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Kabinasi į Lietuvos Atsto
vybės Rumus Washingtone

♦ * '* ’

Lietuvos Naujienos
.  II. —I

Savininkei numirus 
nesuranda tų rūmų 
pardavimo popierių
Lietuvos valdžia nežinanti kiek 
tikrai už rumus buvo įmokėta?

RŪMAI VERTI $500,000
VVashington, liepos 26. Lhi- 

cago Tribūne praneša tokių ži
nią: Gyvendama savo tamsioj 
pilyje, iš kurios šiomis dieno
mis mirusi tapo išvežta palai
doti, Mrs. John B. Henderson 
kažkur nudėjo pardavimo do
kumentą savo didelių akmens 
rūmų prie 2622 16th Street su 
Lietuvos herbu viršuj durių. Ir 
tuose rūmuose gyvenantys su
sirūpinę diplomatai šiandien 
stebisi, kur gi tas dokumentas 
butų ir kas dabar bus su jais, 
nenorinčiais jokiu budu tų rū
mų apleisti gyventojais, kurie 
per penkerius paskutinius me
tus juose gyveno, jokios ren- 
dos nemokėdami. s

Rūmai nupirkti ar užpirkti?
Čia yra visa istorija, sulip

dyta krūvon šiandien d-ro Mi
kas Bagdonas Lietuvos atsto-

Penkiolikta^bomba 
susprogo Italijoje: 
fašistai terorizuoti

Apgriovė Neapolio fašistų 
svarbiausi laikraštį

Roma, liepos 26. Bombarda
vimų epidemija, kuri jau ant
ras mėnuo siaučia Italijoj, da
bar išsiplėtė į pietinę Italijos 
dalį, kur vakar rytą 2 vai. nakt 
Neapolio mieste garsioj Um- 
berto galerijoj sprogo penkio
liktoji bomba.

Du asmenys tapo sužeisti 
pragaro mašinos šukėmis, šiaip 
nuostoliai nedideli, kadangi 
bomba matyt buvo padėta ne 
nuostoliams padaryti tik tero
rui: ji buvo nedidelė ir sprogo 
2 vai. naktį, kada nedaug žmo
nių tebuvo.

Kiek daugiau nuostolių pa
daryta ofise “H Matino”, svar
biausio fašistų laikraščio pietų 
Italijoj. Išvalius sprogimo šu
kes, II Matino iškėlė fašistų 
vėliavą ir po to daug kitų na
mų iškėlė vėliavas. Rengiama 
fašistų demonstracija protes
tuoti prieš terorą!

Pirmesnės bombų ekspliozi- 
jos įvyko Bologna, kur 4 bom
bos susprogdinta sužeidžiant 
2 žmones; Turine, kur taip 
pat 4 bombos sprogo nieko ne- 
užmušdamos tik karaliaus ru
mus suardydamos; Romoj, kur 
sprogimas užmušė 2 ir sužeidė

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

Greičiausia bus giedra; pa
stoviai šilta; vidutinis pietva
karių vėjas. ♦

Vakar temperatūrą siekė 95° 

vybės sekretoriaus ir Mrs. Hen
derson draugų.

Norėdama pritraukti ant 16 
gatvės apsigyventi diplomatus, 
Mrs. Henderson pristatė dauge
lį rūmų ir 1926 metais vieną 
tokių rūmų pasiūlė pirkti Lie
tuvos ministeriui.

Jis pamanė, kad tai butų 
puiki idėja, bet sakė, kad pir
ma jis turi parašyti savo žmo
nėms į namus. Norėdama pa
daryti pamatą deryboms, Mrs. 
Henderson, kaip pranešama, 
jam davė sąlyginę rūmų par
davimo bilų, už kurią jis, sa
koma, įmokėjęs įžanginių pini
gų penkis ar galbūt dešimt) 
tūkstančių dolerių. Dabartinė 
valdžia nėra visiškai tikra, ku
rią sumą.
Rumus pasiūlė vice-prezidentui y

Po to ministeris persikraus
tė, užkabino Lietuvos herbą ir 
davė įgraviruoti savo parašą, 
ir tuo tarpu iš Lietuvos atėjo 
greitas atsakymas su įgaliavi- 
mu nieko nelaukiant rumus nu
pirkti. Ministeris nusiskubino 
į pilį. Bet kada jis tenai nu
vyko, jis rado kad to namo 
savininkė savo nuomonę per
mainiusi. Ji atsisakė beparduo
ti. čia tai istorija ir baigiasi.

2 ir suardė gėlėtą' gelžkelio 
vagonų; Vatikano Mieste, kur 
bomba sprogo po to kai buvo 
rasta šv. Petro bažnyčioj. Da
bar penkiolikta sprogo Neapo
lyje. ;

Vėžlys užmušė gyvatę 
aukso žuveles gel

bėdamas
A. - ——

Denver, liepos 26. Mr. Ce- 
cil Pace čia laiko prūdą su 
aukso žuvelėmis. Atsiradusi 
gyvatė sykį papiovė kėlės žu
veles. Tai pamatęs vėžlys 
(snail) užsirioglino gyvatei 
ant galvos ir tol laikė ją van
deny, kol ta negaudama oro 
nudvėsė. Savaitę vėliau tri
jų pėdų gyvatė atėjo ir suėdė 
dvi žuvytes. Tas pats vėžlys 
ir ją įtraukė į prūdo dugną.

Balandis perlėkė 2,500 
mylių

Denver, Colo., liepos 26. Nu
vežtas į Nome, Alaską, karve
lis iš Denver, Colo. ir paleistas 
parlėkė namo 2,500 mylių to
lumą. Tai vadinama ‘ naujas 
paukštiškas tolumo rekordas.

Cepelinas jau Lenin- 
i grade

Leningrad, liepos 26. Didy
sis vokiečių oro milžinas Graf 
ęepelin pakeliui į šiaurės ašy- 
galį užsuko į Leningradą, Ru
sijoj. 825 mylias iš Berlyno 
Cepelin pralėkė per 14 valan
dų. Cepeline randasi 48 
žmonės, dauguma mokslinin
kai, iš kurių trys yra iš Ame
rikos ir 3 iš Sov. Rusijos.

30,000,000 mylių oru
Washington, liepos 26. Suv. 

Valstijų oro kelionių kompa
nijos baigė 30 milijonų mylių 
ofro keliones nuo to laiko, ka
da oro transportas prasidėjo. 
IŠ to skaičiaus 13,000,000 my
lių pralėkta nakties metu.

Minėti rūmai esą įvertinti 
ant $500,000. Prieš mirdama 
Mrs. Henderson tuos rumus 
pasiūliusi Suv. Valstijų vice
prezidentui Curtis. Pasiūlymas 
tapęs atmestas. Kai Mrs. Hen
derson tą pasiūlymą padarė, 
tai jos adoptuota duktė, Mrs. 
Beatriče. Henderson Whoelan 
užvedė bylą sutrukdyti rūmų 
pavedimą, bet ji vėliau neteko 
paveldėjimo.

Norėjo dukterei sudaryti » 
karjerą

Privati versija yra, kad Mrs. 
Henderson, norėdama savo 
adoptuotai dukterei Miss Beat
riče sudaryti diplomatišką kar
jerą ir turėdama daug lotų ant 
16 gatvės, pristatė daug bran
gių rūmų, kuriuos gana priei
namomis kainomis išpardavė 
svetimų įšaliiį atstovybėms. Dar 
bar Washingtono 16 gatvė yra 
kaip ir diplomatų gatvė.

Mrs. Henderson pageidavi
mai išsipildė: Miss Beatriče iš
tekėjo už kurios tai svetimos 
šalies diplomato.

Lietuvos atstoves tuo laiku 
buvo Mr. Bizauskas ir atstovy
bės sekretorius, Mr. Rabinavi- 
čius. > • 

——— ■ i,

Caponės paskutinė 
vakarienė praūžė

Ketverge bus teisinas penkta
dienį į kalėjimą

Benton Harbor, Mich., liepos 
26. Pereitą šeštadienio vakarą 
Al Capone, Chicagos gengste- 
rių vadovas ir valdovas, davė 
savo mokiniams ir ištikimie
siems paskutinę vakarienę 
prieš eidamas į teismą, ir iš 
ten į kalėjimą nežinia kiek il
gam laikui.

St. Vincent hotelyje tą va
karą turėjo balių studenčių or
ganizacija. Al Capone staiga 
atėjo su 50 ištikimiausių savo 
gengės viršininkų ir pasakę, 
kad jis užima kambarius ir stu
dentės sykiu su profesoriais 
viską susigriebę išsikraustė 
lauk.

Apdalinti penkinėmis ir de
šimkėmis tarnai mielai užleido 
gengsterių {karaliui visus kam
barius, kur šumnus pokilis su 
importuotais gėrimais tęsėsi 
per naktį. t

Capone turės ketvirtadienį 
prisistatyti, pas teisėją Wilker- 
son Chicagoje ir penktadienį 
bus išvežtas į “golgotą”, La- 
wentworth kalėjimą, galbūt 2 
ar 3 metams..

40 nemirtingų francuzų 
moterų

Paryžius, liepos 26. Francija 
rimtai rengiasi įsteigti Moterų 
Akademijoj 40' “nemirtingų” 
moterų salę. Tokį skaičių 
“nemirtingų” vyrų francuzai 
jau turi,1 tad nori tuo pačiu 
skaičių ir moteris sulyginti.

Tarpe tų garsenybių bus 
madame Curie,5 radio išradėja 
ir mme Mistinguest, kuri buvo 
apsidraudus? savo kojas ant 
$1,000,000.

“ * ... I
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Su tokiu kalbėk, ir akmenį rankoj turėk!
Oklahoma City, Okla. Paveiksle ‘ matomi Texas gubernato

rius Sterling (kairėj) ir Oklahoma gubernatorius Murray lai
ke banketo kol “karas” dėl tilto dar nebuvo prasidėjęs.

Oklahoma guberna
torius išjojo karau
Žada ant šieno gulėti ir kepe- 

nas su cibulėmis valgyti kol 
tik priešas nepasiduos,

■ 11 ■ ■■■ ■

Durant, Okla., liepos 26. Jo 
malonybė W. H. Murray, Ok- 
lahomos gubernatorius vakar 
naktį atjojo į “karo lauką” ir 
perėmė savo kariuomenės ko
mandą prie -Durant miestelio 
tilto skersai Red upės, šioje 
vietoje, pačiame paupyje, gu
bernatorius paskelbė karo sto
vį, atgabeno visus tris šimtus 
nacionalės gvardijos kareivių, 
pastatė palapines, verda kepe- 
nas su cibuliais ir miega ant 
maišų po atviru dangum, vi
sai kaip tikrame kare! 

. I A
Dalykai pakrypo karo pusėn 

visai netikėtai. Jau nuo lie
pos 16 d. Oklahomos ir Texas 
gubernatoriai dieną ir naktį 
stovi taip sakant “prie ginklo” 
dėl dviejų tiltų skersai minė
tos upės. Texas kareiviai sau
go laisvąjį tiltą iš savo pusės 
ir Oklalioma kareiviai saugo 
apmokamojo tilto angą savo 
pusėj. Kad įspūdis išeitų di
desnis Oklahomos gubernato
rius patiltyje net karo stovį 
paskelbė zonoje per pusantros 
mylios ilgumo ir 200 pėdų pla
tumo.

/ ■ vKaip Murray į karą jojo
Pereitą šeštadienį pačios Ok

lahoma valstijos teismas išlei
do injunction, uždrausdamas 
savo gubernatoriaus generolui 
adjutantui Charles Neblett 
stovėti su gvardija palei tilto 
ir įsakydamas atidaryti tiltą. 
Injunction tapo specialiu or
laiviu nugabenta į Oklahoma 
City, pačiam gubernatoriui.

. To • gubernatoriui buvo per
daug. “hat the heli!” kariškai 
tarė gubernatorius Murray, 
paliepė savo negrui tarnui at
nešti jo, gubernatoriaus, 15 
metų nebešautą pištalietą ir 
atvesti jo senai nebejotą mu
lą. “Josiva, Jąck į frontą, pa
imsiu pats karo vadovybę, 
miegosiu atvirame lauke su 
kareiviais ir valgysiu iš karei
vių katilo taip ilgai, kol tik 
karas bus laimėtas!”, sukoman
davo gubernatorius Murray, 
palipo ant mulo #ir išjojo.

Negana to, gubernatorius 
prieš išjodamas pakėlė į na- 
cionalės gvardijos pulkinin
kus tūlą inžinierių Losh ir pa
siėmė keliolika tuĮčių blankų • u '-z.a! • ■? - »•

sakydamas, gal karo lauke 
prisieis kaiką pakelti už atsi- 
žymėjimus į aukštesnius činus. 
Tokiu budu karas patiltėj pa
kibo ant pat nosies.

100,000 minia užmušė 
30 policistų

Londonas, liepos 26. Bagda
de, Sirijoj, prąsidėjo didelis 
streikas prieš aukštas taksas. 
Vakar <100,600 žmonių minia 
pfedarė'TtemonstraoiJas ir kru
vinuose susirėmimuose užmu
šė 30 policistųj ir daugelį su
žeidė. ~ Sukilėlių užmušta ir 
sužeista be skaičiaus. Ka
riuomenė šarvuotuose auto
mobiliuose ir karo orlaiviai 
minias išblaškė.

Fordas jau padaro 20,- 
000,000 automobilių

Detroit, liepos 2į>.AStovinė
to balndžio 14 d. tapo iškil
mingai padarytas automobilis 
iš eilės 20,000,000. šiomis die
nomis tas automobilis atvažia
vo į Chicago svečiuotis.

Pirmas karas tapo pastaty
tas 1893 metais. Gruodžio mė
nesį 1915 metų tapo padaryta 
milijonas, 1917 metais jau 
2,000,000, 1924 ’ metais birželio 
mėn. 10,000,006 ir dabar jau 
20,000,000.

