisti tokių pajrimų. negu kad juos 
taisyti. Trincrio Kartusis Vynas paša
lina nuodingas atmatas, kurios susi
renka žarnose ir tuo pašalina priežas
tį skilvio pakrikimų. Pasiimkite jį ka
da jus važiuojate atostogoms ir buki
te tikri, kad konstipacija, prastas ape
titas ar galvos skaudėjimai ir prastas 
miegas jus nevargins. Rekomenduojamas 
daugelio gydytojų. Pas visus aptieki- 
ninkus, mažos ar didelės bortkos. Jei
gu negalite gauti savo apiclinkėje rašy
kite Jos. Trincr Co.. 133 3 So. Ashland 
Avė., Chicago, Jll.

Lietuviai Gydytojai

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

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

Graborlai 
BUTKUS, 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplylia dykai 

710 West 18th Street 
. Tel. Canal 3161



gegužinę ir jam varduves iškė-
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

18 gatves apielinkč

Lutzo aptieką

?. Lietuvis aptiekorius, J. P. 
Rakštis, kuris turėjo kartu su 
p» Bialskiu aptieką prie Marq- 
uette Road (67 g.) ir Artesian 
avenue, dabar nusipirko pats 
vienas iš p, Lutzo aptieką ad
resu 1900 So. Halsted St.

Pirm p. Lutzo, tą aptieką 
valdė p. Bielskis.

P-nas Rakštis yra energingas 
binierius, žinąs savo profesiją 
geria ir malonus patarnavime 
kostumeriams. Jis, be abejo
nės, turės pasisekimo šioj 
Jonijoj.—ž-gas.

Brighton Park
Nužudytas lietuvis

ko

- Praėjusio šeštadienio naktį 
Vilimas Domošaitis, kaip pa
prastai, nuėjo darban. Stok 
jarduoe jis naktinio sargo par
eigas ėjo.

Jis ten ir prapuolė. Jo ieš
kojo ant rytojaus, bet negalėjo 
surati. Rado tik švarką.

Pirmadienio rytą surasta ir 
jo kūnas už kokių ten bačkų, 
ženklai ant kaklo tartum rodė, 
kad buvo prismaugtas.

Eina tyrinėjimas. Jau kele
tas asmenų suimta ryšy su šiuo 
įvykiu.—žvalgas.

Vincų Diena
‘ Majoras Thompsonas vardu 
Bily. Gaila, kad jis šiandien 
nėra majoru,. tai Vanagaitis 
butų jį pasikvietęs į Margučio

Nerišlioj, 19 liej 
Vincų varduvės, 
dinama “Bill

išpuola 
es juos va- 

Chicągoje “Bil- 
tų” yra daug įr mes “krikšty
kime' juos j Vincus. Margučio 
parengimas specialiai rengia
mas Vincams, Vincienems ir 
Vinculiukams. Ir “Billai”, “Bil-

likite namie. Reikėtų Vanagai
čiui išrinkti gražiausią Vincą ir 
Vinčienę. Aš jam duodu tą su
gestiją.—Rep. 7.

Clevelandiečiai
Vakar į “Naujienas” buvo 

užėję trys clevelandiečiai: pp. 
Joe Pilvelis, Pranaši pereckis ir 
Joe Žilinskas. Jie atvyko au
tomobiliu pasižiūrėti Chicagos, 
o taip pat aplankyti savo gimi
nes. Mat, p. Pilvelis Chicagoj 
turi brolį.

P-as Pilvelis Clevelande turi 
valgomų daiktų krautuvę prie 
65 ir Superior. Clevelandiečiai 
Chicagoj lankosi pirmą kartą. 
Per porą dienų jie stengėsi ap
žiūrėti Capone’s sostinę ir 
šiandien vėl išvažiuoja atgal į 
Clevelandą.

