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Francijos Naujieji 
Reikalavimai Gali

Sugriauti Derybas

Su rožančių pakorė 
kūdikį nutarę kad 
antikristus gimė

Kūdikis greitai augo 
bandė sėstis

šiandien Paryžiuj Į 
vyksta lemianti 

konferencija

Britų kariuomenė 
nukapojo Indijos 

sukilėlių galvas

s •
Kaunan

. Vokietija nepriims Francijos 
sąlygų

Galvos parvežtos į štabą 
identifikacijai ; ?•

Washington, liepos 17. Nau
ji franzucų reikalavimai, kokius 
jie iškėlė pirm sutikdami daly
vauti paskoloj Vokietijai, yra:

Pirmas, kad Vokietija per 10 
metų pasiliktų tokioj politinėj 
padėty, kokioj randasi šiandien.

Antra, kad Vokietijos mui
tus, kaip garantiją už žadamą 
$600,000,000 paskolą kontro
liuotų tarptautinė komisija.

Trečia, kad Vokietija už
draustų priešfrancuziškas de
monstracijas.

Ketvirta, kad Vokietija už
gintų fašistiškas manifestaci
jas ir kurstymą grąžinti Dan
cigo koridorių, panaikinti Ver- 
salės taikos sutartį ir atstatyti 
prieškarines sienas.

Vokietijos karo ministeris 
gen. Groener pareiškė, kad jis 
su tokiomis sąlygomis nesutiks. 
Taip pat patirta, kad preziden 
tas Hindenburgas žada pasi
priešinti francuzų reikalavi
mams. šiaip Vokietijoj padė
tis visiškai rami. (♦

Simla, Indija, liepos 15. 
Pranešimai iš Burmos, kad bri
tų kariuomenė kapoja galvas 
sugautiems sukilėliams ir nu
kirstas galvas veža į štabą, pa
tvirtinti oficialiai.

Valdžios autoritetai patvirti
no, kad 22 sukilėliams tapo 
nukirstos galvos, bet negali 
rasti paaiškinimo, kodėl tai pa
daryta. Valdžia tik išleido į- 
sakymą ateity daugiau galvų 
nebekapoti. <

Pranešimai apie galvų kapo
jimą ir valdžios patvirtinimas, 
kad taip yra, sukėlė šiurpų į- 
spudį visoje šalyje ir iššaukė 
viso krašto protestus prieš Bri
tanijos kariuomenės “žvėrišku
mus” slegiant revoliuciją. Ofi 
daliai paaiškinta, kad galvos 
nukapotos su tikslu, kad par- 
sivežus galima butų sukilėlius 
pažinti... Girdi, parvežus nu
kirstas sukilėlių galvas, jos 
buvo padėtos ant stalo dėl in- 
dentifikacijos, ir ta praktika 
pasirodė tiek pasekminga, kad 
iš galvų nustatyta, jog šeši 
kaimai dalyvavo sukilime. • ,

[Acme-P. U A. Photo]
“Nemoderniška” tiek vaikų turėti? Bet Mrs. Thomas Fitzgerald “nekerina.” ir kaip paveiksle matyti, yra tikrai patenkinta. 
O kad vaikai ir ne visi jos, koks skirtumas.; Trys mergaitės iš kaires yra jos dukterys, o 7 kiti vaikai, yra jos adaptuoti 

našlaičiai. Ta šeimyna gyvena Pittsburghe.
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Kaunas, liepos 16. 
pranešta, kad Olovės valsčiuje 
vieno kaimiečio šeimynoje UŽ- 
sigimė nepaprastas kūdikis, 
kurs pradėjo labai greitai aug
ti ir po dviejų savaičių jau pats 
bandė atsisėsti.

Nustebinti tokiu kūdikio grei
tu augimu, tėvai su kaimynais 
nutarė, kad kūdikis yra “anti
kristus” arba “velnio apsėstas”, 
todėl sunaikintinas ir užkabinę 
kūdikiui rožančių už kaklo, jį 
pakorė.

Neilgai trukus dalykas pasie
kė policijos ausis ir dabar tė
vai traukiami teismo atsako
mybėn.

gelbėti. Taip pat 
ir Gibsonui duota in 

aktingai dalyvauti 
ir Londono konfe-

Vokie •

Prezi- 
išleido

Washington, liepos 17. Pre
zidentas Hooveris įsakė amba
sadoriui Dawes skubiai grįžti į 
Londoną ir dalyvauti rengia
moj konferencijoj Europos fi
nansams 
Stimsonui 
atrakcijos 
Paryžiaus 
rencijose.

Washingtone pozityviai kal
bama, kad Suv. Valtijos Lon
dono konferencijoj pasipriešins, 
jei Francija išstatys tokius pat 
politinius reikalavimus 
tijai.

Berlynas, liepos 17. 
dentas Hindenburgas
griežtą parėdymą, kuriuo pa- 
žabojama fašistų ir komunistų 
spauda ir visiems laikraščiams 
įsakoma spausdinti valdžios at
sišaukimus ir instrukcijas.

Premjeras Bruening ir užs. 
reikalų ministeris Curtius 
Žiavo į Paryžių dalyvaut 
madienio konferencijoj.

Galvos slaptai nufotografuotos
Kas tačiau oficialus privertė 

tikrai susirūpinti, tai kuomet 
sužinota, jog kaikas slaptai nu
fotografavo tas nukirstąsias 
galvas ir paveikslus išgabeno. 
Vyriausybė prisakė konfiskuo
ti fotografijas, tačiau dalis jų 
jau buvo išgabenta j užsienį.

Britų nuostoliai kovoje’su 
sukilėliais ligi birželio 10 d. bu
vo 49 užmuštais ir 73 užeisti. 
Be to užmušta 5 valdžios tarnai 
ir 3 sužeisti; taip pat užmušta 
15 kaimų seniūnų ir 3 seniūnai 
sužeisti.

išva- 
sek-

Dabartinė burmiečių revoliu
cija kilo dėl bado, pranešė Bur- 
mos Sangha tarybos narys, vi- 
ce-karaliui. Sukilėliai yra la
bai neturtingi ryžių auginto
jai, kurie, ryžių kainoms 
kritus, neturi ko valgyti.

nu-

Lietuvon atvažiuoja 
Vatikano delegacija 
derėtis dėl santykių

Paskutinis monarkas 
apkarpė savo galią

--------

Abisinijos imperatorius paskel
bė konstituciją

Šv. Petro bažnyčioj
Vatikane padėta jau 
antra stipri bomba

Amerika išdeportuos 
20,000 svetimšalių

Visi neteisėtai įvažiavę busią 
išgaudyti

Svečiavo Kaune Estijos 
ir Suomijos žurnalistai

Papos delegatą išvijus santykiai 
buvo sutrukę

Kaunas, liepos 16. 
laikraščiai praneša, kad 
kus j Kauną atvažiuoja 
tikano valstybės papos delegaci
ja vesti derybas dėl santykių

Kauno 
netru- 
iš Va-

Adis Ababa* Abisinija, Af
rika, liepos 17. Imperatorius 
Haile Selasšie, “karalių kara
lius”, “Judėjos nugalėtojas liū
tas”, Saliamonę ir Sabos ainis 
ir ten toliau jį? ten toliau, sa
vo nuosava valia šiandien atsi
sakė absoliučio moiiiarko teisių, 
suteikdamas savo pavaldiniams 
konstituciją ir įsteigdamas par-

Papos žandarams įsnesus 
ba sprogo lauke

bom-

17. 
ryto 
visa v-

su. > papa. atnaujinimo. Lietu-:. laįpęut^jš_AkUėjų. ritmų....
vos vyraiusybei' išdarius papos 
pasiuntinį santykiai su Vati
kanu buvo daugiau kaip neaiš
kus.

Francija didžiausias tai
■ kai pavojus

New York, liepos 17. Franci
ja šiandien yra didžiausia gra
sa taikai, ir pasaulio ramybei, 
pareiškė Dudley Field Malone, 
tarptautinės- teisės advokatas, 
atvažiavęs ką tik iš Europos.

Francijos žmonės yra apgau
dinėjami ir vyliojami bankie- 
rių, ginklų fabrikantų ir poli
tiškų lyderių. Negalima tautą 
iš 60,000,000 kaip Vokietiją 
laikyti vergijoj. Malone pasa
kė, kad Hooverio planas atėjo 
per "vėlai beišgelbėti pasauli. 
Hooveris klausėsi taip ilgai, 
kol tik išgirdo Vokietijos mir
ties dejavimą. Dabar tik Ame
rikos ir Anglijos bankieriai be
galėtų išgelbėti Vokietiją.

Imperatoriaus/ .ediktas' pa
skelbtas su didelėmis ceremoni
jomis, giedant himnus ir armo- 
toms šaujarit.51 šūvį. Selassie 
savo sosto Mboj pasakė, kad 
ilgus amžius*/Abisinija buvusi 
izoliuota nuo pasaulio, todėl 
imperatorius turėjęs būti kaip 
tėvas, bet dabar Abisinija jau 
tieki sucivilizėjus, kad ir patys 
gyventojai galį imti dalį val
džios. Savo giminės įpėdinys
tę imperatorius tačiau apsaų-^ 
gojo savo, išduotoj konstituci
joj.

Kunigaikšty te iššoko i š 
bokšto ir užsimušė

Girdėti, kad karo stovis no
rima panaikinti apie spalių 
mėnesį. Prieš tai busią priim
ta apsaugos, spaudos ir susi
rinkimų bei draugijų įstaty
mai.

Kaip “įsimyli” Holly- 
woode

Išrado dirbtinų kirmė- 
liukę meškerėms

iSJRHte

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

Kiek vėsiau; švelnus. viduti
nis nepastovus vėjas, kurs vė
liau atsisuks iš šiaurės.

Vakar temperatūra buvo 6 
vai. ryto 80, 9 vai.—88, 12 vai. 
—95, 1—2 valandą 96, 3 vai.—- 
98. Apie 4 vai. nukrito ligi 92. 
Neoficialiai temperatūra šešėly 
siekė 100 ir 102.

Saulė teka 5:29, 
8:23. Mėnuo leidžiasi

leidžiasi 
10:15 va-

karo.

Hollywood. Tokie dalykai tik 
Hbllywoode dedais. Du automo
biliai beprasileiikdami lapt 
kampo susikabino bumperiais. 
Iš pirmas mašinos iššoko spor
tas vyras, atkabino mašinas ir 
tarė, °Gaila, kad taip atsitiko, 
per tai pasivėlinau pas savo 
žmoną j Paramount studiją”. 
Kitoj pusėj mašinoj sportiška 
moteris atsakė: “Aš ir pasi
vėlinau pas savo vyrą ton pa- 
čion vieton”. —“Tai stebėtina. 
Mano vardas King Vidor, mano 
Žmona yra Eleanor Boardman”. 
—“IStikrųjų? Mano vyrąs mei
linasi prie tamstos žmonos? Aš 
esu Mrs. Paul Lukas11.

Po kelių minučių apkalbėto
ji porelė jau važiavo iš Para
mount ant “honeymoon”.

Denver, Col. Guminis meš
keriojamas kirminukas, kurs 
raitosi ir juda lyg gyvas žu
vims apgauti, išrastas Earl 
Cooley, buvusio Colorado gu
bernatoriaus. leitenanto. Sako, 
jo išradimas bus naudingas ne 
tik meškeriotojams, bet 
svarbesniems tikslams.

Paryžius, liepos 17. Visas 
miestas nustebo, kai princesa 
Anna Obolensky Trubeckoj, 
jauna našlė, baigė gyvenimą iš
šokdama iš Eifelio bokšto lai
ke Bastilijos paėmimo sukak
tuvių iškilmių. '

Niekas Paryžiuje nežinojo, 
kad ji yra kunigaikštytė, kol 
buvo gauta žinios iš Nevy Yor- 
ko, kad čia ji prieš mėnesį iš
tekėjo už kunigaikščio Serge
jaus Trubeckio.

Giminės aiškina, kad kuni- 
gakištytė netyčia iškritus ko
jai paslydus.

ir

■ - ‘.'i *

445 moterys gavo lak 
stymo laisnius

Washingtoų. Nuo sausio 1 d. 
jau išduota 1,000 naujų laisnįų 
privatiems lakūnams. Iš 16,268 
lakūnų, 4451 yrą moterys, ir iŠ 
jų 356' moterys turi savo or
laivius.

Califoraiia turi 8,092 lakūnus, 
New York, 1,653-ir Illinois IĮ* 
081.

Italijos fašistai terori
zuojami bombomis

Vh?i,?
Genoa, Italija, liepos 17. čia 

tapo sužeisti du fašistai oficia- 
lai ir sumobilizuota visa val
džia ant kojų jėškoti suokal
bininkų, po to kai sprogo dvi 
rašomosios plunksnos, užtai
sytos su stipria sprogstamaja 
medžiaga.

Tokių plunksnų atsiųsta 40, 
bet pirmtaris • sprogus, ^kitos ,su' 
naikintos. / Be 'to šiame, ,pat 
mieste sprogo stipri bomba, 
kuri tačiau nieko . nesužeidė. 
Fašistams įsakyta neimti iš 
pašto jokių siuntinių pirma po
licijai nepatikrinus^

Be to šiame ,pat 
stipri bomba,

Roma, Italija, liepos 
Šiandien 1:45 valandą 
sprogdama bomba sukrėtė 
Vatikano miestą. Bombą pa
stebėjo švento Petro bazilikos 
dženitorius, ? padėtą po ambo
nos užaltory. Dženitorius pra
nešė papos žandarams ir tie 
paėmę boitibą atsargiai nunešė 
į pievelę, ‘kur bomba sprogo, 
nieko nesužeisdama.

Tai jau antra bomba Vatv 
kane. Viena buvo rasta savai
tė atgal padėta už Vatikano 
bronzos vartų.

Pačioj Italijoj pastarais lai
kais įvyksta smarkių -bombar
davimų. Bombos sprogo Bo- 
logna. Milan, Genoa ir Romos ..13

Washington, leipos 17. Darbo 
sekretorius Doak kalbėdamas 
Kivanis organizacijos susirinki- 
me Alexandria, Va. pareiškė, 
kad šiais metais bus išdepor- 
tuota iš Suv. Valtijų 20,000 ne- 
piliečių, nepageidaujamų atei
vių.

Busią išgaudyti visi neteisė
tai gyvenantieji ateiviai ir t ją 
kurie buvo bausti už nusikal
timus. , L ,
mokratiška” 'leisti čia gyventi 
tokius, ktirie kursto prieš esa
mąją (tvarką/

Doak sako esą ^nede*/

Dienraščių redaktoriai 
“Ryto”, “Dienos Naujienų” ir 
“Lietuvos Žinių” — vakar lan
kėsi pas Krašto apsaugos ir 
Vidaus reikalų ministerius ir 
išdėstė jiems spaudos darbo 
sąlygas. Drauge buvo nusiskų
sta ir/ dėl pabaudų.

Birželio 29 į Kauną atvyko 
Estijos ir Suomijos žurnalistai. 
Iš Estijos atvyko Evald Jalak 
“Paewahlet” red., Harri Vis- 
man, “Vaba Mąa” red., Johan 
Jaik, “Postimes” red., Axel 
Devries, “Rėvai Zeitung1’ red.. 
Kari Ehrman, “Veru Teataja” 
red. ir Kari Meiner, “Parnų 
Paewąhlet” red.

Iš Suomijos atvyko Helo- 
jarvir “Suomenmaa” bendrad., 
Teivąrj, “Suopiep Sosialidemo- 
f^SRi^beUdrad., Lindstrom, 
Kustaa, Fredrik, “Et ei a Šuo* 
men Sanemat” red. sek., Vir- 
tanen, Viljo, “Etola Savo” red. 
sek. Be to, iš Suomijos į Klai
pėdą atvyko suomių žurnalis
tai studentai: p-nia Anna Na
rinei!, p-lė Eeva Liisa Kosala, 
Ilmari Kettunen ir Aimo Mus- 
tonen.

Estijos ir Suomijos žurna
listai atvažiavo Lietuvos Žurn. 
S-jos pakviesti pasisvečiuoti.

bendrai jesko kaluninkų. : 
iĮĮfefli, /-Iv

150 ateivių deportuoja
• dėl streiko

White Plains, N. Y. liepos 
17. Del 750 kelių darbininkų 
streiko ir demonstracijų, ku
riose vienas darbininkas tapo 
pašautas ir daugelis sumuštą, 
dabar gresia deportacija dau 
giau kaip 150 ateivių darbiniu 
kų, kuriuos vietinė valdžia per
davė imigracijos autoritetams.

Sausra geriausia prieš, 
slogas ,

St. Louis. Karštos vasaros 
dienos geriausiai tinka sergan
tiems taip vadinama .slogos rū
šim “hay fever” (šienligė?). 
Tik dabar ištirta, kad ta liga 
randasi, kuomet daug lapų, bet 
ikai saulė lapus apdegina, ir ta 
slogą nyksta^

Skaldo galvas
Ilgininkuose, Merkinės valsč. 

včl priviso mušeikų. *24. VĮ iš 
Duošnionių k., Nėmunaičįo v. 
keli vyrukai nuėjo ten pasi- 
fioKti. Atsirado konkurentų. 
Vienas, Grighs, smogė kažko
kia geležimi "Alpui Martušiui 
galvon, kad net akis iššoko ir 
skilo kiaušas. Nelaimingąjį ga- 
beno/AJyfun, bet nielko neiš-

yėjo, — mirS, /•

*.!.» JlAkfiKl /ui/:

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 apmoka už skai
tymą.

“Naujienų” skaitytojai/ tokie kurie ir garsini
mus skaito, .galės bandyti laimę gauti cash prizus, 
kurie bus duodami skaitytojams kas savaitę.

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

Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kaįku- 
rio laiko. Kasdien bus po kitokį straipsnį.

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

Kiekviename minėtų straipsnių rasite po vieną 
ar daugiau klausimų. “Naujienos” nori, kad jus tuos 
klausimus atsakytumėt.

Atsakyti negalima spėliojimais! <
Norėdami tinkamai atsakyti, turite pamatyti ar 

paklausti to žmogaus ar firmos apie kurį straipsnis 
bus parašytas, ir tie jums suteiks tikrą atsakymą. 
Galite jiems patelefonuoti ariba užeiti juos pamatyti.

Trys žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at
sakymus į klausimus, gaus prizus kas savaitę. Pir
mas prizas yra $3.00, antras prizas $3.50 ir trečias 
$1.50. Laimėtojų vardai bus paskelbti kas savaite.

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

Siųskite laiškus kontesto “Ąr žinote?” redakto
riui,

173^ So. Halsted St., Chicago, 111.

bus atspausdintas.
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jike čion kapitalus, nesijaustų

AUKSAS
Del aukso, sako vienas laik- 

jrašti^ visų rankos dreba.
Del aukso žnrončs daro di

džiausius nusikaltimus, nesibi
jo didžiausių pavojų,

Auksas visiškai pavergia 
žmogų. Kitas šykštuolis, prU 
savo aukso maišu stačiai badu 
dvesia.

Aukso veršį žmonės garbiną 
iš senų senovės.