Šaudo, neunijinius 
mainerius

Pittsburgh, Pa. liepos 25. Ne
toli Wildwood trys pasislėpę vy
rai iš užkrumio apšaudė nepri
klausančius unijai mainerius. 
šeši tokie tapo išmesti iš palie
pių. Kitur apšaudytas namu
kas, kur neunijiniai gyveno. 

........... ;■..........;

Gyviai kasmet padaro 
du bilionus nustolių 

1 ———•
Chicago. Arti 2,000,000,000 

dolerių nuostolių kasmet pa
daro Amerikai įvairus gyviai 
ir parazitai, tokie kaip musės, 
kandys, moskitai, blusos, bla
kės, skruzdėlės ir kt. Tai yra 
4 kartus daugiau negu miškų 
gaisrų nuostoliai, i<’ ■ : <' z’.V/ ".. .----- r-

Los Angeles, liepos 26. Šiaur
vakariniame krašte Arizona 
valstijos kalnuose lakūnai pa
matė milžinišką duobę 200 pė
dų gilumo, padarytą dideliam 
meteorui nukritus. Apžiurėjus 
duobę rasta meteoro trupinių.

K. Olšauskas Palangoj 
apvaikšto senus 

takėlius.
Prieš keletą savaičių pasiro

dė Palangoj, kunigiškuose rū
buose K. Olšauskas. Laukže- 
mėj, netoli Darbėnų, yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, 
kame yra vienas didelis jo 
ūkis. Ten jis kartais nulaikąs 
vienas kitas mišias. Gali būti, 
kad Palangoj paliks visą vasa- 
rą pasilsėti po pergyventų ne- 
malonumų ir apvaikščios pri
simindamas senus takelius.

Trys žiaurios žudynės
Paskutiniu laiku Zarasų 

apylinkėj įvyko trys žiaurios 
žudynės. Priefc savaitę Zarasų 
apyl. gyvent. Butkaus bernas 
nuėjo į vakariuką ir teh susi
ginčijo su-dviem broliais. Bro
liai abu parvertė berną ir pa
darė skyles pilve. Paskiau no
rėjo perdurti krutinę. Bernas 
krutinę užsidėjo-rankom ir dėl 
to liko subadytos tik rankos. 
Sužeistas buvo paguldytas Za
rasų ligoninėn ir ten VI—28 
mirė, žmogžudžiai padėti į ka
lėjimą.

Birželio 29 d. vakare Petru- 
niškių gyvent. J. Padubuikovas 
prie ežero nūsišovė, esą kalti 
suįrę nervai.

Birželio 30 d. naktį vienas 
Zarasų miest. batsiuvis suba
dė peiliu laikrodininką žydą 
šulmaną. Sužeistasis t nuvež
tas p’augpilto ligoninėn.

Nemunaity steigia ■ 
vienuolynų-

Pastaruoju laiku Nemunaity 
vienuoliai nusipirko namus ir 
pasistatė prie kapinių. Sako, 
busiąs vienuolynas, į kurį grį
šiąs ir ištremtas kleb. Baltuš
ka. Jau keturi yra. Su laiku, 
kalba žmonės, įsteigsiąs ir 
moterų vienuolyną. Galimas 
daiktas.

Kooperacijos šventė 
Kaune

Šių metų kooperacijos šven
tė Kaune buvo gerai išrekla
muota ir paruošta, todėl at
kreipė plačios publikos dėme
sį.

šiemet ypač daug žmonių 
atsilankė Vytauto parkan. Ta
čiau tokiai žmonių masei iš
kilmių programa buvo silpna, 
o vietomis ir nevykusi.

Bendrai gi, gražus Vytauto 
parkas, rakietos, muzika ir 
malonus pasivaikščiojimas ly
gino bendrą įspūdį ir koopera
cijos šventė bus tikslo pasie
kusi.

Į kooperacijos šventę Kau
nan buvo atvykę Latvijos ko
operatininkai. Latvijos miestų 
kooperat. s-ga atvyko apžiūrė
ti “Paramos” kepyklų, kurių 
pavyzdžiu ir Rygoj mano įsi
taisyti kepyklų.

Svečiai sako, kad Kaunas 
šiuo atžvilgiu Rygai esąs pa
vyzdys. . .

' 1...... ■ . .......''.

Spektakliai Birštone ir 
Palangoje

Grupė Vnlst. teatro artistų: 
Valsti Operos A. Dambrauskai
tė, Ch. Šulginas, V. Marijošius 
ir Dramos St. Pilka ir^St. Pe- 
laitis su pasisekimu koncerta
vę visą birželio mėnesį po pro
vinciją, liepos mėn. 12 d. ren
gia koncertą Birštone ir lie
pos mėn. 19 d. Palangoje.

Valstybės teatras re
montuojamas ir at

statomas

Valstybės teatre baigiami 
remonto darbai pernai pradė
ti ir atstatomas nuo gaisro nu
kentėjęs fligelis.

Tepamos grindys, lubos, sie
nos, o sudegusio fligelio sta
tomas stogas; ligi rugp. 1 d. 
stogas bus uždėtas.

Dekoracijos ir scenos įrengi
mai taip pat gyvai dirbami.

Atnaujinamo£^šios dekora
cijos, kurios gaisro metu žuvo 
arba nukentėjo: “Perikola”, 
“Samsonas”, “Išvikščias gyve
nimas”, “Tanhauzeris”, “Bori
sas *Godunovas”, “Faustas”, 
“Karmen”; naujoms operos 
premjeroms daromos dekora
cijos: “ęarap Šaitanas”, “Hu
genotai”, “Fradjebalo”; baleto 
dekoracijos dirbamos — “Gul
bių ežeras”, “čižel”. Dramos 
dekoracijos: “Grand Hotel”, 
“Viengungis tėvas”, “Sabatai 
Cevi”, “Kęstučio mirtis”. Be to, 
Šimonis dirba dekoracijos vai
kų teatrui “Sniego Karalaitė”, 
Taip pat daroma scenos įren
gimai valstybės teatro sky
riams Šiauliuose ir Panevėžy.

Valstybės teatre sezonas 
busiąs pradėtas net kaip per
nai, būtent, apie rūgs. 8 d.
. Pakviesta es»- su gastrolė- . 
mis daug pasaulinių garseny* 
bjų> šokikė. Acžnatlna, gitaris
tas A. S ego vija ir kt. ' .— ’

į _________

Kas pirma buvo karti 
tiesa, dabar anekdotai

Kaune pradėta statyti uni- . 
versiteto anatomikumo rūmai. 
Laike pamatų padėjimo vaišių 
buvo pasakyta atsiminimų.

Vaizdžiai nupiešė prieš 10 
metų buvusias sunkias medi
cinos fakulteto sąlygas prof. 
Žemaitis. Kalba eina apie ana- 
tomikumą. Anatomikumo iš 
karto nebuvę, prof. Žilinskas 
net savo butą buvęs pavertęs- 
lavonine...

Štai charakteringas dialogas. 
Ateina pas profesorių intere
santas.

— Profesorius namie?
— Namie.
— Galima matyti.
— Ne!
— Kodėl?

♦ 
. — Profesorius Žilinskas vir
tuvėj lavoną verdą L.

“Aušros” gimnazijoj, kur tuo 
laiku buvusios ' popietinėmis 
valandomis medicinos fakulte
to paskaitos, profesoriai kole
gos prašydavo vienas kitą:

— Kolega po paskaitos, buk 
geras, pasiimk su savim lavo-' 
ną, ryt vaikučiai, gimnazistai, 
gali ant suolo atrasti. Direk
torius nebeduos patalpos.

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTS HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 balandai, Šventadieniais nuo 
. 9 iki 1 valandai
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Kenosha, Wis.
Mirė A. Banio brolis Lietuvoj

Šiomis dienomis p. Antanas 
Banis gavo laiškų iš Lietuvos, 
kad mirė jo brolis Vincas, ku
ris buvo dar tik 28 metų am
žiaus. Jo gyvybę pakirto džio
va. Sirgo jis gana ilgų laikų. 
Jau pernai jis nujautė, kad 
jam nebėra vilties pasveikti. 
Todėl prašė amerikiečio bro
lio atvažiuoti j Lietuva, nes 
norėjo paskutinį kartų pasima
tyti. Ponai Baniai jo prašynių 
išpildė ir pereitų vasarų buvo 
nuvažiavę j Lietuvą.

Nabašninkas Vincas Banis 
buvo atsitarnavęs Lietuvos ka
riuomenėj. Sugrįžęs jis buvo 
gavęs tarnybų, bet dėl ligos 
buvo priverstas nuo jos atsi
sakyti. Buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Antanas jam nuolat 
siuntė “Naujienas”, kurias jis 
su pamėgimu skaitė.

Besiartinant mirties valan
dai, Vincas parašęs pavadin
ti brolius, gimines ir draugus, 
su kurtais norėjo atsisveikinti. 
Laidotuvės įvyko liepos 2 d. 
Žmonių palydėti velionį susi
rinko didžiausi minia, kadan
gi visi Vincų mylėjo, visi jį 
gerbę.

Baniai paeina iš Debeikių, 
Sterkiškių kaimo, Utenos apsk.

— N.

Hamtramck Mieli.
Ejcsų Gadynė

Svįcteli tu mano, dabartiniu 
laiku mes pergyvename tikrų 
eksų gadynę. Ispanijos ex-ką- 
raTius Alfonso golfų lošia. So
vietų “diadko” Trockis, Tur
kijos saulės nudegintas, su 
ašaromis akyse savo atsimini
mus skaito. Lietuvoj ex-pralo- 
tas K. P. miškuose grybus kla
sifikuoja, o ex-pralotas Olšau
skas rūpinasi savo turto at
gavimu. Na, o kiek šioj šalyj 
turime visokių eksų ir ekse- 
lin, buvusiu komisaru ir ko- 
misarėlių. Kur tik nepažiūri, 
visur mirga visokie eksai, 
kaip Lietuvos girioj musme- 
riai.

Bet kų reiškia asmuo tik su 
vienu eksu, — mes turime čia 
Hamtramcke tikrų eksų čem
pionų, kuriuo yra p. Boleslo
vas J. Sluz. Prieš kiek laiko 
jis iš čia išvažiavo “inkogni
to”, nuskriaudęs nemažai žmo
nių.

Kai kuriems “Naujienų” 
skaitytojams ir kai kuriems 
chicagiečiams jis yra gerai ži
nomas. Tai Apveizdos Dievo 
bažnyčios Aštuonioliktos Apy
linkėj ex-kolektorius, ex-agen- 
tas “None such Co.”, ex-kar- 
čiamninkas ir kartu ex-ban- 
kierius Pullmane, III., ir t. t. 
ir t. t. Tokio žmogaus sąžinė 
yra gana lanksti: susigriebęs 
pinigų jis dūmė į Detroitu, bet 
Dėdes Šamo dgtektyvai jį par
vežė atgal ir jis turėjo kiek ga
lėdamas atsiteisti su savo kre
ditoriais bei savo pirmųja žmo
na Eugenija. Priedui dar bu
vo priverstas Chicagos sana
torijoj (kalėjime) paimti va- 
kacijas, kad juoda kava savo 
pakrikusius nervus pataisyti. 
Išėjęs iš “sanatorijos”, ex-pa- 
cientas tuoj surado sau lenkę 
žmonų ir atvyko į Detroitu 
“honey moon” praleisti. Su
stojo prie pat stoties Roose- 
velt viešbutyj. Už kambarį ne
užmokėjo nei cento ir priver
stas buvo tų jaukų kampelį 
apleisti, palikdamas atminčiai 
savo švarkelį ir žmonos skry
bėlę.

Ja Detroito jis atsibaladavo 
į -Hamtramck ir tuoj ' pradėjo 
ieiicoti prieglaudos pas paviro-: 
sius — lietuvius. Nelaimei, nie
kas tada nežinojo fkas jis per 
paukštis. Geraširdis M. Curla- 
nis jį priėmė į savo ofisų kai
po “real estate” agentų, išrū
pino jam “laisnį” ir pilnai juo

pasitikėjo. Juk lietuvis, savo 
žmogus. Bet B. J. Sluzas tin
kamai atsidėkojo: jis apmul
kinę Curlanį ant .$1,000 su vir
šum ir padare neįmanomų mo
ralę skriaudų. Verkia šiandien 
daug ir kitų, kuriems teko su 
juo reikalas turėti.

Apie pagarsėjusį ex-kandida- 
tų Sluzų plačiai buvo rašyta 
lietuvių ir lenkų laikraščiuose. 
Bet to “garsinimo” jam ne
užteko. Per porų metų jis ope
ravo “blind pig”, bet, ant ga
lo, pakliuvo į fcderalčs vald
žios rankas. Pusėtinai jam 
žvangučių kaštavo, kad išsi
sukti, o jo pusininkas turėjo 
Šešis mėnesius kalėjime sėdė
ti.

Atsidūręs bėdoj, jis per sa
vo pačių, kuri gali geriau ang
liškai kalbėti, susipažino su 
federalinis agentais ir, kaip 
žmonės sako, pradėjo “infor
muoti”, kas pardavinėja už
draustus lašelius. Tas informa
vimas lietuviams daug ašarų 
ir pinigų kaštavo. Kai kurie 
dar ir šiandien kalėjime te
beverkia. Kas įdomiausia, kad 
kartu nukentėjo ir jo geriau
sias draugas. Paskutiniame mo
mente buvo 'daromos tragiš
kos pastangos pranešti drau
gui apie gresiantį pavojų. Bet 
pranešimas pasivėlino ant pen
kiolikos minučių. Tos fatališ
kos penkiolika minučių ir ati
darė akis visiems h audra ni
ek rečiams.

— M. Curlanis.

Sveikatos Dalykai
Naujas skrandžio 

opos gydymas
Hašo Dr. A. Montvidas

Definicijos
Skrandis — pilvas, pilvelis, 

angliškai stomach, rusiškai že- 
lutlok.

‘Opa—rona, skaudulys, loty
niškai ulcus, angliškai uleer.