Paieško lietuvių
“Chicago Herald-Examiner” 

pieno fondo departamentas at
siuntė Antanui Zymontui, 
“Naujienų” skelbimų skyriaus 
prižiūrėtojui, laišką, kuriuo pa
ieškoma lietuvio, John Strauss, 
ir jo trijų vaikų, štai tas laiš
kas:

“The Chicago Herald-Exami- 
ner;

Gerbiamieji,—Jūsų dienrašty 
mes matome, jogei kūdikiai 
kenčia deliai maisto stokos. 
Mes gyvename rezidencijoj 
prie Logansporto.

Vienu laiku mes laikėme 
rą ir tris kūdikius, kurie 
liau persikėlė į Chicagą.

Biznieriams-
' /

Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis
Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu, 

t 
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Vy-
VC-*

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras C
Kapitonas

> Specialistas iš v
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooscvelt Rd. 
arti St. Loufe Avė.

šių kūdikių motina yra mb 
rusi. Jiems reikia motinos 
priežiūros. O kadangi šiuo lai-: 
k u yra taip daug bedarbių, tai 
gal buit,’ kad ir jiems tenka

Vyro pavardė ,yra • John 
Strauss. Jis lietuvis, tulmeike- 
ris, dirbęs radio dirbtuvėj, ku
ri samdė praėjus} rugsėjo mė

veno musų namuose.
Kūdikiai yra: Millie 12 me

tų, John, »jr. 11 metų ir Ed- 
ward 9 metų. Jie lak n o vie 
šąją mokyklą ir Vyresnioji 
mergaitė buvo 6 skyriuje.

Meldžiame padėti mums su
rasti tą vyrą. Mes paimtumem 
kūdikius iki vasaros pabaigos 
ir duotumem gerą, užlaikymą 
jiems. v

Tėvas nerašo angliškai, irtai 
yra įpriežastis to, kad mes ne
susilaukėme žinios iš jų.”

Laišką pasirašo Mr. & Mrs. 
Diveley, Grass Creek, Ind.

Butų gerai, jei pažįstantys 
minėtą aukščiau laiške Joną 
Strauss praneštų jam apie 
siūlymą.—Rep.

pa '

Town of Lake
P-nas John J. Zolp ijr šeimyna 

išvyko atostogoms

Vakar, liepos 16 dieną, išvy
ko atostogoms į Tabor Farm, 
Sodus, Mich., p. • J. J. Zolp ir 
šeimyna.

P-nas Zolp yra Vytauto Sko
linimo ir Budavojimo Bendro
vės sekretorius ir turi Real Es
tate ofisą adresu 4559 So. Pau
lina St.

Atostogose p. Zolp mano
būti apie savaitę laiko, o šei
myna gal pasiliks ilgiau.

pa-

Vakar dienos “Naujienose” 
buvo įdėta žinia apie prietikį, 
kuris ištiko p. Zolpą šioj apie
linkėj ,kaip po jo kojomis su
dužo pora bpnkų, mestų iš ant*, 
ro namo aukšto. Kai kas tele- 
fonavo Rep. klausdami, kuriam 
iŠ p. Zolpių pasitaikė Šis prie
tikis. Turiu pasakyti, kad jo 
vardas, regis, yrą Aleksandras.

—Rep.

Roseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų 

telio išvažiavimas
Ra-

Liepos 11 dieną - Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis turėjo 
naktinį basket pikniką Dešers 
Parke, už Crete, III.

Svečių dalyvavo daug. Net 
buvo iš Detroito, Mich. Tai 
dar tur būt ne viena draugija 
tokio linksmo išvažiavimo ne
turėjo, kaip buvo šis Ratelio 
piknikas. Tą naktį, buvo ke
letas. išvažiavimų. Bet svečiai 
patys pasakojo, kad kituoše 
tik miegoti norėjosi. Mat, kai 
kurie syečiai buvo nuvažiavę 
kitur ,bet neradę ten nieko įr 
domaus, *atvažiavo į Ratelio 
pikniką. Tat ir linksminosi jie 
čia visą naktį.