Ir, gal būt, dėl to, kad tp 
'aukso visiems neužtenka. Ir jo 
stoka kaskart vis labiau, jau
čiama. Gal būt, netolimoj: atei
ty žmonija gyvena auksų krizj.

Tautų, sąjunga sudarė net 
tam tikrų komisijų, kurios tik
slas buvo apskaičiuoti dabar 
ęsamas aukso atsargas, ir gali- 
mui.uų jo sųrąpjtii ateity. Ir 
pasirodę, kad aukso, šaltiniai 
smarkiai .senka,. Komisijos 
nuomone, Pietų Amerikos auk
so. kabyklos,, kurios dabar. duo
da 55 nuoš. viso gamĮąmąo 
pusaublę aukso, pjpą kokių de
šimt meįų galės dupti, jo gęr 
pusę mažiaus. ąegu <tabąr 
duoda.

Aukso išsekimas pastebimas 
visuose senuose auksynuose.

Septynioliktai^ ir OŠluoąių- 
liktam amž, svambiausiu auk- 
synų centras buvo Pietų Ame
rika. O dabar jau niekas ir n<^ 
mano Lcšgoti teų, naujų aąksy- 
nų, Auksų šaltiubM teų išspkp- 
Vecedo šįmUuc.čio vidury 
žmonės. puolė Kabformjos* 
Šiaurės Amerikoj, auk$yn..ųs. 
Didžiojo vaudeuyųo- pakraščiu 
ąąuhėa išdegi U tąs^ dykumai UŽ-

---- ———to-------- -to----------  
lis paliko' kovos lauke.. Tada 
aukso ieškoti ėmėsi vietos gy- 
ventojai — pietų Afrikos tur
tuoliai. Jie, rodos, lyg Laukė,

kai. kurie nalir
ko <toK i&ttto' totoų. W 
tu kaliu UJ UAit Ž£JUUB£k UK&ŽAUr 
mųįn Vtoto taw

• • ... * •* ? __ _1>   _. _S«S»—?

tąnčių metrų gilumoje žmo
nes į tas gilumas leidžiasi 
taip greitai, kad ncpratp^iąni 
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• Šdiūuua meagane dabaci dirka 
niuMMM tom s»Wii

toto, ąjtoi to&to 
tom toRfe. w.
!nakaiįčhmm&ft dulkąs#* MVakob’

daA totosįto. <«. *^to 'm W
piciik to' toto W w Stotom
aukso iškasdavo apie 600 tonų, nių, o vienų tik didžiausiu ką-
t. y. apie 35 centnerius per die
ną. Paskutinį dešiinįmelį. auk
so, vidutiniškai ly^o. iškasama 
per dieną tik apie i toną.

Bat ir. šLLokifc lobis dabot’: 
lu^ąi didclįs,, nes jis vežtųs, 
daugiau kmp> milijonų do-? ’ 
Ifcriį, lįUųr, tokio lpWo žemė 
jau niekur ųędųoda. Be to, jj% 
.yra sunku 
tis į žemės geišas. Johaneą- 
burge yra aukso kasykla išką- 
sU,2^1^. um&m į.^jMagąbnes. 
Tokioje gilumoje dkh- 
lį' lik ptee gerui įęcųgt.ų. yę- 
djptųvų iię. YėsįjįJųyų ię ųc (įaA|- 
gįąu kaip PU dSū. viijanda^ pą- 

pludo ištisos aųkSM ieškotojų leiUub F<»sk utiu i u ląikU; į ^ę- 
■ *- • • ’ mę ww«»i. dar g>Mu —

greitu laiku įsiraus 3000 nįietrų 
gilumoj. ;:

Iš tokiu g*1 iikaąo. 4*00- 
iua, ne ggyųą auksą, o tik aų|įJ 
slogą smėli u£ba rudą, iį, ku
rios auksas įkirti Ugi Rąt. lf 
bąi SRUkųt, m dęl tp l^ĄUgiąi 
kainuoja. 1930 njptų, d^vipį.ąįš 
tonas aukso rudos duoda auk
so už 6 dolerius ir 65 centus, 
o iškąsti ir išskirįi tiek, auk
so atseina 5 doj. 40 centų, Va
dinas, iškelta į žemės paviršių 
rudos tqna duoda tik 1 dpb 2į5 
ceiįtus pelno. z

Toliau auksas kas|i dąrosi 
vis mažiau pelningos. biznis, 
nes vis giliau tenka raustis į, 
įemes gelmęs, vis tohųjesnių 
auašimi reikia statyti. Galį ą|- 
eiU ląjkuą, kądą auksas ką#ti 
tokių, bpd.u Visai ųęižąjmqį|js, 

Del to nėra ko stebėtis, 
aukščiau paminėta Tautų Są
jungos komisija priėjo išvąidą, 
kad per 10 metų aukso buą 1$- 
kasania perpus mažiau, negu 
dabar, žinoma, jei nebuą sų7 
rasta kur nors dar neištiąjt^ąė 
vięloęe naujų, turtingų aiiįsy- 
[ųų.
‘ Vienas Amerikos. mpkslįąjoT 
kas, įemės gęlipių tyrinė^ijįąą 
teirtana* kad, ipbai auksingas 
lyi?a Atlanto vandenyno (įųg- 
’nas.

Jeii, esą jo, tįek, kad. žmpni- 
jpi užsektų visiems amžiąms. 
Tik kaip ji» tęi! gauti? Gal bu* 
•po kokių 3,000 melų sugebės 
Atlanto vandenyną nuleist! ki
ton vietoy y* tada dvikojai au
kso ieškojai, vausjk anksų, įgš- 
kpjdftiųį įMŪįupąę aviksyngpft^i 

•’ . ’ —o—
Čia dar paminėsiu! aukš$ąu 

teaminėtįos kopuMios nuflįįųp- 
ifts toV» sw«M fltoJ 
Ąfc’to kasyklose.

i Auksu, kasykjų. visto pa^^s- 
itųi y»A sąulįi i4detotos 'ito1; 
Ųi^s. Pažeme, sąlig žmogau, 
Mito toto gųU vietos toM! 
M toBtt litoto*- Pumai įtoy- 
la ir išsisklaido , tik > tu 
kai pakyla dykumose '

sykių akcionicriai 1929 metais 
:gavo gryno pelno 40 milijonų 
(įolųuių,

EkeneouBia studija

- Cųntras turi garbės pranešti;

armijos. Dienas ir naktis, rau
sėsi žmonės žeųiėj-c, mirę bn- 
tįu, troško troikų^Ht ;
kūmoj grįsdami su sunkiais- 
aukso smėlio maišais, Ir, auk“ 
ąp J^UiĮpr|iįj(oi buvo rąąįą4llą- 
bai daug. ’ ’

Bęt paątaruojjU kuku Kali
fornijos ąųksynaį pasitraukė į 
vieną iš. pąskutiiųų vietų. Prieš 
75 metus Kalifornijoj pęr me
tus aukso buvo raudoiną 70 , 
milijonų dolerių sumai, o da- 
bar jo ten iškasama tik 12i mik 
dolerių sumai. Apie Kaliforni
jos aukso karštligę dabar jau 
tik įdomių pasakojimų papa: 
sakojama.

Po^Kaiifornijos aukso ieškoti 
persimetė į Australiją, o, pan
kui į Aliaską (Šiaurės Ameri
ka). Per keletą metų ąuksp ie
škotojai šituose auksynuose 
dabar turėjo gerą pintį, bet to
liau aukso grūdelių žeipėjy 
rasti darėsi vis sunkiau ir da
bar Australijoj ir Aliaskoj au
kso visai mažai terandama.— o—

Dabar didžiausi auksyuąį 
beliko tik Pietų Afrikoj. Jįįę 
duoda beveik pusę viąp. pa
sauly iškasamo aukso. Žino
vai sakę, ka.d šitas aukso ^aL 
tinis yra beveik neištekama#. 
Esą čia aukąo kasji u^gųka. 
keliems tūkstančiam# ipctų-

Bet vis dėlto pįe.tų Afrikos 
auksynai auksu nėra, labal 
gausus. Daug darbo reikia pa? 
dėti jam surasti. Situos auksy- 
nus ga|ima naudoti tik turįnt 
šių lųikų tobula# technikos 
(mašinų) ir chemijos priemo
nes. Bet ir tai labąį dgwi 
pradėtas darba# tenka mestir- 
neišsimoka.

1834 metais, kądų buvo pir
mą kartą pietų Afrikoj, suras
ti auksynąj, čia prą^įpj pįuąlį 
tūkstančiai aukso ieškotojų. 
Daugelis iš jų atsivežė 
pinigus, praclėjo kaąįi šachtą8 
(urvu# į Ž,em.ę)‘, tUsU IšeJiM. 
Per keletą metų Indijos ir At
lanto vandenynų pakraščiaif 
atsirado daugybą ąųlĮįSU ieifc.o. 
fojų sodybų — ų
kaimų. Bef.žemė taip įykšįŽįc^ 
si aukso, kadt dauguma aukso 
ieškotojų subankrutavo ir iš- 
bėgiojo. Tik mažą, ąteivilį d#-

A) Amerikos Lietuvių Eko
nominių Informaciją Bįurąs 
rKaune (Laisves Alėja 62)\ yrą 
atsiuntęs mums tokio turinip 
lietuvišką-anglišką atsišaukj- 
mų:

Ekonominių Studijų Draugi
ja, norėdama-, kad amerikiečiųį 
lietuviai užmegztų artimesnių 
biznieriškus ryšius su Lietuvą, 
įsteigė Amerikos Lietuvių Eko
nominių Informacijų Biujją, 
Kaunas, Laisvės alėja 62; telef. 
3904, telegr. adr.: Amerbiųr 
Kaunaą.

Šito Biuro uždavinys yra ąųs 
‘teikti amerikiečiams lietuviam# 
teisingų ir patikrintų informa
cijų apie tai, kur ir kokiu b,ų- 
du butų galima kapitalą pel
ningai ąunaudpti, gerąi jsikMV" 
ti arba rasti gerą uždarbi bęi- 
UŽsįėmimą, Tuą- tikslų įliurąs 
duoda žinias apie parduodamus 
Lietuvoje žemės ukius, preky
bos bei pramonės įmones (fab
rikus), kur reiktdaųjamą s^ 
tvirta gaęąntija Tįąpjįtalo ar ge
rą uždarbį duodančio darbo ir

legi’aph , addness :- AmerbiM<?» 
Kauna®*.

W sMssS of. to toto % 
tp, ąiųjųly, ŲitKųa^BF-^R*? 
'ęaųs flSl aįųtoųtic and reli- 
able information regarding 
;ways and means <$ investing; 
. tos, **
'eętablishing theųipelves in bųp, 
|w»m oft, k 
cųpations.

’ To. ac.ęomękšk thią. purpus^, 
the Burėa« giyeą Information 
about fąrms. .Vžhich are f^r 

j#ąle> trade> an> indĮųsto'iai oį- 
iportuni^ies (factorijes). whic|i 
ireųuiye strongly ?įį-
pitab, an^ ąboūt otftęr 
able ocęupaiions. This ijifoų- 
mation cap be given either ęaį*- 
sonally o r by letter and jus 
ol^e^ ąs. reųųįred’ oVčą ą

costs cęnųfcVeį w,rth, this m-|i 
fprmąįijių ®W'eą|l
will collect ą sjnąll fee.

'fte^ųęegiŲ..'. its ųgM
in various paris o£ Lilhuąinp

Informacijos gali būti teikią- 
mos žodžiu arbą raštų vieųą 

‘sykj ir nuolatiniai — tam 'tik
ro laiko bęgyje. Už šita# ių- 
formąęijąs, sąvo faktinoms iš
laidoms padengti, Biuras imą 
mažą m°kesnį.

Biurą# .turi savp agentus 
įvairiose, Lietuvos vietose. Ga
lima kreiptis ir pas juos, tik, 
prašoma, galimiems nesusipra
timams išvengti, reikalauti iš 
agento, ka<į jis parodytų Biu
ro pažymėjimą. Taip pat p'itą- 
Tiama galutinai darant h-pį, 
atsiklausti Biurą, nes tikros ir 
pilnai patikrintos žinios randa
si tik Biure. Agentas turi tei
sę priimti Biuro rinkliavų tai
syklėmis nustatytus mokes
nius; už kiekvieną jmokėjjnjią 
jis privalo išduoti Biuro kVit$, 
kitaip mokesnis nesiskaito su
mokėtu.

Biuras taikia intamacijas iš
imtinai Amerikos' lietuviams ir 
{odek tjkish kad įpięriki^iąi, 
tieb atv.ąžiąvę Lietnvpų> tįęĮc 
bųdamf ĄrnęriįcMj? kieljyi^R

_tp ask to ta tow- W
IJlg hiųi ąą. a ręųre^u.tųtj,^ flf- į 
'to toto contoto?' 
ų tasim <M». w tocto 
44 im ii<ivw<l. to 99«suW. to 
Bureau which has.ąll the ųįųųk 
up-to-date, vąrifįęd Informa
tion at hand. ; Agent are peiį- 
imiįiįBdi to 
fees for any sprvįcęg refl(lcre,d' 
and mušt fesųč. a rečeipt fcp 
a|i;; such, (
r Tbe Iteeaų■ $umish^s mfpr- 
<matim exclusively tq„ ĘįjtĄ- 
uąnian-A mericąns and h.opęs
(thąt. they w.ill on their; Mivąl 
!in Lithuania, ųr: eyęn W 
America, take ądvantage of 
the service offered by thez 
Bureau. , v 
į The Bureau. i cooperaįes wiiįh 
Jtlįę Lithuanian<* Econdmic Ged- 
iteF (Lietuvių Ekonominis Cent
ras) which can at all times 
įgiVe - infoiimątion about ‘ tųe 
’ Bureau.' lt is also sponsorųd 
and supported by the Mihistųy 
of Finąiicę, The Bureau wąą 
not orgąnized for the pjirpt^ę 
hf- making profit. lis p^imaijy 
aįm iM fe DVptot ŲUbuania^ 
Amerrcans who have estąblishj 
ed, themsel,ves in Lithuania °r 
iriveste^ thai« Į .capUab frojn 
tfraudųlenfc bugįw 
and misundm’stąįn^ngs. ■’ Į

r ” Studię^
; Rrčąktent — į Ihąpbn^ 
rector of the “Maistas^ *

■b » • .

pdavi- 
svirnus 

at4- 
to wiw- bų-

- xo it-

5OtO00‘ .... -30 ”<
100.000 ir virš ..............  50 ”■

•! ?» %)■ W ton>

b) Už informavimą laikp 
;vie,no menesio— lOi litų.

. į ■ <tl B. iutostonito. W?. M- 
įijli. mtosto > —> 2.U. Utų, - 
į" W tytotom W 
Į|jų. lųšųtot. — to 
i, u%.
Idžįu, teifaiuną intonwuų Pto 
’teiravimo pobūdžio neimama^, 
mokesnis; teiraūjantis laišku 
reikią atstypit Iš,.

4. JetyUf'/novima* kad Biurap 
ir toliau tarpininkautų,^ tai i^ 
vienos arba abiejų pusių pr
iimamą pasižadėjimas, kad: piib 
kimui-pardavimui arba kitokioj 
formoj kapitalo i nvestacijai bqi 

{įsikurirriui> j^ykUj3, viena a^ 
ąfy^yi pasės ' suhįbkėa Biurui 

j-po ‘ 1% fntl^ sutartos tarp j y 
!sumos. ’
• 5. ĮŠ. vąlstybiiiįų įstaigų Ęįų- 

; ^ras už savo patarnavimus ųą- 
ima jokio mokesnio.

6. Šios. taisy-Wa galioja nup; 
|19^1 ip. įpėn. 1 dį».
lEkonomiųių Studijų Draugijoj 
Valdybai. Mą priėmus, ir Finam 
sų M-jai sutikus.

;; Elcfmommių SXwKįu P-te3 
Y-^bos. vardu pasįrąšes

|į Kuzmimikiui 
Biuro. BeikaĮų, Vedėjo, vardų 

Ai Giedraitis-
, G) .Amerikos Lietuviu Ekq- 
ĮUį0miiųi& Geųtras Yor0y
lyte, jau gav^s apt»rą laišką. 
& p.p. Ą. Giedraičio ir S. Ku^~ 
minskio, kurie yra amerikie
čiams įstate ^hro vedėjai 
Kaune, kur tarp kita ko jie ra-

l'v'* , • *'>•- • ; ■' r ■

šo taip:
; MBiųrąs varo darbą, jau pil- 
*nu tempų. Turjme įvairiausių 
ipą^iųlymų d<gį par^pvip\ų, rĮaip, 
‘bą| ir ąųieęikouąį jąu pradeda 
’pas mųą Žipių $nkį-
mui, jų patikrinimui ir tarpi
ninkavimui/ sudarant pas no- 

Pirkimv-ęaidavimo dyku- 
‘mentus, — yra pastatomi agen
tai įvairiose . Lietuvos vietose. 
Darbo pradžia yra kur kas sėlį-

i D) Amerikos Lietuviu Ęko- 
Įnominių Jpfornjaęi j ų Biuras
’Kąjlpe yrą prięžiųroįe Liętuyos, 
įkpnomįnių §tpd^ų Dįaugijoę.. 
ffįA 
ideąuiąi:

St^įjų. drųųf. 
gijos būstinė yra Kauhe. Joą 
darbo plotas —r visa Lietuva.
i 2\ Draugijos tikslas: \ H* 
F Į) BąMhV Uetuvą?įikį.

b)a Ieškote būdų bei priemor 
nių ekonominio mokąlo P§irin:

------ ,y. ----- jį--------- -----------

c) leidžia laikraščius, brošiū
ras, knygas ir kitokius perio
dinius ir neperiodinius spaudi
nius . ir steigia knygynus,

d) į, laiko savo koresponden
tus Lietuvoje ir užsieniuose,

e) i? palaiko, ryšius su atitik 
kampmis užsienių-ir vietos or
ganizacijomis,

f) steigia informacijos biu
rus,

g) šaukia suvažiavimus ir 
konferencijas, įvairiais ūkio 
klausimą!#,

h) daro komisijas, sekcijas, 
komitetų#, taip pat kviečią 
ekspertu#,

i) steigia savo skyrius įvai
riose Lie.tųyos vietose.

: tų djsnįų matyt, kad A-
merikos Lietuvių Vaizbos Bu
tų Sąjunga turi panašius tiks
lus, sąyo ' ,
kaip Lietuvos Ekon. Studijų 
Draugija Lietuvoje.
’ Pilnam ekonominių santykių 
tarpe Amerikos lietuvių ir Lie
tuvos pasisekimui reikalinga 
kad visi Amerikos lietuvių 
vaizbininkai greičiau teiktųsi »į 
įvietos Vaizbos Butus. Kiekvie- 
’no vaizbininko metinis mokes- 
’nis yra ir tąretų visur būti 3 
'doleriai. Taigi mokesnis nie^P. 
h > ; '______ ________________

šeštadienis, liepos 18, 1931

negali, apsunkinti, o stipri ir 
skaitlinga vaizbininkų sąjunga 
sugebės patarnauti savo na
ciams' visokeriopai. Teikitės 
tąd skąįtlįngai rašytis į vietos 
Vaizbos Burtus, tokiu būdų pa
keldami lietuvių išeivių vardų 
ir reikšmę kaip Amerikoje taip 
ir Lietuvoje.