Skrandžio funkcijos. Maistų 
valgome tris, du arba vienų šy
lu dienoj ir praryjame jo ne
maža į pusvalandį. Jame turi 
pasidaryti cheminiai ir fiziniai 
pasikeitimai, kad jis galėtų ei
ti į žarnas, jose toliau keistis 
ir tapti sučiulptas. Skrandis 
yra maisto sandėlis, čia mais
tas išvirškinimas, atskiedžia- 
mas, dalinai chemiškai išskirs
tomas, pakeičiamas ir laipsniš
kai j žarnas išvaromas. Ka
dangi skrandis yra raumenims 
organas, jis savo judėjimais 
maistų išvirškina ir į žarnas iš
varo. Maisto atskiedimui, iš- 
čirpinimui ir cheminiam pakei
timui reikalingos yra tinkamos 
sultys. Skrandyj esama liau 
kų, iš kurių tos sultys rasoja. 
Svarbiausios jų pepsynas, re
ninas ir hydrochlorinė rūgštis. 
Visas skrandžio vidus yra iš
klotas giltine arba gleivine plė
ve, įš kurios liaukų varva sly- 
di, tysli, limpanti gleivė. Šita 
gleivė laiko apdengusi visas 
skrandžio vidaus sienas. Kiek 
tyrinėjimai parodo, ji apsaugo

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pąael- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios Šalies tvąrką, 
apie joA viršininkų' rin
kimus ir visk) kas reika
lingi čiąimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI , \

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICA0O, ILL.

Siųskite money orderi arba braso* 
ženkleliui.

[Ącme-P. 0 A. Photo]

Pasivėlavo, — bet geriau veliąs ttegu niekad
Laura Ingalls, kuri iš Los Angeles atlėkė j Tferkų. .Ir ji 

žada lėkti pati viena skersai Atlantiko j Europų.
’ . .i r * • • i‘ * „ * , * ' 1 * V

ja skrandį nuo prakiurimo. 
Jeigu ne ji, viduj esantieji sy 
vai, kurie sudrasko ii; ištirpiha 
visokį valgį, ta patį padarytų 
ir su skrandžiu. Tyrinėjimai 
rodo, kad nušluosčius jų nuo 
bile kurios skrandžio dalies ir 
aptepus nušluostytų vietų jame' 
esančia rūgštimi, pradeda krau
jas rasoti. Tyrinėjimai taipgi 
parodo ,kad gleive arba glitis 
neutralizuoja hydroclorines rū
gšties perviršį, kuris skrandžio 
opai esant netoli visuomet pa
sireiškia.

Op^s priežastys. Da nėra (tik
rai žinoma, kodėl opos skran
dyj atsiranda. Kaltinami pu- 
liavimai iš išgįfįįsjg/ dantų, 
chroniniai įdegihtoi Wnsihiose, 
apendikso, tulžinėj pūslėj ir 
kitur. Kraujo užsiblokavimas 
ir nervų galūnių sugedimas 
skrandžio sienoj' numatoma 
kaipo viena priežasčių. Skran
džio spazmos ir syvų perviršis, 
sakoma, kartais Veda prie opos' 
gavimo. Erzinanti valgiai, gėį- 
rimai ir tabako rūkymas, ypač 
aštrus alkoholiniai gėrimai, sa
koma, sudaro dirvų opai. Vienok 
tikros žinios da neturime. Iš
rodo, kad viename atsitikime 
gali būti viena priežastis, kita
me kita.

Gydymas. Iki 'šiol opos gydy
mas buvo sudėtinas, keblus, il
gas ir dažnai nč visai sekmin 
gas. Chirurgai netoli visuomet 
griebėsi operacijos. Išėmus re
tus atsitikimus, ji nieko gero 
ligoniui nepadarydavo. Aštriai’ 
nustatytos maisto reguliacijos, 
pasilsis ir visokie vaistai jau 
buvo racionališkcsnis gydymas, 
bet jis buvo ilgas, ne visuomet 
sėkmingas, ir be patalpinimo 
ligonio j ligoninę beveik neįvy
kinamas. Skrandžio syvai,, 
ypač rūgštis, kuri da padangė''

BALTIMORES LIETU
VIŲ ŽINIAI 

Naujienos parsiduoda 
JONO KVEDARO 

Valgykloj 
702 W. Lombard St, 

* Baltimore, Md.
---- --------- ------ —* .........- -

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO fe ALINGA MOSTIS 

Gydo, Roumatism«» Koiu. 
Nugaros akaudejnna, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą; Du«u|i, Galvos «kau> 
dėjimą, ir teip visokius skaudojim& 

’(ti|ę no tonao J.

Dalesnio Galiofln M<Nt|« yr« tiek ; 
verta aukso. k'clc ji pati sveria su-. 

Jlig naudos gydymo. ą ’ , 7
f 75 c^fei. $r4» 4r ? $3.Q<)<1 
.j* 10 už perriu^tlma^
i Klauskite, patapti altorius tėip

DEKEN,3orNET's;ENT.covĘKT

DEKEN’S OINTMENT CQ, 
p. O. Bok 852 I

... t Hartford, Conp. .

ja opps atsitikime, erziną opų; 
ir neleidžia jai užgyti. Syarbp’ 
buvo surasti tokį vaistų, kuris' 
nepadaugintų syvų varvėjimo, 
sunaikiplų rūgšties dųlį^ ųęąų- 
judintų skrandžio, ąpdengtų 
opa ir jiepadaiįy'tų kune,.kcnks-! 
mingų atmąinų... 'Pct tylų ląi- 
kų; tyrinėtojams jau buvo ži
nomą,. kąd tokios > įtakoj daro, 
pati skrandžio gleive arba gli
ti s. Dr. S. J. Eogelson susita
ręs su Armouro//<ompanijoš la
boratoriją praį’ę|9^ skrandžio 
opas gyęiytj is kiaųlitį šHrnndžip’ 
išimta į glitį' pąhašiąk-jnędŽiagn. 
Ligonis jos įj/g; Infijį rq vąl- 
gpmų šaukštų;ryte, 
4, s ir 10 vai. Vpo pietų ir po 
mažų ša'ū'kštel| 'įą^' vąjųiidą. Vž 
trijų arba penlffų dienų ../figą 
tartum visąi išnylcstą. gy
dymas tęsiamas 1 nemažiau 2 
mėnesius, a kailis ir 6 'toėne-

Dabar
tiktai

; : ■ j'";, •

Naujas ąutoniphU-ių Thdid

$49.00
su vįsfato

Jus galite klausytis pTOgra- 
mus važiuodami laų|cu6se, 
tik pamislykite, kų jas reiš
kia už tokių ma^ų 'įcainų tu
rėti gerų radio ^vo kare. 
Lengvai įdedamas —į 2 va
landas.

Rddia. Naujas Elaktri^itd8

$49.00
vertės dvigubai tų pinigų.

Blektrikiniai Ledo šaldytu- 
į viii
i PO .... 
1

J. F. Sudrik, 
3417-21 S. Halsted St 

s Tel. Boplevard. 4.205 -

... .,..-..^.^..>...^0^0
J,, iki į vajįpq pietų 
nū ■ lėšomis • J09.' ®.:

A y
k......... . n 7 ii 

sitis arba kiek ilgiau. Įagpnio 
valgis regulitiojamafi, vienok 
jtp gauna jo ap^M ir W«Q- 
šitokie gydymas duoda labai 
džiuginančių rezultatų netoli 
laękvįenaflfte atsįtikinąe.

įeplt šfaomi '' . Igiku minėtų 
vaistų nepadaroma užtektinai. 
Jie da neparsiduoda aptiekoms 
ir vaistų sandėliams, vienok ir 
pats Dr. Fogolspn ir Armouro 
laboratorijos Dr. Fenger aiški
no man, kad už ppros ar treje
to mėnesių turėsime gana.

Difterija svetimtaii 
čių tarpe

Kad svetimų kalbų 
turi difterijos mirčių 
sius rekordus, parodo 
tas, kurį Thoinas Lamont, 
pirmininkas Diptherią Pęeycn- 
tion CoinmįssįoiL pristatė New 
York’o Valstijos Sveikatos Ęįo- 
misijonięrjųi, Shirley W. Wyų- 
nę. frįatome, kad 1930 jp. dif- 
tėriją užpųoĮe tįk 90 vaikų vie
tinių Apierikos tėvų, kuomet 
103 svetimtaučių vtukaį mirė, 
iŠ viso per metus 198 vaikai 
mirė. Ir tos skaitlines persta- 
to difterijos padėjimų beveik 
visuose didėliuose Amerikos 
miestuose.
, Jtąly tėvų 27 vaikai mirė, 
įę 19 žydų, — vokiečių ma-. 
čiupsią įnirę.

Dr. Wyppe sako, “kad turi
me dėti kfe didžiausias jr. ypą- 
liųgas pąstąngųs piusų svetįrų- 
tąųčių tųrpe, jeigu norip^J iš
gelbėti šituos žmones ųuo dif- 
įerijps. Nors Įabai dųng flsye- 
timtąučių tiki į “|o!jęin-antilox- 
in” gydypto ąpsaugpti vaikus 
nuo difterijos, bet randasi tuk-: 
stančiai tėvų, kurie netiki. į

grupes 
aršiau-
rapor- 

’tai, ai^ba niisfma, kad yra ko-^ 
kis nors pa vajus. Jeigu nori
me sumažinti mirtingumo ra
tų ^tarpe šių žmonių, >tai turi-, 
ine įvesti varžingtis budus.

Jau labai dąug svetimtaučių 
tėvų pertikrinti, kad jie turi 
vesti vaikus į sveikatos cen
trus, kur jiems duotų apsau- 
gojųnftį ^toKlh-atititoKMi”. 'Jie 
inąto, kad tik tųs štrmažinų 
mirčių skaitlių. 1928 m. difte- 
Hja buvo priežastim 104 ita-
lų vaikų mirčių, kuomet 1930 įį!&

Spaudos Darbus
Padarome Visiems ir Pigiai

Draugijoms Konstitucijos jr jų Vedamos Knygos yrą 
Musų Specialybė. Padarom jas grife speoralio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir 1 i etų vis- 
kala antgaliais.

Biznio Korteles 
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

f. . '

DRAUGIJOMSI
Atsišaukimus

PĮ’ogramus 
Tikietus

Vizitines Korteles
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms

Pąsvpikmįmąį, etc.

m. tik 27 mirė, nupuolimas iš 
74 nuošimčio. 1928 m. žydų mi
rė 103, kuomet pereitais in®" 
tais tik 19.

1928 m. žmonės nepaisė “tox- 
in-antitoxin” gydymo. Bet tos 
skaitlinės turi parodyti kiek
vienai motinai svarbumų “tox- 
in-antitoxin” gydymo. Mirties 
sumažėjimas pats už save kal
ia. “Toxin-antitoxin” greitai 
išriša difterijos problemų, bet 
pilnai neišriš tol, kol kiekviena 
motįna neves savo vaikų jį im-Į 
ti. • J

“Toxin-antitoxin” gydymas 
yra lengvas dalykas. Vaikai 
sulaukę 9 mėnesių gali imti. 
Turi aplankyti savo šeimynos 
gydytojų arba Sveikatos Stotį 
(Health Center) tik tris sy
kius. Vaikas gauna lengvų, ne- 
skaudantį “toxin-antitoxin” į- 
šmirkščiama vaistų, kuris ap
saugoja vaikų nuo difterijos.

Nėra ko bijotis —FLIS.

r

pražuvęs 
Daugelis frirmuju ispudžhi 
dainai esti gagudinama 1bo« 
lav. ners mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plaku jeigu gali taip 

padaryt, iojf kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koka mažas 
dalikas gali neleisti jums fitj 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau 
dantų yra nešvarus, tai jus tft»< 
•rorfis etr nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 

^metimas yra daromas ir jutus.

kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalis —- tas sun- 
Jgs^uĮdayinls Ūpo U.

tępąlo k4nuo|# tik ?5 c 
gausite per ¥avo ąptie 
Lambert PharmacU v<s

DidelŠ tubJ Listerine dantų 
nui;

NEATBŪTINAI PAMATYK
■■"‘O vnn t

SURASIT, ĘAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 
Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LKNGVOŠ IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St Tel, Calumet 4589

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJU. Išleistą 192(5 metąis. Apdaryta______________  52.BD
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai. »

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dfc J. Kvedąro------
Mokykloms iy šeimininkams vadovėlis ir pamokymą!, 
kaip gaminti sveikus i? skanius valgius aveikiemą, 
vaikams ir ligoniams.

liętuyQs apgyventos Vietos--------------------- $j.ooŠioje 755 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo įietu- 
vqs žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvęs kąimąL 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventoju, kiek 
yra ūkininku, kaip toli geležinkelio stotis ir ąrčįąu- 
sias paštas. ;

~ -50^Knyga paveikslu ir fotografiju Kauno miesto.

VINCO KRBVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .

Radybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistą 
1926 metais.

NAMŲ TUOSOS VADOVĖLIS _____L...... ___________
S- * biu"žcus-Kaip

y j -
193 G r and Street Brooklyn, N, N. i

.7 J L lw

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

—■ss-

lyR.yit ii iinĮ^ii^HiiiĮ.1 iįhiii iii i 1.11.1 ■■■>* ... E?J



LIETUVOS ŽINIOS

vidų

DaktarasDezinfekcijų

Lietuvos spau

NAUJIENŲ
antras

PIKNIKAS
Lietuvos spaudos san

JUSU PATOGUMUI

Rugpjūčio "Augusi 9 d
THE OAKS

DARŽE

South Paulina Street

B Y WESTPHAL
OME

PLAYEDGtVE^NO

VIITH TEAN 
IHERŠHOCC

COLL6GE 
' ŠPlRiT/

sąlygos 
darbams 
šilumos

1514-16 Rootevelt Rd. 
arti S t. Louia Avė. 
CHICAGO. ILL.

vienTJTo 
riOU.¥WOOD

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Dbtance Removal 

3244 & Halsted St.
Office Ttl. Calumet 3399 

Rea. Tel. Yarde 3408

•» būt in 
uireijTs KARY 

louYohman
HIS FlRiTTAUfie 

x ■
kTonighT aT 

'1WELVE'

FIRST SERipSl

COLLE6IANS

HIS LBADiNG 
UADY 

|N bAOOlA 
PICTURES 

HAS AlWAYS
B E. E N 

OOROTHY 
GULLIVER’

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

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

Tel. Boulevard 9336

— aukščiau kaip vidų- 
Aukščiausiai vertinami 
ir Kretingos apskrity

2,30 lt.; be maisto: 
moteriai 3,50 lt

Kauno mieste nuo 1931 m. 
birželio mėn. 1 d. iki 30 d. aš
triomis apkrečiamomis ligomis 
susirgimų Kauno Miesto Val
dyboj naujai įregistruota viso 
46, iš kurių: 1) vidurių šil 
tinę 24, 2) škarlatina 16, 3) 
difteritu 4, 4) įkąstų įtarimų 
pasiutime gyvulių 1, 5) Dėmė
toji šiltinė (iš provincijos gyd. 
žydų Ligon.) 
butuose padaryta 25. Ligoni 
nėn išvežta 30.