Ir nė nepasijutome, kaip iš
aušo.
namo,
tiek naktis ilgesnė butų, 
irgi nenusibostų.

Bet teko važiuoti namo.
’ ... ■ ■ • I

kai kuriems reikėjo dirbti 
tame išvažiavime, 
skirstėmės kas sau, 
tenkinti.

Butų labai gerai, 
surengtų dar nors 
naktinį išvažiavimą.

—Ten buvęs.

O dar nesinori važiuoti 
Rodosi, kad dar kita 

tai 
••
Ba 
ki- 
ir 

pa-
Taip 

pilnai

jei Ratelis 
vieną tokį

West Englewood .
Čia, palyginti, yra mažai lie

tuvių. Bet vieną kitą galima 
užtikti. Tarpe kitų, čia laiko 
valgykąlą J. Bružas, 2100 West 
59 Si. Ir atrodo, kad biznis 
jam sekasi.

Netoli nuo čia yra geležinke
lis ir anglies kiemai. Tai tų 
įmonių darbininkai dauginusia 
palaiko jo biznį. J. Bružas ir 
jo žmona yra geri naujienie- 
čiai ir draugiški Žmonės,

-^-Žvalgas;

West
Apvogė Bružo valgyklą

Apie savaitę laiko- atgal'• bu
vo apvogta J. Bružo valgykla. 
Vagiliai įsipiršti-vidun per va
dinamą transą. Išnešė cigarus, 
tabaką ir viską ,kas galima bu
vo išnešti J. Bružas juto tą 

odamas,. , kad kas 
jSjęs į jo valgyklą, 
apačion. Beit jam

nors buvo 
Jisai nuėjo 
pasirodė, kad viskas tvarkoj.

—žvalgas.

i1 » .

Grynumas yra Svar
biausias Green Mill 
Duonos Faktorium

Reikalaukite “NAU 
JIENAS” ant bile kam 
po, kur 
kraščiai 
kraščių bus 
Jums patarnauti.
tenai stovi ne savo sma 
gurnui, bet Jūsų pato 
gumo delei.

rduodami lai- 
’ardavėjas lai- 

gatavas 
Jisai

MADOS
> s

pato

CLASSIFIEP ADS. j
lrj    I     I I    — i.i . J

Educational
• < MokyklonHiJxnLrxrAj~Lri-rijr»n.^r~iiniT^i

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO »

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
, šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

HEMSTITCHING išmokiname $5; 
darbo parupinimas dykai. Mokykla, 4? 00 
S. Michigan Avė., tel. Atlantic 5513.

Financial
Finansai-Paskolon

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO.
7848 S. Ashland Avė. Tel. S te w art 8815

I rtiįiuywnui . J

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys vaikinui, 

steam heat, su valgiu arba be valgio.
3415 So.* Emerald Avė.

■ -y —o---------

RENDAI kambarys vaikinui, mer
ginai ar vedusiai porai. Kambarys švie
sus, ant |-mų lubų.

3327 So. Wallace St.
-p

PASIRENDUOJA kambaryj dėl vie
no arba dviejų. 3214 Emerald Avė., 
1-mos lubos.

Furniture & Fistures
Rakandal-Italaai

ELEKTH. SKALBIMO malina, 980, geram* 
stovy). 4826 N. Leavitt, 1, tel. Bav. 8809.