Amerikos, Ųiętuvių, Eko
nominis Centras.

Dr. Pr. Puskunigis, pipn.
R. J. Jureyičiųs, yięg-yįpn. 
J(. Ę. Varkaly vięę-pįęm.

Nariai:
Dr, Bu^ųess, 
A. S, Trečiokas, 
C. J. Woshner, 
Pranas Gudiškis, 
P; Molis,

si turi pdiidoiiis Lino" v !•
veikim^ Anięrikojo GąS0Į ^0#**

; * ViO<WPe
3ura>fyq<] grŲitel pąfcaUną ra«o ak atm

inini skilvyje ar nųfali dyupep-
Rijtj irflWttiS nkilvlo paanKimun. Jis pasal
dina kvapų, priduoda, rerų apetitų, nurall 
galvos skaudAjimų. kvaitulius, inkstų ar 

,piwų Hilpnurųus ir. konųtipaeijų ir sustip
rina sUpntas nervus, ratimenis ir organus. 
Nura-Tone ISvalo kūnų nuo ligų perų ir 
padarys jus stiprų ir HVeikų. Būtinai Kauki
te Nuga-Tonc. Jis yra pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jclgtf aptlcklninkas neturi, jo 
paprašykite jį uisaįiytl dėl jus UI savo ur
mininko. • ’

Jęf nąęį išmokti 
gerąi rašyti -r-

NEATBŪTINĄ!

CrHRYSl^ER 
;SURASIT, KAD. JIS. YRA VJEN4& GERIAUSIŲ KARŲ KA įIA#DiE 
' *Ų3. ęJttįlGŲą; ęAU,W IgUPIBKTh^TErtGVOS JSLvtedS. 

Kiras Motor Sales,Inc. 
3207-09 So. Halsted. Sį. Te! ęąhwt W9

Virš 30,000
pavieniu ypątų n\ plačiai žiijomų fa- 

. bpikantų depųzitupja ,sav?

...  aiuhis užganėdintų kos- 
tiuiųerių yrą pasekmė (^augelio mę- 
tų musų direktorių,. Yę^ejtį i? 
nautojų speęiąįgs. atj$o§ ir mąndą- 
gump reiškiniu.
Jėięil i.ųs nųsaje wipsų kogtiuiueriu 
dabar, širdingiausias užkvietimas 
Uukm W atidarymo čeking^ arba 
tąMMTOft sąskaitos šiame Banke, ir 
tuoj® jus snsjųytįusltę s«. prww- 
vių — bet Bająlpų

, Centrai^ž&^Bank
' ATRMSirCOMPANY
> MtmptafcSfreet

TRUST KOMPANIJĄ 
Valstijinis Bankas Ciearing House Bankas 

---- "'.....................*..  ........... ... ................. .................. ........ . 1 1 1ss^—FFT__________
J ifJ/ICUJ.

J1QC SDVIETU. RUSIJON 
luD wbu

Amalgiflttated Trųst jr Oaflkaa
SKELBIA KAINŲ NUPIGINIMĄ KELIONEI 

SOVIETŲ RUSIJON IR ATGAL
e, Q6 padengs kelionės išlaidas
alga? tvistų viW. ir. Z dienasX£NiNGRADĖ ir MASKVOJE.

visos isfcbm botdi> 3 syk i dw 
mi^ viętų. e|s^uai^s ir tt.
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Nepaprasti
BARBENAI

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu*

leftgchoou 
TO BECOME 
MEMBE.R or 
ST. PAUL.

SToc K 
COMPANY

, Musuche* 
'alios surado sustota 
ro Šveičia nedrasky-

neatsižvel- 
sau 

dabar 
pamėginti

Išmokėjimai Pritaikinama 
siems Pagal Išgalę

MAFlNEE iOOU 
IN THE 

MOROSCO 
company 

LOS ANGELES

Musų pačių reikalų 
apžvalga

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornysių ir pianų muveriai vietoje Ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

Stebuklingas Karas 
Parodoj

vimams. Ne svarbi yra origi
nale karo kaina, bet jo užlai
kymas, apie ką mes nepamųs- 
tome. Labai/tankiai atsitinka; 
kad mes investuojame pasku
tinį savo dolerį į gražiausį mo
delį, kurį užlaikyti kainuoja 
labai daug 
mums 
savo

* I
HEW YORK I 
ANO ANoTHBR 
STOC. K

C O KAPA N Y

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local & Long Disunce Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yards 3408

RAMOVA LAUNDRY
. (WET AND DRY) . .

Visnintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—-teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35thi St.
Tel. Boulevard 9122

pryšakys nustumtas į užpakalį. 
Pryšaky nieko naujo, o užpa
kaly gyvumas, tikras gyvumas. 
Sakau, visas lietuviškas Ame
rikos svietas į užpakalį sulin
do. I_r, vyručiai, faktų, iš da
lies, jums galėčiau porų veži
mų atvežti, bet kol kas tiktai 
pakalbėsiu tuščiais, bet tik
rais žodžiais. Skaitykit, kurie 
norite, o kurie negalite skai
tyt, tai paklausykite skaitan
čiu.

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

SAMUGU- 
GolcMyn 

l9iO

o uz 
toli aus, 

ramu 
debatai

9x12 Velvet arba Axminster kaurai
vertes, $40.00, tik po ..........................
Pilnai parceliuoti gesiniai pečiai 
verti $75.00 po ............. ■........... .........

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
808 W. 81 St. Victory 1898

Pryšaky kendžių baksai dul
kėmis apaugę, o užpakaly .na
mine senbernių pilvus šildo. 
Prišaky šiaučius siuva, o už
pakaly kūmute jomarkų kelia. 
Pryšaky zokoninkų kanceliari
ja, o užpakaly davatkos mulų 
pardavinėja. Pryšaky rakandų 
krautuve tuščia, o užpakaly 
musų broliai baliavoja. Pryša
ky cigaretų krautuvė, o užpa
kaly karčiama. . Pryšaky sve
tainė, o užpakaly baras (ame
rikoniškas). Pryšaky restora
nas, o užpakaly traktiernė. Ir 

ir taip toliaus. 
o užpakaly dis- 

ginčai iki

Musų SLA užpakaly, kaip 
laikraštininkai sako, priviso 
savo rųšies vortinklių, priaugo 
pelėsių ir visokių šungrybių, 
kurie dabar valdonams šęnus 
dilgina. Padaužiškai sukant, 
SLA užpakaly priaugo lietu
viškų dilgelių ir durnaropių. 
Susivienijimo užpakalio valdy
tojai dabar aiškina fraternaliz- 
mo galybę ir kaltina senber
nius ir senmerges už savo grie- 
kus, o pryšakiniai nariai tyli.

36-to Seimo pryšaky išrink
ta komisija nuplakė S-mo už
pakalinius politikierius ir dar 
kontribucijų uždėjo, ale Jurge
lionis sandariečiams aiškina, 
kad Pild. Taryba tiktai pati 
save tegali teisti ir bausti. Gal 
būt S-mo užpakalis pats save 
nuteis ir nubaus, bet Gegužis 
viešai pasisakė, kad dar vienų 
sykį pryšakiniai nariai jį pre
zidentu rinks.

S-mo užpakalis, kaip Ir visas 
musų užpakalin, tiktai užpaka
liniais reikalais tesirūpina, o 
pryšakys ^išmetė J bolševikus 
lauk ir dabar vėl užpakaliui 
pasidavė... Apie apšvietos rei
kalus kas čia dabar bekalbės: 
kova verda užpakaly, o pryša
kys vaitodamas knarkia... Na, 
ir kaip čia bus: ar užpakalis 
laimės, ar pryšakys dar atsi
griebs? Užpakaly 
pryšaky mokesčiai 
tas užpakalis juokiasi...

Vyrai ir moters, . ar-gi mes 
leisime S-mo užpakaliui muš 
valdyti ir iš musų pryšakio 
juokus krėsti? —P. P.

SUTAUPYMAI SIEKIA DAUGIAU 
KAIP PUSĘ PINIGŲ

NEWTOBKO j 
» KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KEtU8iLIBTUVĄK»6VE©U^

Informacijos ir laivakortės gauna
mos pas savo agentą arba:.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė.. Chicago

Prieš daugelis mus ne kartų 
stovėjo klausimas, kokios rų
šies automobilių reiktų pirkti. 
Po tam kaip^ųps nusitarėme, 
kad mes norime karų, ir tas at
sitinka su kiekvienu iš musų, 
mes pradedame galvoti apie 
kainų, kuriai mes priversti 
duoti ne mažai konsideracijos. 
Daugelis musų esame labai iš
laidus ir todėl mes tankiai ne 
permatome tų išlaidų, kurios 
seka paskui, ir kurios vėliaus

todėl 
palieka sunku palaikyti 

senų bftnko sąskaitų. Jei
gu atsitiktų koks nors netikė
tas atsitikimas reikalaująs pi
nigų, jus atsidursite į labai ke
blų padėjimų.

Šiup laiku patarčiau susineš
ti su kokiu nors pasitikėjimo 
vertu ir žinomu Automobilių 
Dealerių, kuris galėtų būti 
jums labai pagelbingu. Ypatin
gai su Kiras Motor Sales, Ine., 
kuris, randasi ant .3207-09 So. 
Halsted st. ir kuris šioj valan
doj turi išstatęs sensacinius 
Chrysler išdirbystės PLY- 
MOUTH automobilius. Nežiū
rint kokiu karu važinėjote, ar
ba kokie, jūsų reikalavimai 
nebūtų dėl aųfomobiliaus, ar 
jisai butų patogus ir lengvai 
operuojamas, tik penkios mi
nutės jupis reiktų pabūti prie 
rato Šių.‘‘STEBUKLINGO” ka
ro, jus ŲUsite daugiaus negu 
nustebintas. PLYMOUTH netu
rįs sau lygaus aplikacijoj spė-

ATreNDED 
thb statk 
įlNIVERSiTr

MALTTONIC’O 
arba 

Extra Pale Alaus

Girdėjau, kad • jau susikūrė 
užpakalininkų didelė organi
zacija, kuri - save pasivadino 
atžagareiviais. Reiškia jie vis
ką atžagariai daro. Eina užpa
kalis pirmyn, kaip čia paša-' 
kius, jei taip galima sakyti. 
Kitaip sakant gyvuoja atžaga
reiviai, tie, kurie iš užpakalio 
gyvena, o mes paprasti pilie
čiai, kurie į pryšakį tikime, 
jau jokių progelių nebeteko
me. Vadinasi, užpakalis nuga
lėjo pryšakį...

Galų gale mums palieka vie
nas iš dviejų: arba eiti į užpa
kalį ir tarpti, arba pryšaky 
skursti. Arba palikti atžaga
reiviais ir eiti su užpakalinin- 
kais, arba būti pirmeiviais ir 
tuščius pryšakius saugoti. Ne
žinau, kaip čia jums patarti. 
Pryšakys, arba užpakalis kuris 
geresnis. Kai kada viens, kai 
kada kits.

O dabar jau baigaime. Gir
dėjau, kad užpakalininkai tu
ri savo vėliavų su vėžiu. Vė
žys vaikšto užpakaliu pirmyn 
—tikras atžagareivis, gera mo
derninės lietuviškos draugijos 
emblema. Tai, reiškia, kų 
mes darysime: ar leisime už
pakaliui mus vesti, ar dar 
bandysime pryšakį gelbėti? 
Čia sunkus klausimas. Spręs
kite kaip kas norite. Bet nėra 
čionais trijų kelių. Yra tiktai 
du: ar draugas su pryšąkiu, 
ar su užpakaliu? Ar pasiren
gęs pryšakį gelbėt, ar tau už-

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Cor. Richmond St. * Cor. Maplewood Avė.

Tel. Remlock 8400

Ot, sakau, kas pasidarė 
pryšakys užleido vieta užpa 
kaliui. Užpakalis vyrauja, t

M. J. KIRAS 
RE AL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namui 

8335 S. Halsted St. 
Tel. Yardr 6894

po 20c už bonką.
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION 

Chicago, III.
Tel. Pulhnan 6201

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieina minusios.
2452 WEST 69th STREET

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėtnis bon- 
komis

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitj 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantie-nauju budu. Musu che
mike) 
kure .
damas dantų emalis —* tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co* Saint 
Lemia, U. S. A.

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU

SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80 UŽ $100.

ATSILANKYKITE vpatIŠKAI ARBA PRISIŲSKITE REGISTRUO
TAME LAIŠKE, TUOJ GAUSITE BANKOS ČEKĮ

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

Puikus naujos mados Jacquard'iekly- S-n
čiom setai verti iki $80.00, po ..............
Gvarantuoti Atwatcr Kent Radios, arba R, C. A. Radio-

...... ...... .......$30.00
4 ’ * { ‘ ...

Augštos rųšies miegamo arba valgomo Eft
kambario setai verti iki $200, dabar po v f vU
Gvarantuoti Hoover arba Eureka elek- f 4 A -f f* 
trikiniai kaurų šlavikai, verti $35.00, po<0 | QB f w
Labai gražus brcakfast setai tvirtai pa- A Eft 
daryti 4 krėslai ir stalas verti $30.00, | VftvU
Plieninės lovos visokių didžių tik $3.95

$19.75
$32.50

Pryšaky 
kusi jos, 
kraujo.

Kitaip 
musų pačių reikalus, užpaka
lis viešpatauja ir, vadinasi, dar 
kaip. Aš nežinau kaip čia pry
šakį į pryšakį iškėlus, vadinasi 
kaip čia jį truputį išaikštinus. 
Bala žino. Jeigu užpakalis vis- 
kų pagriebė, tai kokių galų dar 
pryšakys mums laikyti. Viši 
galime surikti: Valio užpaka
lis, o su pryšąkiu kaip dievas 
duos...

NEPAPRASTAS NUPIGINIMAS
Laivakorčių Kainų Cunard Linijos Laivais į

LIETUVĄ
NEGALI būti jokių pasiteisinimų savo giminėms Lietuvoj, kad kelionė į 
Lietuvą labai brangi. Cunard Linija padarė nepaprastą laivakorčių kainų 
nupiginimą -kelionėms į ten ir atgal* visais jų laivais. Nupigiųimas įeina 
galion nuo rugpjūčio 1 dienos iki spalių 15 d. Štai jums proga, kokia gali 
daugiau nepasitaikyti. Nepraleisk jos! Vienas šių didžiausių daivų

Mauretania, Aųuitania, Berengaria 
išplaukia iš New Yorko per Cherbburgą kiekvieną trečiadienį. Keletas kitų 
savaitinių išplaukimų per Angliją ir Havrą.
Minimaliai Kainuoja .............................................. $161.00
Į Klaipėdą ir Atgal ........      $150.00

Taip pat -nupiginimai ir į kitus viso pasaulio

IOA ' LAIVAKORTĖS
•' ’z galioja dviem metam.

. Smulkesnių informacijų Kreipkitės

CUNARD LINE CHICAGO, ILL.

■ a.' j>-". y ... ..,4 1 . .■ i

MALT MG - E(TRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

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

BRIDGEPORT AUTO SALES
JULIUS J. JANELIUNAS, Pro.

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929

Padaro
MrSkalbimą
r Lengvą /

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 

Indiana Harbor. TelephoAe Indiana Harbor 1627

pakalta geresnis?
ir nežiopsok.

— Padauža l

28—Buick 5 pas. 120c. wheel 
Master Six Sedanas

28—Buick 5 pas. 128 c. wheel 
.Master Six Brougham

28—Buick 4 pas. 1 20 č. wheel 
Master Six Victoria Coupe.

j8—Buick 4 pas. ;116. c.,.Standard 
* Master Six Rumble Seat'Coupe. 
Visi viršmjnėti Buick karai .yra JJ- 
naujo pertaisyti ir yra pirmos klesos 
stovyje. Nauja Maleva, nikelis, tairai 
ir t. t. v
Daugelis kitų išdirbysčių ir modelių 

pasirinkimui.

ArcherBuickCo.
Archer prie Kedzie 

Avenue
Tel. VIRGINIA 2400

visai ne atsako musų reikalą- kps užpakalinių ratų, taipgi 
naujai išrasto principo sulai
kymo motoro, padeda jį į sa- 
vįtų klasę karų 
gfant į jo kainų. Jus esate 
skolingas, ar manote 
pirkti karų ar ne 
pavažinėti šiuo taip stebuklin
gu karu. Viskų kų turite da
bar padalyti, tai pašaukite tel. 
Calumet 4589 ir demonstrato- 
rius ateis pas jūsų duris, a?ba 
dar geriaus, atvykite į jų nuo
savus parodos-rumus. Tamsta 
neįmi ant savęs jokios atsako
mybės už tai.

AR ŽINOTE? Principus ku
riais šis karas skiriasi nuo bi- 
le kokio kito karo, kuris ran
dasi ant marketo? Atsakymui 
šiam klausimui pašaukite Ca
lumet 4589. ’

KONTESTAS



Vitaminai-Sveikatos Tvirtintojai
JUOZAS AMBRO2AS

Apžvalga

EL MUSSOUNI TOKS ŠVELNUS?

caro

BLOFERIAI

Ne Naikink Savo
ATEITIES LĖMIMAS

Erzinimais

bankai ar sin

dėl -vadinamojo

ginklavimą ir tarptautinu 
nių Valstijų valdžiai, fa-'

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

$8.00 
4.00' 
2.00 
1.501

Kiti tyrineto- 
kad tai pareina 

vienodo maisto 
Chaiuberlain’as, 

s ir Kilbourn’as 
fosforo ir kalio slo-

ite “NMM 
t bile kam-;

dav&aHai-

Dabar pravartu bus paminč- 
*ti šis tas iš beriberi ir kitų 
polyneuritų etiologijos. Iki 
1911 metų mokslininkai mane,

Visas, pasaulis stebisi, kad Italijos diktatorius pa
staruoju laiku pasidarė toks švelnus, taikus ir sukak 
bamas. Pirma jisai su panieka kalbėdavo apie taiką ir 
sakydavo, kad M<kanuolės yra geresnis daiktas, negu 
žodžiai”. Pirma jisai nuolatos svaidydavo perkūnijas 
Francijos adresu, grūmodavo vokiečiams ir pranašau
davo, kad Italija, jei ne geruoju, tai jėga iškovos sau- 
“garbingą vietą pasaulyje”. O dabar jisai staiga pavir
to karštu tarptautinio sutikimo ir nusiginklavimo ša
lininku. |

Hooverio pasiūlytą karo skolų moratoriumą Mus- 
solini priėmė be jokių rezervacijų ir įvykino, pirma- 
negu Washingtonas su Paryžium suspėjo susitarti. Pa
sikalbėjime su Jungtinių Valstijų valstybės sekreto-j 
rium fašistų viršila griežtai pasisakė už prezidento 
idėją, kad pasaulis turi nusiginkluoti, adant palengvė
tų žmonėms mokesnių našta.