Didžiausia Lietuvių 
PARLOR SETŲ 

Dirbtuvė

Pabaltijos žurnalistai 
draugauja

Bridgeporto
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St
Brighton ParK

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

Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
VVAITCHES BJOS. CORP.

52 E. 107th St.
TeL Pullman 5950

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

praėjusiam mė
mėm pabaigoje 
buvo taip ver- 
—. žemiau kaip 
. Iš visos Lie- 

vienam Vilkaviškio 
vertinami vidutiniai 

Blogiausia rugiai verti- 
Klaipėdos krašte (2,1), 

Tauragės (2,3)

ConTRacT
UMlVWfcC 
\ STULOS

su pra- 
kviečiai 
(pernai 

vertina- 
Telšių 

Klaipėdos krašte

BOI?N . ~ 
MexicocflV

Memico^ 
DECho) 
\»9O5/

Lietuvos spaudos vie

Programas bus įvairus 
Smulkmenas paskelbsi

, * \ ’ r

me vėliau.

Apkrečiamos ligos 
Kaune

ma, kad višų šių trijų valsty
bių komitetai sudarys vieną 
bendrą Pabaltijo valstybių 
spaudos vienybės komitetą.,

Lietuvos, Estijos ir Latvi jo. 
žurnalistų sutartis

čiuos. Silpnesni Trakų aps. 
Pajyginus ’ su praėjusiais me
tais šiemet antrameČiai dobilai 
vertinami 6,1 punkto aukščiau. 
Pievų žolė yra vertinama taip 
kaip antrameČiai dobilai. Paly
ginus su praėjusiais metais 
taip pat 0,1 punkto aukščiau. 
Geriausiai pievų žolą vertina
ma Telšių aps. (3,8), blogiau
siai Klaipėdos krašte (3,1) ir 
Alytaus aps. (3,1).

Vaismedžiai pradėjo žydėti 
apie gegužes mėn. 15 dieną.. 
Kriaušnės ir vyšnios labai žy
dėjo, obelys ir slyvos 
tiniai. Žydėjimo metu šalnų ne
buvo. Žiedams apvaisinti vaka
rų Lietuvoje kiek trukdė lietin
gas tuo laiku oras.

Gyvuliai į ganyklas išėjo ge
gužės mėn. vidury. Pereitą žie
mą pašarų ūkininkai turėjo par
kankamai, todėl į ganyklas gy
vuliai išėjo geram stovy.

Augalų kenkėjai dėl pavė
luoto pavasario gegužės mėne
sy dar nepasirodė. Pasėliams 
kiek daugiau kenkia šiais me
tais piktžoles, ypač varputis.

Darbininkų lauko darbams 
daugumoje vietų (88%) buvo 
pakankamai. Nusiskundimų dėl 
darbininkų trukumo kiek dau
giau buvo šiaurės Lietuvos ap
skričių, kur darbininkai išeina 
vasaros darbams į Lątviją. Pa
dienių darbininkų atlyginimas 
maždaug toks pat, kaip ir pra
eitais metais. Dienai mokama 
duodant maistą: vyrui 3,35 lt., 
moteriai 
vyrui 4,75 lt,

Centralinis statistikos biuras.
(“L. A”)

Kaune įvyko iškilmingas Es 
tijos 
nybes akto pasirašymas, kuria
me dalydavo Ę^tijos žurnalis
tų delegacija, $ antros Lietu
vos žurnalistų s-gos valdyba; 
be to, iškilmėj dalyvavo Esti
jos ministeris Lietuvai p. Lep- 
pik ir Liet. užs. reik. min. dir 
p. Aukštuolis. . '

Žemiau paduodamas birže
lio 30 d. Kaune pasirašytas Es
tijos 
tarvės protokolo tekstas:

“Pasiremdami abipusiu su
tartinai pareikštu noru pagii 
linti Estijos — Lietuvos tau-

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintele lietuvių ikalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobilius 
801 W. 81 St Vfctory 1<M

6. Estijos 
dos komitetas imsis iniciaty
vos susitarti su Latvijos — Lie
tuvos spaudos ir literatūros 
komitetu sudaryti vienam ben
dram Estijos — Latvijos — 
Lietuvos spaudos komitetui.

Moorson — Purickis.”
Ši sutartis yra žodis žodin 

tokia, kaip ir su Latvijos žur- 
lalistais, su kuriais jau yra iš

rinktas ir komitetas. Numato-

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

NEŽIŪRINT KAIP VžSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pualėo, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jut iSgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis joms gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir iSgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St.. kampas Keeler Avė., Tel. Cravfotd 5573

aukščiau 
kiek ir žemiau (0,1 

praėjusiais me^ 
mėnesy. Gęres- 
yra vakarų Lie- 
silpnesnis, pietų 

i. Ankštiniai lau-

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

STAR DUST Copyright Midwešt Featmre Service

VIRINIMO, 
TRINIMO, 
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis

tų kulturinf bendradarbiavi 
mą, iš yiėnos pusės 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas H. Moorson, iš kitos—-Lie
tuvos žurnalistų sąjungos pir
mininkas dr. J. Purickis nuta
rė įsteigti Estijos Lietuvos 
spaudos ir literatūros sąjungą 
tokiais pagrindais.

1. Kasmet sušaukiama abie
jų krgšto rašytojų ir žurna
listų sąjungų delegatų konfe
rencija renka Estijos — Lie
tuvos spaudos komitetą.

2. Išrinktas komitetas pa
ruošia savo darbo planą laiky
damasis šių principų:

a) Abfejų šalių spauda yra 
kaimynių tautų dvasines kultū
ros reiškinys;

b) kaip tokia, ji priklauso 
abiems kaimynėms tautoms;

c) žinios spaudai apie abie
jų tautų gyvenimą teikiamos 
tik iš pirmų šaltinių.

3. Komitetas priima nutari
mus yienu balsu.

4. Abiejų kraštų spaudos 
darbininkus komitetas už ypa
tingus nuopelnus gali išrinkti 
savo garbės nariais.

5. Pirmoji delegatų konfe
rencija komitetui išrinkti šau
kiama abipusio susitarimo pa-

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju EuropejiŠku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, lai attikitl tuo- 
jaus. Naujasai moksliškas įčirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują įčirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

Gegužės mėn. oro 
buvo palankios lauko 
ir augalų vegetacijai, 
ir drėgmės buvo pakankamai. 
Pavėlavęs pavasaris sutraukė 
į daiktą visus lauko darbus, 
nes daugelis balandžio men; 
darbų liko gegužės mėnesiui. 
Nors augalams augti buvo pa
lankios sąlygos, bet žieminių 
javų būklė nepagerėjo. Prie
šingai, ūkininkai dėl blogos ru-

64 IV. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 v.

gių būklės dar daugiau nusi 
skundžia, kaip 
nesy. Gegužės 
žieminiai javai 
tinami: Rugiai 
vidutiniai (2,6) 
tuvos tik 
apskrity 
(3,1) 
narni 
Zarasų (2,2)
ir Kėdainių (2,3) apskričiuos. 
Kviečiai vertinami vidutiniai 
(3,0), t. y. taip pat kaip ir ba
landžio mėn. Palyginus 
•ėjusiais metais, šiemet 
yra žymiai blogesni 
buvo 4,0). Blogiausiai 
mi Zarasų aps. (2,2), 
aps. 2,6) ir
(2.6) . Kiek geriau vertinami 
Vilkaviškio (3,5) ir Šakių (3,4) 
apskričiuos.

Vasarojaus sėja gegužės 
mėn. dar nebuvo baigta. Sėjos 
sąlygos aukštesnėse vietose bu
vo labai palankios, žemesnėse 
vietose darbą kiek trukdė mė
nesio vidurio lietus, šiltos nak
tys ir laiku iškritęs lietus pa
sėtą vasarojų greit sudaigino. 
Mėnesio pabaigoje aukščiau sė
tas vasarojus buvo taip verti
namas: Varpiniai augalai, t. y. 
kviečiukai, miežiai, avižos f ir 
mišinys Lietuvoje bendrai ver
tinami aukščiau kaip viduti
niai, nors 
punkto) kaip 
tais tame pat 
nis vasarojus ; 
tuvoje (3,6), 
Lietuvoje (3,3) 
galai, t. y. žirniai ir vikiai ver
tinami kaip ir pernai gegužes 
mėnesy 
tiniai. 
Telšių
(3.6) , o žemiausiai Trakų (3,0) 
ir Seinų (3,1) apskričiuose.

Pašarinėms žolėms augti ge
gužės mėnesy labai geros sąly
gos. ž. u. korespondentų 'pra
nešimais pašarinės žolės gegu
žes mėnesy atrodė taip: pirma- 
miečiai dobilai visoje Lietuvoje 
vertinami gerai (4,1). Dauge
lis ž. u. korespondentų Biržų 
ir Kėdainių apš. pirmamečius 
dobilus veltino < net — labai 
gerai. AntrameČiai dobilai ver
tinami nuo gerų iki labai ge
rų (3,5). Aukščiausia vertina
mi Tauragės (3,9), Raseitių 
(3,8) ir šakių (3,8) apskri-

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

kit musų pigių kainų.

$47.95
ir augščiau

Midland Parlor Fur
nitūra Manufacturing 

Company
A. Patejunaą, Sav. J. Kazikaitis, Mgr. 
4,14.0 ARCHER Avė. Lafayettė 7404

Vancose Gyslos 
IŠGYDOMOS BE

OPERACIJOS .
Viskas $25 be extra 

damokėjimų „
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina bjaurias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.

Dr. L. A. Behla
Ii Beri i no Universiteto, Vokietijos 

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

Pėtnyčiomis uždaryta.

WISSIG,
Pasauliniame Kart 

Seno Krajaus

MES PERKAME
LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUS SU TRIMIS NEPRINOKU-

* SIAIS KUPONAIS IR MOKAME $80rUŽ $100/* 

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

JOHN T. ZOLP
Chicago, 111.

Pasėliai Lietuvoje 
1931 m. birželio 

mėn. 1 d.

po 20c už bonką. 
Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir randuojant 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Y»de «894

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNA IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ 

$173.50
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

TREČIA KLASE ANT VISŲ MUSŲ LAIVŲ 

Pradedant RUGPIUČIO (AUG.) 1 D. 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

H amburg-American Line 
177 N.‘MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Padaro
Skalbimą

r Lengvą ~

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET . —miuiiii ijiii

Tel. Kedzie 8902

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, Pre% c

3222 S. Halsted St., Phone Victory 4929



Touej

MAINIERIŲ ORGANIZACIJA W. VIRGINIJOJE

PARTIJA IR UNIJA

Mifęi

lošia

NAUJAS numeris. Alė

Skaitytojų Balsai

kok-aną
25 mincfcjs.foĮrl^

pasivadinę 
sandarie- 

•taųtiečiAi,

vyras myli vyrą, o 
- moterį. Teatro ra

šius jiedvicjų karštų bučkių-... 
Man teko jų draugijoj keletą 
kartų būti. Matai gražią mer
giną, tavo širdis virpa, o čio-i 
nais kiek vėliaus jinai tau aiš
kiai pasako: aš vedusi štai su 
ana...

mus skaito, gulės bandyti laimę gauti casn prizais, 
kūrte bus duodami skaitytojams kas savaitę.

Gražus skaičius straipsnių apie žymius biznio 
žmones ir įstaigas randamos “Naujienose” kasdien,

Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kaiku- 

kontėstas supažindins “Naujienų” 
biznio it profesijos žmonėmis, fitmo-

MMJUOEMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

stėiigtjs apiniti vištai,to 'amate a^baitos?pramonės Ša
kos darbininkus, nežaurint, kokios jie yra tautybės, ko
kios religijos arba kokių politinių įsitikinimų. Bet jei
gu politinė partija kontroliuos uniją, tai ji galės apimti 
tiktai dalį darbininkų. Kiti darbininkai, kurie tai. par
tijai nepritaria, j uniją nestos, arba jeigu, negalėdami

TOUSAff 
inbuyinųffl 
yra tavernai 
tlSING

lwMWKR

rNtetefckyiHb kalnai
CKicagoja — paltas

nokina ir šiluma Švarina ir todėl “ŠpraginimM” tikrenybėj, yra jū«ų gerklė. Mirgai mm fcnitėjimo 
Jl* kosulio. Nenuostabu, kad 20.679 Amerikos gydytoja* pareiškė, jog \ucky Strike mažiau 
ėi'iinh gerklę nėgti kiti cigaretei. Saugok savo brangųjį balsą. <Adv»rtkement)

dujinės mokyklos nebaigę, bet 
karšti “tautos priešų” kovoto
jai, kaip M. Vaidyla ir jam ly* 
gus “pairijotaih gali būti re
daktoriais.