.■■a—O ' '■

Aprūpindami daugelio žiho- 
nių reikalavimus, New Procesą 
Baking Kompanija, kuri randa
si ant 3401—Odt'1 So. Morgan 
st. iššaukė dideli pareikalavimą 
savo garsios Green Mill duonos, 
tą niekas jau šiandie neužgin- 
čys. Gera duona tolygi, namie 
pagamintai, į kurią sudėta ge
rinusi tokiai duobai kepti ma- 
terjolai, gerai iškepta, taip, kad 
ji yra turtinga švelnu ir ska
niu kvapsniu. Šviežus pečiaus 
kvapsnis dar nėra iš jos išga
ravęs kuomet ji pasiekia jūsų 
stalą. Niekas neužmiršta ir ne 
palikta, nuo to laiko, kąip auk
sinis grūdas paliko laukus iki 
tam laikui kaip ji pasiekia jū
sų stalą— kad duoti jums ge
riausią ką pinigas gali nupirk
ti*

Blizgančiose keptuvės sieno
se, šios keptuvės kiekvienas 
proceso žingsnis yra padaromas 
ir prižiuromas taip, kaip stro
piausiai ir geriausiai prižiūrė
ta laboratorija. Kiekviena maši
na sterelizuotą, ir. kiekvienas 
kepėjas darė geriausią ką jis 
gali, lead pagaminus tokią duo
ną, kokią Tamstai net sunku 
butų pagaminti savo namuose 
nors ir geriausiai priŽiuretume- 
te^ New P^oce^s Baking Kom
panija bus .linksma, jeigu
Tamsta, atlankysite jų duonos 
kepyklą byle laiku, jie Tamstai 
pasistengs palodyti kiek triū
so ir darbo reikia padėti, kad 
pagaminus, Talpst’ąi < geriausią 
duoną, ir kitus kepinius. Vien 
geriausi kepėjai dirba šioj ge
rai žinomoj kepykloj, ir visos 
jų pastangos yra. sukoncentruo
tos kepimui GREEN MILL 
DUONAI. Maistingumas ir švel
nus skonis Green mill 
DUONOS daug prisideda prie 
jūsų abelnaus maisto svarbos 
ir Tamsta galite ją Visados 
gauti geresnesė krautuvėse ir 
delicatessėn krautuvėse. Jeigu 
jūsų grosernikas kartais ne, tu
rėtų Green Mill Duonos, bū
kite malonus pašaukti Boule- 
vard 1048 ir paduoti savo or
derį, Tamšta busite maloniai 
nustebintas , jos kitupni—savo- 
tumu—Ir ‘‘TAMSIOS SKONIS 
PASAKYS”. • ' '

AR ŽINOTE? Kiek svarų 
sviesto kasdie suvartoja New 
ProceSs Baking Kompanija?

' ' 3167 J,
. 3167 Naujausios mados bliuzka, 
kurią galima dėvėti ir namie ir gatvėje. 
Tioka, iš lengvos materijos arba iš sun
kesnes kuri galima dėvėti kaipo Švarką.

Sukirptos mieros 16, , 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. \

Norint gauti vienų ar daugiau 
virSnurodytų • pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
njierų ir aiSkiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:, .

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St.; Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No. ......... .
t v ■. • " ’ • 1 ’ ■ ’*

Mieros ......... *............ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
---- —L-----;-------- —--------------------

........  UJ.R .         I.
‘ > i’ , ■. ■ ■

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

Radio WCHI Stoties 
1490 kilocycles 

NEDELIOJ,
Liepos 19 dieną*

nuo 1:30 iki 2:30 po pietų.
(Chicagos laiku). ‘

Iš

Programas susidėk iš giesmių 
ir kalbų. Kalbės du kalbėtojai, 
kurių vertėtų girdėti kiekvie
nam.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAUKAI, karpetai Valomi mūrų dirbtuvėj, 
0X12 92.60, 8x10 92. Tel. Donrlaa 8818. 