Kas atsitiko, kad kraštutinio nacionalizmo apašta
las, smurto garbintojas ir akyplėša taip netikėtai pasi
darė, kaip nekaltas avinėlis?

Vienas piemuo ir 
viena avinyčia

Dabar 
prasidėjo 
piemuo šventas tėvas pamatė, 
kad jo avelės ir avinai kitų 
piemenų pradėjo klausyti, už
pyko ir susiraukė. Mussolini 
turi botagą ir didelį tvartą ita- 
lioniškom avim laikyti, tai ko 
jisai čia snaus: davė neklaidin
gajam piemeniui j žandą ir nu
sivarė avių didelį pulką į savo 
aviniuką...

Lietuvoje ir-gi atsirado kon
kurentų vieninteliui1 šventam 
piemeniui, 
už avis ir 
klaidingas

Jums patarnatfti.
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Justi pato
gumo delėi. \

Entared
March 7tK 
at Chicagi 
March 8rd

VĖL NUBAUDĖ REDAK
. TORIŲSSecond Olas* Matter 

>14 at tKa Post Office
, I1L undor tho act of 
1872.

Vienam mėnesiui
Chičagoj per linelio to jai J

Viena kopija .....

piemenų muštynės
Neklaidingas dūšių

<>1031.
e. A. T. Co,

elgdavosi 
spauda Rusijos

čiau. Matyt, šitoje atmosferoje ir įvyksta tie sistema- 
'tiški bombų mėtymai (Italijos didmiesčiuose, apie tat* 
riuos praneša telegramos.

Ve delko pastaruoju laiku pasidarė toks taikus, 
•tarptautinėje politikoje Italijos fąšistų vadas. Jausda
mas, kaip krašto viduje -stiprėja prieš jį. žmonių nėąpy-į 
(kanta,; jisai įštfflji

t ? i 1 , '• M
Antra jo/tai

finansai. MussaHnim^^verkiarit reikia naujų paskolų, 
rkurių gali jam duoti tik Amerika it Anglija (su pran
cūzais fašistai yra susipykę)

Deklamavimu apie nt 
taiką ir patąikUvirilu Jttn

Du fašistų valdininkai buvo sužeisti nuo -bombų spro
gimo, ir visa politinė policija tapo sumobilizuota gau
dyti sąmokslininkus. Minėtąsias bombas vaidininkai 
buvo gavę per paštą “amžinų plunksnų” (fountain pen) 
pavidale. Policija sako, kad “plunksnos”, užtaisytos di
namitu, buvusios išsiuntinėtos ‘daugeliui fašistų vadų. 
Bomba -sprogo taip pat Genuos uoste, bet niekas nebu
vo sužeistas.

Tie bombų sprogimai pastaruoju laiku įvyksta Ita
lijoje labai dažnai. Gegužės 31 d. šių metų trys bom
bos ekspliodavo Bolognos mieste, užmušdamos vieną 
policininką dr sužeisdamos antrą. Neilgai trukus po to/ 
vėl buvo ‘trys bombų sprogimai Turine. Birželio 26 d. 
keturios bombos sprogo įvairiose Genuos miesto daly
se. Viena bomba pramušė 15 pėdų pločio skylę kara
liaus palociuje. Policija suėmė šimtus įtartų asmenų. 
Liepos 2 d. sprogo pragaro mašina prekių traukinio 
vagone Pertariančio stotyje ir užmušė muitinės sargą 
ir milicijos valdininką; kitas milicininkas buvo su-> 
žeistas. _ i *

Vargiai gali būti abejonės apie šitų teroro aktų; 
reikšmę. Italijos žmonėse kyla neapykanta prieš fašis-J 
tų diktatūrą ir pasiryžimas ją nuversti. Bombų mėty- 
mas, musų nuomone, nėra tikslingas politinės kovos 
būdas. Bet barbariško fašizmo priespaudoje joki kul
tūringos ‘kovos metodai nėra toleruojami, ir į despe
raciją įvesti žmonės griebiasi žiauriausių priemonių* 
savo prispaudėjams atkeršyti. Galima numanyti Pe
čiaus, kad tos fašizmo priešų atakos prieš valdžią yra, 
vedamos organizuotos jėgos, kadangi nė vienam atsi-į 
tikime policijai nepavyko susekti tikrus kaltininkus, j

O Italijos įuodmarškinių valdžia, reikia žinoti, tu-* 
ri ne tik pąpraštą policiją, bet ir politinę žvalgybą — 
taljp, leaip -sovietų (Rusija ir kitos diktatorių valdomos 
šalys. Nežiūrint į tai, kad, be viešų tvarkos sargų, Mus-j 
solinio despotijoje dar veikia slaptų šnipų gaujos, ku-J 
rių uždavinys yra dieną naktį uostyti, ar nėra kur pa-j 
sislėpęs koks valdžios priešas, vis tik fašistai neįsten
gia -išgaudyti tuos teroristus su bombomis. Iš to aišku, 
ikad teroristai gauna .paramos ir pritarimo žmonėse.

Neperseniai “Naujienose” buvo rašyta apie atgU 
jusj visuomenės judėjimą Italijoje: kaip žmonės yra 
nepatenkinti žiauria Mussobnio diktatūra ir kaip jie

“Laisve” dideliu antgalviu 
praneša, kad “Vokietijos ko
munistai ruošia visuotiną strei
ką prieš buržujų-socialistų val
džia.”

1 Iš to “visuotino streiko”, ži
noma, nieko neišeis, kadangi 
paskui komunistus eina tiktai 
dalis darbininkų. Milžiniška 
dauguma Vokietijos darbinin
kų maskviniams visai neprita
ria.

Bet Brooklyno bimbininkų 
organas skelbia per akis melą, 
kad Vokietijos valdžia esanti 
“buržujų-socialistų”. Jau dau
giau, kaip metai laiko riC vie
no socialisto Vokietijos valdžio
je nėra; ji susideda vien tik iš 
buržuazinių partijų.

“L. Aidas” rašo: -
“Birželio mėnesio 30 d.' 

Kauno karo komendantas 
nubaudė dienraščio ‘Ryto’ 
atsakomąjį redaktorių K. 
Bertilj 500 litų pabauda ar
ba 1 menesiu kalėjimo už 
atspausdintas kiršinančias 
visuomenę ir keliančias ne
rimą, netikslias, tendencin
gas, iškreiptas ir visai me
lagingas žinias.”
Neseniai tas pats 'komendan

tas nubaudė už panašų “nusi
dėjimą” vai. liaudinirikų dien
raščio reduktorių. Dabar — 
krikš. demokratų

Taip kitąsyl 
lietuvių 
valdžia.

(Tęsinys) 
Anlineuritiitis {BI) vitaminas

Bendrai vitaminus, o tuo pa
čiu ir anmcuritinį vitaminą 
tirti pradėjo garsus tyrinėto
jas Eijkman’as. Jis nurodė, 
kad rytų Ązijos gyventojų be
riberi ligos susirgimų priežas
tis gludi maiste. Taip jis tvir
tino, >kad šia 'liga daugiausia 
serga tie žmonės, kurie minta 
beveik išimtinai “baltaisiais” 
ryžiais, o tie, kurie valgo ne- 
pdliruotus “raudonus” ryžius 
—-nesuserga. Avitamino^ų
tarpe, praktiškai žiūrint, be
riberi užima centralinę vietą. 
Nors šioj srityj dabar yra pa
siekta nepaprastai daug, ta
čiau šia liga sergančių skai
čius, ypač rytiečių tarpe, pasi
taiko gan didelis. /Pastaruoju 
laiku pakankamai yra įrodyta, 
kad beriberi ligą .iššaukia ne 
tik poliruotų ryžių maistas, 
bet ir kiekvienas kitas mais
tas, kuris neturi vitamino BI, 
pav., aukščiausios -rųšies mil
tai, seni produktai ir visos 
maisto medžiagos, kurios yra 
virtos aukštoje temperaturo-

kad beriberi yra infekcine 
(limpama) liga, ir iš pradžios 
japonų gydytojai net juokėsi 
iš Europos mokslininkų, kurie 
drįso įrodinėti, kad ši liga pa
reinanti nuo ryžių maisto. Vė
liau buvo konstatuota, kad šia 
liga suserga ir niintantieji 
konservuota jautiena mėsa bei 
balta duona, kuri labai maža 
turi vitamino BI. Taip antai, 
anglų kareiviai, kurie karo 
metu buvo Mesopotamijoj ir 
iš maisto gavo vien “corned 
beef” ir baltę duoną, susirgo 
beriberi. Išaiškinta, kad mėso
je esantieji vitaminai sterili
zacijos metu yra aukštos tem
peratūros užmušami. Voit ta
rė beriberi ligos priežastimi 
esant kiaušinio baltymų ir rie
balų trukumą 
jai spėliojo, 
nuo perdaug 
vartojimo.
Bloombergli’t 
aiškina 
ka. Šiuo klausimu buvo pada
ryta daug tyrimų, ir beveik 
kiekvienus mokslininkas vis 
ką nors naują ir savaip pa
stebėjo. Nors dar daug kas iš 
šios srities yra ginčijama, ne
aišku, bet iš kitos puses žiū
rint, per trumpą laikę daugu
mas šio jauno mokslo pagrin
dinių klausimų jau išaiškinta.

*

(Bus daugiau)

— -ir čia muštynės 
avihus. Ispanijoj ne- 
( piemuo neteko įr 
tvarto, ir ganyklų. 

Meksikonai juodiem piemenim 
skvernus apkarpė, o Afrikos 
laukiniai juodukai. švento pie
mens agentus šaknimis' maiti
na.

žodžiu sakant, vienas piemuo 
jau nepajėgia savo avių dū
šias išganyti. Jisai buvo suma
nęs rusų avis i savo tvartą su
varyti, bot jos neklauso,z spar
dosi ir tiek.

šventas ir neklaidingas pie
muo atgavo savo valstybę, pa
sistatė erdvų tvartą viso ^pa
saulio avims ir avinams, bet 
negali jų kontroliuoti. Vienam 
piemeniui tur būt per didelis' 
darbas. — Mat.

Uždėkite savo pirštą ant gerklės—ant vadinamojo “Adomo 
Obuolio.” J&s dabar aktualiai palytė jote larynxą. Tai jūsų 
garsinė dėžele - kurioje jūsų garsinės .gyslos. v ,

Saugok savo gerklę atsargiai -* neer<hik *ją — Tritsimiiik, jog 
Amerikos gydytojai yra .pareiškę, jog JUOKIES 

mažiau erzina gerklę negu '|iiti cigarėtai. ’'
'■ ' '' - ■<.;:■ ■ <

Vienas "gydytojai rašo: s .
‘'t * v

“TUlą laikę naudojus visus dabartinių 'laikų *ęigaretufr aš 
persitikrinau,-jog Lucky Strike Jt^ri mažiausiai erzinančių 
savybių, nes aš turiu nepaprastai.'jailtrię geųtlę.”

Kitas gydytojas^ašo? r
“AŠ patyriau, ► jog kucky-Strike cigąretai mažiau ertina 

, gč^klę negu'^iti cigaretai.d^Utiineję'f)nkoje. Ta^ypatybę

v Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 
Saulės spinduliai nokina—Šiluma svarina

Jūsų Gcykles Apsauga — Prieš Jcnitejlmųs — prieš kosulį

ųsigyti^rąugųju 
i^oa prfe^aihis^.y:

jie mato
proceso.”

“SPRĄGINIMp” pasalinami 4am tikri i^k^mai, 
kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai jūsų gerklės 
apsauga - prieš knitėjimUs ^ pries^kosulį. 'ApsaugOk’*savo 
brangu balsę.

” PAKLAUSYK PER >RA- 
DIO—(Lucky Strike šokių 
orkestro, kuris griežia kiek
vieną Antratfienj, Ketvirta
dienį ir ŠeŠtadienj, -vakarais 
per ĮL B. C. radio/Btotis.

Suvienytose Valstijose, ne ĮCUcagoj, 
aaitni

Metams ____ _________   $7.00
~ j:: .. rj'-.-----------------aso
Trims minesiams __________ 1.75
Dviem mSnesiama ............ ■, 1.25
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvon ir 1dtur niaieniuose 
(Atpiginu)

Metams ___      $8.00
Pusei metu ...............   4.00
Trims mėnesiams----- -----------2.50
Pinigus reilda alųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vilniečių išleistame lapelyje 
Įdėta šitoks straipsnis:

“Pragos katalikų Arkiyys-, 
kūpąs Kordač šitaip rašo 
apie dabartį ir ateitį:

“Gyvename kapitalizmo' 
laikais, kursai sukelia ‘nu-z 
skurdimą, o jo spaudžiami 
kenčia katalikai lygiai su 
socialistais dr ^marksistais.

“... Gyvename egoizmo ir 
nupudlimo llaikus. Tą visuo
tinį nuopuoli .padarė nedo
ras ir neprodtikcinis kapita
las, kurs lygiai yra renka-j 
imas išnaudotojų ir speku
liantų, vienetų ir korporaci
jų ‘(bendrovių), vistiek koks 
jų vardas
dikatai Grūstai). Tas kapi
talas yru vaisius rarikpelnių 
darbo ir tarnautojų smage- 
nų darbo vaisius, bet užuot 
padėjęs pažangai, tas kapi
talas tampa įprieŽastim vi
suotino skurdo ir nupuolimo.

“... Musų laikai subrendo 
pasaulinei revoliucijai. Jeil 
pasaulio galingieji nepripa
žins krikščioniškų teisių, tai 
visais ’ pasaulis .žus Jįepsaų 
raudonoje juroje.”
Tai šitaip jau kalba šiandie 

kai kurie katalikų bažnyčios 
vadai. Jeigu jie butų pradėję 
tokias idėjas skelbti šimtą me
tų atgal, tai .^augelis žmonių 
butų jų ipakląusę. Bet dabar 
dtrodo, kad patys bažnyčios- 
/vądai ilgę lęiką buvo užmirš^ 
apie ‘krikščioniškas teises”, •
w I. M............ .. "1.1, I į

| .................... ............ ........... ................................................................... .................................................. ..

šistų diktatūra gal tuo tarpu ir gaus užsieniuose tidk 
moralinės ir finansinės .pąramos, kad pajėgs kuijį laiką 
atsilaikyti prieš kylančią žmonių nepasitenkinimo ban; 
•gą. Bet tos galybės, kurią Mussolini turėjo pirmais, me
tais po perversmo, jisai jau nebėatgaęs.J

[Acme-P. A. Photo]

Irgi tyrinėtojas
Ghicago. Tai y ta Jlartjey ©e 

Gerald, 12 metų, sūnūs žinomų 
chicagiečių Mr ir. Mrs. John 
GerMd iš 2115 West 54th St. 
Vaikas iškeliavo 7000 mylių ke
lionę į tolimą šiaurę. _____

NAU^AS“Kulturos”nU' 
meris 5 atėjo. Galima gaut 
Naujienose. Kaina 45 cen-

Editoį. GRIGAITIS

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outalde of Ghicago 
Sa-“** I

‘•i. Ttf'V 1 “r;aj- ~.t- j-11:^ ■
Z i

‘>*’d - ®v*-.



šeštadienis, liepos 18, 1931 ________

CHICAGOS ““y 
ŽINIOS

m®

r«i, 
r • v ~T 

====

Elektros kėdė galva
žudžiui

Nuteistas mirti elektros kė
dėj HoAvard Bonham, 29 me-i 
tų, kuris nušovė savininkų val
gyklos adresu 1234 North Dear- 
born st. gruodžio 13 d. 
m.

1930

Gaus dali algų
Kaip užvakar Cook pavieto 

samdiniai turėjo gauti dalį al
gų, kurios jiems buvo nemo
kėtos nuo birželio mėnesio.

Du policininkai išmesti 
iš darbo

Paleido iš darbo dar du po
licininkus — Edvvardų , D. 
Burke ir Leonardų E. Traino- 
rį. .Juodu kaltinami girti bu-

kai paleisti iš darbo laike va
jaus, kuris varoma, kad pa
kelti Chieagos policininkų mo
ralę (atsakomingumo jausmų).

Gaisras padarė nuosto
lių $150,000

Gaisras, kilęs trobesy adresu 
919 West Randolph st., pada
rė nuostolių $150,000.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Rin
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin-i 
sta kada vaikščiojate ir stovite per' 
ilgesni laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS-r 
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškinto 
metodas duoda gerus rezultatus, net. 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki? 
žinovai pripažįsta šį naują {čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo-*'
latinj palengvinimą.

KONSULTACIJ^Y^^

64 W. Randolph it., Kamb. 404.; 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III.
Kasdic nuo 10 ryto iki 6 vai. vah..
Pirm. Ketu, ir Penk. nuo 10 iki 8 u. ■

PIRKITE DABAR 1
Sutaupysite daug pinigų per. 
šį išpardavimų prieš radio 
piknikų, kuris Ims

AUGUST 2, 1931 
Birutės Darže

Steinite kombinacija,

už ............................
Majestic, $189 ver
tės už ...........*..........
Radio su viktrola

$250

589 
579! 
konibina-

559,
Gražus radio, 7 
tubu už ................
Radio 7 tūbų 
už ..........  x......
3 šmotų parlor 
setas už ...............
Elektrikinis refri 
gera torius už ....... 
Khnball mažai 
vartoti pianai už

Lengvus išmokėjimai 
Klausykite radio programų: 
Nedeliomis iš WCEL nuo L

įki,2 yal. porėtų.;' y ‘ 
|Ket vergais j iš WHĘC*nuo'' 7? 

iki 8 vai. vakare.

529
549

Jos. F. Bttdrik,lnc.
3417^21 S. Halsted St

Phone &OULEVARD <705

Kunigas Yarrow, Illinois Vi- 
gilance Society superinten^ęn-i 
tas, pakeistas iš kalėjimo, kai 
užsistatė $6,000 bonų. Yanrow 
pateko kalėjimai! todėl, fcad 
nenorėjo mokėti $5,000 tūlam 
Shavcriui, kuriam padarę tža 
los diskredituodamas jo įfcny- 
gų krautuves.

Dovanota bausmė
* >

Teisėjas David, kuris Įbuvo 
paskyręs p-nia Urbok 6 mėne
sius kalėti -už teismo paniekų,1 
bausmę moteriškei dovatnąjoj 
Moteris mėgino įkalbinėti vje-’ 
nų asmenį iš džiures, kuri plau
še dviejų plėšikų ‘bylos. r

Mokyklų biznj tyrinėja
Mokyklų tarybos pirmininkas 

sutinka išlaidų mažinimui

Chieagos, kaip miesto, biznis 
pasiliko pajamomis iš takaų. 
Kiekvienam šio biznio skyriui 
reikalingos tam tikros sumos 
pinigų. Ir didžiausias sumas 
pinigų suvartoja mokyklų ‘ta
ryba. Mokyklų tarybos išlai
dos siekiančios apie $100,000,- 
000 metams.

Natūralu todėl, kad guberna
toriaus Emmersono skirta ko-* 
misija taksų painiavai rišti ėmė 
nagrinėti, ar negalima mokyk
lų tarybos išlaidas sumažinti.

Tuo tikslu ji buvo pakvipu
si mokyklų tarybos viršilas duo
ti paaiškinimų kai dėl jos biznio 
metodų.