Prie “Naujienų” yra mažas 
darbuotojų būrelis, bet tie ap- 
švietos ir demokratybės šali
ninkai, musų išeivijos lietu
viams, musų liaudžiai, yra tau 
tinęs vienybės centras. Tiktai 
liguisti akmens gali “Naujie
noms” priekaištus daryti. 
apsivalymo nuo fanatikų (tų, 
kurie vėliau tapo komunistais 
ir diktatūros garbintojais), 
“Naujienos” visiems lietuviams 
nuoširdžiai gelbėjo vienytis, 
šviestis, o tautos garbės apgy
nime, “Naujienos” užima pirmą 
vietą.

Visi, kurie gerbė prof. M. 
Biržišką, jeigu teisybes laiky
tųsi, turėtų gerbti lygiu budu ir 
“Naujienų” Redaktorių, gerb. na 45 centai.

į- MRv0C<iLchotd»-
• v ■ ■ V i-

Maskvos davatkos turi dien
raščius. Vadovavimo “manija” 
sergantiems., idėjinis darbas., 
liaudies kultūrinimas, demokrS- 
tybė, labdarybė, jiems nesu
prantami obalsiai. Kam kvies
ti prof. M. Biržišką—demokra

Bloga yra, kada politinė partija bando užvaldyti 
darbininkų unijas. Amerika jau turėjo daug patyrimo 
šiame dalyke. Seniaus, kai Socialist Labor partijai va
dovavo De Leon’as, ji sumanė paimti į savo rankas 
Amerikos Darbo Federaciją. Tarp partijos it Federa
cijos dėl to kilo kova, kuri pasibaigė tuo, kad Federa
cija ne tik atrėmė De Leono pasimojimą, bet nusista
tė prieš socialistus ir prieš politinį darbininkų organi- 
zavimąsi bendrai.

Toje nelaimingoje kovoje iškilo konservatyvio Gom- 
perso autoritetas. Vėliau Gomperso pozicija vėl buvo 
sustiprinta, kai Debsas, Haywoodas ir kiti radikališki 
politikai pradėjo organizuoti I. W. W. uniją, norėdami 
tuo budu sugriauti Amerikos Darbo Federaciją. Deb
sas paskui suprato padaręs klaidą ir “aidoblistUs*’ me
tė, bet Haywoodo rankose ta organizacija nukrypo į 
pusiau-anarchizmą ir pasidarė priešinga ne tik Fede
racijai, bet ir politiniam darbininkų veikimui.

Dabar tokią pat klaidą, kaip De Leonas ir L W. W. 
organizatoriai, daro komunistai, stengdamiesi suskal
dyti senąsias darbininkų unijas ir kurdami savo parti
nes unijas 
pastangų, be abejonės, nieko gero neišeis; o žalos jos 
neša darbininkų judėjimui pakankamai. Kenksmingiau
sias komunistų veikimas yra tose srityse, kur dėl tam 
tikrų priežasčių darbininkų unija buvo pakrikdyta ir 
darbininkai bando ją atgaivinti. Komunistų įsikišimas 
tokiame atsitikime suskaldo darbininkus ir suparali- 
žiuoja unijos atsteigimo darbą.

Kodėl yra blogas dalykas, jeigu partija bando už- 
valdyt darbininkų uniją arba steigia savo partines 
unijas? Juk kiekvienos partijos tikslas yra išplėsti kaip 
galint labiaus savo įtaką masėse. Socialistai, sakysime, 
nori, kad darbininkai neremtų politikoje republikonų 
arba demokratų; tai, rodosi, lengviausias būdas to at
siekti bus, jeigu socialistų partija paims į savo kon
trolę darbininkų unijas ir pagamins joms tokius įsta
tus, kad unijų nariai turi kovoti prieš kapitalizmą ir 
balsuoti valdžios rinkimuose tiktai Už socialistus.

Bet šitokia logika yra neteisinga. Tiesa, kad kiek-
viena darbininkų partija nori ir turi teisę daryti įtaką 
į darbininkų mases, susiorganizavusias unijose. Bet nė*

- . • a O- . 1.1 . 1 ‘

KLAUSIMŲ KONTESTAS 

“Ar Žinote?”
Mokama Cash Dovanos Už Geriausius 

Atsakymus
Jau it tiž skaitymą Wka!
Senai žinoma, kad apsimoka skaityti, bet šį kar

tą yra proga, kad gyvais pinigais apmoka Wž Skal-

“Naujienų” skaitytojai, tokio kurie ir garsfrrir- 
skaito, galės bandyti laimę gauti cash prizais,
• f j . ai.. — m. • 1 j • a ». 'l_ _. jkkjj— 1A _

Gražus skaičius straipsnių apie žymius biznio 
t” kasdien, 

tik reikia lapuspaversti.
Tokie straipsniai bus dedami kasdien ligi kaiku- 

Tio laiko. Kasdien bus po kitokį straipsnį.
“AT žinote?” kohtestas supažindins “Naujienų” 

Skaitytojus 
mis 4r įstaigomis.

Kiekviename minėti 
ar daugiau klausimų. “I 
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 arba užeiti juos pamatyti.

Trys žmonės, kurie atsiųs laiškais geriausius at
sakymus | klausimus, gaus prizus kas savaitę. Pir
mas prizas yra $5.00, antras prizas $3.5*0 it trečias 
$1.50. Laimėtojų vardai bus paskelbti kaš savaitę.

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

‘Siųskite laiškus kontesto “Ar žinote?” redakto- 
*««iii Vi • /A. ' /• *

Laikraštis “Advance” rašo apie West Virginijos 
mainierių pastangas atgaivinti savo uniją.

Prieš septynerius metus United Mine Workers of 
Amerika turėjo daugiau kaip 50,000 narių West Vir
ginijos distrikte. Prieš dvejetą metų tenai jau nebuvo 
pasilikę nė vieno nario. Krizis anglių pramonėje ir ne-* 
tikusi unijos vadų politika sugriovė mainierių organi
zaciją West Virginijoje. Tas pats atsitiko ir visuose 
kituose minkštųjų anglių distriktuose, išskiriant Illinois 
.valstiją.

Bet West Virginijos mainieriai dabar vėl ėmė or
ganizuotis. 23,000 angliakasių Kanawha laukuose susi
vienijo, išrinko savo prezidentu Frank Keeney, vice
prezidentu Brand Scott ir sekretorium George Scherer 
ir nutarė kovot, kad kasyklų kompanijos juos pripažin
tų, pasirašydamos su šia nauja organizacija sutartį. 
Jeigu kompanijos atsisakys, tai aukščiaus paminėtieji 
vadai yra įgalioti šaukti streiką.

Šios organizacijos priešakyje stovi žmonės, kurie 
yisuomet buvo ištikimi savo draugams darbininkams. 
Jie nėra susirišę su jokiais politikieriais. Atgaivintoji 
West Virginijoje mainierių unija yra nepriklausomų 
darbininkų organizacija, kurios nelaiko už pavadžio 
komunistai, kaip kad yra su “nacionale” mainierių uni
ja. Taigi ji yra verta visų darbininkų užuojautos ir 
paramos.

Misoginistai
Tai artima- homoseksualis

tams veislė, kuriai daugiausia 
vyrų priklauso, šitie vyrai 
mėgsta pasirėdyti moteriškais 
rūbais it elgtis moteriškai. At
simenu pirmus savo įspūdžius. 
Artistai nusivedė į savo kliu- 
bą. štai, žiūriu, kelioliką mer
ginų “linksmina” vytus. Nie
ko sau, mano prietelis pastebi, 
gana gražios. Štai viena atėjo 
prie musų stalo ir man ranką 
padavė: tai vyrais, tiktai mote- 
rj^kai pasirėdęs. "Ir visos kitos 
“merginos” tikri vytai. Mano 
prietelis nusispiovė...

štai gražus vyrukas linksmai 
dainuoja. Truputį balsas per 
plonas, bet šiaip viskas tvar
koje. štai kitas vyras barito
nu dainuoja. Durnuose pasken
dusiam kambary visi ir visų 
balsai kaž kaip keistai skam
ba. Bet jūk Čia visi keisti žmo
nės. Tie vyrai dainininkai tai 
vyriškai pasirėdžiusios mergi
nos... Čia, matai, vyrai mote
riškai, o' moterys- vyriškai pa
sirengę žiuroVUs. apgaudinėja. 
Ne visus, nes saviškiai prie to 
pripratę ir Vieni kitus gerai 
pažįsta, čia diduma artistą ar
ba- buvusių artistų.

![ -(iiMiim.mh- '..i

Ir linksminasi tie Žmones, ! 100 %ccntiniais
fašistai 

čiai-, tautininkai, 
“tėvynainiai” ir dar kitaip pa
sipuošę “didvyriai”, visi kartu, 
nuo “Aušros’ laikų, per 50 me
tų, nesugebėjo “Lietuvių Gies
mės’ raginimo: “vardan... Lie
tuvos, r vienybė težydi” gyVoni- 
man įvykinti, o musų liaudžiiii, 
visi už vadovus peršasi. . Tie 
100% (šimta-’proėentiniai) “pa- 
trijotai”, net tautinio dienraš
čio -neįsteigė, giriasi, esą tau
tos centras, kuomet Romos ir

• i'
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Vfr&ij nerodoma dabartinė Lucky Strike langų papuošimo forma, kurion prisilaiko visi parda
vėjai visame krašte. Vis daugiau ir daugiau vyrų fr moterų rūpinasi rtiVo “Adomo Obuolta,” 
nes kada jie jį paliečia, jie žino, kad lytįsi savo garsinės dėželės, kurioje visos garsinės gydefc. 
Kada jie rūpinasi savo “Adomo Obuoliu,” jie rūpinasi savo gerklė. Balsus, tai vienas brangiau
sių žmogaus turtų. Jis turi būti saugodamas. Del to vyrai ir moterys įspėjamos nenaįkinH savo 
gerklės šiurkščiais erzinimais, bet vietoj to, pasiimt Lucky. Lucky pagaminti iš geriausių namie 
ir užsieniuos augintų tabakų - Pasaulio tabako derliaus grietine*.
Reikia dar atsiminto, kad Ltfcky Strike yra vienintelis cigaretas Amerikoj, kurta apdirbamas 
“Spraginimo” procesu. Tuo panaikinamos visos tabako erzinančios ypatybės, kurios yra

P. Grigaitį. Nes “Naujienos”, 
per metų eiles, tą pačią idėją 
skelbė: pavergtų tautų sutar
tinas, demokratinis veikimas, 
apšvietos budu, yra kelias į 
laisvę.

Amerikoje gimę lietuviai, 
apšviesteėni už atvykusius iš 
Lietuvos, mokės įvertinti “NaU 
jienų” tautinį darbą. Lietuvy
bės šalininkai, spieskitės prie 
“Naujienų”. Demokratai, rem- 
kite “Naujienas”, Laisvės, tais- 
vamanybes, mokslo ir žmoniš
kumo (labdarybės) idealistai, 
ąpieskitės prie “Naujienų”...

“Naujienas” skaito apšvies- 
čiausias lietuvių sluoksnis. Taci
tą mylinčių lietuvių. prjedem^ 
remti mus visus vienijantį lalk- 
Pusti, o ne tautą skaldančius 
peštukų neva laikraščius. Tei
sybė ir mokslas tamsybę apga
lės. •—A. K. Rutkam&as, M. D.

• .. -TT--—■•— ' —~** ' -—

Paimkime žinomus ir negin- 
Čyjamus faktus ir pasvarsty
kime, jei ne per karšta muhis 
patiems. Smetoną pradėjo pra- 
kaituot ir popiežiaus pasiunti
nį Bar tolini iš Kauno išvijo. 
Kai lenką kunigai Latvijoj su
prakaitavo, tai užsimanė latr 
vius Rymui parduoti. Prakai
tas išvij'o Ispanijos karalių, o 
prakaituodami ispanai susikū
rė respubliką. Sušilę francii- 

pzai atsisakė Vokietijai karo 
skolą mokėjimą sustabdyt nors 
vieniems metams.

Tai, vadinasi, gryni faktai, 
kurie patys labai daug pasa- 
iko. Sakoma, žmogaus ūpas kei
čiasi kartu su oru, bet prakai
tas , už ūpą daug galingesnis. 
Be prakaito gal būt ir neįvy- 
kę minėti huOtikiai. Prakaitas 

pžifionės sušlapina, bet kartu ir 
sujaudina. Kur prakaito nė
ra, ten ir gyvybės nėra, 

pžmonūs neprakaituoja.
Vadinasi, įneš galime 

šiai sakyt, kad prakaitas 
labai svarbią rolę mušti gy- 

| vcniinc, Visų žruonhj gyvenime
— Mat.

H >ir,nr„. l.« 1 111

KEISTI ŽMONĖS
Lytis

Dauguma gyvų daiktą pasi
žymi lytimi: turime vyriškius 
ir moteriškes arba patinus ir 
pateles. Visi žinote kame čia 
skirtumas. Lytį sudaro lyties 
liaukos, kurios savo keliu gy
vumo kunui suteikia ypatingų 
ir aiškių požymių, o jo dva-« 
šiai savotiškų savybių. Patinai 
paprastai stipresni, drąsesni, 
išdidesni; patelės švelnesnės, 
malonesnės, kiek silpnesnes, 
jautresnės. Tą patį gailine pa
sakyti ir apie savo veislę, žmo
nes. Lytis turi savų pareigų ir 
uždavinių. Sunktu beveik ne
galima, kalbėti apie lyčių ly
gybę arba nelygybę: abi lytys 
atlieka savo priedermes. Ką vy
tas gali ir privalo daryti, tai 
moteris arba negali arba pa
linkimų neturi. Vyras turi sa
vo gabumų, moteris savo. Vy
ras negali būti nė geresnis, hė 
blogesnis už moterį. Abu savo 
darbus dirba.

Gamta keistenybes mėgsta, 
štukas daro. It dėl to turime 
tokių asmenų, kūrie prašmatnų 
gyvenimą veda^ dažnai patys > 
nesuprasdami kodėl taip daro., 
Apie tokius asmenis čionai ir 
noriu trumpai pakalbėti.