—r,—o------- '

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

—O---------

SLTmFASHiONWRlJ) 
•> IT •' 2/ ^sl ’

PRANEŠIMAI
* f...........  ........ —

Margutis Vincas-Billg 19 liepos švęs 
gegužinę ir varduves Liepos-Paliulio dar
že, Justice Park, ĮH* Visi esate kvie
čiami į varduves. įžanga tik 25 ,centai. 
Margučio skaitytojai gauna veltui tikie- 
tus. Reikalaukite Marguty. 1/ y. ,

Bridgeportas., —• D.?L. K. Vytauto 
Draugija laikys pusmetinį susirinkimą 
sekmadieny, liepos 19 dieną šių metų, 
12 vai. dienoj, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted 
St, Visi nariai būtinai-privalo dalyvau
ti, nes yra svarbus susirinkimas, taip
gi bus raportas iš pusės metų apie tur
to stovį draugijos.

P. IC, Nut. Rašt.

—---------- *------------

• v
M.Z

“——
Kiekviena moteris 

apsirengti,' bet rieturi ganėtinai 
kad nusipirkti naujai 
gali MADŲ KNYG

uri nori grąžtai, 
į pinigą, 

09 mados rubus, 
nusipirkus pati 

pasisiūti sau gražiausiu^ rpbus už pigią 
Liną. MADŲ F ‘
tO CENT _ 
rinks sau suknelei tik 15 centų 

' /
Taip bus pigiau ir ^magiau. 

Rašykite tpojaus j 
Pdltern Departamentą

NAUJIENOS
1739

KNYGA kainuoja tik 
patentas kurį išsi-kurį išsi

SPECIĄLfiS KAINOS DEL LIEPbs 
Chambets Roofing Co., senas darbas spe
cialybė. vilas darbas garantuotas. Dykai 
apskaičiavimas. 2630 Wallace Street, 
Tel. Victory 0943.

DABAR StA^ALŲ VEISIMOS LAIKAS 
ir visokiu gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojame. Dykai iš
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354 y

l' ,.A ’ ... Į. II. > ■ n I Į..................... ' '■ I'

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

nuo

ROOFING IR TTNNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552 S. Halsted St. Tel. Yards 0385

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

M. KANE « SON., 
Tel. MansfieJd 9707

KRAUSTYMAS, storadžius, namų ra
kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausios kainos. National Movers, 
Telefonas Rogers Park 1190.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

Nieko neimam uŽ pasiėmimą ar pristaty
mą, pykai apsaugojimas nuo kandžių it 
ap d rauda. Gttas darbas garantuotas.

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir prrbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
ham, Oak. 3805.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

t IR SAVININĘAMS 
Pirm pirkimo naujo karo,, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

_ Miscellaneous
įvairus

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

„ii JI ii-iii.

JIEŠKAU pirmo morgičiaus sumoje 
$2,500, ant 2 augščių namo. Duosiu 
6%. 837 W. 54th PI.
...... ................ ...................................

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

- _
f ' .

RAKANDAI vartoti tik 2 minėsiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par
terio setas vertės $350 tik $85. Besielis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marsbfield r avė. 1 lubos ar telefo- 
nnok Triangle7 4146.

flelp Wanted—Malė

REIKALINGI agentai pardavinėti el
ektros prietaisus. Alga ir komisas ge
rom ypatom. New City Thor Sbop, 
2256 W. 47th PI.

----- -O—

REIKIA 2 shearmohų, turi būt pa
tyrę serap yardo darbuose, patyrę tegul 
ateina gatavi prie darbo.

2639 So. Wbipple St. 
—HOH—

PAJIEŠKAU darbo už mažą mokes
tį — galiu dirbti janitoriaus darbą, 
malevoti, visokius taisymo darbus; ant 
ūkės — kur reikalingą. I atsakomą vie
tą galiu duoti paliudijimą. Meldžiu at
sišaukti Adam Grigutis, 122 E. 114 PI.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus mo
teris be šeimynos ar mergina į kitą 
miestą prie namų darbo. Geistina, kad 
mokėtų valgį .virti. Valgis, kambarys ir 
mokestis. Kreipkitės į Naujienos, Box 
1325. .