Klausinėta apie mokyklų <ta-f 
rybos metodus 'Ernestų Wit- 
hall, mokyklų tarybos biznio

Taupumas ir Pasise
kimas Eina Ranka 

į Ranką
Kad turėti galutinų pasise

kimų gyvenime, taupumas tu
rėtų būti vien svarbiausių cha
rakteristikų. Taupiniai, kurie 
nuolat auga dėkui nuošim-* 
čiams yra tikri smūgių neutra- 
lizuolojai gyvenimo atsitinkan
tiems linksmumams ir nuliu-, 
dinianis.

Perteklius butų miisų nuolat 
tiniu svečiu, jeigu mes visi ati- 
dėtumėm dalį musų uždarbio 
kas savaitę. Žmogus, kuris už
dirba daug ir mažai ^sutaupo, 
vargiai galima Tokiam pavyde-, 
ti, nes jo gyvenimo <budas ir 
perteklis, kuriame jisai plau
kia, greit prapuls — išnyks, 
kaip tik pasirodys pirmas ne
pasisekimas arba depresija.

žmonės labai tankiai pasi
renka sau bankų mažai paisy
dami, vietoj to kad tų daryti 
daug rūpestingiau, negu kad 
tų daro išsirinkdami sau nau
jų eilę drabužių. Bankas reik
tų skirti dėl jo turto, kuris lai
komas rezerve, ir dėl jo gerų 
vedėjų, kurie stovi užpakaly 
jo gero vardo.

Vedėjai StOck Yard National 
Banko, kuris randasi 4150 So. 
Halsted St. priparodė be jokios 
abejonės per daugelį anęty jų 
pasekmingaus vedimo ’ir jiį 
kito visuomeninio darbo. <ir 
kuriems jus galite be jokios 
abejonės užtiketi savo sutau
pytus pinigus. Jų drahgingas 
atsineŠjmas ir nepalyginamas 
biznio vedimas, subudavojo 
jiems neišdildomai gerų vardų 
—reputacijų, tkurių jie pilnai 
užsitarnauja. “Tvirta kaip Gib
raltaro Uola”, yra Stock Yards 
National Bankas. Žmonės, ku
rie laiko savo pinigus pas sa
ve, be abejo taip darydami už- 
sikviečia banditus holdape- 
rius.

Stock Yards National Tan
kas yra ^vienas saugiausiu vie
tų šiame mieste . jūsų ;Uaupi- 
niamsa

konlfoHo' ir getbuvio I tojirnes- 
niam savo gyvenimui.

AR - ŽINOTE? “Kodėl Tau
pymo Sąskaita užtikrjpp Hįbnį 
ateity”. į

K0NTESTA5

'terikinantys, kad komisijos na
rys, Sumuėl Insull, pagalios pa' 
reiškė: “Jūsų paaiškinimų ne- 
priimŽiau iie aš, nė p. Sergent, 
ne kuria kitas . atsakomingas 
stambios biznio įstaigos .vedė
jas”. ’ j

Vėliau tume pačiame susirink 
'kime vienas gdbernatoriaus ko
misijos narių prisiartino prie! 
mokyklų tarybos prezidento 
Myerso ir pareiškė jam priva
čiai: “Reikia stebėtis, kad visas 
trečdalis iš skyriamų jums 
$400,000,000 nėra išeikvojama”.

O ve pavyzdys, »kodel gu
bernatoriaus komisijai atrodo, 
kad mokyklų taryba eikvoja 
skiriamus mokykloms užlaikyti 
pinigus. Mokyklų taryba turi 
užpirkusi stiklų ir kilto (ptftty) 
langųms taisyti net trims me
tams. Kodėl toks ‘didelis už-’ 
sakymas, kuomet dabar taip 
trumpa oniestui yra su pini
gais? šis .klausimas pasiliko 
neišaiškintas.

•Kitas dalykas. 40 stikliorių 
samdo mokyklų taryba mokė
dama kidk vienam jų kasdien po 
$18*60: Bendrai, paėmus, stik- 
lioriams užmokama už 11,240 
dienų darbo per metus. O stik-j 
lų plotyių (šibųf) jiems tenka 
įdėti per metus apie 27;(/00. To
kiu budu dšoina, kad kiekvienam, 
stiklioriui tenka vidutiniškai H 
dėti po pustrečios šibos kasdien. 
•Ir už tų darbų jis gauna poi 
$13.60 dienai!

Reikia pasakyti, kad didžiu
ma mokyklų tarybos narių yra 
dar mėro Thomposno skirti 
politikieriai. ‘j0 mero Thomp- 
soiio režimas, ypač' paskuti
niuoju terminu, pasižymėjo 
ypatingai išlaidumu.

Galų gale, po gubenratoriaus 
komisijos kamantinėjimo, mo
kyklų tarybos prezidentas My-' 
ers sutiko artimiausiam tary-s 
bos posėdy pasiūlyti trustisams 
(globėjams) sumažinti mokyk-;

irlų išlaidas tarp $4,000,000 
$5,000;000 metams.

—se-----m- -■■a--

' Pgvogtėšnapsa :i-
r ■ ' •

’Rr. <Roy Allen Whiteside, 
2226 Sherman avenuc, sugrįžę^ 
vdkare iš (teatro, ipamate, kad 
jo namuose butą vagilių. Vagi-’ 
liai išsinešė tris skrynutes, 
snapo .vertes $225. Nieko dąų- ’ 
giau iš ttdktųro butu neimta, jiš daktaro buto neimta. .<
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Kratė KJ užeigas

Tarp Chieagos
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Lietuvių
—am
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Brighton Park
Piliečių Kliubo susirinkimas 

išvažiavimas
ir

1 » ‘ • ■* i - '

lankys. Prie yiso to kliūtys 
pirmidiiikąs, St. fverijonas, pa-J 
reiškė f Užkandžiai, kuriais^ 
vaišinsime 'atsilankiusius, turės 
būti iškepti ir išvirti vietoj, iš
važiavime”. Nes, pasak jo, to- 
koj šilumoj atvežti iš namų; 
neturi gero skonio.

Kaip ten bus verdama ar ke
pama, negaliu tikrai pasakyti.’ 
Tik žinau, kad žalių neteks 
valgyti, dėlto kad išvažiavimo 
vietoj yra miškas, ir ųžuohnių 

užtektinai. Nariai įir 
gali per visų savaitę 

nieko nevalgyti ir ne- 
Ten bus prisotinti, žino-

f -

^American Lįthunian Citizens 
Club pusmetinis susirinkimas i- 
vyks sekmadienį, liepos 19 d„ 
K. Gramonto svetainėj, 4585 
Šo. Rockwcll Str. Pradžia pir
mų valandų .po pietų.

Nariai prašomi atsilankyti’ 
susirinkimai! apsvarstymui 
kliube esančių svarbių reikalų, 
kurie bus susirinkimo dieno-1 
tvarky pažymėti. Taipgi reika- 
linga, kad nariai išanksto pasi 
rūpintų patiekti naudingų su
manymų ir juos pravestų Jcliu-, 
bo .gyvenimai!, žinoma, tik 
narių solidarus veikimas gali; 
pastatyti kliubų ant daug tvir-: 
tesnių ,pamatų, negu jis šian
die yra.

Kliubo išvažiavimas su daug 
naudingų dovanų, muzika ir šo-į 
kiais atsibus nedalioj, liepos 
26-tų 'dienų, M. J. Sakalauskų 
darže, prie pat 'Lietuvių Tau
tiškų kapinių. Komisija deda! 
pastangas, kad šio 'išvažiavimo 
dalyviai butų patenkinti. Rodęs, 
kad daugiau ko ir reikalauti1 
negalima: nes bus muzika, šo i 
Idai, dovanos, užkandžiai, etcJ

Pačiame vidury vasaros pra
leisti laikų tyrame ore yra j y k' 
jauku. O dagi išvažiavimo vie-! 
ton nereikės įžangos mokėti. 
Tokia gera proga puikiai pasi-‘ 
linksminti bus suteikta ne tik 
paties kliubo nariams, bet ir 
visiems svečiams, kurie atsi- 
k . >.

malkų 
svečiai 
namie 
gerti.
ma, tik tie, kurie mano būti iš
važiavime.—A. J. S.

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

U. S. S- R. Atidarė Tu
ristams Informacijos

Biurą Chicagoj ;
.. ........  I.. ■ 4

Oficialus Atstovai Sovietų Valdžios 
Turistų 'Biuro iš Maskvos atidarė «aVo* 
ofisą Cbicągoje, adresu 30 W. AVashiųg- 
ton Street. Šis ofisas yra įgaliotas duoti 
vizas ir rengti ekskursijas norintiems va
žiuoti turistams. Jie stengsis prašalinti 
keblumus ir padaryti kaip galima .leng
vą (keliavimą tiems, ^kurie nori tpama- 
tyti Rusiją. ,

p. M. Raisen, kuris yra šios jstai-: 
gos vedėju yra gerai susipažinęs šiuo 
reikalu ir todėl jam malonu 'bus duo
ti pilnas informacijas ir pagelGčti tiems 
kurie jieško ^informacijų.

■

TUMLER’S
CELEBRLT-Y

STUDIO
SPECIALES Icainoa — 
vestuvių ^otogratijos ©10 
tuzinas ir nug. Taipgi 
vaikų ir ficiųiyrm gru
pės. 1840 N. W18 <St„ 
Tel. Lincoln 4770.

Skutimai Naujienose 

ienos 
I

. ■■ . ’

Svarbi žini a
* ■ • W ‘ : i ■ ■ i r' ' • •: ”4 r"

Šiuomj dorių pranešti musu ^rangiems tau
tiečiams lietuviams, kad kūne dabar atida
rys sąskaitą pasidėdami pinigu ant taupy
mo, arba sugražins ištrauktus pimgus, 41a- 
pildydami savo knygutę, arba perlais pini- 

aduodami knygutes įdo
mėtų Liepos^July 25-tai

gus iš kitų batikų, paduodami knygutes iško- 
lektavimui, iki šių metų I^epos-^ųly 25-tąi 
dienai, jiems nuošimtis rokuosis nuo Liepos 
1-mos dienos.

Re yra didžiausia laivakona^ ageatura.
nais taipgi gatite gauta g«ros rųšies užtik
rintus pirmus morgįčius ant mažę nuosavy
bių SU Č-^u nuošimčiu Mes taipgi darome pa
skolas lietuviams ant atsakančių ir užtikri
nančių nuosavybių.
Malonėkite atsilankyti kur gausite teisingą 
patarnavimą.

Su pagarba,
JOSEPH J. ELIAS-EUJOŠIUS Prezidentas,

- ■ ' ' " ) K-"’ ' ' . . ’ ' v

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

... ... —........ — , f

Sausieji agentai padarė kra
tas šešiose \vi0tose apielinkėj' 
vardu NepersVillc. AreštuditaT 
astuoni asmens, sjų tarpe Mrs. 
Veronica T)owgiallo.

Iškritę iš lantro aukšto -- L---J--
Bernice Dudgigųn, 5 metų 

mergaitė, 781 No^th ChristiaiUi 
Avė., iškrito iš aritro namų au
kšto (per langų. Mergaitė he 
užsimušė, bet ulė <nenusibruožė.

lJlanuoįją atidaryti už- 
įdaįr^t^, banką

j. uįIiI >ii w i n ■

Depozitęj?ių 'komitetas dar
buojasi perorganizavimui užda
ryto SherįdajiTrust and Savings 
baiiko, kiuris vartėsi bizniu ad 
resu 4753 £Broadway. 

--------------- .

Ledo W(ežfotojai 
kaltinami 

f U'
•s

Miesto peties prižiūrėtojas* 
•(‘City *$eaįir}', /Joe ^rein, iškg- 
lė tvylas įeptynięms ledo išve- 
^įdtcįams. Jje yra kaltinami 
ftuo/ka^ parduodami ledų, suk- 
dayę sayo \kbstumwius nuo .5 

" .iki 15 svarų. J
*• - .1

* f
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Chicugoj ifelke ipb-mųjų peų- 
tkly 'menesių Šiemet buvo pa
vogta ; automobiliui,ssrsa**

‘^****"**. ' 'j'ys —

Vienas
• • i _ • ’ I
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Saugus
Investmentas
APSIIUIl'INK A«®INANCIA< HEMAI

TIKRIAUSIOMIS

Consoli!da.tion. 
Millers Creek Anglimis 

” 4•> 4 r .

Nėra dabar saugesnio dnvestmento dkaip ateinančios žiemęs An
glys; jeigu jus pripildysite savo anglies sandelį tikriausia XJon- 
solidation Millers Creėk šiluma.
Tra kai ita sifoti geriąyšios rušie^ anglis, kuria taupus čekai, 
lenkai ir Hjetiiviai Chicagoje ąpiejiiikese vartoja dideliu už- 

^igan^dinimu.
4ii<^vienas tonas Consolidatiop Millors Creek Anglies yra to- 
nas ^neišpasakytos šiluipos žšskyriąnt viene bušelio pelenu — be 
«erip, dkmepų, purvo ir išdeginta .plytų—VIENA ŠILŪMA. 
Kainos pumązintos — žemesnes negu buvo liepos mėnesy kada 
nors gitais metais. įDabar yra laikas pirkti. Pirm negu kainos 
pakils.
Mnsarga: ¥rą tik lįįęna tikriausi Consolidation ■Pįlill^s Creek 
Anglis, parduodama Cbieagoje ir ?apudinl«ese tĮk pas regulia
riai Autorizuotus Pardavėjus suminėtus šiame -surašo.

HMGŲ5 SAU
GIAI INVESTUOK DABAR L

fiilTHO 
« NSOU OATION 
Ils fl)£ffi«LYS

|lfil|l Įl|l |i liįll

3501

0315

0667
2060

2666

4136

3088

Vieninteli autorizuoti pardavėjai 

Consolidation 
MiHers Creek 
Chicagoje ir Apielinkese

ALBANY COAL CO..
2105 So. Atbany A ve. Tel. Crawford

BOHEMIAN COAL CO..
934 .W. J8th Street Telefonas Carui 

CALIKORNIA ICE and COAL CO..
3334 W. 22>id Street > T«l. JLawndale
3200 So. Ccntd! '‘Pirk Avė. Lawndalc 

EASTMAN COAL ‘CO..
1930 'W. 12th Street Telefonas Ganai 43«6 

»FIRStf NATIONAL COAL *CO..
1814 So. AVestctn Avė. Telefonas Cana!

GiAkDEN CITY COAL CO..
2013 J>o. Morgan St., Telefonas Canal

’ J LAM/NDALE COAL CO..
2614 To. ‘Wbipplė Street Tel. laawndale

MONARCH COAL and SURPLY CO..
2229 So. Cratvfojd Avė., * Tel. Lasvndale 7072 

WBSTERN PUBL CO.'
3623 ’W. Adams Su Telefonas Mest 0453 
360 ,£l. Lamo n Avcnue Anstin 123,4

CICERO:
A. ’BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33,rd St. Tel. Cicero 1703 
CICERO FUEL GO..

Ajustin Blvd. and 3Jst ’St. Tel. Cicero 29 
Tel. <Lawndile 0609 

CLYPE COAL CO..
>5901 W. 28th St. Telefonas ^Cicero 902

MORTON PĄRK COAL CO..
2100 So. 52nd Aveniic Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706 

ir Cicero 120

. M. MOLINE,
'ark Ąvee. TeL Berwyn
) BROS. COAL CO..

Telefonas Berwyn

Stan’.ąy >r

2924 Rijghnd Aye.

BROOKJTELD:
G. Ą. SPEĮDEL and SON. 

4Brookfic4d, III. Telefonas Brookficld

BROADVIEW:
SPEEDWAY COAL CO..
III. Tel.'Be nvy n 472 ir May 4130

SOUTHSIDE:
ATLAS BUEL CO., 

Paulina St. Tel. Prospcct 7960 -------------------------- . -ONS

yttte 0600

Broatfvicfc'
'■ ' L

4923

■ 3596.

s 360-5 VW.

So.
' JOHN,<BISANE and SONS.

W. 39tfj 'Stwet Tel. ’Proi

530

588

285

; >w. 40rdas 'Bnulevard 9029 ,■
, , RE'ADY COAL and CONS. CO..

>!t5?2^so.cot,l L,f,y,“c 4030

$>;#ę®co2584
4916 So. Western Avė. Tel.

' .EAGLE COAL
<491? So. \R?bye $t. Tel.

rProspect 3400 
to..

\projpect 0613



Automobilistų dėmesiui

Garfield Park
kartą

Susirinkimas

Roseland KAINA TIK 25 CENTAI

papasakodamas daug

JŪSŲ PATOGUMUI
VEDĖJAI IR DIREKTORIAI

South Ashland
National Bank

Linksma žinoti

Marųuette Park

NAUJIENŲ
antras

PIKNIKAS

DARŽE

■ i

dieną, 
Vincų

AMERIKOS 
PILIETIS

Naujas išradimas 
barzdoms skustis

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpds

Mirė Antanas F 
Brazauskas

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.

žiuos povaliau arba greičiau, 
tai tokie asmens bus areštuoja
mi ir baudžiami. Taip prane 
ša Chicago Motor Club.

Liepos 12 d. įvyko Garfield 
Park Lietuvių ir Moterų Pašal- 
pinio Kliubo susirinkimas. Su- 
sirinkijnan narių atvyko ne
daug. Buvo paklausta, ar ran
dasi ligonių. Pasirodė, jog jų 
nėra. Iš raportų paaiškėjo, 
kad Kliubo išvažiavimas davė 
27 dolerius pelno.

Susirinkime liko nutarta su
rengti dar vieną išvažiavimą. 
Vieta ir laikas bus paskelbta 
vėliau. Ateinantis Kliubo su- 
sirinkimąs įvyks rugpiučio 9 
d. Lawler Hali, 3929 W. Madi- 
son St., 1 vai. po pietų.

—Kliubietis.

Turi garbę pranešti, jog prie šios Įstaigos 
Naujo Biznio Vedimo Departamento darbuo
toju prisidėjo

p-nas JOSEPH F. BELICA
p-nas Belica maloniai sutiks savo skaitlin
gus draugus šiame Banke ir suteiks jiems 
visokeriopų pagelbą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SOUTH ASHLAND NATIONAL 
BANK OF CHICAGO

Jungtinių Valstijų valdžia 
depozituoja šiame banke 
savo specialius fondus.

Bridgeporto 
.“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marųuette Park 
TUBUCIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B/.OS. CORP.

52 E. ’107th St.
Tel Pullman 5950

Kai jums teikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsiraš'yti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i. artimiausi atstovą.

Nors tą dieną buvo gan šilta, 
bet susirinkimas buvo gan 
skaitlingas. Draugijos susirin
kimai vedami yra tvarkiai ir 
reikalai greitai apsvarstomi. 
Užtai pašvenčiama koks pusva
landis laiko pamokinančioms 
kalboms ir paskaitoms. z

Vienas svarbiausių šio susi 
rinkimo įtarimų buvo, tai su
teikti paskolos tiems draugijos 
nariams ,kurie yra paliesti ne
darbo ir nepajiegia užsimokėti 
duoklių.