Heimofrodita’i
HermofroditU vadiname tokį 

žmogų (vyrą ar moterį), ku
rio kūnas turi abiejų lyčių or
ganus, kurs yra dvilytis. Pa
prastai viena lytis truputį žy-i 
mėsne. Dažnai tokių asmenų 
jausmai savotiški: jie jaučiasi 
tai vyrai, tai Šnbterys, kartais; 
šiuo žvilgsniu jie ir patys aiŠ-s 
kaus supratimo neturi. Ncga-! 
Įima sakyti, kad jie butų silp
napročiai, bet viš^gi jiems sun
kto musų , aplinkumoje orieto- 
ttooti's; jie dažnai neran
gus, šalinasi draugijos.

RoitiiOsekattaRstai
Musų žvilgsniu tai bus keis- 

Čiatosi asmenys, dažnai gabus 
ir net talentingi. Daug žymių 
žmonių buvo homoseksualistai. 
Trumpai sakant, štai koki tie 
asmenys 
moteris 
teliuose (artistų tarpa) šitokių 
žmonių itin daug galima rasti. 
Paprastai vyras artfetas apsi
veja s?u kitu vyru, gražiai gy
vena, bū&uojW» rimi fovūj 
mtega; Moteris veja savo <drad- 
įgę taVM’

į m khubų,

smįp^iL Pįrmą kartą-1;

įtina* iokaftt, '• kfti>gi^|ii>pasU 
jteavtejijW .feA-i

' VUsi<»nis iškilmėmis!1
. kai matai dviejų vyrų puikiai 

, ištaisytą lovą, kai girdi atgar- mai

kitaip gauti darbo, jie, bus priversti | rašyta, tai 
jie jausis skriaudžiami ir bandya su savo vfefimimSiais 
unijos, viduje organizuotis ir kovoti prieš unijos pa
kraipą. '

Kuriant unijas partiniais pagrindais, yra skaldė- 
mas ekonominis darbininkų judėjimas. Jeigū viena uni
ja bus komunistiška, tai neišvengiamai atsiras šalę jos 
kita unija, anti-komunistiška. Jeigu republikonai, de
mokratai ir socialistai įsteigs kiekvieni po uniją, tai 
kiekvienoje dirbtuvėje arba kiekvienoje darbo šakoje 
bus po keletą unijų, kurtos kovos tarp savęs, o kovot 
už visų darbininkų reikalus nebus kam.

Taigi ekonominės darbininką organizacijos turi 
būt nepriklausomos nuo politinių partijų. Partija, kuri 
nori, kad unijos ją remtą, privalo vesti agitaciją, skleis
ti savo propagandą, vartojant tam reikalui savo par
tinę organizaciją, o ne Uniją. Jeigu darbininkas yra 
kartu partijos ir unijos narys, tai politikoje jisai turi 
statyt pirmoje vietoje partiją, o ekonominėje kovoje — 
uniją. Kai tik partija ima reikalauti, kad jos nariai 
žiūrėtų į unijas, kurtose jie priklauso, kaip į partijos 
įrankį, ir aukotų partijos politikai unijos interesus, tai 
ji pasidarys kenksminga darbininkų judėjimui. \

Labai kenksmingą darbą todėl šiandie atlieka ko
munistai, kurie bando dalbininką unijas pakinkyti į sa
vo partijos vežimėlį, o kai tatai jiems nepasiseka, tai 
jie tas unijas Skaldo ir steigia savas, partines unijas, 
šitam savo nelemtam d’arbui jie dagi kaulija pinigus 
iš publikos. Kas juos tamė dalyke retina ir jiems aukas 
duoda, tas eina prieš darbininkų reikalus.

_ ... . , . Y . . .............. Į . ----- . ... ..

pasakyčiau, visai nekaltai, kai “patrijotai 
maži vaikai žaidžiat Kliubas 
veikia visą naktį, įleidžiama 
tiktai žinomi asmenys, svaigi-’ 
nančių gėrimų nepardavinėja
mi Jie Šoka, bučiuojasi šok
dami, dainuoja, valgo, lengvo 
turinio juokelius arba kompli-Į 
mentus-pasakojrt Ją tokia pri
gimtis-, toki norai, tokios už-) 
gaidos. Jie savotiškai gyvena,! 
savotiškai linksminasi ir pro
tauja.

‘ Negalima sakyti, kad jie 
butų silpnapročiai. Jie . tiktai 
keisti, prašmatnus, biologiškai 
gan žingeidus. Mums jų norai 
nesuprantami', o jiems mtfšų 
norai keisti, neaiškąs.

Dr. A. J. Karalius.
_ ■■■■ .ui miiH-

Prakaitas politikoje
. Dtai iitokas beparašė kokią I 
rolę lošia prakaitas potitiko^ė. 
Visi ppl»ie«4a^ j>rhkaiW<#a- 
niiJ savo; pareigas eįpa/ ibet įtaty

Bdltor PT GRIGĄI1TŠ

Subaeriptlon Rateli
U.00 per >ear in Cąnada
$7.00 per yeat otrtdde of Chicago 
38.00 per year in Chicasro 
8e per copv________________ ,
Bntfcred as Second Class Matter 
Mth TtK 1914 th* P»«t Office 
) Chicago, nt nnder thn act of 
ardh 8rd 1879.

NAUJIENOS
Tie Uitataiten Dany New»

jhed Daily Except Sunday by 
Uthuanian NeWv Oe«» Iha 
1789 South Halrted Street 
Telephone Rooaeveh 850(1
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Pusei metų .............. ■, numi, 4.00
Trimg minesiama ■ 2.00
Dviem menesiams ..■lArtam i 1.50 
Vienam mėnesiui .75

ChicagOj per iineiiotojusi
Viena kopija I , < 8c
Savaitei ..................- «..»«*** . 18c
MtaesiM ___________ ___ 75c
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Lietuvon ir kitur uMiHtaose 
(Atpiginta)

Metams ..................    38.00
Pusei metų    .......... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Priėmė aviatorius (kampas

nuo 1

CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICH

Perkelta $200,000,000

Grabeliai
Lietuvės Akušerės

Phone Armitage 2822

Išvažiavo Lietuvon

Namų Tel

Caponei pirmenybė

K. GUG1S
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

Vasąlle-

■4 po piet John Kuchinskas

Lietuviui Gydytojui

Seredpj

Mrs. A. K 
JARUSH

seserį Julijo- 

randasi 1835

6657 So. Ashland Avenue 
Telefonas Proipect 6257

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

m> n«7 
6727 
t no® 6-9

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse it kokiame rti 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W, 46th St.;

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

M 03 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie- 
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

kiek nepadarys mergi- 
kultūrinės draugijos na- 

Tad Capopei ir pirmenybė

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

JOŠEPH L GRISU
Uetuvis Advokatas I

4631 So. Ashland Are.
Tel. Boulevard. 2800

John Mueller praėjusį šešta
dieni iškėlė bylą teisme. Jisai 
ieško $10,000 atlyginimo iš 
Chicagos besbolo jaukto Cubs. 
Meulter kaltina, kad pirm po
ros metų, kai jis žiurėjo bes
bolo lošia, boto užgavo ir su
žeidė jį.

kare viešbuty “Hotel Vincent”, 
kur| Capone patronuoja, mer
ginų kultūrinės draugijos Ep
silon Sigma Alpha buvo vakar 
rienė.

Tuo tarpu pasirodė Al. Ca
pone su draugais. Jis pareiš
kė viešbučio menedžeriui, kad 
jie, norį užimti tą salę, kurioj 
merginos vakarieniavo. Ir kas? 
Ogi merginos turėjo persikelti 
į kitą salę ir ten baigti vaka
rienę.

Mat, Caponė yra Capone. Jis 
pajėgia padaryti viešbučiui tiek 
biznio.
nos 
rėš.
Bet viešbučio menedžeris griež 
tai užginčija šią žinią.

1900 So. Halsted St. 
4193 Archer Avė.

Valandos: 2
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovebill 1595

Aldermanams išmokėta 
policininkams neuž

mokėjo

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

Mirtinai sužeistas ąero 
plano nelaimėj

3:25 vai 
sulaukęs pųsamžiaus; gimęs Skuodo parap

LIETUVIS AKI

šeštadienį atvyko Chicagon 
aviatoriai Wfley Pqst ir Harold 
Gatty, kurie aplėkė aeropianu 
žemę per aštuonias ir du treč
dalių dienų. Post ir Gatty atlė
kė Chieagon aeroplanu, kur 
juos pasitiko Curtis-Wright 
aviacijos aikštėj daugiau kaip 
4,000 žmonių. Vėliau, Midland 
khabe jiems buvo iškelta va
kariene. Aviatoriai pirmadienį 
atlankys Milwaukee.

sulaukęs 39 metų 
, J? 

Džiugų kaime. 
, " _ linu se 

Veroniką, Marijoną i 
Antaną, Juo

ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midtvay 2880

Penkiose dešimtyse trokų 
perkelta $200,000,000 grynais

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir “NAKTĮ 
RĮes „visuomet teikiame širdingą, simpatingu’ir rąruų( 
patarnavimą, kijomėįt jis/yra? labinusiai reiĖaliijgasį

105 M. w
Tcbpbpue RandoJph 

Vakarais 2151 2Žnd
Telephane Roosevelt 

Narni* 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Giminės Jy Drąugai.
Laidotuvėse patarnaują grabprius Ejideikis, telefonai 

Yards 1741.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS 
Pątarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo- 

'derųiška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicągo, III. \ 

Tęl. Victpry 1115

Arti Leavitt St.
Telefonus Canal 2552 

o iki * vakare 
ioj nuo 9 Ud <

visi a. a. Augusto Podžiąus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir siiteikti įam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentas, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grąbo- 
rius Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Duokite «vo akis išegzaminuoti

Dy. A. R. BLUMENTHAL
_OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 tai.
r 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

jį* /
■ • r'

Dr. Susan A. Slakis .
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

Ravens wood 1664
Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 M iluvaukee Avė.

(kampas Nortb ir Damen Avės)
Tel. Brunswick 8281 

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

Nedėliomis pagal susitarimą

pinigais ir brangiomis popiero- 
mis iš vienos viė,tos La Šalie 
gatvėj į kitą. Perkėlimas pa
darytas ryšy j su sujungimu 
The National Bank of thc Re- 
public su Central Trust Com- 
pany of Illinois. Nauja kombi- 
nuotė ateity vadinsis Central 
Republic and Trust Company. 
Tai bus trečią stambiausia 
bankinė įstaiga Chicagoj.

šeštadienį miesto kontroleris 
Szymczak išmokėjo alderma
nams ir darbininkams samdo
miems dirbti prie aldermanų 
komitetų $100,000 algų. Bet 
miesto policininkai algų nega
vo. Policininkams ir ugnage- 
siams nemokėta algų $1,100,- 
000. O korporacijos fonde pa
siliko tik $87,000.

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

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

M. S. Allen
Praneša apie perkėlimą savo dentisterijos 

ofiso iš 3506 So. Halsted Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

k ! ! iUSŲ GRABORIAI 
i?i > \ r* A Didysis Ofisas 
4605-07 South

nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart iventadienio ir ketvirtadienio

šeštadienį tapo oficialiai ati
daryta, kaip manoma, ilgiausia 
Chicagoj ir viena ilgiausių pa
sauly gatvekarių linijų. Ta li
nija tęsiasi nuo Howard gat
vės šiaurėje, Western avenue, 
iki 95 gatves pietų pusėj. Pir
miau Western avenue karai 
bėgiodavo tik iki 75 gatvės. 
Dabar iWestern av.enue gatve
karių linija yra 21 mylių ilgio.

Jack Cope, aviatorius pasi
žymėjęs nusileidimais parašutu 
iš aeroplanų, praėjusį šeštar 
dien|, Ourtis-Wright aviacijos 
aikštėj mirtinai susižeidė nu
puolęs žemėn iš 2,000 pėdų 
aukštumos. Parašutas, kurį jis 
turėjo, neišsiskėtė. Nelaimę 
matė 4,000 žiūrėtojų.

Al. Capone, prieš eidamas 
kalejiman daliai to, kad taksas 
st»kė, leidžia atostogas Benton 
Harbor, Mich. šeštadienio va-

Helena Sliekienė 
po tėvais Tvarkini aite

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 24 d., 11:15 vai. 
vak. 1931 m., sulaukus 50 m. amžiaus; gimus Panevė
žio apskr., Upytės parap., Zubiškįų kaime. Amerikoj iš
gyvena 30 metų. Paliko dideliame nuliudime vyrą Ignacą, 
sūnų Juozapą, 2 pusbroliu — ~ _
Vertelką ir gimines, o Lietuvoj 2 brolius 
Simoną. K imąs pašarvotas randasi 6435 So. Richmond St.

Laidotuvės įvyks utarninke, liepos 28 d., 8 vai. ryte 
iš namų į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Helenos Sliekienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Sūnūs, Pusbroliai ir Giminės:

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

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

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

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

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

Re*. Phone Pairfaz 6353

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

Tel. Keųwood 5107
VALANDOS:

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

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

Nedėlioję pagal sutąrtj

1145 Miltvaukes Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

ketverge, lic- 
, 8:00 vai. ryte iš 
ykolo parapijos baž- 

i atsibus gedulingos 
velionės sielą, o iš

ermitage Avenue
Vui Tetefdriaii VAROS 1741 it 1742

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė,
Tel. Boulevard 7589

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

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

2400 W. Madison Su

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

Namų telefonas Brunswičk 0597

BUTKUS 
Ųndertaking Co.

Wtn. A. Pakorny
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
T«t. Canal 3161

Kampas Wabasfi Avenue 
Tel. Pullmąii 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

, i.'- i\ — Elzbietą ič 
Petrą pettosipnius ir Adelę, 

Vladislovą ir Albiną 
anūką Edvąrdą, 

imi-

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė 

Praktikavusi per 24 metus 
6042 So? Peoria St. 

-•Tel. AVennvorth 6866 
arba Normai 7988

kampas Halsted $t.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbn busite užganėdinti.

Tel. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel.»Cicero 5927Ieško $10,000 atlygi 

nimo

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Jonas Smaižis
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 25 d 

ryto, 1SI31 i 
Amerikoj išgyveno 28 metus.