Business Chances 
A,. Parflavlintti Bizniai

PARDAVIMUI barbernė Brighton 
Parkę. 2508' W. 42nd St.

« Chicago, III.
* . -------- O--------

'PARSIDUODA pigiai labai gera vie
ta, minkštų gėrimų štoras.

4314 So. Ashland Avė.
F-.  O

j' ...I 'iii i , n—......

PARDUOSIU arba mainysiu groser- 
nę su namu arba atskirai. Priimsiu į 
mainus gerą automobilių ar kas ką tu
rit. 4345 So. Hermitage Avė.

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

PIGIAI GARADŽIUS. 100x130 so 
dideliu show room, geroj apielinkėj. Mai
nysiu ant dviejų ar 4 flatų namą, at 
ką turite. Matykite JUOZAS VILIMAS, 
4556 So. Rockwell St.t Virginia 2054.

- o ■ —

PARDAVIMUI Rooming House 26 
kambarių, vėliausios mados įtaisymai. 
Bill Ziskowski, 1154 W. Monroe St.

Farmg For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ŽEMĖ, 10 akrų ge
ros žemės 45 mylios į vakarus. Kaina 
$1000, $100 casb. Tel. Central 1715.

Specialistas gydymo chroniškų ir nauju li
rų. Jei kiti negalOjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane, Mano pilnas iSegzaminavi* 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aS apsi* 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugTyi. Ei
kit pas tikra specialistą} kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzamlnavimo—kas jums yra

■ \ ■ I ,,

Dr. J. E. Zaremba
20 V. Jackson Blvd., netoli State St 

Kambarys 1016 
'Imkite elevatorių

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

lioj ntio 10 tvto iki. 1 bo piitd.

Didelie Pelnas Auginime 
“BANŲUET“ VIŠTUKŲ

Jus galite pradėti šiame biznyje su bi
le suma nuo $1 ir auks.l

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

, Atdara vaE ir Ned.
X 2512 Irving Park Blvd.

FARMOS
Parsiduoda Wiscon$in valstijoj 2% 

mylios nuo miesto 130 akerių žemės. 
40 akerių dirbamos žemės, 20 ake
rių laukos pagal upę. 70 akerių ne
dirbtos žemės. Upė eina pagal namus 
ir. vienas kraštas žemės prieina prie 
ežero. Tai šita farma parsiduoda už 
trečią dalį kainos.

130 akerių žemės su namais ir ma
šinom ir 2 arkliai, tik $3,500. Gali
ma gauti ant lengvo išmokėjimo. Del 
platesnių_ žinių kreipkitės šituo adresu 
į. ■ Telephone Cicero 5838

JOHN JESEVICH
1332 So. 57th Avė.
, CICERO, ILL.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Personai

AŠ Pranas Bereckis pajieškau savo 
seserų Suzaųnos Jomantukės, po vyru 
Klimaitienės ir Monikos Savickienės, po 
pirmu vyru Befeckienė. Jos ar kas jų 
antrašą žino malonėkite greit pranešti, 
nes .aš atvykau Chicagon iš Clevelando, 
Ohio ir apleidžiu Chicagą šiandie. Tu
riu svarbų reikalą. Telefonuokite

Prospect 8302

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KA^ radote juodą, vilnonį maudy 
mosi kostiumą, Sand Dunes laike 
eagos Lietuvių Choro išvažiavimo, 
loriekite priduoti į Naujienas.

mi

Paul M. Smith &jCo. 
REAL ESTATE 

LOANS 0 INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namuc, 

lotus, farmas, bizniui visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apiclinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 it 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas it greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
T«L Lafayette 0455

*■ ">*ę t*’*' ...... . i -............... ,
GREITAM pardavimui tikras barge- 

nas. Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bungalow, labai dideli Šviesus kam
bariai — jeigu jieškote gerus namus — 
pamatyk šiuos. Geros 
May ąt. Tel, Beverly

išlygos. 10637 
5330.