Pirmininkas davė platų pra
nešimą apie abelną draugijos 
stovį. Nors draugijoj yra gera 
tvarka, bet visgi dabartinėse 
krizio apystovose pasitaiko šio
kių tokių, kad ir mažų dalykų. 
Užsidarius Noel Staite Bankui, 
kur draugija turėjo čekių są
skaitą,' pinigai dabar tapo per
kelti į Universal State Banką. 
Taipjau draugijos advokatui 
Gugiui pavesta rūpintis atgavi
mu paskolos, kurią skolininkas 
dar nepajėgia arba nesirūpina 
atiduoti.

Antanas F. Brazauskas, gyv. 
2421 West 45 street, nusišovė 
vakar, penktadienio ryte. Buvo 
40 metų, vedęs. Paliko moterį 
Antaniną ir tris sūnūs.

Seniau Antanas Brazauskas 
dirbo Sinclair Oil kompanijai, 
bet jau šešios savaitės, kaip 
buvo paleistas iš darbo.

Pohcija atvežė Brazausko kū
ną į Graborių Eudeikių įstai
gą, 4605 So. Hermi tage avenue.

Koronerio tyrinėjimas turėjo 
būti daromas kaip vakar.

Laidotuvės bus pirmadienį, 
liepos 20 d., 2 valandą po pie-

Kad pašalinti susigrūdimą ir 
didelį automobilių nelaimių 
skaičių dunų vieškely (U. S. 
route 12), tarp Gary ir Michi- 
gan City, savaitės pabaigomis 
r šventadieniais, Indiana vals

tijos vieškeliu policija planuo
ja įvesti naujus ir griežtus 
jatvarkymus trafikui reguliuo- 
i.' Policija reikalausianti, 

idant automobilistai važiuotų 
nurodytu aukščiau plotu grei
tumu 40 mylių valandoj. O jei 
kas be rimtos priežasties va-

Roselandiekiai nugalėjo 
mąrketparkiečius

Vyrai visi skutasi barzdas 
vadinamu griebluku. Dabar gi 
yra padarytas naujas išradi
mas, kuris glaudžia tas plotve- 
lės (platės) magnizu. Yra pa
daryta mažytė graži mašinėlė. 
Idėjai plotvelę (plate), užda
riai, ir už minutės gatava. Ir 
galima su viena “Gillette” plot- 
vele skustis pusę metų. Visuo
met kaip nauja. Norintieji, 
gali kreiptis j J. K. Milius, 3251 
So. Union avenue, Chicago.

Programas bus Įvairus. 
Smulkmenas paskelbsi 

me vėliau.

OF CHICAGO
ASHLAND AVENUE PRIE 69-tos GATVES

VIENINTELIS NACIONALIS BANKAS MYLIAS APLINKUI. 
NARIAI FEDERALĖS REZERVO SYSTEMOS.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St. 
CHICAGO, ILL.

Radio programas
Rytoj, t. y. sekmadieny, bus 

gražus radio programas iš sto
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Programe dalyvauja 
Anėlė Zabukienė, soprano; Sta
sys Rimkus, baritonas; artis
tas Antanas Vanagaitis ir Juo
zas Sauris—vargonais gros mu
sų gražias liaudies melodijas. 
Nepraleiskite šio pVbgramo, nes 
tikrai gražus ir įvairus.

Sekmadienį, liepos 19 
bus Margučio piknikas, 
gegužinė, nors ir liepos mėnesį. 
Piknikas įvyks Liepos-Palulio 
darže.

-Nežinau kiek musų kolonijos 
lietuvių važiuos į šį pikniką. 
Manau, kad nemažai. Vienok 
žinau, kad vieną grupė — bū
tent Senbernių Kliubas — tai 
visas važiuos.

Linksma žinoti, kad Univer
sal State Bankas, vienas tarpe 
kelių Chicagoj, mokėjb divi 
dendus savo šėrininkams, ir 
man paklausus vienoj brokerių 
firmoje didmiestyje, kur pirk 
davau staką ir darydavau in- 
vestmentus, apie Un i veral 
State Banką; jis man tuoj at
virai atsakė, kad Universal 
State Bankas yra vienas iš ge
riausiai tvarkomų ir skaitomas 
vienas iš geriausių pietinėj da- 
lyj miesto, apie kurio saugumą 
nėra nei jokios abejonės. Ir to
liau sakė, kad jeigu arčiau gy
ventų, tai ir jis pats su Uni
versal State Banku biznį da
rytų. *

Del to gi ir aš, tą išgirdęs, 
nuėjau į viršminėtą banką ir 
pasidėjau keletą šimtinių.

Taigi patarčiau savo tautie
čiams, kad mes visi kiek galė
dami remtumėm savo teisingas 
įstaigas, o labiausia bankus, ku

Antradienį, liepos 14 d., Chi
cagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos turėjo susi
rinkimą. šiame susirinkime į 
draugiją priimta' kokios penkios 
dešimtys naujų narių ir pa
duotą keliolika naujų aplikaci-

BALTIMORES LIETU 
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 
■ Valgykloj 

702 W. Lombard St.
Baltimore, Md. ;

Pereitą sekmadienį, liepos 12 
d., aikštėje prie 95 St. ir Mi- 
chigan Avė., goldensta riečia i 
lošė bėsbolą su Marąuette Ma 
roons jauktu. Abudu jauktai, 
matyti, buvo gerai prisirengę 
susitikti kaip lygus su lygiu. 
Pereitais metais Marąuette Ma- 
roons stariečius nugalėjo. Juk 
ne stebėtina, kad ir šiemet jie 
taip pat buvo pasirengę pada
ryti. Na, o kam dar nėra ži
noma, kad tokių šposų starie- 
čiai nemyli? Ot, tai ir priver
tė stariečius prisirengti ir pa
sitikti gerai svečius.

Lošimas prasidėjo kiek vė
liau, nes lietus buvo pradėjęs 
lyti. Publikos pažiūrėti lošimo 
prisirinko daug. Nes visi ži
nojo, kad los geri jauktai. Ir 
atsilankiuiseji neapsivylė. Loši
mas buvo geras.

Golden stariečiai įveikė Mar 
quette Maroons jauktą padary
dami 2 prieš 0. Reiškia, pilnai 
nugalėjo.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
19 dieną ,stariečiai loš su She- 
ridan Rangers jauktu. Lošimas 
eis prie 59 St. ir Damen Avė. 
(buv. Robey St.) 3 v. po pietų.

—Busteris.

Mes Dėkojame
Musų Depozitoriams

Peoples ^National Pank 
and 'Jrust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
NARYS FEDERAC REZERVE .SYSTEM ' 

Reguliatis Narys
CHICAGO CLEARJNG HOUSE ASSOCIATION

... ............................................. .. .........«I——ĮMIIIKH'OIIimh.ii—.

;U, iš Eudeikio koplyčios į Lie 
tuvių Tautines Kapines.

—ž-gas.

Būtina ir labai pagel- 
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- 
raeno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderį arba krasos 
ženklelius.

Kurie pasitiki mumis, o ypatingai tieriis, 
kurie per daugelį metų nuolat ištikimai 
mus rėme. Kaip naujiems taip ir seniems 
musų kostumeriams mes reiškiame musų 
nuoširdžiausį pripažinimą už jų biznį ir 
ištikymybę, kurią jie parodė šiam Bankui.

Kas per vienas yra tas kliu
bas? žinote, tai seni “nekal
ti”* berneliai,—viso kokia 30. 
Jų tarpe yra ir A. Vanagaitis 
su Margučiu. Suprantama ko
dėl visas kliubas urmu atva
žiuos į Margučio ir Vanagaičio 
pikniką: savi pas savuosius. Ir 
manau, kad Senbernių Kliubas 
turės progos Čia pirmą 
pasirodyti pilnai.—X.

Vericose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE 

OPERACIJOS
Viskas $25 be extra 

damokėjimų ■
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaurias ir skaudžias gyslas

- tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMĄI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
II Betlino Universiteto, Vokietijos 

190 NORTH STATE ST. 
Kambarys 834—-8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

s&mSmi

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmo, 
Nugaroo alcaudajiuuų____________ „
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvot' tlcau* 
dajima, ir Uipvfooklua skaudo Įimtu 
(tik no ronaa ).
TukatanCial žmonių yra Udyyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Dalesnio Galinga Moati* yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati tveria su
lig naudos gydymo. 
Kaina 7S centai, $1.80 Ir $3.00. 
ir 10 centu oatra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptlekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

OINTMĘNT. 
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

Toliau finansų komisija pa
reiškė, kad ji peržiūrėjusi visas 
knygas ir viską suradusi tvar
koj. Draugijos (turtas siekia 
$22,687.01.

Susirinkiman buvo atsilan
kiusi viena kromelninkė, kuri 
prašėsi pareklamuoti ir, žino
ma^ aukų parinkti savo krome- 
liui. Bet draugijoj yra tokia 
tvarka, jog pašaliniai dalykai 
turi būti išdėstyti raštu, tai 
kromelninkei buvo patarta taip 
padaryti.

Susirinkimui užsibaigus 'buvo 
programas ,kurį išpildė Virbela, 
grodamas vargonus, Jankus — 
kalba apie progresą, o Dr. Ka- 
arlius 
fonių.

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

kit musų pigių kainų.

$47.95
> ir augščiau

Midland Parlor Fur- 
niture Manufacturing 
' Company
A. Pa t e ju n a s, Sav, J. Kazikaitis, Mgr. 
4140 ARCHER Avė. Lafayette 7404

Margučio piknikas ir senbernių 
kliubas

rie kelia musų vardą ir su ku 
riais mes didžiuojamės tarpe ki 
tų tautų.—Depozitorius.

Svarbiausiu faktorium užpa
kaly kiekvienos mašinos yra 
elektra, užpakalyj žmogaus 
energijos ir sveikatos palaiky
mo yra maistas. Pienas yra 
vienas tų maistų, turįs savy 
visus reikalingus vitaminus, 
kurie sutvirtina musų kaulus 
ir laiko musų odą gryną ir 
sveiką. Suvienytose Valstijose 
nuo pusės ir % kvortos pieno 
išgeria į dieną kiekvienas as
muo, vyras, moteris ir vaikas. 
Viso pieno į dieną Suvienyto
se valstijose išgeriama trisde
šimts milijonų kvortų. Todėl 
sunku užginčyti, kad pieno in
dustrija kaipo tokia nėra vie
na svarbiausių ir naudingiau
sių industrijų. Del savo paste
bėtinų ir labai naudingų, ele
mentų pienas užima bene pir
mą vietą. Ar be pieno galėtų 
apsieiti musų mažieji kūdikė
liai, ar jie galėtų išaugti į di
delius ir naudingus visuome
nėj žmones. Pieną sunku pa
mainyti kitu valgiu, ir todėl 
jo buvimas yra ne tik svar
bus, bet ir būtinas. Pieno mai
stingumas yra labai didelis. 
Tą galima geriaus pabrėžti, 
jeigu pasakysime, jog viena 
kvorta pieno lygi % svarui 
geriausio steko, dviejų pūs
le vorČių oisterių, aštuonių kiau
šinių, dviejų svarų vištienos, 
% svarui porkčapsO, arba trL 
jų svarų žuvies. /

Rašėjas šių žodžių atlankė 
The Lemont Dairy Kompani
ją, kuri randasi ant 840 W. 
31st St. šios įstaigos vedėjas 
buvo malonus man parodyti 
kaip jo biznis vedamas. Turiu 
pasakyti, jog vieta pastebėti
nai švari, tvarkinga ir atsakė 
visiems naujausios sanitarijos 
reikalavimams. Jisai prąšo vi
sus kas tik nori atlaikyti jė 
biznio vietą. Dėl’platesnių in
formacijų šaukite Victory 1144.

AR ŽINOTE? KAIP ILGAI 
SI ĮSTEIGA JAU GYVUOJA?

KONTESTAS

Amalgamatėd Trust 
ir Saviągs Bankas

SKELBIA NUMAŽINTAS KAINAS 
KELIONEI SOVIETŲ RUSIJON. 
Round trip kelionė Sovietų Rusijon 

įskaitant 7 dienų kelionę po Rusiją tik 
už $196.

The Amalgamatėd Trust ir Savings 
Bankas, Chicagos darbininkų Bankas bu
vo pirmas Banką(.Į kuris pradėjo dary
ti biznį su Sovietų Rusija. Taipgi bu
vo pirmu kuris tenge turistams kelionę 
Sovietų Rusijon.

Šimtai turistų 'jau keliavo Rusijon 
per šią įstaigą. Nežiūrint į blogus lai
kus, šis ofisas darė geresni bįznį šie
met negu kada pirmiaus. Kaip. Ameri^ 
konai taip ir rusai randa daug įdomaus 
dėl savęs kaip dailės srityj taip ir biz
nio atžvilgiu.

Didelis skaičius bizniaus, kurį daro 
Amalgamatėd Bankas 1 kaip parda
vime laivakorčių taip ir kitose srityse 
duoda jam galimybės nupiginti kelia
vimą Rusijon.

Nė bereikalinga keliauti grupėmis, kai
nos yra tokios pat kaip grupėmis taip 
ir pavieniams.

The Amalgamatėd Trust ir Savings 
Bankas prirengia visus kelionei reika
lingus dokumentus, pasportą, vizfs ir 
aprūpina viskuo kas reikalinga kelionei. 
Adresas Amalgamatėd Trust ir Savings 
Bank yra 111 W. Jackson Blvd. .
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ovos

Tel. Cicero 5927

Lietuvės Akušeres

M

Akių Gydytojai

Narni

Advokatai

Ą^TĄNA^ ę. BARKAUSKAS

John Kuchinskap
6487

Pėtpyč

(John Bagdžiunas
2PP)

173U Sq. Halsted Street JŪSŲ GRABORIAI

2800
Visi Telefonai'. YARDS 174.1 ir 17Ą2

fpĄ'6800Hydą Pati

ir nuo 6 iki 
▼ai. vakare

— npjAs tąį padalyti grą 
tinkamai ir iškihningaį

IGN. 1. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

> 7^-8 
pagal sutartį

Valandos nuo- 10
Ncd^lionj^ nup 10. 12

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei* 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA

M 03 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandose

Laidotuvės įvyks Pancdėlyj, lic 
pos 2<h dųsną. 2 ' vai.

dieną. L valandą ryt,e 
sulaukęs 39 mętų am-

1327 So. 49th Ct, 

Telefonai. 

Cicero 3724

ir likusiejie šeimynęs 
atiduotHpa^- 

kutįnį patarųavįmęi ir pager
bi nių 
žiai,
Bet jie patįs. dėl savo didelip 
skausmo ię liūdesio tai padą-

po piet

Naktinis telefonas Grovehill 1595

2221 West 22nd SL 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canai 2552 
Valandos 9 ryti 

Scredo,

DR. ALĘ
Gydytoja*.

Valandos: O ryto

iHii.ui.wn Jiimaw»|iwniiw,ww»i»n»

Kaip ateis pasįbuHnįs pašau 
kimas, bus tikįft Uudėsip VU 
landa 
nuriji i norėdami

’ Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A, Ę, BLUME+NTHAL
- qp,tom?tęji,K 

dfPlIjISsISSk Praktikuoja virš. 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

6:30 iki 9:30 v.

- , r" WNitiji 46tbl Si1.vlChWg<>i' Itf<'rL'

TAISO l TRUI 
rsu- NAUJU- IŠRADIM'

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

--y 20j d#Wb 2 vai. p.ę piptų 
iš namų bu-j ’nųlydėtąą į TapJtįV 
kas kapines, <

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

Grįš liepoą mėnesio 
pabaigoj.

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Tel. Boulevard 7589 
to iki 8 vakaro, 
iemlock 7691

Drs., S. E. Allen
M. S. Allen "

Praneša apie perkėlimą savo dentisterijoi 
ofiso iš 3506 So. Halpted Street (

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas Prospect 625.7

DR. J. J. KOWAR£šKAS 
GYDYTQJAS IR GHIRURC * * 

2403 W. 63nJ St, Suį 
<Tel. Prospect 1028 

Rez. 2359, S. Leavitt $t- pat 
Ofisų valandos 2 ikį 4> 7 

NedeŲoj pągal ii^rtį

visose mįes.to da
lyse. Moteris pą- 
gelbininkė.

2205 Lake SĮ.
T e L Melrose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki

11Ą5 Miltpaukee 
Valandos; 12, Ui 2 (

Seredos vakarę u: 
Nedėlioj pagal i

HĘLEN SYMANSKIS S. M, S 
Health Iflst. prašo pranešti, kad Jų ofį 
sas persikraustė iš 203 W» Madison st 
i 4637 So, Ashland avė. kur ji biii 
fiųksma paft?itytl sąvo skaitlingus, cinu:

Office Pbone Canai 1912

DR. M. J. SHESČMAH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1,724 So. Loomis S& 
kamp. 18 ir Blue Island Av«. 

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

Res. Pbone Fairfaę, 053}

JOSEPH J. CMS 
iMsta iMWatas 

4631 So. AUrtapd Ąc*.
Tel. Boulevard 2800

MKSMra

ę-NAS. W W SW 
PROFESIJOJ?

KONTESTAS

Kvėdarnos pątąpo L.en}- 
. *30

Paliko dideliame nubudime 
tėvais Grik- 
įroptsĮm Tr

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

2;400 W. Madison Si

Va f,t Į Ui 3 po pjyetų, 6 ik# 8, vąfc,
Tel. West 28>0,

Namų tęlefonas Bruųsyyick 0597

Rr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avę.
Ofiso valandos 10 
\ -Residence Pbone

Tel. Ravenswood 1664

P. Ashrncnckas 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

į 1588 Miltvaukee Avė.
(kampas Nprch ir Damen Avės) 

Tel. 8281
Utarn., Ketv. ir SubąrothM. 

Qf«<? Yabndov 1-3 U 7.-8 p. ųv 
Neitomis, pagal susitarimą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia 0036

bus. tam Ukri, 'tokių iškilnių 
žinovai ir tvarkytojai.

P-nas Ign. Zolp, pagrabų ve
dėjas ir direktorius, kurio 
įstaiga randasi ant 1646 V{. 
46th st turį visas šiam reikq- 
lui kvalifikacijas. Jisai geriaųs 
negu kiti supras kaip tą tių- 
kamaį su meile ir mandagu
mą ątl/kti. JM kfe"
sės balsamuotojas ir pagraby 
vedėjas.

p. 1. Zol^. yra šiame bUnyje 
Clycagoje per daugelį metų. 
Jjąai def sąvą maJ^dAigaŲS pa
tarnavimo įsigijo sau daugy
bę draugų ir ręipęjų. Jus nc^- 
rasiįe gęįesnipą ypatos, kuri 
širdingiau ir mandagiau jum£ 
patarnaus. Jisai pilnai užsi
tarnauja t^ gerą vardą, kųp 
riuo jisąį yjqa žįąoina^.. Gaįį (įei
to, kad jis neužmiršta visų reip 
kalingų smulkmenų 
tfliR sęįąąį. ‘Jo. yrą
pųošm, g<SMąi įrengta tiems, kup 
rie įą. įpri nąĮųlptięs. Jis gąp 
Ii vesti bile ]>agrabą, nežiurinį 
kaip di4$li^ ąrbą įįęk Jis neT 
kainuotų. Del platesnių inforr 
inaciju teįęįęiyupkįte ię. šaykir

r ligos
Gazai, kolik, skausmai dešiniame Šone, 
galutinas nusilpnėjimas. Net 2 opera
cijos • negelbėjo, pakol gavo palengvini
mą. Aš jums 'pasakysiu' apie tas ligas 
dykai. Ateikite’ šiandie. Dr. P. D. 