Pąliko dideliame ųuliudime gimines ir draugus
Kų^as pašarvotas rąndasi 9248 Pąxton Aye., 

“ ioagp 3863. ’

PRANCIŠKUS WAINAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 23 dieną, 11:45 valandą va
kare 1931 m., t * ** t,
amžiaus, gimt* Eržvilko parapijoj 
Raseinių apskr-. Džiugų kaime.

Paliko dideliame nubudime se
seris — . "
Rozaliją, brolius 
zą ir Joną ir tėvą Joną.

Kūnas pašarvotas, randasi Sku- 
do koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke lie
pos 28 dieną, 10:30 vai. ryte iš 
Skudo koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Wainaus- 
ko giminės. draugai ir pažįstaųii 
esat nuoširdžią! kvįęČiantį daly
vauti laidotuvėse ir suaeikti jam 
paskutinį pataęnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,

Seserys, Broliai 
ir Tėvas.

Laidotuvėmis rūpinasi Veronika 
WaiČaiticiiė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

PHYSICAL 
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Ret. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL D«x<J 9191

DR. A, A. ROTA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Ofisaat 3102 So. Hahted St.» Obicugd 
arti 3 lot Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—9 relė..

Phone Virgima 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. Rocktvell St. 
CHICAGO, ILL.

Įvainįs Gydytojai 
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

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

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį; 
vakaro. Nedėl

Kūnas pašarvotas, 
N. Wįnęhester Ąvę.

Laidotuvės įvyks 
pos 30 dieną, 
namų į Šv. M' 
nyčią, kurioje 
pamaldos už 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

visi a. ą. Anielės Nocienės gi- 
nąine*. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jąį paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę 
Vyras

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

S. M. SKUDAS
4 Lietuvis 

GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 
Dideįė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18.St.
Tel. Roosevelt 7532

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DĘ. J. GROUPĘ

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

AUGUSTAS PODŽlUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 25 dieną, 11:30 valąndą ry
to 1931 m., sulaukęs apie 50 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Uk
mergės apskr.. Aluntoj parapijoj, 
Gruodžių kaime. Priklausė prie 
Simano Daukanto Dr-jos ir prie 
Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo. 
Paliko dideliame :
Daratą, dvi dukteris 
žentą I 
du sūnų 
ir marčią Pauliną 
švogerį Povilą Zavodžių 
nes Amerikoj, o Lietuvoj brolį ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, randasi 
841 W. 33rd St.

Laįdotuvės įvyks antradieny, lie
pos 28 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėboriio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
. Gyvenimo vieta 

3323 South Hahted Stra* 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nutą 6 iki $ v4 
vakarų, išskyrų* ketvttgų 

Ncdčlmj 9 iki t2 tyre

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Atidarė ilgiausią gat 
vekariu liniją

South
Laidotuvės jvyks šerecjaj, liepas 29 d., 8 ya!- ryte iš 

namų į šv. Juozapo bąžnyčią, So. Chįcągo, kuriųje atsi
bus gedulingas panąąldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas/į sv. Kazimiero kapines. \ y ,

. Visi a. a/4Joįo; ŠjTnįiŽjoj giminės? draugai.;irįpaįįįta- 
mi egat’ nupaį^žim^kviiečiAį#! datyvmrti'v>diddtirv.ė»ę-Hr^JBU- 
teikei x

i NuBudę Wame

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN
4631 South Ashland Aremas 

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

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

ANIEL6 NpCIENĖ 
po tėvais Mališau'skaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 26 dieną, 3:00 valandą ęyto 
1931 m., sulaukus 56 metų am
žiaus, gimus Mažęikig apskr., Ak
menės parap., Munčelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nubudime vyrą Jo
ną, dukterį Stanislavą, du sunu 
— Joną ir Albertą, marčią Min- 
nie, seserį Elzbietą Butųerienę, du 
broliu — Juozapą ir Julijoną ir 
gimines, o Lietuvoj

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GąABORlŪS CHICAGOJ

Laidotuvėse patąpiau- 
ju geriau ir pigiau. 
ncga kad
priklausau prie gtą- 

bų išdirhystės, 
OFISAS:

6'68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

' SKYRIUS:
Bir 3238 S. Halsted St. 

Tet Victory 4088 A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofhta 27 W. Vasbinpren 8f.
Rooųi 15.Q2 .TąL- Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 pę pietų

Vąkarąįs: Utąru., Kętv.. ir Sųbątųų 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tek Lafdyette 7337,

Namų Tęl. Hyde Park 3395 '

A. A. (MAS
R. A. VASAULE

ADVOKATAI 
11 So*b I* 

Room 1934 T«L Rando^ph 0332 
Valandos nuo 9 tyro iki 5 ▼M* V>k- 
3241 S. Hahted St. Tel. Vietoj 05*3 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Oli^-Utanu Kmu U 8į 

Ser. ir Pit

CHICAGOS 
ŽINIOS

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
RUSIJOS — . .

Gerai lietuviam* žinomas per 23 me
tus kaipo, patyręs gydytoja*, chirurgui 
«; akųšwi*.u; *
i Gydo įtaigias-įr chronišku liga* vy
rų, moterų tt( vaikų pagal naujausius 
metodus V X-Ray ir kitokfos h ohktros 
prietaisus, t/
3 < Ofisas ir Laboratorija: v
1025 W. i8th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai ' 

Hyde Park 6755 ar Ran'dotph 6800

tome,
\uktė> Supai, 
Sesuo ir Gipsiniu 

Laidotuvėse patarnauja grąl 
I* Bųdęikl*, tel. Yards 1741.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
SPECIALISTAS

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A, BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:3$ iki 9:30 ▼. 
4608 V South Ashland Avė. 
. NefoU M6tb Sl Chicago, Į||. į ’

Graborlai
Telefoną* Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Ugai Užsitęsusios Ligos
Širdies, Plaučių, 7 ’ ‘
mal eekmlnvai BV<

£uata _____

DR. ALĖS W, MARMOR
Tel. In ‘

Valandos: 9 ryto 1

Lietuviai Gydytojai
Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso ir Rezidencijos 
.Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir
DR. NAIKELIS

756 W. 35th St.
35-tos ir So. Halsted St.)

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9

* ,w.-.-?w.vr ■vftv.r. ■.

•AM- . p:
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Pirmadienis,. liepos 27, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

no stoties. Prašo patarnauto laivelių ir valčių pluderiuoja.

Prašo atsišaukti
Mirė Petras Sireikis, nėra iš ko 

palaidoti jį

Praėpusį penktadienį mirė 
Petras Sireikis, pastaruoju lai
ku gyvenęs pas Tainošauskį, 
16 gatvėj prie Canalport avė.

Jisai buvo jau senas žmogus 
ir neturtingas: Artimesnių gi
minių nė Chicagoj, nė Ameri
koj neturėjo. Taigi nėra kas 
galėtų jo laidotuvių kaštus vie
nas pakelti.

Iš tolimų giminių vienas, 
būtent Jonas Balčiūnas (5204 
Kollan avė.), duoda laidotu
vėms $50, jei ir kiti giminės 
arba draugai ar pažįstamieji 
sutiks prisidėti laidotuvių lė
šoms pakelti.

Taigi šiuo kreipiamasi į ki
tus velionio gimines, jeigu jie 
yra, prisidėti prie palaidoji
mo.

Taipgi kreipiamasi į buvu
sius Petro Sireikio draugus ir 
pažįstamus. Nes vienas-kitas 
jų dar skolingi pasiliko Petrui 
Sireikiui desėtką kitą dolerių.

Be to, Petras Sireikis pri
klausė per 17 metų pašapi- 
niam politiniam kliubui, kuris 
randasi 18 gatvės apielinkėj ir 
laiko mitingus Bagdono svetai
nėj. Nors Petras Sireikis ir 
liko suspenduotas kaip kliubo 
narys, vienok jis yra išbuvęs 
kalbamo kliubo narys per 17 
metų ir neėmęs pašalpos. Tai
gi gal kliubas iš savo iždo ar
ba kliubo nariai asmeniškai 
galėtų šiek tiek pagelbėti Pet
ro Sireikio laidotuvėms. • 
_ Suteikti velioniui tinkamą 
palaidojimą rūpinasi p-nia 
Nemčiauskienė, 1740 W. 87 st., 
ir Jonas Šulcas, 1459 JV. 112 
place.

Giminės arba draugai ir pa
žįstami prašomi yra atsišaukti.

Patarnautojas įpylė. Mano 
pažįstamas sako kostunie- 
riams: “Meldžiamieji, užmokė
kite”. . \

Tie atsisako. Jie išlipa iš 
automobilio ir pareiškia, kad 
geriau busu sugrįšiu į Chica
gą, ne kad mokėsią už gazoli
ną. >

Mano pažįstamas grabš už 
vienos kišenės, kapt už kitos. 
Sako jis gazolino stoties , pri
žiūrėtojui: “Patikėk, užmokė
siu vėliau. Neturiu su savim 
pinigų”.

Bet tas atkerta:
yra tokių, kurie prašo 
Ii. “Mokėk!”

Ale kaip mokės, jei 
nė sudylusio skatiko
Well, nusivilko mano pažįsta
mas švarką ir paliko gazolino 
stoties prižiūrėtojui kaip užsta- 
tą.

Jo laimei diena buvo šilta. 
Bet visgi tai yra lietuviško biz- 
nierio bėda. Ir gal ne vienas 
musų tautiečių' pasijunta šian
die tokioj padėty, kaip minė
tas mano pažįstamas. Gaila. 
Bet ką padarysi. Rept.

Daugelis 
patikė-

kišcnėj
nėra?

Jozavitas važiuoja 
atostogoms

Mikas Jozavitas, Birutės 
Choro vedėjas, važiuoja atos
togoms. Pabus jose kokį mė
nesį laiko.

Sugrįžęs numato aktyvų Bi
rutei sezoną šiemet. Dalykas 
toks, kad ateinantis bus 25-tas 
Chicagos Birutės darbuotės se
zonas. TaR ir norima jis vei
kliai atžymėti. Rėpi.

Kai kas apie Chicagą
(Tęsinys)

Lincoln Parkas

la. Tai 
danui.

North

paminklas gen. Sheri-j

Sides pasilinksminimo 
vietos

Pavažiavę dar mylią kitą, pa
sieksime Wilson avenue ir She- 
ridan Road kryžkelę.

Pastebėsime puošnias krau
tuves, kavines, teatrus, viešbu
čius ir pasilinksminimui vietas. 
Tai linksmojo pinigingų chica- 
giečių naktinio gyvenimo cen
tras North Sidėje.

Palikę šią apielinkę ir prava
žiavę visą eilę gražių trobesių 
ir rezidencijų, pasieksime pa
galios Devon avenue, aŠtuonių 
mylių tolumoj nuo vidurmies- 
čio. Iš čia pamatysime Loyolos 
universiteto trobesius.

Toliau nebevažjuokime. Grįž
kime atgal.

čikagietis.

CHICAGOS ŽINIOS
Žada karštą dieną
Oro biuras meterologas, W. 

P. Day, sekmadienį pranaša
vo, kad karštis Chicagoj kaip 
šiandie pasieksiąs 96 laipsnius.

165 svetimšalius 
' portavo

Iš La Šalie gatvės 
praėjusio šeštadienio

de

stoties 
vakarą 

išgabenta į New Yorką 165 
svetimšaliai, o iš čia jie bus 
išvežti į šalis, iš kurių atvyko.

Septynios .bombos rasta 
kalėjime

151 place, Edward Smith, iš 
Harvey, ir Thodore Janka, 18 
piėtų, gyv 1749 West 18 St

CLASSIFIED ADS. I
Dar gazolinines

bombos rasta Kalimų kamaro
se Stateville kalėjime. Kalėji
mo vyriausybė nužiūri, kad 
kaliniai planavę padegti kalėji
mą ir suirutėj pabėgti. Kaliniai, 
kurių kamarose bombos buvo 
rastos,' aiškinasi, kad jie var
toję gazoliną, savo drabužiams 
valyti.

tuo, Kad nu
šovė aiskrymo selsmaną, kuris 
mėginęs pasipriešinti, kai jie 
darė jam holdapą.

Legislaturos nariui 
džėla

Educational 
Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomit ar vakarais, Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB, 

672 West Madison Street

*• ****w*^«w*

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs barberys. Dar
bas ant visados. 1827 So. Halsted St.

Paleisti vėl pateko
Kiek laiko atgal pateko Des- 

plaines gatvės teisman trys 
vaikėzai. Jie buvo kaltinami 
plėšimu. Teisėjas Trudę paliuo- 
savo juos. Mat, nebuvo įrody
mo jų kaltes. Praėjusį šešta
dienį visi trys vėl atsidūrė ta
me pačiame teisme. Jie yra 
Frank Belecki, 21 m., 1222 N. 
Western avė., John Kukulą, 
23 m., 2417 West Walton st., 
ir Theodore Florkowski, 22 m., 
823 North Marshfield avė.

Dabar tečiaus yra įrodymų 
prieš juos,- Jie prisipažino pa
tys, kad po pąleidimo jų iš 
teismo jie padarę keturis hold- 
'apus. Ir vienoj vietoj, būtent 
krautuvėj adresų 1130 Milwau- 
kec avenue, jie atėmę šimtą 
porų drabužių.

Valstijos legislaturos narys, 
Lawre,nce C. O’Brien, pirm ku
rio laiko buvo kaltinamas, kad 
nemokėjęs tiek taksų, kiek 
jam pripuola. Teismas paskyrė 
O’Brienui bausmes kalėti 18 
mėnesių ir sumokėti pinigais 
$7,500. O’Brien , po to perkėlė 
bylą j apeliacijų teismą. Bet 
ir apeliacijų teismas nuospren
dį patvirtino. Dabar musų gar
bingas įstatymų leidėjas turės 
arba pakutavoti, arba perkelti 
bylą į dar aukštesnį geismą, 
būtent vyriausį šalies teismą.