’SVkJA^KR,.' sę,ecįali^s. 1.869 N.oith 
jDanien, Avenue.

Dr, Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

MRS. L. MAGNUS
Akušerė

Praktikavusi per 24 metus

6042 So. Peoria St.
Tel. \ycntworth 6866 

arba Normai 7988

Re*. 6600 South Artesian Avenae, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canai 025,7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiekvienas kas įdomauja Ir kam rupi šiandie YHnių^ 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 

parašytą knygely.
TUpiNYS |

į. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti* kad 
jie neapsikrikštytų.

IĮ. Popįęžųj politika* Įįęluvius naudoja prieš stačiati- 
Ipys, magopiętonus, prųtestonųs ir eret^us^

III. Bajorams: lenku herbai, atlaidai ir nepaliaujami
— ir

i — silPRiM vąMybfi. 
rgas lenkino.
eųįogųk

127- V V
Telefonas Central 4411

Valandos: nšo 9 ryto iki 4 po, 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nqo 6 iki 8 vaL kiekjięg£ 
H Ų vakarą? išskyrus ketvergą

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto . 
•u :-------------------r-1|*

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju / laįdopvės< kaopigiąusia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tek Roęsevek 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS,

S. M. SKI U.VS
. Uįetųvb
GRABORIUS ‘ IR feALSAMU.OTOJĄS 

Didelė it gra^i ’ koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

KAZIMIERAS PETROšAITIS 

Persiskyrė su Šiuo pasauliu lic 
. pos 16 dieną, 1:3,0 valandą ry 

to 1931 m., sųįąufa
! am£aj)s, giųięs J.urbįrko 

Žindaičių kaimo. Lietuvoj 
rikoj išgyveno 
dideliame
rijoną, po tėvais 
tens, <*

4910 So. Michigan Avenue
VALANDOS: '
/ 1........ ' nuo 9, iki 11 valandai ryte;

nųp 6 i^į 8 vąjąpdai vakarę
. apart iventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 1138.

Mažeiką
Graborius ir 

Balzamuoto  jas ■■■■ r j .-iv <■*” 7;^ '
Moderniška. Kokplyčįa Dęvanai

Turiu automobilius visokiems rėika- 
lains. ,, Kaina prieinama f

3319 Aiiburn Avenue
! ’. ■!, . ,, 7" '"!■■■

CHICAGO. ILL.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO,' ‘ ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

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

KAZIMIERAS PETROŠIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 16 dįęną. 4,:00 va^n^ą po

I ziaus aipžiąųs. g^mgs Taų^ges ąp* 
kkncio, Kvėdarnos pąrąpo L.enkj 
bas kaimo. Ąnięrjkpj išgyveno ^30 
metų.

• moterį Barborą
,• faittr <Jvę dtjk! 
į Kosunciją,, zėiy r. v, _
i dut Sįięjį Sta^sly,vį iiį I^izimįer

rą, martę Oną ir gimines, o Lie
tuvoj, dvi seseris Barborą ir Ma
rijoną. tėvą Kazimierą. Kūnas pa-

• šarvotas, randasi 4446 So. Her* 
, miuge Avė.

Laįdo/uvės įvyk ęanedfilyj, lįe 
po? 20 dūųą, 9 :(Įg vai. ryti; i? 
namų į, Šv. fcyziaiM, P.45ąpįj% 
bažnyčią, kųriųją atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 

f o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka- 
į. ąimiero kapines.

Visi A. Ą. lyazupieijo Petro
šiaus gimįnįįs, draugai ijč pažįsta
mi esat nuošir^jąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteigti jam 

■ paskutinį patarnavimą ir atsisvei* 
I.

Nuliūdę lięHįyųSt 
Moteris, Dukterys, Zept/ą. Sunat 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeiijjs, T<d» Yards 1,741.

e Laidotuvėse patarnąuja grabo 
rius Eiidąikis, Tel. Yards 1741

*’ Valandos — 7 iki 9 vąkatt 
Olis—Utarn., Ketv. ir Snbatoc 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU, SPECIALISTAS 

Palengvins akių. įtempimą, kuris esti 
priežastimi* galvos skaddėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo^ nervuotump# skąuchtųą 
alpų karštį nuiiųa kataraktą, aptaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
tęįąingąį akįnįus. Visuose atĄipkjmuoęę 
egzamiųavįmas daromas* su elektra, pąro- 
danČia mažiausias klaidas. Specialė atyd: 
atkreipiama į mokyklos vaikus; Valandas 
nuo, 10 iki 8 vai. I 
kRĖIVAS AKIS K 
•PĄ LAI: 

, paugely r>. r ,s
, akinių. Kainos pigialt kaip' kitur.

4712 South Ashland Avė
Phone Boulevard 7589

arti 31ąf Styfr

Valandos: 1—3 po p.ięMk 
Nedėliomis ir šventad. 10-

ir akušeris.
Gydohtąi

Jrų. moterų, 
metodus . X

1025 Urft St.

Visi A. A. Antano Barkausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuošird^iąį lyfįęčįamį dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskuti
ni patarųąyjrų.ą ų atsjsvęilįįnį^

Nuliūdę lįeka^, 

kfoteris, Sūnus, Seserys

A A. ŠLAKĮ
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 IV. Washingt<
Room 1502 Tel. Cento!

Valandos: 9 ryto iki i po. R

Phone Canai 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halu,d St. 

4193 Archer Avt. 
Yąląųįos.

Phone Lafayette 0098

Miss Elizabeth Judas 
specialistė gydyme 

Dedervinės ir ^gzemos 
Neseniai atvykus iš Europos 

Ofiso valandos 4. iki 7 vai. vak. 
940 Ainįdię St, T«b Edgewater 282,1

Persiskyrė su, šijup pasauliu lic 
pos ’ 
1931 
žiaus, 
deltame nubudime rpoterį Anta
niną, po tėvais Bcviršąitę, 3 sū
nus Frąnciškųs, Edvardas ir Sta
nislovas, 3 seserys Antanina, Ona 

Ik 0VOJ «n9Mnęk, broų Jupz^, it 2 
seseris. Kūpąs pašarvotas, randa
si Ž4 31 W. 45th $t.

sulaukęs pujsamžip 
Jurbarko pa ra p., 

j. Amė- 
32 mętųs. paliko, 

nuliųdime moterį Ma- 
*’ —'!1 šimkaitė, 2 duk- 

Jozefą Andziulienę ir Zo- 
r žentą Antaną Andziulį. 

i* sešerę Kotriną Kudirkienę, 2 pus
broliu Roką ' Petrušaitį. ir Kazi- 

’• mierą Urbtiiį, o Lietuvoj brolį 
Joną ir seserę Oną P-rataticnę. Kū
nas pašarvotas, randasi. 1316 So. 
49th Avė., Cicero.'

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 20 d., 8 vai. ryto iš na- 

į rųiį į Šy. Anęapp, parapijos bąž- 
ųycią, kujipję atsieis gedulingos 
pąmaįd'Oą ųž vęUoftip si/tlą, o iš 

, ten bus ųplydė^^ i "V, Kazimie- 
į 'V%?A"At A. Kazimiero Petro- 

šąičįp giminės, draugai ir pažį
stami esatį nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laįdotųvėsę ir suteikti 

I jam patą/tiįąyĮmą į' at
sisveikinimą.

Moteris, Dukterys, Žentai 
ir ' Giminės. ■ '’ ' 6

. Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rjus L J. Zolp, Tel. ąivd, 520?.

J. Lulevičius, 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 

se visose m;cs;o ir 
miestelių dalyse. Mo- 

' derniška koplyčia 
veltui;

5- lialsted Sb 
1 ęt‘ca%9r ŽMr. 
? TU. Yięrory Tį į5j

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KABN 
<631 South Ashland Asftrotyt,

Nuo 10 iki^^dieM^^ki 3 P<?,pW» 

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 1Q iki 12 
Rez. Telepbonc Plaza 320/?.,

• Pbone Boulęvard 7042

DR. C. Z, VEZEUS 
Dentistas

4645 So. Ashland Ąve.
arti 47tb Street

Tel. Yards 1829.

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

PADĖKAVONĖ

A. A. Vladislovas £įlęvįčįąr tos- 
r<s mjrė Liepos 6tą dį^ną 1931 
m. it (vdaidpjas tapo L tepus l^H 
4/ o ddfeU 'kiėl Sv. Kąęimįerp. 
Sapi.Wfc nuųlM >r

amąą apideįto/^t yem>» »pne su- 

palydeji į tą nęųyeųg^ąįųą am
žinybės vidtą.

Męs atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
rciątoa/nę 
vusigųs ųidpiųvėse žmonėm? ų 
sųpęikuąicms vainikus draugams ir 
draugėms, tiem kurie paaukavo ąnt 
šv. Mišių. Dėkavojame musų dva
siškam tėvui, pralotai M. L.' Kru
šni, kajcs'auajk< įšpdd*nga» pamal
das už j<^ sielą,; dėkavojame varg. 
A. PochTi, ir panelei Garuckaitei 
už puikų solo per pamaldas; dė
kavojame’ grabojiui A. Masalskiui: 
dėkavojame' grabpąšiams, gėlių ne- 
š ėjo nj s. Dėk.ivojan;e visiem, kurie 
važiavo į kapines, sudarydami dį' 
dėl j skaitlių^ 'automobilių ir paga
lios dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o, tau 
musų mylimas sūneli Ir broleli 

žeinAie-

R. A. VĄSĄLLĘ 1 
advokatai .

11 South La Saite Street 
Room 1934 Tel. Randolph 0»3 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 t«L

SMįOtj 
npas V/abash' Avepi 
rel/. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Ofūo TeL Victory 
Rez. TeL DrexeL 9191

DR, A. 4 WH
GYDYTOJAS IjRCI^ųRCAą

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
. ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. AshĮąnd Avę.
Valdos 2 Ui 4 ią (į ikĮ 8, yąkar* 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel.' BoulėVari ‘7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tčl. Prospect 1930

LEOPOLDAS NORVISH
Persiskyrė su šiuo pasauliu lįe- 

poą 16 dieną, T 1:30 valandą ry
to 1931" mi., sulaukęs i>ušąni- 
žiąų9 amžiaus*, gimęs Raseinių ap
skričio, Nemakščių'parapijos. Ame
rikoj išgyvėųp aplę 40 ipctll* P*; 
liko dideliame nubudime moterį 
Antaniną, po tėvąią Gečaitę, dulę- 
terį Stefaniją, * sūnų Bronislayą^ 
seserį Stanislavą Sasnauskienę, dų 
brpliu Pranciškų, ią Jopą, dvi bro
lienes Marjjoųą ir Julįjppą ir gi
mines. Kurias pašarvotas, randasi 
4.6.1 Q $0, Wood, $t.

Laidp.Miyės įvyto Papedęlyj, lie
pos 20 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namu 1 'Sv. Kryžiaus para
pijoj baąnyČiąJ kurioje atsibgsj gė- 
duj.ingos pamaldos už vėlįonip sie
li, o iš ten bus nulydėta^ į šv. 
Kazimiero kapines.

VisI’A.4A& Leopoldo Norvish 

nuoširdžią; toicfop^, dalyvauti lai- 
dotuvesę ir sutęikp jaįp paskuti
nę patarnąyjmą k at.stąveiJtioijtj?^-

Nuliųdę lįękjime,

Motais, Duktė, Supus., Seserys, 
^įak ifi

Ląidotųyąe pM»rmąują, grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Įvairus Gydytoj 
DR. CHARLES SI

Praktikuoja 20 metai 

4729 South Ashland Ave.t 
CHICAGOj 

SPECIALISTAS
Moteriškų. Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki į2 vąL rytt nuo 2 iki 4 
vai. po pietų k nno 7*iki 8:30 vaL 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 dieną 

Phone Midway 2880

kavaix q vąl&lįęčiąins. — 1
IV. Kunigų fanątizmų

V. Vargus, nugini \ '
VI. Velniai, Raganos ir
VII. “Ponus gerus ir pekgltijg ig^’.

VŲI. Kilnot 4lup|.4e liętpyiua prie$ caru ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargeta ir vitfg^iemaij

X. Tajp, klydo, leifttuyo? neklaidingieji.
KAINA Tię 25 CENTAI. 

tycidk ĘgjtfdfavS

Vakarais: Utarn., Kwr„ ,k. Sflhn* 
— 6 iki 9 Vai.

Archer Avė. Tel. L^y^r^r
; ' • .... ....... ,. 7 ' ft

N^mų TeL Hyd< »

MODERNIŠKOS
RYKAI DEL ŠERMENlį

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN 
— Iš RUSIJOS —

, it

I ir La|jpratoriją:
* L, netplt Morgan St. 

jo 10—12 pietų it 
7:30 vai. Vktare 

Canai 3110

Kodėl Prarastas Vilnius
parašė UNTULIS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ie.lUKTĮ 
les visuomet teikiame širdinga, simpatinga ir 4 r Amų i

Phone Canai 62Z2

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We3t 22n^l 
Valandos: 1—-3 k 

Sere^oiųis įr, nedėliomis 
Rezidencija 6628. So. Rii 

Telefonas Rtpublic

Telefonas boulevard 1939

9 iki 12, 1 iki 

4608 South W

ĮGALIOJIMUS

Ą. PRABO J 
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir pi
lį giąi patarnauju

Graboriai z <
Phone Boulevard 4139 

, Ą, MASALSKIS

N A U JIE N O S 
1739 So. Halsted St. 

CHICĄGp, ILL.

... ........ . vi. u 1 ryi, .

1646 4,6th Sfrp,,
Telefonai / JĮ

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Tel. Boulevard i

Lietuviai Gydytojai 

DR, A. j.KARAIKS 
Gydytojus ir> Chirurgas 
3147, So. Halsted Street 

Te|. Cajųmet 3294, 
Nuo 9 iki 12 vaį. dįeųos it 
nuo 6 iki $ valandos vakare

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-tus 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

Graboriai

S. D. LACHAVICH

^atųią 8

♦ M: X » A A iv . I. » |
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Roseland

Tniputj nupeikiama ’

Liepos 12 dieną buvo sureng
tas išvažiavimas Kliubų Susi
vienijimo. Svečių prisirinko 
pusėtinai daug. Išvažiavimas 
pilnai pavyko. Tur būt liks ir 
pelno.

Tik rengimo komisiją, man 
rodosi, reikia kiek nupeikti, 
kam samdo kitataučius muzi
kantus. Jeigu nebūtų lietuvių 
muzikantų, tai komisiją dar 
butų galima pateisinti. Bet 
man rodos, kad Roselande lie
tuvių muzikantų yra daugiau, 
ne kad reikia, ir dar gerų mu
zikantų. O samdo kitataučius.

.Išvažiavime biznis daroma iš 
lietuvių. Tų svetimtaučių gi 
nematyti išvažiavime. Arba, kur 
teko girdėti, kad 
draugijos samdytų 
muzikantus?

Prie to, lietuviai 
važiavimuose mūgia 
šokius šokti.
muzika groja kokius ten džia
zus, fokstrotus ir panašius šo
kius.

------- -------...........

Susivienijimas buvo susitaręs 
su lietuviais muzikantais. Bet 
lietuviams atsakė, o pasamdė 
kitataučius. Tai lietuviai at
važiavo ir lauko ' pusėj grojo 
lietuviškus šokius.-Publika su
sirinko aplink lietuviškus muzi
kantus ir šoko pievoj lietuviš
kus šokius.

Patartina ir kitiems rengė
jams, ruošiantis prie parengi
mų, samdyti lietuvius muzikan
tus, nes jie samdyti yra ir pi
giau ir geriau. • •

Netoliese įvyko kitas išva
žiavimas—tai ukrainiečių. Pub
likos buvo taipgi daug. Muzika 
ukrainiečių. Jų šokiai, dainos, 
taipgi žaismės buvo tautinės. 
Net malonu iš šalies žiūrėti. 
Tai

Patartina kitiems būti 
sargesniais, 
porą dienų
Dievui dūšią. Gaila. Buvo jau
nas, stiprus vyras. Seniau pri
klausė Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, bet jau metai lai
ko kai pasitraukė. Ir, rodosi, 
prie jbkios kitos draugystės ne
priklausė. šis atsitikimas mo
kina ir kitus pavienius vyrus, 
kad' reikia būtinai priklausyti 
kokiai nors pašalpinei draugys
tei. Apie Juškos laidotuves 
pranešiu vėliau.

at>
Nes štai Juška, 
pasirgęs, atidavė

.■MĮįlM. ..„I m .....................<!-■’ -■ : - ■
.iii............... —

isępva IV,

kitataučių 
lietuvius

savuose iš- 
lietuviškus 

svetimtaučių

pavyzdys lietuviams.
—Ten buvęs.

Cicero

tie darbininkai 
Pirma vakaci- 

smagiai. Oras
O man apie 

yra užtektinai.

Daugelis vietos gyventojų 
dirba Western Electric kompa
nijai. Dabar 
turi vakacijas. 
jų savaitė eina 
gražus ir šilta, 
namus darbo
Tad apie pašalinius daug ką ne
tenka girdėti.

Tik girdėjau1, kad pirmadienį 
prieš pietus policijos vežimas 
išvežė ligoninėn Kazimierą Juš
ką, kuris staigiai suirgo. Jis 
maudėsi šaltame vandeny ir 
užsišaldė.

B
DR. MICHAEL’S ti

ALL HERB TONIC
Naujas atidarytas skyrius

4745 S. Ashland Avė.,CHICAGO “ įTai yra šešta sankrova
Mokslininkas išradėjas it daktaras sutinka su vienas kitu, kaip ,yra 

gaunama pagelba iš stiprių žolių, šaknų, žievių, lapų, uogų ir tt.
Rekomenduojamas nuo:

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

.   ' 1 ■ " ' '

Biznieriams-
Korteles, Labels ir kitus 
Spausdinius Padarome

Trimis Spalvomis

Už Vienos Spalvos Kainą

Darbas atliekamas greitai 
ir su skoniu.

NAUJIENOS
. 1739 South Halsted Street

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 301 kuopa turėjo susi
rinkimą pirmadienio vakare p. 
Lukštienės svetainėje. Narių 
suirinkime buvo ne daugiausia.

Bet mokesčių suplaukė virš 
šimto dolerių. Kuopos reikalai 
eina tvarkiai. Tik bėda su ke
liais nariais. Iš senosios 194 
kuopos negrąžina duoklių tiems 
žiųonėms.

Nežinia kas daryti. Centro 
patarimu išrinkta komisija at
sikvėpti Į sulaikiusius tuos pi
nigus asmenis ypatiškai. žino-, 
ma, laikui bėgant dalykai turės; 
susitvarkyti.

šiame susirinkime buvo atsi
lankęs svetys, Antanas Kund
rotas, 6 apskričio vice-prezi- 
dentas. Jis pratarė keletą žo
džių SLA. reikaluose.

Antradienio vakare Lietuvių 
Liuosybės svetainėje Vakarinės 
žvaigždės Pašalpinis Kliubas 
laikė susirinkimą. Deliai šilto 
oro narių susirinkime dalyvavo 
pe daugiausia. Keletas narių 
eina prie išbraukimo, kadangi 
neužsimokėję duoklių. ,

Tai vis nedarbo pasėkos. Bet. 
tie nariai kažin kodėl nesikrei
pė prie kliubo. Nes jeigu butų 
atsikreipę, tai tikrai butų neiš
braukti. i;, , . v .
1 Buyo įnešimas skirti 'kliu
bo aukų “mainieriams”. šelpti 
ką nors yra gerai ir tai yra 
dirbančiųjų privalumas. Bet šis 
įnešimas buvo “tavorščių” sky 
mas gauti paramos savo kro* 
mėliui. Įnešimas atmestas di
džiuma balsų.

Ir gerai padaryta. Tegul ta- 
vorščiai nekiša nosies kur rie* 
reikia.—“N.” Radėjas.

v *

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

Ilgai g y vuo j ant i 
Plumberiavimo 

Įstaiga

12th STREET
TeL Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loub Ava. 
CHICAGO, ILL.

) WISSIG
J y Pasauliniame Kars

Seno Kfajaus
Daktaras i

Kapitonas * ’

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 
dykaL OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 Su, Vimnu

Daugeliui žmonių plvimberių 
įvestas pipas yra tikra miste
rija, bet fixtures, kuriuos ten
ka matyti maudynėje, išrodo 
paprasti ir suprantami. Nema
tomi . ir misteriški dalykai 
plumberio biznyje yra dau
ginus sukomplikuoti ir svar
bus, negu maudynės, toileto in
das arba prausenyčia. Plum
berio darbas yra vienas tech- 
nikiauslų amatų, žinojimas 
plumberįo darbo yra dabar 
daug svarbesnis ir sunkesnis 
negu kada pirmiaus. Geras, 
kompetentiškas darbas yra bus
tinas. Plumberio amatą leng
vai galima prilyginti prie gy
dytojaus darbo gydyme ligų— 
o plumberio teisingas praveda
mas visų įtaisų tankiai apsau
gos jus nuo ligų. Išgaravimas 
gazų nuo blogai įvesto plum- 
bingo, tankiai gali jus susirg- 
dinti, o kartais ir numirti ne
sunku, vienam arba visai net 
šeimai.

Bukite labai atsargus pasi-
rinkiipe plumberio, taip atsar
gus. kaip pasirinkime sau gy
dytojaus. Daugelis žmonių pa
sirinkime plumberio yra labai 
neatsargus, kuomet tas yra 
labai svarbu. Būtinai turite 
rinktis tik tokį plumberį, ku
ris yra tikras savo amato eks
pertas. Viena geriausiai žino* 
iria firma šioj biznio ptofesi* 
joj yra Kostlevy arid Co., ku* 
rie yra tame bizny jau ndo 
1861 metų. Jie sėkmingai biz
nį veda šioj apielinkėj per virš 
šešiasdešimts metų. Per į>as-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

butinius 30 metų p. Kostlevy 
aprūpino didžiausius džiabus 
šiame mieste, bažnyčiose, mo
kyklose, klioštory, ir kitose 
rjhitose įstaigose Chiėagoje. 
Daugelių metų ^rimtas ir nuo
dugnus pažinojimas Šio darbo 
duoda jiems galimybes atsar 
kančiai atlikiifeti kiekvieną 
pavestą jiems darbą. Jeigu 
jums kada nors reikalingas 
bus toks patarnavimas, pašau
kite Canal 1044, ir pasinaudo
kite šios firmos patyrimais.

AR ŽINOTE? Kokius nors 
projektus ar. darbu§ dėl Baž
nyčių atliktus pįer Žiu Įstaigą? 

KONTESTAS

Biblijos Studentų ‘ 
PROGRAMAS

IŠ Radio WČHI-Stoties 
1490 kilO'cycles 

NEDBL1OJ, 
Liepos 19 dieną 

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

. . . • ? • t-’."'

Programas šusjd^ iŠ giesmių 
ir kalbų. Kalbės‘du kalbėtojai, 
kurių vertėtų girdėti kiekvie
nam. ■ > 7

> • •  ,

/ Educational
Mokyklos

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽlNYSTg IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ I
Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St.' 
CHICAGO. ILL.

gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 

nurodomi kaip pas dirbtuvės

skait

Financial
Finansai-Paskolon 

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAURAI, karpetal valomi musų dirbtuvėj. 
9x12 $2.50, 8x10 $2. Tel. Douglas 8813.

; ■ «——o----------- -- '

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

Automobiles For Rent
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

4080 Archer Avė. 
Lafayette 2082

RENDON 5 kambarių didelis, švie
sus flatas, pigiai. 1-mos lubos, 6337 
So. Aberdeen St, 

----- —O---------

ANT rendos štoras, gera vieta dėl 
kriaučiaus arba barberio, su 4 kamba
riais. 6839 So. Loomis Blvd., Tel. 
Hemlock 9325.

Miscellaneous

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI barbernė Brigbton 
Parke. 2508 W. 42nd St.

Cbicago, III.

JIEŠKAU pirmo morgičiaus sumoje 
$2,500, ant1 2 augščių namo. Duosiu 
6%. 837 W. 54th PI.

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

Didelit Pelnat Auginime 
“BANQUET” VIŠTUKŲ

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

Jūsų investmentas yra tiktai nupir
kimas'kokio tik jus norite skaičiaus mu
sų “Banąuet” 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 musų atstovų be jokių jums pa
reigų, arba —
Atdara vak. ir Ned. Prašome atsilankyti. 

2512 Irving Park Blvd.

PARSIDUODA pigiai labai gera vie
ta, minkštų gėrimų štoras.

4314 So. Ashland Avė.
--------- b--------

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

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

PARDAVIMUI Rooming House 26 
kambarių, vėliausios mados įtaisymai. 
Bill Zi$kowski, 1,154 W. Mohroe St.

—O—-
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PRANEŠIMAI
Marguti/ Vincas-Billy 19 liepos švęs 

gegužinę ir varduves Liepbs-Paliulio dar
že, Justice Park, III. Visi esate kvie
čiami į varduves. Įžanga tik 25 centai. 
Margučio skaitytojai galina veltui tikie- 
tus. Reikalaukite Marguty.

Bridgeportai.
Draugija laikys pusmetinį susirinkimą

12 vai. dienoj, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalo dalyvau
ti VtfUU ___

DABAR VABALŲ VEISIMOS LAaKAS 
ir visokių gyvių namuose. Mes atlie
kame darbą arba konraktuojame. 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

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

Dykai iš- 
nuo %

co.

KAS radote juodą, vilnonį maudy
mosi kostiumą, Sand Dunes laike Chi
cagos Lietuvių Choro išvažiavimo, ma
lonėkite priduoti į Naujienas.

PARSIDUODA bučernė geroj apie
linkėj, tarp lietuvių ir lenkų. Biznis 
išdirbtas per 5 metus.

1814 W. 47th Street

Partners Wanted
Pusininku Reikia

PAJIEŠKAU gero partnerio j gro- 
serio ir lunch ruimio biznį. 7359 So. 
Paulina St., ant 74-tos kampo.

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
seris. Nėra kompeticijos, gyvenimo kamb. 
Geriems žmonėms atiduosiu už teisin
gą pasiūlymą. 5139 So. Ashland Avė.

D. L. K. Vytauto 

sekmadieny, liepos 19 dieną šių metų, 
12 vai. dienoj, Chicagos Lieti 
ditorijos svetainėj, 3133 So.

tV nVš' yra svambus susirinkimas, taip
gi bės raportas iš pusės metų apie tųt- 
to stovį draugijos. A /'

7 P. Kf, Nut. Rašt.
---------:

Dr-ttės Lietuvai. Dukterų mėnesinis 
susirinkimas įvyks lteįf6s^(JUly) 18 d. 
Mark White Parke, paprastoj svetainėj, 
pradžia 7 vai. vakire.I'VisOs narės ma
lonėkit laiku• susirinkti, bus išduotas 
pusmetinių raportas, kitygų peržiūrėjimo 
komisijos, apart ~to, randasi svarbių rei
kalų kaslink draugijoi'labd. Kurios esate 
užsilikę su mokestimis, malonėsite užsi
mokėti; ■ \ •» ? ■ j

>DHd<įniene, Sekt. •
u ■ .

Lietuvių Piliečių i 'Brolybei Kliubas 
Amerikoj rengia Draugišką/Išvažiavimą, 
kuris įvyks Nedėlioja Litpos 19 d„ J. 
Kučinsko darže prie Tautiškų Kapinių, 
Justice Park, III. Naujintas nariams įsto
jimas į kliubą uždyką.'^Kviečii visus 
atsilankyti. Valdyba.

4 M t. Greenwood, III.—SL A. 178 kp. 
rengia' šaunų pikniką su išlaimėjimais, 
Washhigton Heights Ąžuolyne, 107th 
ir Vfaicennes avenue, Nedalioj, Liepos 
19 d. 193 1, pradžia 10 vai. ryto 
įžanga dykai.

Kviečiami -;visi šiol apielinkės biz
nieriai, prapęrtieriai ir jaunuomene. Pik
nikai bus įdomus su šokiais, užkand
žiais ir kitais įvairumais. Atsilankykite, 
nesigailėsite.' 7

1,1 širdingai kviečii
..■f' , B. Malantina&.

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys Vaikinui, 

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

--------- O--------
J• f

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

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

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

——O--------- .

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

M. KANE & SON., 
Tek Mansfield 9707 

.     .1 *—■  
KRAUSTYMAS, storadžlus, namų ra

kandai nugabenami į California, New 
Yorką, Kansas City. Nereikia kreituoti. 
Žemiausias kainos. National Movers, 
Telefonas Rogerą Park 1190.

ANT rendos kambarys vaikinui 
ba vedusiai porai, garu apšildomas, 
si parankumai. 6230 So. Rockwell 
Prospect 7839. 1oi—.i 

i :
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RENDAI kambariai dėl pavienių vy 
rų, su valgiu ar be,, yra ir garadžius, 
2113 So. Halsted St., telefonas Canal 
7055.

ar- 
vi- 
St.,

FARMOS
Parsiduoda Wisconsin valstijoj 2% 

mylios nuo miesto 130 akerių žemės, 
40 akerių dirbamos žemės, 20 ake
rių lankos 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 

Telepbone Cicero 5838 
JOHN JESEVICH

, 1332 So. 57th Avė.
CICERO, ILL.

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

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

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

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Avė., prie Montrose

ir

PASIRENDUOJA geroj vietoj kam
barys, kuris moka pats valgį pasiga
minti. Aš vienas vaikinas. 4639 So. 
Hermitage Avė., 1-mos lubos. 

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

PARDAVIMUI 135 akrų farma, ma
žas namas, barnė ir prūdelis. $800 cash. 
G. C. Cotton, Box 129, Lansing, 
Mich. I

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

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
su valgiu ar be valgio. 

2937 W. 39th Street ’ 
- ------- O---------

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S. Clark St. Tel. Wabash 5150z

PASIRENDUOJA ruitųas vaikinui, 
prie mažos šeimynos.

740 W. 31st Street

NAMAI IR FARMOS 
ANT MAINŲ

4 pagyvenimų namas, nėra morgičių;

110 akerių, visi įtaisymai, ant upės 
«• •_____ _ _ _ -_____ą JI_____ JI _ —?

ant namo.
morgičių.

lotų arba

______ Automobiles_______
AUBŲRN 4 PASSENGER COUPE

Vėliausio modelio. Finansinės ap
linkybės priverčia mane paaukoti savo 
karą, kuris yra pilnai įrengtas su daug 
extras., Karas mano išvažiuotas tiktai 
9,000 mylių, labai atsargiai turėjo ge
riausią priežiūrą. Maų labai reikia pi
nigų ir turiu tuojaus parduoti karą. 
Priimsiu $400. 3719 North Sawyer 
Avė., 2nd flat.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

ELEKTR. SKALBIMO maSina. 320, 'rerame 
e lovy j. 4825 N. Leavltt. 1, tel. Bar. 8209.

■——O——

mainys ant lotų arba farmos.

kranto, • netoli Chicagos parsiduoda pi
giai, nėra morgičių: mkinys 

5 kambarių namas, nėra 
kaina $4,500; mainys ant 
didesnio namo.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted Street

Tel. Yards 6751

co.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi , Pardavimai

kyklt pas mane. Manu pilnas i&eąsamlnavi- 
mas atidengs Jura tikrą pįiajtr jei aš apid- 
tinsiu jus gydyti, sveikata Tuma sųgryš. Ei
kit pas tikrą speciaUstą. kurie ’ neklaus jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegsamlnavliho—kas jums —

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackton, BlvtL, netoli State St. 

Kambarys •< 1016 r
■ linkite elevatorių 

CHICAGO. jUlNOIS
Ofiso vahudosr nuo lO ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 IM 7:30 vąkaro. Nedž- 

lioj nUo 10 rvrų jkl 1 no pietų. 
1 ........... ........... .... ..................

yra

NASH ADVANCE 6 VĖLIAUSIO 
MODELIO SEDANAS '

Mano išvažiuotas tiktai 8,000 my
lių ir. yra kaip dieną išėjęs iš dirb
tuvės. Jus negalėsite suprasti kaip gra
žus šis karas yra, jei neateisite ir pa
tys jo nepamatysite, šeši originaliai ball- 
oon tairai kaip nauji. Aš rūpestingai 
karą prižiūrėjau ir jis kiekvienu žvilg
sniu yra visiškai naujas. Kainavo man 
Virš $1,750 trumpą laiką atgal. Aš 
turiu tuo jaus sukelti pinigų ir paauko
siu jį tiktai už $300. Turi būti cash. 
2238 North Sawyer Avė., Apt, 1.

—--------- -- ------ ---------- ----------------- 1---------

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertes $350 tijc $85. Besiulis 
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. Marshfield avė, 1 lubos ar telefo- 
nUok Triahgle -414 6.

■ < ■- i ■
.' ■■ ■  ...............-................... ......... ........... ... —— 

NAŠLĖ parduoda keturių kambarių 
rakandus, visus kartu, antros lubos iš 
užpakalio. Klauskit pas laikrodininką'.

3122 So. Halsted Street

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE'

. LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšiet. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Ttl. Lafaytne 0455

Help Wanted—Malė

P A JIEŠKAU • darbo už mažą mokes
ti — galiu dirbti janitoriaus darbą, 
malevoti. visokius taisymo darbus; ant 
ūkės —-'''kur reikalinga. Į atsakomą vie
tą galiu duoti paliudijimą. Meldžiu at
sisukti Adam Grigutis, 122 E. 114 PI.

GREITAM pardavimui tikras barge- 
nas, Reikia pinigų. 5 kambarių mūri
nis bnngalovr, labai dideli Iviesųs kam
bariai — jeigu jielkote gerus namus — 
pamatyk šiuos. Geros išlygos. 10637 
May st. Tel. Beverly 5330.

CLASS1FIEO ADS.
t \ t ■ /ta ' . . . ' ---

Educational
Mokyklos j ■

ų MOKYKIS BĄRBERYSTĖS
AMATO . .

Dienomis ar vakarai^. Del Informacijų 
šabk arba utyM 

iNtĘRNATION'ĄL BARBBR
1. ''COLLEClE, 

.672 Wesl Madison Srteet

HEMSTITCHING išmokiname $5: 
dirbo.parupjnimaą dykai, Mokykla, 4500 
S» Miehigan Aviu tai Athnttč 5513l

wiW.. i .........................................................ii,, i,

CADILLAC NAUJAUSIO MODE
LIO SEDANAS

Aš esu priverstas paaukoti savo ka
rą, kurį ęįrkau tik keli mėnesiai /at
gal ir kurį išvažipėjau tik kelis šimtus 
mylių. Pilnai įrengtas. Geras driginalis 
užbaigimas. Taitai kaip visiškai nauji. 
Karą reikia pamatyti, kad jį įvertinus, 
nes jis yra tikrai visiškai , naujas ka
ras. Aš esu priverstas parduoti, kad su
kelti pinigų. Pirnias $400 paims jį. 
Namie visą dĮeną nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Ave„ Apt. 1.

REIKALINGI agentai. Geriausia pro
pozicija Chicagoj. Didelis uždarbis. Ko
misą mokame iškalno. Atsišaukite šian
die. pirmadieny ir antradieny nuo 9:30 
—-11:30 ryto

\55 W. Wacker Drive 
Room No. 4 

Klauskit J J J. SPRAY

EXTRA BARBENĄS. Pardavimui 
biznio prapertė. Turiu parduoti iš 
priežastis ligos. Parduosiu labai pi
giai. Rašykite Mrs. L. Wessel, Box 25, 
Maenisco, Mich.

9:30 SAVININKAS paaukaus nepaprastą 
2 flatį—3 karų garadžius; įplaukos to
kios kaip 3 flačio. Geriausioj apielinkėj 
Chicgaoje. A. W. Barbe r, 1224 Lunt 
Avė., Rogers Park‘ 1773.

■ ■ i.» .
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NAŠLĖ PAAUKOS
Studebaker “Comtnander” vėliausio 

modelio sedanas; Jis buvo storadžiuj per 
10 mėnesių ir yra beveik nevartotas. 
Aš neturiu kas važiuotų mano - ka
ru, todėl aš turiu jį parduoti. Karas 
yra pilnai įrengtas su 4 ratų brėkiais, 
balloon tairais kaip nauji ir daug ex- 
tras. Kainavo man beveik $190Q, pa
aukosiu jį už tiktai $325. 2538 North 
California Avt0 Ist fi. 
- ■ •
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SALESMONAI: turinti patyrimą su 
ret'ail grosernėm arba organiztforiai L 
G. A., Clover Farm, Centrella, etc. atei
kite pirmadieny iš ryto.

2434 So. Westem Avė.

Help Wanted—Fern ale
Darbininkių Reikia

; REIKALINGA vidutinio amžiaus mo
teris be šeimynoj ar mergina į kitą 
miestą prie namų darbo. Geistina, kad 
mokėtų valgį virti. Valgis, kambarys it 
mokestis. Kreipkitės į' Naujienos, 
1325. ; '

Box

PARDAVIMUI 2 flatis 4-4 kamb. 
didelis basementas. pečius šįldimui van
dens. Extra lotas ir 2 karų garadžius. 
Kaina $7,000.

1233 So. 5 Ist Ct. 
Savininkas
.1322 So, 48th Ct., Cicero’ *' . ■ ■ ■'

BARGENAS BIZNIERIAMS. 1 4 
flatų kampinis muro namas ant biz
nio gatvės, biznis geras — minkštų 
gėrimų, aiskriminė, cigarų ir tabako. 
Priežastis didelė — patirsite ant vie-

Savininkas
3933 So. California Avė.
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