■ i

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

REIKALAUJU Lietuvių vyru su biz
nio patyrimais ir katrie turi gerus pa
liudijimus, tokiems turim gerą pro
są*

Atsilankykite nuo 9 iki 5.
GULF COATS DEVELOPMENT CO. 

29 So. La Šalie St.
Room 1001

Lietuviško biznio 
bėdos

mano pažįstamas iš 
Pradžia gyvenimo 

jam buvo taipjau
garsioji

Saint Gau-

nuo kelio, 
žvėrių na-

.Nei

Lietuvos.
Amerikoj 
sunki, kaip ir daugeliui kitų 
musų tautiečių. Ką jis dirbo, 
tikrai nežinau. Gal pilvus tą
sė štokjarduosė, gal anglis ka
sė Pennsylyanijoj, o gal Pitts- 
burge plieną tirpino. ,

Laikas bėgo. Mano pažįsta
mas įėjo biznin. Pradėjo lo
tus ir namus pardavinėti. O 
kartais ir statyti. Pinigų atsi
rado. . Ir gyvenimas skaistes
nis prašvito.

Automobilį įsigijo mano pa
žįstamas. Ir rodėsi, kad jau 
išvažiavo į lengvą kelią.

Bet štai užėjo nedarbas. Nu
krito lotų ir namų kainos. Nie
kas nebeperka tavoro, kurį 
ihano pažįstamas siūlo, 
žiūrėti nenori važiuoti.

Susispaudė mano pažįsta
mas. Bet pinigėliai tirpsta, vis 
tirpsta ir tirpsta. Bėdą.

Praėjusią savaitę viltis pa
sirodė mano pažįstamam. ? At
sirado pora, kuri sutiko va
žiuoti savasties Chicagos apie- 
linkej pažiūrėti. Pataria ma
no pažįstamas: “Važiuokime 
jūsų automobiliu”. Kostume- 
riai sutiko. * Išvažiavo, pavaži
nėjo, bet nieko neprisižiurėjo.

Praslinko dar pora dienų. 
jVėl sako mano pažįstamas va
ži nėjusiems kostumeriams: 
“Suradau savastį, kuri gal 
tamstoms patikti. Važiuoki
me pažiūrėti”.

Sutinka kostumeriai va
žiuoti. Bet pareiškia: “Tams
ta dabar vežk mus savo auto
mobiliu”.

Kas daryti? Mano pažįsta
mas veža kostumerius savo 
automobiliu. Išvažiavo tolo
kai nuo Chicagos. Parodė 
nužiūrėtą savastį. Tenka grįž
ti namo. Bet gazolinas bai
giasi, Privažiavo prie gazoli-

Auksinė pakrantė pasibaigia 
prie North avenue. Busas įbė
ga į žalias Lincoln Parko pie
vas, tarp lapotų medžių.

Netrukus, musų dėmesį at
kreips į save didžiulė pilko 
granito krūva. Tai skulptorio 
Louis Rebisso iškalta gen. 
Ulisses Granto atminčiai stovy- 
la. Toliau į pietus, pasislėpusi 
už medžių, randasi 
Lincolno stovyla, 
deno kurinis.

Pasilikus kairėj 
kuriuo važiuojame,
mėliams, busas išbėga j aikštę, 
iš kur matyti po dešinei Si- 
mons sala. Pictiniamė jos kraš
te pastebėsime dienraščio “Chi- 
cago Daily News” tyro oro 
sanatoriją kūdikiams.

Dar toliau pavažiavę, pama
tysime paminklą Vokietijos 
poetui Goethe, kurį įteikė 
Chicagai vokiečių draugijos. 
O kiek į rytus nuo čią randasi 
stovyla atminčiai Petro ’Alt- 
geldo, Illinois gubernatoriaus 
nuo 1893 iki 1897 metų.

Į Altgeldą kai kurie chica- 
giečiai drabstė apsčiai purvo 
už tai, kad, būdamas guberna
torių, jis paliuosavo keletą 
anarchistų, be pamato nuteis
tų ilgam laikui kalėti. Gal būt, 
kad stovylos pastatymu norė
ta šiek tiek nuvalyti ir drab
stytas pirmiau purvas.

Prie Diversey Parkway, kur 
Lincoln Parkas pasibaigia, už- 
tiksįme vieną gražiausių Chi
cagos trobesių. Tai' Elks’ų 
irobesis (Eikš National Męmo- 
rial), nacionalė Elksų susivie
nijimo buveine. Trobėsis pasta
tytas atminčiai žuvusių pasau
liniame kare organizacijos na
rių. Sekmadieniais ■ leidžiama 
yra publika trobesio pažiūrėti 
iš vidaus.

Busas įbėga j Sheridan Road. 
Pakeliu pasiturinčių chicagie- 
čių rezidencijos. Ale visgi 5ia 
jau nebe auksinė ' pakrantė. 
Barry apartmentuose, adresu 
3100 Sheridan Road, gyveno, 
kai buvo mėru, Wm. Hale 
Thompson.

Privažiuojame Lincoln Par
ko jachtų kliybą, kur\ 'šįmtai

Financial
 i Finansai-Paskolos

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

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

REIKIA ant pirmo morgičiaus 
$1,800. Nereikia brokerių. Telefo- 
nuokit Lakeview 1012, arba Kildare 
9041.

9 Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

----- O•—

Furnished Rooms
RENDON didelis ruimas pavieniems 

ar vedusiai porai. 1306, So. 50th Ct. 
Cicero, III.

PASIRENDUOJA kambarys 
dėl vaikino, ar merginos be 
valgio. Namie po 61 vakare.

6937 So. Rockwcll St. 
Tel. Hemlock 6599

For Rent
RENDAI 6 kambarių moderniškas

flatas. Renda $25.00. Randasi 4546
Wallace St. Atsišaukite 
Halsted St.

3204 South

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaiaai

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertė* $350 tik $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. Marsbfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

j -- ------ O--------

Areštuoti keturi 
kežai ' 

____ .....i___ „ •

Areštuoti Joseph W 
19 metų, iš Phoenix, 
Sroka, 20 m., gyv. i

------ —  ...................... —-   ..................... —   
, .3 r >

MADOS MADOS MADOS

2859

2859 3443

2686

vai-

. Relicki, 
Stanley 

640 East

3443

2859 — Augusei moterei suknelė.\ Margo šilko padabinta balta šilko 
satino. •* Elegantiška ir madni suknelė, tinkanti bile progai. Sukirptos mięros 
36, 38, 40, 44 ir 46 colių per krutinę/ 

3443 — Vasaęai sporto suknelė. T 
tos mieros 16, 18, taipgi 36. 38, 40 ir 42 colių per krupn

2686 -— Lengva ir patogi vasarai suknelė. " * ’ 
amžiaus mergaitėm, a

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

Lengvą! pasiuvama ir patogi,. Sukirp- 
42 colių per krupnę.

Sukirptos mieros 2, 4, 6 metų

< • '

NAUJIENOS Pat treti Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, III

čia įdedu 15 centų Ir praba at«
'■ ■'< f -į ? •. '■ r L";

siųsti man pavyzd} No

Mieros per krutinę

(Vardas ir' pavarde)

(Miestai

(Adresas)

ir valst.)

Buy gloves wlth what 
it savęs

Nflra reikalo moąfitl 50o ar 
daugiau, kad gauti gera dantų 
kolelg. IilBtenne Tooth Pa»te, 
didelle tubaa parsiduoda ui 
85o. Ji valo ir apeaugo daa-- 
uri. ‘ Be to galite sutaupinti 
$3. ui kuriuos galite nusipirk
ti pirltinaites ar ka kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

} tis.

f
i

M

----- o
DABAR VABALŲ VEISIMOS LAŽ.KAS 
ir visokių gyvių namuose. Mm atlie
kame darbą arba konraktuojame. 
bandymas. Mes parduodame 
gal. iki 50 galionų.

CHICAGO GERMICIDE 
17 S. Paulina St. 
Tel. Seeley 3354 
, --------- o---------

Dykai iš- 
nuo yh.

CO.

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

....... O ' —•

—O-----
NAUJI ELEKTRIK1NIAI 

REFRIGERATORIAI 
25% nulaidos—3 metų garant.

VhISkat nauji, viaf parcel. 1031 visoj 
Saly žinomi elektr. refrigeratoriai; visokių 
model.. cash ar iAmokftjimais. Atdara vaka
rais iki 0 vai. Tol. Rarrison 1003.

CENTRAL MANUFACTURERS 
Room 070

Peoples Gas Bldg., 122 S. Mictoigan Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju .li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzatninavi- 
mas atidengs jūsų tikra liga ir jei aS apst
irusiu Jus gydyti, sveikata jums sngryS. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po

20

Ofiso 
pietų.

galutino ifiegzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

Hoj nuo in rvto iki 1 do oietn.
■■ ..... . 1,11 ............ .. . '* .....

yra

St.

po 
Nedė-

PRANEŠIMAI
Chicagos ir apielinkės lietuviai, 

naudokitės progai
Dabar Chicagos Lietuvių Draugijoje 

S. P. eina kontestas; narių įstojimas yra 
žymiai papigintas. Į draugiją gali pri
klausyti vyrai ir moterys. Pašalpa ligo-, 
je mokama savaitėje sulig priklausomo 
skyriaus: $6, $10 ir $16; pomirtinė 
$250, nariams nėra'jokių extra mokes
čių apart mėnesinių, nėra kitų verstinų 
pareigų apart mokėjimo mėnesinių duok
lių. šita draugija yra skaitlingiausia na
riais, turi arti tūkstančio narių, turtin
giausia pinigais — turi arti trisdešimt 
tūkstančių dolerių. Narys įstojęs draugi- 
jon gali apsigyventi bile kur Jungtinėse 
Valstijose, pašalpa mokama nariui ap- 
sirgus lygįai kaip ir tiems, kurie gyvena 
Cbicagoje, pomirtinė mokama ir už tuos 
narius, kurie miršta apsigyvenę Lietuvo
je. Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
kviečia Chicagos ir apielinkių vyrus ir 
moteris rašytis į šią organizaciją. Pra
šymus įstoti draugijon galima priduoti 
bile vienam šios draugijos nariui arba 
malonėkite kreiptis į šitos draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 S. Halsted 
St. Tel. Yards 4754.

CLASSIFIED ADS.
- :------------■-”—
Educational

Mokyklos ,į

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NĖŽINYSTg IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ! 
.Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
GHICAGO, ILIs.

. ----- o-----
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

Business Chances
Pardavimai Bizniai __eoWM^iMM<Wva«^M|M*ewk^v<Mea^«awateM*****n**********l*<l******niMB

BARBERNĖ ant pardavimo. 719 W. 
123rd St., West Pullman.

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

M. KANE B SON., 
Tel. Mansfield 9707

ROOMING HOUSE — pastebėtinas 
bargenas. Visi kambariai naujai deko
ruoti . . $50 rendos. 16 kambarių. 

316 S. Aberdeen St.

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

Farnis For Sale 
Ūkiai PardąyimaĮ_____

PARDAVIMUI FARMA. 14 akrų farma 
prie pat 47-to kelio, i vakarus nuo St. 
Charles:* geros triobos, vaismedžiai, pav&ris. 
veja, $3.500: $2.000 eash. Tel. Central 1715. 
Nepriimsiu mainų.-----O-----

SPECIALIAI DEL LIEPOS 
9x12 Kauras išvalomas už $1.75 

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

Tel. Pensacola 7983, arba 
M r. Pick, tel. Roosevelt 8500 

CRYSTAL CARPET CLEANERS 
Dirbtuvė 4420 Elston Ave„ prie Montrose

------o-----
PARDAVIMUI T18 akrų farma Mi- 

chigan valstijoj; gera žemė, netoli nuo 
Alba Lake. Visi namai geri. 130 my
lių nuo Chicagos. Jeigu kas norite ge
rą farmą, matykite savininką.

3253 So. Halsted St.
TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dar
bam, Oak. 3805.

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 5150.

POPIERIAVIMAS 
SPECIALIAI

20 rolių Craftex popieros, užtekti
nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios it 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00.

CONNORS
‘ Tel. Raddiffe 3284

$2 RADIO APTARNAVIMAS 
jūsų namuose, nežiūrint laiko. Pastatyklt 
savo radio į Al stovi; bile setas, bile kur 
mieste.
North. Northwest. Wo8t—LINCOLN 8854. 

South,. Southwest, West—-PLAZA 3532.

Miscellaneous 
įvairus

Didelis Pelnas Auginime 
“BANŲUET” VIŠTUKŲ

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

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

2512 Irving Park Blvd.

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimd naujo karau širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

-  —o------

--------- oi—
NUPIGINTA NUO $8500 iki $7500 

GREITAM pardavimui tikras barrenas 
Reikia pinlffų. 5 kambarių murinta bun- 
ralow, labai dideli Šviesus kambariai —- Jei
gu jioškote ’ gerus namus — pamatyk Šiuos. 
Geros i&lygos. 10637 May St. Tel. Beverly 
5330.

------- O ...... . ‘

—-o---------
PARDAVIMUI 4 flatų namas, 2—5, 

2—4 kamb. Geras plumbingas. Elekt. 
Gera transportacija. Duokite pasiūlymą. 
2246 Maypole Avė., tel. Seely 6661.

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, su karštu vandeniu, 2 lotai. 2 ka
rų garažas, mainysiu ant 2 flatų kut 
mažas morgiėius.

3833 W. 66th Street'

2 augščių gera biznio prapertč—už
pakalyj namo 3 kambarių cottage, pi
giai. 1715 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI 4 LOTAI, 
šiaurrytinis kampas 52 gatvės 
ir Normandy Avė. (6700 W.) 
ir 2 kambarių namas—gara
žas.

Kaina $550.
Šaukite

Republic 2266
l ■■ IM l —Wl —■■■■!■ .... ................. .. .....

PIGIAI GARADŽIUS. 100x130 su 
dideliu show room, geroj apielinkėj. Mai
nysiu ant dviejų ar 4 flatų namą, at 
ką turite. Matykite

JUOZAS VILIMAS,
4556 So. Rockwell St.

VirginiM 2054 J,,




